
©2023 ASP Ins., Afarand Scholarly Publishing Institute, Iran 

ISSN: 2322-2166: Journal of Islamic Life Style Centeredon Health, 2022:6(4): 415-421 

Identifying the Dimensions and Components of the Value System 

of Female' High School in Secondary School Period of Tehran 

City

ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Research Article 

 Purpose: The value system in educational systems effects on 

other aspects of the educational system. Therefore, the current 

research was carried out with the aim of identifying the 

dimensions and components of the value system of female' 

high schools in secondary school period of Tehran city. 

Materials and Methods: This study in terms of purpose was 

applied, in terms of time was cross-sectional, and in terms of 

implementation method was qualitative. The research 

population was universal and organizational experts in the 

field of value system of high schools, who were selected as a 

sample according to the theoretical saturation principle 

number of 25 people were selected as a sample by purposeful 

sampling method. The data were collected by the method of 

expert interviews in 1400 (validity by triangulation method 

and reliability by the coefficient of agreement between coders 

was appropriate) and analyzed by thematic analysis method in 

MAXQDA software. 

Findings: The findings showed that the value system of 

female' high schools in secondary school period had 60 

subthemes in seven main themes; So that the main themes 

were included self-reliance, universalism and benevolence, 

success, managerial, power, security and conformity, and 

tradition and motivation (each main theme includes five sub-

themes). Finally, the themes network of the value system of 

female' high schools in secondary school period was drawn. 

Conclusion: Specialists and planners of educational systems 

can take an effective step towards improving and promoting 

the value system of female' high schools according to the 

identified themes. 
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 هایدبیرستان ارزشی نظام هایمولفه و ابعاد شناسایی
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 مقدمه
ها و مبانی فرهنگی هستند و از سنتدارترین عنصر ها ریشهارزش

پذیرند و ویژه از ایدئولوژی حاکم بر جامعه تاثیر میاخالقی به
ها و ها به دلیل شتاب تحولامروزه برخالف گذشته ارزش

خصوص در حوزه ارتباطات با سرعت و شدّت های علمی بهپیشرفت
شده  ها باعث(. تغییر سریع و شدید ارزش1کنند )بیشتری تغییر می

های جامعه یکپارچگی خود است که نظام ارزشی مانند دیگر بنیان
ها با بحران ارزشی و دیگر را از دست بدهد و جوامع و خانواده

ها از جمله بحران اجتماعی و بحران فرهنگی مواجه شود بحران
ای برای افراد جامعه تعیین تا های ویژهها چارچوب(. ارزش2)

ت چه رفتار و پاسخی را نشان دهند و این بدانند که در هر موقعی
ها تحت تاثیر عوامل مختلف فرهنگی، عقیدتی، اقتصادی، ارزش

گیرند. البته عوامل دیگری مانند سیاسی، علمی و اجتماعی شکل می
وتربیت، خانواده، سن، زمان، یادگیری، عوامل تاریخی، نوع تعلیم

گیری یز در شکلهای فردی انسان نمان، رویدادهای مختلف و نقش
(. نظام ارزشی یکی از ابعاد مهم و اساسی 3آنها موثر هستند )

ه کننده رفتار و پایدهنده و تعیینشخصیت و زندگی اجتماعی، جهت
(. نظام ارزشی 4های افراد است )ها و انگیزشو اساس درک نگرش

ای از فرآیندهای رفتاری و ذهنی، ای به مجموعهدر هر جامعه
شود که های گفتاری و فنون عملی اطالق میها، شیوهوشالگوها و ر

ها پذیرفته شدند و این نظام با توجه به در چارچوب و موقعیت
 (.5کند )زمان و مکان تغییر می

عنوان مفاهیم مطلوب، اعمالی انتخابی افراد و ارزیابی ها بهارزش
رفتار در دهند و بخشی از انتخاب رویدادها را تحت تاثیر قرار می

(. این سازه مبنای 6شوند )ها تعیین میشرایط خاص توسط ارزش
ها و رفتارهای آدمی را شکل ها، انگیزشها، شناختنظام نگرش

ها و رفتارها هستند که همانند های بین بینشدهد و واسطهمی
نمایند قوانینی نانوشته، رفتارهای ما را کنترل، تنظیم و مدیریت می

