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چكيده
2

مقدمه :ارزشها به مثابه عناصر ساختار فرهنگی هر جامعه به حساب
میآیند3 .از این رو پژوهش حاضر جهت بررسی اولویتهای ارزشی
دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام-
4
پذیرفتهاست.
3

كار :پژوهش حاضر به صورت مقطعی و به روش توصیفی-
روش 3
تحلیلی صورتگرفتهاست .نمونه مطالعه را  385نفر از دانشجویان ترم
نویسنده مسئول:
اول و ترم آخر دانشکده پیراپزشکی مشهد در سال تحصیلی 38-33
تشکیل دادند .ابزار جمعآوری داده ها نیز پرسشنامهای بود که روایی آن
توسط کارشناسان و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ 02درصد تایید-
شدهاست .تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار  SPSSانجام پذیرفت.

یافتهها :بررسی اولویتبندی ارزشها توسط دانشجویان نشان داد،
ارزشهای جهانگرایی ،امنیت و قدرت بیشترین اولویت را در بین ارزش-
های دهگانه داشتند .همچنین نتایج نشان داد که بین ارزش سنت با
وضعیت تاهل ،جنسیت و محل تولد رابطه معنیداری وجود داشت .ارزش
خیرخواهی در دانشجویان با سن باالتر کمتر بودهاست.
نتيجهگيري :مطالعه حاضر سعی نمود تصویر روشنی از وضعیت نظام
ارزشی را در بین دانشجویان مورد مطالعه نشان دهد .سنجش وضعیت
نظام ارزشی در بین دانشجویان میتواند به عنوان یك شاخص جهت
ارزیابی برنامههای آموزشی و فرهنگی دانشگاه در خصوص تقویت
ارزشهای مثبت و تضعیف ارزشهای منفی در بین دانشجویان مورد
استفاده قرار گیرد.
واژههاي كليدي :وضعیت نظام ارزشی؛ شوارتز؛ دانشجویان
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مقدمه
ارزشها به عنوان معیاری اجتماعی و هنجارگذار ،به مثابه یکی از عناصر
ساختاری فرهنگ میباشند که ارتباط آنها با رفتارها و نگرشهای افراد،
پایه بینش و کنش انسانها را شکل میدهد )3(.همچنین ارزشها حلقه
اتصال فرهنگ هر قوم و ملتى با نسل آینده هستند و غفلت از این مهم
مىتواند جوامع را با بحران هویت مواجه سازد .در واقع میتوان ارزشها را
معیار اساسى بایدها و نبایدهاى جامعه و به طور کلی زیربناى قانون و
هنجارهاى اجتماعى برشمرد .از این رو ارزشها داراى ثبات نسبى باشند،
فرهنگ عمومى نیز داراى ثبات نسبى مىباشد و اگر ارزشها دچار شوک
و یا بحران شوند ،فرهنگ عمومى نیز با کمى تاخیر ،بحران فرهنگى را به
(8و)1
دنبال خواهد داشت.
لذا شناخت و بررسی پیوسته اولویتهای ارزشی مختلف در جامعه با
استفاده از ابزاری مناسب از اهمیت زیادی برخوردار است .در این حوزه،
پژوهشگران مختلفی چون آلپورت ،0لیندزی ،0راکیچ ،0شوارتز ،2مورهد 3و
گریفین 35درصدد ساخت مقیاس های مختلفی برای سنجش نظام ارزشی
افراد جامعه برآمدند .آلپورت و لیندزى ارزشها را به شش نوع تقسیم
کردهاند .این ارزشها شامل ارزشهاى اقتصادى ،زیبایى ،اجتماعى ،قدرت،
سیاسى و دینى هستند )4(.راکیچ ارزشها را به دو گروه ارزشهاى نهایی و
ارزشهاى ابزارى تقسیمکردهاست و معتقد است که ارزشها شیوههاى
برتر رفتار هستند و به عنوان وسیلهاى براى رسیدن به اهداف مطرح مى-
باشند .مورهد و گریفین ارزشهاى سازمانى را به دو دسته ارزشهاى
فرهنگى و ارزشهاى استراتژیك تقسیم کردند )0(.شوارتز معتقد است
ارزشها اهداف فراموقعیتى هستند که به عنوان اصول راهنما در زندگى
فرد قرار داشتهاست و داراى اهمیت متفاوتى هستند .به نظر وى ارزشها
را بر اساس سه نظر مىتوان از هم تشخیص داد ،نخست آنکه ارزشها
ممکن است در خدمت منافع فردى یا جمعى باشند ،دوم ارزشها ممکن
است ابزارى باشند ،سوم ارزشها از سه نیاز اساسى بشر یعنى نیازهاى
زیست شناختى ،نیاز به تعامل اجتماعى و نیازهاى اساسى و رفاهى
سرچشمه مىگیرند)2-0(.
شوارتز در نظریه نسبتا جدیدی ده نوع ارزش در سطح فردی معرفی کرده-
است(.جدول  )3که دارای محتوای انگیزشی هستند و از سه نیاز همگانی

