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  چکيده
هـا در دانشـجویان دورة دکتـري و مقایسـۀ آن بـا هدف پژوهش، که با روش پدیدارشناسی انجام گرفت، شناسایی ارزش

هـاي آموزشـی نفر از دانشجویان پسـر گروه 14هاي احتمالی بود. نمونۀ پژوهش، شامل هاي رایج و توضیح تفاوتمقیاس
هـا بـا روش امیـت و هایشان را بازگفتند. تحلیـل دادهنیافته ارزشتبریز بود که طی یک مصاحبه سازمانمختلف دانشگاه 

هـاي هـاي دینـی، ارزشهـاي اخالقـی، ارزشهاي حاصل از مطالعه عبارتند از: ارزش) انجام شد. متغیر1999همکاران (
دوستی، پیشرفت شخصـی، مفیـد بـودن، نمـایش عهاي ملی، نوهاي مادي، ارزشهاي اجتماعی، ارزشخانوادگی، ارزش

هاي مساعد در نظام ارزشـی دانشـجویان دورة دکتـري خود واقعی، احترام نفس و ایمنی. نتایج پژوهش بیانگر وجود متغیر
هـاي مطـرح در هاي دانشـجویان دکتـري متفـاوت از ارزشدهد که ارزشدر جامعه است. همچنین این نتایج نشان می

هاي هاي گروه مذکور را نـدارد. یافتـهها کارآمدي الزم براي بررسی ارزشباشد، بنابراین، این مقیاسج میهاي رایمقیاس
  تواند مورد استفادة نظام آموزش عالی و مؤسسات متقاضی افراد داراي تحصیالت باال قرار گیرد.حاصل می

  نظام ارزشی، دانشجویان دکتري، پدیدارشناسی. ها:واژهکلید
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 مقدمه

ها، مفهومی مرکزي در تمامی علوم اجتماعی است. متغیـر وابسـتۀ عمـده در مطالعـۀ مفهوم ارزش«
» هاي اجتمـاعی و رفتـار اسـتفرهنگ، جامعه و شخصیت و متغیر مستقل عمده در مطالعۀ نگرش

  ).11ص  ،1973(روکیچ، 
از  یخاصـ ةویبه شـ راسخ نسبت يباور«سازد، آن را یرا مطرح م يفرد يهاارزش یۀکه نظر ،روکیچ

ا اهـداف متفـاوت یاز رفتار  يگریدر برابر انواع د یا اجتماعی يکه به لحاظ فرد یاز زندگ یا هدفیرفتار 
 يمرکـز ۀرا هسـت يفـرد يها) ارزش1988( فیدر). 5 ، ص1973(روکیچ،  کندیف میتعر ،»مرجح است

ت آنهـا از یهـا و رضـاهـا، تعهـداوتهـا، قضـیابیها، ارزشداند که بر رفتارها، نگرشیت افراد میشخص
اعمـال  یابیار ارزشـیـمع ،ک فـردیـ يهااست که ارزشبر این باور ) 1991( جونزگذارند. یاثر م یزندگ

 ،شـدهرفتهیف پذیک تعری) در 1999( شوارتز کند.یه میاو را توج یراخالقیا غی یبوده و رفتار اخالق يو
هـا حـلانتخـاب راه ةکننـدهیـاعمـال و توج ةزانندیکه برانگخواند یم ياشدهبیها را اهداف تصوارزش

 یداشـته و نقـش اصـول راهنمـا را در زنـدگ یتی، مطلوب و فرامـوقعیزشیت انگین اهداف ماهیاست. ا
آنهـا بـر ة نافـذ و گسـترد تأثیرانگر یب ،هابودن ارزش یتی). فراموقع1995شوارتز و ساگیو، ( عهده دارندهب

  است. یزندگ يهاتیر موقعیسا
فرهنـگ بـر رفتـار  يگـذارتأثیرن مـدخل یتـریها اصلکنند که ارزشیاستدالل م هافستیدو  هافستید

را شـکل  یزش و رفتـار آدمـیـهـا، شـناخت، انگنظام نگرش يها مبنا). ارزش2011لی و کایی، ( است
رومنـد و ین يهـانیـیعنـوان تبهسـتند کـه بـه یشناخت اجتماع یانتزاع يها). آنها قالبهماندهند (یم

عمـل و  ةویمهـم شـ ةکننـدنیـیهـا تع). ارزش1988هامر و کاهلی، کنند (یعمل م یاثرگذار بر رفتار آدم
هـا ان ارزشیـاز رابطه م سادلر که ییدارند، تا جا ینبوده و بار عاطف اها خنثها هستند. ارزشتیر فعالیمس