عنوان اهداف فراموقعیتی مطلوب و متفاوت از را به ها(. ارزش7)
(. 8باشند، تعریف کردند )نظر اهمیت که راهنمای زندگی شخص می

ها شامل عقاید و اصولی هستند که از نظر فردی و در واقع، ارزش
اجتماعی یک رفتار را به رفتار دیگر یا رفتار مخالف ترجیح 

یتی است که یک فرد برای ( و نظام ارزشی بیانگر اولو9دهند )می
دهنده و باشد و این نظام عامل جهتهای خود قائل میانواع ارزش

 (.10کننده رفتار در محیط است )تعیین
گیری چهار تیپ ارزشی شامل توجه به ده نوع ارزش باعث شکل

کاری و آمادگی برای تغییر ماورای خود، توجه به خود، محافظه
نوایی، امنیت، خیرخواهی، سنت، همشوند. این ده ارزش شامل می

گرایی طلبی، خوداتکایی و جهانقدرت، موفقیت، برانگیختگی، لذت
ها با توجه به روابط پویشی تعارضی و توافقی یک بودند. این ارزش

آورند. بعد اوّل، آمادگی برای تغییر وجود میساختار دو بعدی را به
قل که بر فکر و عمل مستهایی تاکید کاری بر ارزشدر برابر محافظه

دهد هایی قرار میخویش و تالش برای تغییر را در تضاد با ارزش
جویانه، حراست از رسوم سنتی و که بر خودمحدودکنندگی، تبعیت

حفظ ثبات استوار هستند. بعد دوّم، توجه به خود در برابر توجه 
ه زلمنهایی تاکید که بر پذیرش دیگران بهبه ماورای خود بر ارزش
هایی مندی به رفاه آنها را در تضاد با ارزشافراد برابر با خود و عالقه
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   و همکاران  کریمی لیال  417

 1401زمستان ، 4، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

دهد که بر پیگیری موفقیت شخصی و سلطه بر دیگران قرار می
ها و ای از ارزش(. نظام ارزشی مجموعه11استوار هستند )

های مربوط به هم هستند که بر اساس مبانی خاصی که نقش گرایش
(. 12شوند )بندی میافراد دارد طبقه اساسی در نظام باورهای

های موردنظر افراد با یکدیگر متفاوت هستند و حتی اگر دو ارزش
های مشابه باشند، باز هم شدت و قدرت آنها با هم نفر دارای ارزش
مراتبی دارند ها حالت سلسله(. افزون بر آن، ارزش13متفاوت است )

زنند. بندی میاولویت های خود دست بهیا افراد در مجموعه ارزش
، کندهایش را بر اساس اهمیت مرتب میبنابراین، وقتی فرد ارزش

(. به عبارت دیگر، وقتی 14سازد )نظام ارزشی خود را مشخص می
تعدادی ارزش در یک شبکه روابط مرتبط با هم قرار گیرند، نوعی 

دهند که به آن نظام ارتباط، پیوستگی، تقدّم و تأخر را نشان می
ای از عوامل و عناصری (. نظام ارزشی مجموعه15گویند )ارزشی می

است که اکثر افراد جامعه برای آن اهمیت و اعتبار قائل هستند و 
 (.16توانند نیازهای مادی و معنوی آنان را برآورده سازند )می

های اندکی درباره نظام ارزشی انجام شده و در ادامه نتایج پژوهش
شوند. پرنیان و ا در این زمینه گزارش میهترین پژوهشمهم

های نظام ( ضمن پژوهشی درباره شناسایی مولفه1399همکاران )
علمی دانشگاه آزاد اسالمی به این نتیجه رسیدند ارزشی اعضای هیأت

های های خیرخواهی )با مولفهکه نظام ارزشی آنان شامل ابعاد ارزش
های اخالقی )با مولفههای پذیری(، ارزشدوستی و مسئولیتنوع

های اجتماعی )با طلبی(، ارزشطلبی، اخالص و وجدانصداقت
های تاثیرگذاری بر دانشجو، رعایت اصول ارتباطی، احترام به مولفه

های های مادی )با مولفهعقاید دیگران و عدالت رفتاری(، ارزش
های تعامل های علمی )با مولفهتأمین مالی و حمایت مالی(، ارزش