3- Allport
8- Lindzey
3- Rokeach
4- Schwartz
3- Moorhead
3-Griffin

یعنی نیازهای زیستی ،نیاز به تعامل اجتماعی هماهنگ و نیاز به ابقاء و
عملکرد گروهی برمی خیزند)34-3(.
شوارتز و باردی با بررسی شباهتهای بین فرهنگی در ارزشها به این
نتیجه رسیدهاند که ارزشهای خیرخواهی ،جهانی بودن و خودرهبری به
طور پایدار در همه فرهنگها به عنوان ارزشهای مطلوب ارزیابی شدهاند
)38(.
و این سه ارزش را ارزشهای همگانی فرهنگی 33نامیدهاند
از آن پس مطالعات مختلفی با استفاده از ابزار معرفی شده به هدف بررسی
ارزشها در بین گروههای مختلف در جامعه انجام شدهاند که از جمله آنها
می توان به مطالعه فرامرزی اشاره نمود که بر اساس نظریه ساختار ارزشی
شوارتز در بین نمونهای متشکل از  320نفر از دانشجویان دانشگاه تربیت
مدرس انجام گرفت ،نتایج این مطالعه نشان داد که مهم ترین اولویتهای
ارزشی دانشجویان به ترتیب عبارتبودهاست از :خیرخواهی ،جهانگرایی،
()30
امنیت ،استقالل ،موفقیت ،همنوایی ،قدرت گرایی و برانگیختگی.
در پژوهش مرزآبادى که با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای بر روی
 324نفر از دانشآموزان دبیرستانهای شهر تهران انجام گردید ،مشخص
شد که بین نظام ارزشى نوجوانان و ارزشهای خانوادگى ،مذهبى،
رسانهاى و ملى ارتباط معنادارى وجود دارد ،به عبارت دیگر نوجوانانى
که نمره باالترى در ارزشهای فردى داشتهاند در سایر ارزشها نیز
نمره باالترى را کسبکردهبودند و کسانى که نمره پایینترى در ارزش-
هاى اجتماعى ،خانوادگى و مذهبى کسبکردهبودند ،در ارزشهاى
فردى نیز نمره کمترى داشتند )30(.در مطالعه نور باال و همکارانش،
مشخص گردید که تفاوت معناداری بین ارزش هنری و ارزش نظری
دانشجویان وجود دارد ،اما در مورد سایر ارزشها تفاوت معناداری مشاهده
()30
نگردید.
12
همچنین در بررسی هلکاما و همکارانش که بر روی گروهی از
دانشجویان پزشکی دانشکده پزشکی فنالند و اسکاندیناوی انجام
گرفته بود مشخص گردید که دانشجویانی که از ارزش های باالتری
برخوردار بودند در مراحل باالتری از رشد اخالقی قرار داشتند(.)13در
مطالعه ای که توسط محمد خلیفه با هدف مقایسه ارزش های حاکم بر
دانشجویان مصری و عربستانی انجام شد ،نتایج نشان دادند که ارزش
های اجتماعی و مذهبی در بین دانشجویان عربستان صعودی بیشتر از
دانشجویان مصری و در عوض ارزش های سیاسی ،اقتصادی و هنری در
()33
بین دانشجویان مصری اهمیت بیشتری داشت.
با توجه به موارد ذکر شده در زمینه اهمیت پرداختن به موضوع بررسی
اولویت های ارزشی و ارتباط آن ها با ساختار نظام آموزشی و همچنین
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تاکید اسناد باالدستی همچون سند چشم انداز بیست ساله جمهوری
اسالمی در افق  3454هجری شمسی که در آن به لزوم یکپارچه سازی
نظام تربیتی در مراحل سیاستگذاری  ،برنامه ریزی  ،نظارت و پشتیبانی با
هدف پرورش انسان مؤمن ،سالم ،خالق ،نقد پذیر ،نقاد ،دارای اعتماد به
نفس و متخلق به فضایل اخالقی مبتنی بر آموزه های اسالمی اشاره شده
است ،می توان گفت شناخت اولویت های ارزش ها در بین دانشجویان می
()85
تواند گام مثبتی جهت رسیدن به اهداف مذکور تلقی شود.
از طرف دیگر با شروع تحوالت فرهنگی – اجتماعی مختلف در دوران
اخیر ،اثراتی از تغییر در ساختار ارزشی جوامع آشکار شده است ،به گونه ای
که بحث از تغییر در «نظام ارزشی» از مباحث مهمی است که در شرایط
گذار خود را بیشتر متجلی می سازد .ضروریات اجتماعی ایجاب می کند
در محیط های خاص فرهنگی و اجتماعی به ویژه دانشگاه و قشر دانشجو،
خالء اطالعاتی موجود در زمینه ی ویژگی های ارزشی و تربیتی
دانشجویان مورد توجه قرار گیرد تا بتوان تصویری واضح تر از ویژگی های
ارزشی و شخصیتی دانشجویان به عنوان حامالن پیام انقالب اسالمی و
کارگزاران آینده نظام مبتنی براهداف و آرمان های انقالب و نظام اسالمی
به دست آورد .لذا با توجه به موارد فوق و در جهت دستیابی به اطالعات
جامع در زمینه ویژگی های ارزشی دانشجویان که اغلب قشر فعال و تاثیر
گذار در ساختار فرهنگی جامعه را تشکیل می دهند ،مطالعه حاضر به
بررسی وضعیت نظام ارزشی در بین دانشجویان دانشکده پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد پرداخته است.