). از نظر اندیشـمندان مسـلمان مـالك 1386گران، ی(نورباال و د دیگویسخن م یپزشکو اختالالت روان
ارزش، مصلحت عمومی فرد در جامعه و مصلحت حقیقی آدمی اسـت؛ یعنـی هرآنچـه موجـب کمـال 

اند که متـأثر از شـرایط نیسـتند، ها اصولی کلی، ثابت و مطلقباشد. در این دیدگاه، ارزشواقعی انسان می
). اسـالم ارزش حـاکم بـر فرهنـگ 230، ص 1376، اما مصادیق آن بسته به شرایط تغییرپذیرند (مصباح

شـمارد. تـا داند و آن را سرآغاز هر حرکتـی برمیاي کلیدي در زندگی افراد و جوامع میجامعه را مسئله
هـاي کنندة سعادتمندي جامعه و روي آوردن بـه ارزشهاي واقعی و راستین تضمینآنجا که درك ارزش

  ).125، ص 1374رطۀ تباهی است (مکارم شیرازي و همکاران، دهندة آن به واساس سوقخیالی و بی
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و بـه  یطیمح يهانگرش یدهق شکلیها از طرکند که ارزشیشنهاد میهنجار پ - باور - ارزش یۀنظر
ن یچنـد ۀجـیرفتـار را نت ،هیـن نظری). ا1999استرن و دیگران، ( گذارندیم تأثیرم بر رفتار یرمستقیغ ةویش

 يکـه عناصـر مرکـز ي،فـرد يهااند. ارزشبه هم گره خورده یعلّ ةریک زنجیق یرداند که از طیر میمتغ
ط یمحـ - متمرکز بر روابط انسان ییدهند و به باورهایل میره را تشکین زنجیا يهاهیت هستند، پایشخص
 یکـیزیف ییبـایکه به ز يفرد« ،نیشوند. بنابرایمنجر م یافتیکردن اطالعات در کنترلق انتخاب و یاز طر

ر ییـکـه هـر تغ يرد کـه از بـاوریرا بپذ یممکن است اطالعات ،دهدیبها م یش از امور اجتماعیعت بیطب
  ).67، ص 1994استرن و دیتز، ( »کندیت میدر برابر آن ارزش است، حما يجد يدیتهد یطیمح

 نگرش بـهنمونه،  يبرا .ها و رفتارهاستاز نگرش يامجموعه يبرا ین خوبیبشیپ يفرد يهاارزش
کپـرارا و دیگـران، ( یدهـأي)، ر1995گرونـرت و جـول، ( ی)، رفتار مصـرف2004فیدر، ( یروابط جنس

هـا ارزش. )2013الن و همکـاران، ( ياو حرفـه یشـغل يریگ) و جهت2005روکاس،( ينداری)، د2006
فتـار ) و بـر ر2006فیشـر و اسـمیت، ( نـدیآیشـمار مـبـه یکننده در تعهد سازماننییتع ین عاملیهمچن
 ).1994فینگن، ( گذارندیم تأثیردر محل کار  یاخالق

 يامـدهایعوامـل و پ ییها و شناسـاآن در گروه یبا هدف بررس ،هااز ارزش یمتفاوتي هايبندمیتقس
هـا را بـه شـش ارزش ی،ن کوشـش رسـمی) در نخسـت1970( و همکاران آلپورتعمل آمده است. هآن ب
و  يبنـدمین تقسـیتريک کردند. در کاربردیتفک یاسیو س ي، هنريد، اقتصای، اجتماعینی، دينظر ۀدست

مـدور  یزشیوستار انگیک پیها )، ارزش14ص  ،1992شوارتز، انسان ( یاساس يهاارزش یۀمطابق با نظر
، سـنت، یرخـواهیبودن، خ ی، جهاني، خودرهبریختگی، انگیطلبشرفت، لذتیارزش قدرت، پ دهشامل 
ک یـان آنهـا یـروابـط م یکلـ يمتقابل دارند و الگو ۀها با هم رابطن ارزشی. اشدبامیت یو امن یهمرنگ

از بـه تعامـل یـ، نیسـتیز يازهـاین - یاز همگـانیـاز سه ن ،هان ارزشیدهد. ایرا نشان م يارهیساختار دا
 یژه لـزوم تعامـل اجتمـاعیـوهرنـد. بـیگیسرچشـمه مـ - هااز به بقا و رفاه گروهیهماهنگ و ن یاجتماع
خـود  ينظر بعـددیدر تجد ،)2012( شوارتزو  شیکویچانجامد. یها مدر فرهنگ يریرپذیینگ به تغهماه

 يهـایط و نگرانـیرگروه (حفاظت از محیشدن به دو زیک جهانیبا تفک يدأییت یل عاملیو با روش تحل
رگـروه یبـه دو ز یت)، خودفرمـانیـو نشـان دادن موفق يرگروه (بلنـدپروازیشرفت به دو زی)، پیاجتماع