های داری علمی و اشتیاق علمی(، ارزشلمی، بالندگی علمی، امانتع
های اوقات فراغت، ارتقاء و پیشرفت، احترام و ابزاری )با مولفه

های غایی )با مداری(، ارزشمنزلت، توجه به منافع جمعی و قانون
های توجه به عقاید مذهبی، آزادی علمی، آزادی عملی، مولفه

 نگری( ویی علمی، تفکر انتقادی و آیندهای، پویاخودفهمی حرفه
های امنیت شغلی و امنیت فکری( بود های ایمنی )با مولفهارزش

( ضمن پژوهشی به این نتیجه 2012(. سیسیوچ و شوارتز )17)
رسیدند که نظام ارزشی شامل پانزده ارزش خیرخواهی، سنت، 

زی، انوایی، امنیت شغلی، امنیت شخص، قدرت، بلندپروفروتنی، هم
ل طلبی، استقالل عمل، استقالدادن موفقیت، برانگیختگی، لذتنشان

(. مرزوقی 18های اجتماعی بود )اندیشه، حافظت از محیط و نگرانی
( ضمن پژوهشی درباره نظام ارزشی معلمان 1391و همکاران )

ترتیب مدارس استثنایی به این نتیجه رسیدند که نظام ارزشی آنان به
گرایی، امنیت، همنوایی، خوداتکایی، جهانهای شامل ارزش

و  طلبی و قدرت بودخیرخواهی، سنت، موفقیت، برانگیختگی، لذت
اجتماعی، تمایل به های فردی نسبت به ارزشدر آنان تمایل به ارزش

مندی و آمادگی برای تغییر و تمایل به کاری نسبت به عالقهمحافظه
(. 19عالی خود بیشتر بود )توجه به ماورای خود نسبت به توجه به ت

پردازی ( ضمن پژوهشی با عنوان نظریه1383آبادی و نوروزی )لطف
سازی برای سنجش نظام ارزشی به این نتیجه رسیدند که و مقیاس

آموزان نوجوان ایران ده مولفه شامل برای نظام ارزشی دانش
های فردی، خانوادگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، هنری، ارزش
 (.20، دینی، ملی و جهانی شناسایی شد )علمی

وپرورش مقوله ارزش و نظام ارزشی یکی از مسائل در نظام آموزش
های یک جامعه و مهم و اساسی است. چون که انتقال ارزش

وپرورش بندی آن یکی از کارکردهای مهم نظام آموزشالویت
 زوپرورش بیشتر اباشد. امروزه ثابت شده است که نظام آموزشمی

ها و نظام ارزشی سروکار دارد و هیچ نظام هر نظام دیگری با ارزش
ها و ایجاد یک یا سازمان دیگری به اندازه آن در پی تحقق ارزش

های ارزشی نقش مهمی در نظام ارزشی نیست. از آنجایی که نظام
ها با ها و رفتارهای افراد دارند و این نظامافکار، باورها، شناخت

ته تر از گذشناوری اطالعات و ارتباطات خیلی سریعتوجه به رشد ف
یابند و با توجه به اینکه پژوهشی در این زمینه بر تغییر و تحول می

های دخترانه یافت نشد، پژوهش حاضر با هدف روی دبیرستان
های دخترانه دوره های نظام ارزشی دبیرستانشناسایی ابعاد و مولفه

 .دوم متوسطه شهر تهران انجام شد
 

 مواد و روش ها
این مطالعه از نظر هدف کاربردی، از نظر زمانی مقطعی و از نظر 
شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش خبرگان دانشگاهی و سازمانی 

ها بودند که طبق اصل اشباع نظری در حوزه نظام ارزشی دبیرستان
عنوان نمونه انتخاب گیری هدفمند بهنفر با روش نمونه 25تعداد 

ها گیری و انجام مصاحبه با نمونهد. طبق اصل اشباع نظری نمونهشدن
های قبلی های جدید با نمونهیابد که پاسخ نمونهتا زمانی ادامه می

متفاوت نباشد و به ابعاد یا مولفه جدیدی نتوان دست یافت. در 
 نفر اتفاق افتاد. 25ای پس از مصاحبه با پژوهش حاضر، چنین پدیده

 1400های تخصصی بودند که در سال حاضر مصاحبهابزار پژوهش 
شده در جدول ها شامل پنج سوال گزارشانجام شدند. این مصاحبه