روشكار
پژوهش حاضر به صورت مقطعی و به روش توصیفی -تحلیلی صورت
گرفته است .جامعه آماری مطالعه شامل« دانشجویان دانشکده پیراپزشکی
مشهد» در سال تحصیلی 38-33بود .در این مطالعه ،دانشجویان ترم اول
و آخر رشته های مدارک پزشکی ،رادیولوژی،
بینایی سنجی ،گفتار درمانی و علوم آزمایشگاهی که در مقطع کارشناسی
تحصیل می کردند ،انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند .تعداد دانشجویانی
که در مطالعه شرکت کردند 385 ،نفر بود.
پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش ،بر اساس شاخص های نظام
ارزشی شوارتز که در مطالعات مختلف مورد استفاده قرار گرفته بود ،تهیه
گردید .سواالت آن با هدف بومی سازی و نزدیکی بیشتر با فضای جامعه
ایرانی ،مورد بازبینی قرار گفت .سپس جهت حصول «اعتبار صوری» در
اختیار  0نفر از کارشناسان مسائل اجتماعی قرار گرفت تا پس از رفع
نواقص ،سؤاالت ساخت علمی تری به خود بگیرند .بعد از کسب اطمینان
از اعتبار سؤاالت ،برای بررسی پایایی از روش همبستگی درونی با ضریب
آلفای کرونباخ استفاده شد ،که میزان همبستگی آن  02درصد بدست آمد.
پرسشنامه مذکور در دو بخش ،بخش اول شامل اطالعات دموگرافیکی
مانند مقطع تحصیلی ،رشته تحصیلی ،سال تحصیلی ،جنس ،سن ،تعداد
اعضای خانواده ،میزان درآمد ماهیانه ،وضعیت تأهل و محل تولد بوده
است .بخش دوم شامل  45سوال برای سنجش حوزه های ده گانه سلسله
مراتب ارزشی شوارتز بود که بر اساس مقیاس لیکرت با پاسخ های کامالً
موافقم ،موافقم ،نظر خاصی ندارم ،مخالفم ،کامالً مخالفم اولویت بندی
شده بودند.

جدول  :9ارزشهای سطح فردی و تعریف آنها با توجه به اهداف اصلی آنها و مواد ارزشی مربوطه
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موقعیت اجتماعی و وجهه ،کنترل یا تسلط بر دیگران یا سرمایه(قدرت اجتماعی ،ثروت،
قدرت() Power
اقتدار)
موفقیت فردی در اثبات شایستگی با توجه به معیارهای اجتماعی(موفق ،توانا ،بلندمرتبه
موفقیت()Achievement
جو ،با نفوذ)
لذت و کامروایی حسی خویشتن(لذت ،زندگی لذتبخش)
لذت()Hedonism
برانگیختگی( )Stimulationهیجان و تازگی و چالش در زندگی(متهور ،زندگی متنوع ،زندگی مهیج)
اندیشه مستقل و انتخاب عمل ،خالقیت ،اکتشاف(خالقیت ،آزادی ،مستقل ،کنجکاو،
استقالل( – Self
انتخاب شخصی هدف های خود)
)direction
فهم ،سپاسگذاری ،بردباری و حمایت از رفاه همه افراد و طبیعت(دارای وسعت نظر ،خرد
جهان
عدالت
گرایی()Universalism
اجتماعی ،برابری ،صلح جهانی ،جهانی زیبا ،بیگانگی با طبیعت ،حفاظت از محیط زیست)
خیرخواهی( )Benevolenceحفظ و افزایش رفاه مردمی که فرد با آنها به طور مکرر تماس شخصی دارد(یاریگر،
صادق ،بخشنده ،وفادار ،مسئولیت پذیر)
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8

سنت()Tradition

5

همنوایی()Conformity

 11امنیت()Security

احترام ،تعهد و پذیرش سنن و عقایدی که فرهنگ سنتی یا مذهب به فرد ارائه می
دهد(.متواضع ،پذیرش سهم خود از زندگی ،مومن ،احترام به سنت ،معتدل
بازداری اعمال ،تمایالت و تکانش هایی که احتمال می رود باعث رنجش یا آزار دیگران
شود و انتظارات و هنجارهای اجتماعی را نقض نماید(.ادب ،فرمانبردار ،خود انضباطی،
احترام به والدین و بزرگترها)
ایمن بودن ،هماهنگی و ثبات جامعه ،روابط و خود( امنیت خانوادگی ،امنیت ملی ،نظم
اجتماعی ،پاکیزه ،جبران محبت های دیگران)

برای جمع آوری داده های پرسشنامه ،با هماهنگی قبلی با یکی
از اساتید مربوطه ،در  85دقیقه پایان کالس توضیحاتی در
خصوص مطالعه برای دانشجویان در ترم های مورد نظر ارائه
شد ،سپس در صورتی که بیش از  25درصد دانشجویان کالس
مایل به پاسخگویی به سواالت بودند ،پرسشنامه ها بین همه
آنها توزیع شد.
سپس داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار  SPSSو
با انواع روش های آمار توصیفی مانند درصد ،میانگین و آمار
تحلیلی مانند آزمون تحلیل واریانس یکطرفه و تی تست مورد
بررسی قرار گرفتند.
یافته ها
در این قسمت ابتدا به ارائه آمار مربوط به ویژگی های
دموگرافیکی و مشخصات دانشگاهی شرکت کنندگان پرداخته
می شود و در ادامه یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل پاسخ
های دانشجویان در زمینه اولویت بندی نظام ارزشی دهگانه
شوارتز در قالب جداول دو وجهی ارائه گردیده است.
از بین  385نفر دانشجو که در این مطالعه شرکت نمودند% 03 ،
پاسخگویان را دانشجویان ترم اول و  %13را دانشجویان ترم آخر
تشکیل می دادند %23.دانشجویان متاهل و  %33آنها مجرد
بودند .همچنین  %23پاسخگویان زن و  %33مرد بودند .از نظر
محل تولد نیز  %30پاسخگویان در شهر و  %4در روستا متولد
شده بودند .به لحاظ سن ،شرکت کنندگان در این مطالعه نیز
03درصد افراد بین  32تا  85سال و 83درصدالباقی بین  83تا81
سال سن داشتند.
در جدول  .8مقایسه امتیاز اختصاص یافته به حوزه های ده گانه
سلسله مراتب ارزشی شوارتز در بین کل دانشجویان مورد مطالعه
نشان داده شده است .همانطور که در جدول( )8نیز آمده است،
ارزش جهان گرایی با  1103امتیاز از  0بیشترین میانگین امتیاز را
در بین ارزش های دهگانه به خود اختصاص داده است .بعد از
آن امنیت و قدرت به ترتیب با میانگین عدد  1112و 1133
بیشترین امتیاز را به خود اختصاص دادند.