ها بر اساس مبانی نظری و با کمک اساتید طراحی بود که سوال 1
صورت انفرادی با هر یک از خبرگان ها بهشده بود. مصاحبه

ها انجام شد؛ تاندانشگاهی و سازمانی در حوزه نظام ارزشی دبیرس
های طوری که دامنه مدت زمان مصاحبه با هر یک از نمونهبه

پژوهش حاضر یعنی خبرگان   دانشگاهی و سازمانی در حوزه نظام 
های با روش دقیقه بود. روایی مصاحبه 70الی  40ها ارزشی دبیرستان

سازی و پایایی با روش ضریب توافق بین دوکدگذار با مقدار مثلث
 مناسب ارزیابی شد. 84/0
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 های مصاحبه. سوال1جدول 
 سوال ردیف

متوسطه شهر تهران های دخترانه دوره دوم به نظر شما خیرخواهی و همنوایی به چه میزان در تحقق نظام ارزشی در دبیرستان 1
 اثرگذار است؟

 های دخترانه دوره دوم متوسطه شهر تهران دارند؟های کشور و احساس قدرت چه نقشی در نظام ارزشی در دبیرستانسنت 2

 ههای دخترانه دوره دوم متوسطهای اساسی و اثرگذار در نظام ارزشی در دبیرستانتوان امنیت و خوداتکایی را جزء مولفهآیا می 3
 شهر تهران دانست؟

های دخترانه دوره دوم متوسطه شهر تهران را چگونه نقش موفقیت و برانگیختگی )انگیزش( در تحقق نظام ارزشی در دبیرستان 4
 کنید؟ارزیابی می

 تهران دارند؟های دخترانه دوره دوم متوسطه شهر شدن نظام ارزشی در دبیرستانگرایی چه تاثیری در اجراییطلبی و جهانلذت 5

مراحل اجرایی پژوهش حاضر به این ترتیب بود که بعد ابتدا بر 
هایی جهت مصاحبه با اساس مبانی نظری و با کمک اساتید، سوال

(. در مرحله بعد، اقدام به شناسایی 1خبرگان طراحی شد )جدول 
ی ها شد و عالوه بر بیان اهمیت و ضرورت پژوهش برانمونه
ها به آنان درباره رعایت نکات اخالقی اطمینان داده شد و با نمونه

آنان درباره شرایط مطالعه از جمله مکان و زمان مصاحبه و یا 
ها مذاکره شد. در نهایت، موافقت آنان اخذ و با آنان ضبط مصاحبه

درباره مکان و زمان مصاحبه هماهنگ شد و در زمان و مکان از 
شونده حضور یافتند و کننده و مصاحبهحبهشده مصاقبل تعیین

ال کننده اولین سومصاحبه صورت پذیرفت. برای این منظور مصاحبه
شونده شروع به پاسخ کرد و ضمن یادداشت را پرسید و مصاحبه

ها جهت بررسی مجدد مطالب مهم و کلیدی اقدام به ضبط مصاحبه
ها نیز به همین الها نیز کرد. پس از اتمام سوال اول، سایر سویافته

شونده از دامنه مربوط ترتیب پرسیده شدند و هر موقع که مصاحبه
های راهنما کننده از تکرار سوال یا سوالبه سوال خارج شد، مصاحبه

شوندگان به دلیل و کمکی استفاده کرد. در پایان از مصاحبه
مشارکت در پژوهش و در اختیار گذاشتن اطالعات خود تقدیر شد 

افزار های حاصل از آن با روش تحلیل مضمون در نرمهو داد
MAXQDA .تحلیل شدند 

 
 هایافته

نفر از  25در پژوهش حاضر اشباع نظری بر اساس مصاحبه با 
تحلیل  2خبرگان دانشگاهی و سازمانی اتفاق افتاد. در جدول 

های دخترانه دوره های نظام ارزشی دبیرستانمضمون ابعاد و مولفه
 متوسطه شهر تهران ارائه شد.دوم 

 
 

 های دخترانه دوره دوم متوسطه شهر تهرانهای نظام ارزشی دبیرستان. تحلیل مضمون ابعاد و مولفه2جدول 
 مولفه ابعاد

 به کشف وقایع. عالقه 4. آزادی عمل در اهداف شغلی و 3. استقالل در انجام وظایف شغلی، 2. خالقیت شغلی، 1 خوداتکایی