مقایسه نظام ارزشی شوارتز در دانشجویان ترم اول و آخر نشان
داد که ارزش قدرت ،بین دانشجویان ترم اول و آخر بیشترین
اولویت را کسب کرده است .در ارزش موفقیت ،دانشجویان ترم
اول و آخر نیز مساوی عمل کرده و هر دو باالترین ارزش را به
ستون مخالفم داده اند .تعداد بیشتری از دانشجویان ترم
آخر(810درصد بیشتر) گزینه کامال مخالفم را به ارزش لذت
طلبی داده اند .در ارزش استقالل هر دو دانشجویان ترم اول و
آخر درصد برابری را برای گزینه مخالفم انتخاب کرده اند.
ارزش جهان گرایی در بین دانشجویان ترم اول امتیاز بیشتری را
کسب نموده است .در ارزش خیرخواهی دانشجویان ترم اول و
آخر به ترتیب با درصد های  4011درصد و  4313درصد هر دو
گزینه مخالفم را به این ارزش داده اند .در ارزش سنت نیز هر دو
مشابه عمل کرده و با درصد های نزدیك به هم گزینه کامال
مخالفم را به این ارزش داده اند .در ارزش امنیت نیز هر دو
دانشجویان ترم اول و آخر با درصد های نزدیك به هم گزینه
کامال موافقم را به این ارزش داده اند.
همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود ،به طور کلی
ترتیب اولویت های انتخابی در دو گروه دانشجویان ترم اول و
ترم آخر همسان بوده است و تفاوت در میانگین امتیازی است
که در هر گروه به برخی اولویت ها اختصاص داده شده است.
ارزش قدرت ،موفقیت ،لذت طلبی ،برانگیختگی ،استقالل و
سنت در هر دو ترم اول و آخر امتیازات مشابهی را کسب نموده
اند.
درجدول  4نتایج بررسی معناداری رابطه بین اولویت بندی در
نظام ارزشی شوارتز با ویژگی های دموگرافیکی دانشجویان را در
حالت  ،p-value< 0.05نشان می دهد.
نتایج آزمون  tدر خصوص وضعیت ارزش های دهگانه شوارتز
بر حسب وضعیت تأهل در بین پاسخگویان نشان می دهد که
میانگین امتیازی که دانشجویان به ارزش سنت و استقالل
اختصاص داده اند ارتباط معنا داری با وضعیت تاهل آن ها داشته
است به این گونه که امتیاز دانشجویان مجرد ،در ارزش سنت
بیشتر از متاهالن بوده است .همچنین میانگین امتیاز ارزش
استقالل در دانشجویان متاهل بیشتر از دانشجویان مجرد بوده
است.
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جدول  :2بررسی حوزه های ده گانه سلسله مراتب ارزشی شوارتز در بین کل دانشجویان مورد مطالعه
سلسله ارزش های

تعداد/

کامال

شوارتز

درصد

موافقم

ارزش جهانگرایی

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد

43
31
41
33
31
31
31
33
11
13
1
3
4
3
3
3
4
3
8
8

موافقم

مخالفم

نظر
خاصی

کامال

میانگین

مخالفم

امتیاز *

اولویت

ندارم

ارز ش امنیت
ارزش قدرت
ارزش سنت
ارزش
برانگیختگی
ارزش خیرخواهی
ارزش موفقیت
ارزش استقالل
ارزش همنوایی
ارزش لذت طلبی

31
23
22
11
13
13
1
3
22
11
14
12
13
18
3
3
3
3
3
3

22
13
23
11
21
24
14
12
23
23
33
43
34
43
41
48
38
42
43
33

13
12
13
13
13
12
18
3
13
14
21
22
21
23
23
23
23
11
23
11

1
3
13
13
28
13
43
48
33
21
11
14
22
11
33
38
31
31
43
48

3/11

اول

3/33

دوم

3/11

سوم

2/31

چهارم

2/33

پنجم

2/34

ششم

2/33

هفتم

2/11

هشتم

2/83

نهم

1/31

دهم

* میانگین امتیاز از یک تا پنج می باشد که یک ،بیانگر پایین ترین اهمیت و پنج ،بیانگر بیشترین اهمیت می باشد.
جدول  :3مقایسه حوزه های ده گانه سلسله مراتب ارزشی شوارتز در بین دانشجویان ترم اول و آخر

اولویت

ترم آخر

ترم اول
ارزش ها

میانگین امتیاز

ارزش ها

میانگین امتیاز

اول

ارزش جهانگرایی

14

ارزش جهانگرایی

13

دوم

ارزش امنیت

33

ارزش امنیت

18

سوم

ارزش قدرت

34

ارزش قدرت

34

چهارم

ارزش سنت

33

ارزش سنت

33

پنجم

ارزش برانگیختگی

34

ارزش برانگیختگی

34
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ششم

ارزش خیرخواهی

34

ارزش خیرخواهی

32

هفتم

ارزش موفقیت

43

ارزش موفقیت

43

هشتم

ارزش استقالل

42

ارزش استقالل

42

نهم

ارزش همنوایی

48

ارزش همنوایی

42

دهم

ارزش لذت طلبی

33

ارزش لذت طلبی

33

همچنین یافته های ارائه شده در جدول  4نشان می دهد که دانشجویان
زن به طور معنا داری نسبت به مردان اولویت بیشتری به ارزش های
سنت در زندگی می دهند .نتایج حاصل از بررسی رابطه گروه سنی با
ارزش های دهگانه شوارتز ،نشان دهنده رابطه معنی دار ارزش خیر
خواهی با این ویژگی بوده است .به نحوی که دانشجویان دارای سن
کمتر ،امتیاز بیشتری به ارزش خیرخواهی داده اند.

بین ارزش سنت و لذت طلبی با محل تولد نیز رابطه معنا داری بدست
آمد .به طوری که در ارزش سنت ،میانگین نمرات متولدین در مناطق
روستایی بیش از میانگین نمرات متولدین مناطق شهری بود و در ارزش
لذت طلبی میانگین نمرات متولدین روستا کمتر از میانگین متولدین شهر
بدست آمد.

جدول :4نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه و تی تست درباره نظام ارزشی شوارتز بر حسب ویژگی های عمومی
حوزه های ده گانه سلسله مراتب ارزشی شوارتز
جهان خیرخواهی لذت امنیت موفقیت انگیزش
سنت
طلبی
گرایی

قدرت

8.3

8.843

8.881

8.343

8.41

8.143

8.3

8.131

8.131

8.244

8.482

8.141

8.882

8.331

8.113

8.332

8.234

8.332

8.133

8.331

8.133

8.33

8.33

8.434

8.83

8.313

8.1

8.831

8.31

8.133

8.431

8.231

8.822

8.333

8.33

8.842

8.331

8.334

8.111

8.311

متغیر
همنوایی استقالل
وضعیت
تاهل
جنسیت
گروه
سنی
محل تولد

بحث
با توجه به نتایج بدست آمده از این تحقیق ،ارزش جهان گرایی و امنیت
از نظر دانشجویان در ترم اول و ترم آخر دارای باالترین اولویت و ارزش
همنوایی و لذت طلبی دارای پایین ترین اولویت بودند .در تحقیق
کمربیگی که در بین دانشجویان شاهد ایالم انجام پذیرفت ،ارزش
همنوایی و استقالل دارای بیشترین اولویت و ارزش های برانگیختگی و
()83
قدرت دارای کمترین اولویت بودند.

در مطالعه فرامرزی ،ارزش های خیرخواهی و جهانگرایی( )30و در مطالعه
داریاپور ارزش های سنت و امنیت باالترین اولویت ها را به خود
اختصاص داده بودند )88(.جدول  0خالصه نتایج حاصل از اولویت بندی
پاسخگویان در زمینه ارزش های شوارتز را در مطالعه حاضر با سه مطالعه
کمربیگی و فرامرزی و داریاپور نشان می دهد.

جدول  :5مقایسه اولویت بندی ارزش های شوارتز در مطالعه حاضر با سه مطالعه دیگر
مطالعه حاضر

مطالعه

مطالعه

مطالعه داریاپور

(دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی

کمربیگی(دانشجویان

فرامرزی(دانشجویان

(شهروندان

مشهد)

شاهد استان ایالم)

دانشگاه تربیت مدرس)

تهرانی)
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ارزش جهان گرایی
امنیت
قدرت
سنت
برانگیختگی
خیرخواهی
موفقیت
استقالل
همنوایی
لذت طلبی