. 4. توانمندسازی کارکنان و 3. افزایش توان نفوذ کارکنان در مدرسه، 2. ایجاد فرصت رشد و ترقی، 1 موفقیت
 هموارسازی مسیر دستیابی به اهداف

 گرایی و خیرخواهیجهان

و  . توجه به احساسات کارکنان3. وفاداری به تعهدات شغلی، 2. رعایت ادب و نزاکت در محیط کاری، 1
. 7. اثربخش بودن وظایف شغلی، 6. گذشت در کارها، 5. عدالت و برابری بین کارکنان، 4معنویات سازمانی، 

های کارکنان و . توجه به خواسته9. مدیریت تعارضات و نظم و هماهنگی بین کارکنان، 8پذیری، مسئولیت
موقع کارها، نش شغلی و اشتیاق در انجام به. افزایش دا11. هدفمندبودن کارها، 10ایجاد روابط دوستانه در کار، 

های گیری از ایده. بهره14. رعایت حقوق کارکنان و توجه به آینده آنان و 13. صداقت در گفتار و اعمال، 12
 نوین و نوظهور

 مدیریتی

. 3د الگو، آموزان از طریق معرفی افرابخشی به دانش. مهارت الهام2. توانایی تفکر عقالنی و قدرت استدالل، 1
. 6آموزان، . توانایی ایجاد انگیزه در دانش5. توانایی مدیریت کالس، 4ریزی و سازماندهی درس، توانایی برنامه

، العمرآموزان برای کمک به تدریس و یادگیری مادام. توانایی درگیرنمودن دانش7توانایی استفاده بهینه از زمان، 
. توانایی برقراری ارتباط با همکاران 9شارکتی در کالس درس و با والدین، های کار م. توانایی استفاده از روش8

آموزان . توانایی تعامل انسانی مناسب با دانش10العمر، و تشریک مساعی با آنان و درگیرشدن در یادگیری مادام
ن، آموزاشرفت دانش. توانایی خلق، انتخاب، ارزیابی و استفاده از منابع مدرسه و جامعه برای پی11و همکاران، 

های جدید و . توانایی خلق روش13ها و تقویت اثربخشی آن، . توانایی تحلیل، ارزیابی و بازتاب فعالیت12
آموزان و های گفتاری و شنیداری برای برقراری ارتباط با دانش. مهارت14های آموزشی، نوآوری در روش

. بازخوردهای 16فایی، شخصیت و مسئولیت شهروندی و . توانایی پرورش خودشکو15آموزان با یکدیگر، دانش
 آموزانآموزان و والدین برای هدایت پیشرفت تحصیلی دانشمنظم به دانش
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   و همکاران  کریمی لیال  419

 1401زمستان ، 4، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

. توانایی و 3. توجه به شأن و پیشرفت شغلی کارکنان، 2. کنترل و تسلط بر وظایف شغلی در محیط کاری، 1 قدرت
 . حفظ حرمت دیگران4گیری و اقتدار در تصمیم

 و همنوایی امنیت
. تفویض 4. سالمت در محیط کاری، 3. نظم و انضباط شغلی، 2پذیری و تعهد کارکنان به مدرسه، . اطاعت1

. توجه به 8. رعایت احترام در بین کارکنان، 7. ایمنی و امنیت شغلی، 6. سادگی در دستورات شغلی، 5اختیار، 
 . احترام به زیردستان9نیازهای کارکنان و 

 و انگیزشسنت 
. تواضع 4روی در مدرسه، . اعتدال و میانه3. احترام به قوانین کاری، 2. توجه به عالیق شغلی کارکنان مدرسه، 1

. درگیری شغلی و مشارکت باال در کارها، 6. ارتقای جایگاه شغلی کارکنان، 5های کاری، و فروتنی در مراوده
 . ایجاد فرصت ریسک به کارکنان مدرسه9مدرسه و  . تنوع شغلی در8. ایجاد هیجان در محیط کاری، 7

قابل مشاهده است برای نظام ارزشی  2طور که در جدول همان
مضمون فرعی در هفت  60های دخترانه دوره دوم متوسطه دبیرستان