همنوایی
استقالل
سنت
خیرخواهی
جهان گرایی
لذت طلبی
امنیت
موفقیت
برانگیختگی
قدرت

همانطور که مشاهده می شود یافته های این مطالعه در برخی جهات با
مطالعات قبلی همسو بوده است .مقایسه نتایج حاصل ازاولویت بندی ارزش
ها در مطالعه مذکور نشان می دهد که بین اولویت بندی نظام ارزشی
دانشجویان شاهد با سایر دانشجویان به جز در زمینه ارزش قدرت و امنیت
تفاوت فاحشی وجود ندارد .ارزش های سنت ،امنیت و خیرخواهی جزو 0
اولویت اول ،در سه مطالعه ذکرشده می باشد .ارزش های لذت طلبی،
قدرت و موفقیت طلبی نیز در حداقل سه مطالعه از  4مطالعه جزو اولویت
(30و)88
های  0تا  35بوده است.
طرفداران دیدگاه اجتماعی بر این باورند که تحول ارزش ها با تغییر نظام ها
و ساخت های اجتماعی و شرایط تاریخی و فرهنگی که فرد در آن زندگی
می کند ،ارتباط دارد .در این زمینه نتایج حاصل از بررسی رابطه بین
خصوصیات دموگرافیك دانشجویان مورد مطالعه در این پژوهش ،با اولویت
بندی نظام ارزشی آن ها نیز نشان می دهد که دانشجویان مجرد ،به ارزش
های سنت و استقالل بیشتر از دانشجویان متاهل بها داده اند .همینطور
زنان به طور معنا داری نسبت به مردان ،اولویت بیشتری به ارزش های
سنت در زندگی می دهند.ارتباط بین جنسیت و اولویت های ارزشی در
(81و)84
برخی از مطالعات پیشین نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
فیدر در مطالعه خود ارزش ها را با میزان سن افراد مرتبط دانسته است.
در این مطالعه نیز هرچه سن افراد پایین تر بوده است ،ارزش خیرخواهی در
آن ها پر رنگ تر بوده که نشان دهنده نیاز به ارائه برنامه های فرهنگی
بیشتر به موازات برنامه های آموزشی در محیط دانشگاه می باشد.
()80

پایبندی متولدین روستا به ارزش سنت بیشتر از متولدین شهر می باشد و
این در هر دو ترم مورد بررسی مشهود بوده است که احتماال به سبك
زندگی شهری قبل از ورود به دانشگاه ارتباط دارد و نهادهای فرهنگی در
د انشگاه می توانند با تقویت ارزش های مربوط به سنت به افزایش گرایش
به سمت این ارزش ها کمك کند .همچنین در مطالعه حاضر میانگین نمره
متولدین شهر در ارزش لذت طلبی بیشتر از متولدین روستا است ،این امر
نیز می تواند ریشه در روحیه رفاه طلبی شهر نشینی نسبت به روحیه تالش