گرایی و مضمون فرعی(، جهان 4مضمون اصلی شامل خوداتکایی )با 
مضمون فرعی(،  4ن فرعی(، موفقیت )با مضمو 14خیرخواهی )با 

مضمون فرعی(، امنیت  4مضمون فرعی(، قدرت )با  16مدیریتی )با 
مضمون  9مضمون فرعی( و سنت و انگیزش )با  9و همنوایی )با 

شبکه مضامین نظام ارزشی  1شکل فرعی( شناسایی شد. بنابراین، در 
 ارائه شد.های دخترانه دوره دوم متوسطه شهر تهران دبیرستان

 
 های دخترانه دوره دوم متوسطه شهر تهراننظام ارزشی دبیرستان شبکه مضامین. 1شکل 

 نتیجه گیری
ها و های ارزشی در افکار، باورها، شناختبا توجه به نقش نظام

ها، پژوهش حاضر با آموزان و تغییر سریع این نظامرفتارهای دانش
 های دخترانهتانهای نظام ارزشی دبیرسهدف شناسایی ابعاد و مولفه

 دوره دوم متوسطه شهر تهران انجام شد.
برای نظام مطالعه حاضر در پی هدف باال به این نتیجه رسید که 

مضمون فرعی  60های دخترانه دوره دوم متوسطه ارزشی دبیرستان
گرایی و در هفت مضمون اصلی شامل خوداتکایی، جهان

خیرخواهی، موفقیت، مدیریتی، قدرت، امنیت و همنوایی و سنت و 
های راستای با نتایج پژوهششناسایی شد. نتایج مذکور همانگیزش 

علمی رباره نظام ارزشی اعضای هیأت( د1399پرنیان و همکاران )
( درباره 2012(، سیسیوچ و شوارتز )17دانشگاه آزاد اسالمی )

(، مرزوقی و 18های ارزشی )شده برای نظامهای شناساییارزش
( 19همکاران درباره اولویت نظام ارزشی معلمان مدارس استثنایی )

( درباره سنجش نظام ارزشی 1383آبادی و نوروزی )و لطف
 ( بود.20آموزان نوجوان )دانش

های اساسی تنوع در فرهنگ انسانی هستند و ها نماینگر جنبهارزش
طور کلی از گیرند. بهها و هنجارها سرچشمه میمعموالً از عادت

گویند که برای اعضای گروه اهمیت دارند و آرمان به اموری می
ز های یک جامعه اشوند. ارزشمشترک اعضای گروه تلقی می

هنجارهای آن دفاع و اجازه بروز و ظهور هنجارهای نامطلوب را 
ها معتقدند که دهند. رویکرد توسعه انسانی به ارزشنمی

کند و گیری ارزشی در طول مراحل مختلف زندگی تغییر میجهت
ها، ها بر رفتار اهمیت زیادی دارد. زیرا نگرشمطالعه ارزش

پذیرند. های آنان تاثیر میهای افراد از ارزشها و احساسادراک
های سازمان باشد، فرد های فرد در راستای سیاستچنانچه ارزش

. نکته دهدهای مثبتی داشته و رفتارهای مثبتی از خود نشان مینگرش
ی ترین وظیفه تربیتها اینکه، مهممهم درباره نظام ارزشی دبیرستان

حکیم دنبال رشد شخصیت و توپرورش این است که بهآموزش
آموزان باشد. نظام هویت و نظام ارزشی ملی، دینی و انسانی دانش

آموزان اعتالء وپرورش اگر بخواهد به نظام ارزشی دانشآموزش
 ببخشد باید آنان را برای زندگی در عصر فعلی آماده کند.

نظام  شبکه مضامین

های ارزشی دبیرستان

دخترانه دوره دوم 

 متوسطه

 سنت و انگیزش

 خوداتکایی

امنیت و 

 همنوایی

 قدرت

گرایی و جهان

 خیرخواهی

 موفقیت

 مدیریتی
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دهد که تغییرات بررسی تحوالت جهان در نیم قرن اخیر نشان می
ها و سبک زندگی مردم جهان رزشبسیار عمیق در باورها و ا

وقوع پیوسته است و گسترش جهانی این تغییرات همواره دامنه و به
های مشترک شهروندی یابد. برای اینکه مهارتشدت بیشتری می