خیرخواهی
جهان گرایی
امنیت
استقالل
موفقیت
همنوایی
قدرت
برانگیختگی
لذت طلبی
سنت

سنت
امنیت
خیرخواهی
جهان گرایی
همنوایی
استقالل
موفقیت
قدرت
برانگیختگی
لذت طلبی

و قناعت زندگی در روستا باشد که در محیط دانشگاه نقش زیادی در شکل
گیری رفتار مسئوالنه در دانشجویان به عنوان آینده سازان کشور دارد،
اجرای برنامه هایی مثل اردوهای جهادی ،آشنایی با سبك زندگی ایرانی،
اسالمی و برگزاری جشنواره های مرتبط می تواند نقش مهمی در تقویت
روحیه قناعت طلبی ،تالش و ساده زیستی داشته باشد.
لمان به نقل از محمد خلیفه ضمن بررسی تغییر ارزش ها نتیجه گیری کرد
()33
که بیش ترین تغییر در ارزش ها ،پس از ورود به دانشگاه رخ می دهد.
از اینرو با توجه به اینکه در این مطالعه دانشجویان ترم اول و آخر مورد
بررسی قرار گرفتند ،میزان متفاوتی از امتیازات اختصاص یافته به ارزش ها
و حتی ترتیب های متفاوت در سلسله مراتب ارزش ها قابل انتظار خواهد
بود.
به عنوان مثال اولویت ارزش های جهان گرایی ،همنوایی و امنیت در
دانشجویان ترم آخر نسبت به ترم اول بیشتر بوده است .همانطور که
مشاهده می شود این ارزش ها بیشتر از نوع ارزش های اجتماعی می باشند
که تقویت آن ها برای ورود به بازار کار و تشکیل زندگی مستقل ضروری
به نظر می رسد و به نظر می رسد که دانشگاه نقش موثری در تقویت این
ارزش ها داشته است .اما ارزش خیرخواهی در دانشجویان ترم آخر کمتر
بوده است ،که شاید ناشی از احساس افراد برای نیاز به داشتن روحیه رقابتی
برای ورود موفق تر به بازار کاری است که دارای فرصتهای زیادی برای
شکوفائی همه افراد نمی باشد .البته روانشاسان عمدتا این تغییرات را به
تحول برخی فعالیت های شناختی از قبیل قدرت انتزاعی تفکر نسبت می
دهند ،به نحوی که شرایط اجتماعی -فرهنگی در پژوهش های بین
()38
فرهنگی انجام شده  ،کامال مشخص است.
البته این پژوهش با محدودیت هایی نیز مواجه بوده است .از جمله عدم
تمایل مشارکت برخی دانشجویان و نگرانی از پاسخگویی به سواالت ،که با
ارائه توضیحات پرسشگر در زمینه محرمانه ماندن اطالعات اشخاص و عدم
ثبت اطالعات شناسایی افراد در پرسشنامه ها ،تالش در جلب بیشتر
مشارکت دانشجویان صورت پذیرفت .دسترسی مشکل به دانشجویان و
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ارزش های مثبت در بین دانشجویان و تضعیف ارزش های منفی در بین
آن ها را به عنوان یك شاخص اثربخشی در خصوص اجرا و توسعه برنامه
.های آموزشی و فرهنگی در سطح دانشگاه در نظر گرفت
تشكر و قدردانی
این مقاله برگرفته از طرح تحقیقاتی مصوب در دانشگاه علوم پزشکی
 با عنوان "مقایسه وضعیت نظام ارزشی بین دانشجویان ترم،مشهد
اول و آخر دانشکده پیراپزشکی مشهد با استفاده از نظریه های
" 1311-1312ساختار ارزشی شوارتز و آلپورت در سال تحصیلی
 پژوهشگران بدینوسیله از حمایت مالی معاونت پژوهشی.می باشد
دانشگاه مذکور و کلیه دانشجویانی که ما را در خصوص انجام طرح
. تقدیر و تشکر می نمایند،مذکور یاری رساندند

Abstract
Background: Values are considered as elements
of the cultural structure of the societies. Hence,
this research is approved to study values
priorities among first and last semester students
of Paramedical school in Mashhad.
Method: This paper is a Cross-sectional and
descriptive - analytic study .Samples included 120
students of first and last semesters of
Paramedical school of Mashhad medical science
University in 2013. The validity and reliability of
questionnaire was confirmed by experts and
Cranach’s alpha coefficient of 78%. SPSS was
employed for Data analysis.
Results: As indicated by the results, the study
regarding students’ prioritization of values

درخواست اختصاص وقت برای تکمیل پرسشنامه که با هماهنگی آموزش و
استاد مربوطه از چند دقیقه انتهای کالس برای توجیه دانشجویان و تکمیل
 عدم وجود مطالعه مشابه در خصوص.پرسشنامه توسط آن ها استفاده شد
دانشجویان دانشکده پیراپزشکی که امکان مقایسه نتایج بدست آمده را با
 در این،وضعیت قبل از اجرای برخی برنامه های دانشگاه میسر نمی ساخت
خصوص پیشنهاد شد این مطالعه در فواصل زمانی مشخص و بعد از اجرای
 اجتماعی در سطح دانشگاه،برنامه های ویژه خصوصا با موضوعات فرهنگی
.تکرار گردد
نتيجه گيري
دانشگاه ها یکی از محیط های تاثیر گذار در جامعه می باشند و دانشجویان
 تحت تاثیر برنامه ها و جو فرهنگی حاکم بر آن قرار،با ورود به این محیط
 لذا به نظر می رسد بتوان میزان تاثیر این برنامه ها در تقویت،می گیرند

indicated that the values of universalism,
security and power had the highest weight
among the ten-item values. The results showed
that there is a significant relationship between
the value of tradition and marital status, and
gender and place of birth. Benevolence values
were lower in older students.
Conclusion: This study tried to show a clear
description of the status of the value system
among students. The assessment of value system
status can be implemented as an index for
evaluating universities’s educational and cultural
programs strengthening positive values and
removing negative ones among students.
Keywords: status of value systems, Schwartz,
Student
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