د، آموزان شکل بگیرمتناسب با هویت فرهنگی و دینی در بین دانش
نا ود آشآنان باید با تمام میراث فرهنگی و هویت دینی و انسانی خ

باشند. بنابراین، ضروری است که فهم خود از فلسفه 
سازی آن با زندگی در عصر حاضر و به وپرورش و مناسبآموزش

های درسی و آموزشی را مورد بازنگری ها و کتابتبع آن برنامه
هفت مضمون اصلی ها را طبق ها و کتابقرار دهیم و این برنامه

یرخواهی، موفقیت، مدیریتی، گرایی و خشامل خوداتکایی، جهان
تنظیم نماییم. برای این  قدرت، امنیت و همنوایی و سنت و انگیزش

کننده منظور باید خودمان به تفکر نقاد و حل مساله و تفکر مراقبت
آموزان را با این نوع تفکر تربیت نماییم و به مجهز شویم و دانش

توانند نقاد می آنان بیاموزیم که با یادگیری تفکر منطقی، تعمقی و
تصمیم بگیرند که چه چیزهایی را باور کنند و چه چیزهایی را 

ها را به آنها یاددهیم، نه صرف تایید یا باور نکنند. باید تحلیل
تکذیب. همچنین، باید یاددهیم که باور کردن، دیدن است؛ نه دیدن، 

رسد که سه نهاد خانه، مدرسه و جامعه باور کردن. به نظر می
طور پویا با ها باید یک دست عمل نمایند و هر سه بهه ارزشدربار
آموزان ارتباط داشته باشند تا بتوانند آنان را در مسیر دستیابی دانش

گرایی و خیرخواهی، موفقیت، خوداتکایی، جهان به هفت مضمون
هدایت و  مدیریتی، قدرت، امنیت و همنوایی و سنت و انگیزش

 راهنمایی نمایند.
های این مطالعه استفاده از خبرگان دانشگاهی و حدودیتیکی از م

ها بود و اگر از خبرگان سازمانی در حوزه نظام ارزشی دبیرستان
ت توان دستری میدیگری استفاده شود، احتماالً به نتایج متفاوت

شناختی و صرفاً های مهم دیگر محدودیت روشیافت. محدودیت
. گیری غیرتصادفی )هدفمند( بودکیفی بودن و استفاده از روش نمونه

محدودیت دیگر عدم همکاری یا همکاری پایین برخی خبرگان و 
گر از ناتوانی پژوهشگران در کنترل متغیرهای مزاحم و مداخله

های فردی مثل هوش، جنسیت یا تحصیالت بود. جمله تفاوت
ها درباره نظام بنابراین، انجام پژوهش توسط خبرگان سایر حوزه

های پسرانه ، انجام پژوهش بر روی نظام ارزشی دبیرستانارزشی
آموزان ابتدایی، دوره دوم متوسطه، پژوهش درباره نظام ارزشی دانش

تواند نتایج ها میهای دوره اول متوسطه و حتی دانشگاهدبیرستان
توان عنوان آخرین پیشنهاد پژوهشی میمفیدی در پی داشته باشد. به

سنجش و بررسی وضعیت موجود نظام  به ساخت ابزاری برای
های های دخترانه دوره دوم متوسطه و سایر دورهارزشی دبیرستان

تحصیلی اشاره کرد. نتایج این مطالعه برای مدیران، متخصصان، 
ویژه نظام های آموزشی بهریزان نظاممسئوالن و برنامه

وپرورش تلویحات کاربردی بسیاری دارد و آنان با توجه آموزش
های شده برای نظام ارزشی دبیرستانهای شناساییبعاد و مولفها

دخترانه دوره دوم متوسطه گام موثری در جهت بهبود نظام ارزشی 
هایی بر توانند برنامهاین گروه بردارند. برای این منظور آنان می

گانه شده برای هر یک از ابعاد هفتهای شناساییاساس مولفه
و خیرخواهی، موفقیت، مدیریتی، قدرت،  گراییخوداتکایی، جهان

های هر یک از از طریق مولفه امنیت و همنوایی و سنت و انگیزش
 آنها طراحی و سپس اقدام به اجرای آنها نمایند.

 
 تشکر و قدردانی

وسیله از اساتید پژوهش حاضر و همه خبرگان دانشگاهی و بدین
 .گرددکننده در پژوهش حاضر تشکر میسازمانی شرکت
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