ت شخص)، و سنت بـه دو یو امن یت شغلیرگروه (امنیت به دو زیشه)، امنی(استقالل عمل و استقالل اند
ایـن دهـد کـه یواهد نشـان مـشـز دادنـد. اگرچـه یرا تم يارزش نظر پانزده) یرگروه (سنت و فروتنیز

ک آنهـا بـه یـکـان تفک)، امـا ام2001؛ شـوارتز و همکـاران، 17، ص 1992شوارتز، اند (یجهان ،هاارزش
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ک یـ) در 1383( ينـوروزو  يآبـادلطف). 2012چ و شـوارتز، یکویشـسـت (یشتر محال نیب يتعداد
، ي، اقتصـادی، خـانوادگيفـرد يهـانوع ارزش شـامل ارزش ده ،آموزان کشورماناز دانش یهنیق میتحق

نمودنـد.  یا بازشناسر يسازیشدن و جهانیو جهان ی، ملینی، ديو نظر ی، علمي، هنری، اجتماعیاسیس
، شـوارتز و بـارديمختلـف متفـاوت اسـت ( یاجتمـاع يهـاها و گـروهنظر افراد، ملتمورد يهاارزش
را یـز ؛متفـاوت اسـت يگـریبـه فرهنـگ د یند که رفتـار از فرهنگـمعتقد ی). پژوهشگران فرهنگ2001
 ،قـتی). در حق2009و دیگـران،  رلیگـوهیلدارنـد ( یمتفـاوت يهامختلف ارزش یفرهنگ يهاگروه

 يگـریاز افراد از گـروه د یز گروه خاصیمشترك است که منجر به تما يهااز ارزش يافرهنگ مجموعه
، 1992شـوارتز، دارنـد ( یمراتبها حالت سلسلهارزش ،نی). افزون بر ا1997و همکاران، زامیپشود (یم

ش را بـر یهـافـرد ارزش ید. وقتـنزنیم يبندتیدست به اولو ،هاک مجموعه ارزشی) و افراد در 1994
فرد ثابـت  یدهد. نظام ارزشیخود را شکل م یکند، نظام ارزشیش دارند مرتب میکه برا یتیحسب اهم

ن یـ). ا1386گـران، یمقدم و دیکند (کرامتیر مییپس از آن تغ يهاو سال یدوران نوجوان یماند و طینم
). همـانشـود (یمنعکس مـ یسنت يهاارزش ینراید و ویجد يهاهمچون کسب ارزش ير در امورییتغ

). 2006شـوارتز، هـا و زمـان نشـان داده شـده اسـت (تیـهـا در طـول موقعارزش یثبات نسب بنابراین،
 يهـاا مـالكیـارهـا یباثبات هستند که نقش مع یکاف ةکنند و به اندازیر مقاومت مییها در برابر تغارزش

هـا، کـه در هـا و نگـرشدهد ارزشیشواهد نشان م زمینه،ن ایر ). د2011لی و کایی، فا کنند (یعمل را ا
 یارثـ ۀلفـؤک میـتوسـط  يمرتبط هستند، تا حـدود ياژهیو يهاتیها به اهداف و موقعاس با ارزشیق

توسـط عامـل  یو همـدل یدوسـتنـوع يهـادر ارزش يریرپـذییاز تغ یمین ،نمونه يبرا .شوندین مییتع
 %42 یاجتمـاع يریپـذتیولئمسـ يزان بـرایـن می) و ا1986و همکاران، راشتون شود (ین مییک تعیژنت

رد و عوامـل یپـذیاز تجـارب اثـر مـ ینظـام ارزشـ يتـا حـدود ،گرید ي). از سو2004راشتون، است (
گذارنـد یمـ تـأثیرهـا ارزش يریـگبر شکل یطیا انتقال محی يریپذند جامعهیاز راه فرا يو فرد یاجتماع

  شود.یها مطرح مآموزش ارزش ،ن اساسیبر ا .)2001 شوارتز و باردي،(
عنـوان بـه ،سـوکیـن افـراد از یـژه مورد توجـه بـوده اسـت. ایوهب ،انیدانشجو ینظام ارزش یبررس

عنـوان بهدیگر،  يد است، و از سویکأها مورد تکه آموزش ارزش ییکشور، جا یمحصوالت نظام آموزش
 تـأثیر یاسـیو س ي، اقتصـادیمختلف اجتماع يهاعرصهکه با حضور زودهنگام در  یمتخصص يروهاین

ن نـوع را جلـب یـاز ا ییهـااند توجه پـژوهشبر تحوالت جامعه خواهند داشت، توانسته ياکنندهنییتع
 یدسـت داده اسـت: برخـهرا بـ یج متفاوتینتا ،انیدانشجو يهان در ارتباط با ارزشیشیقات پیکنند. تحق
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) و 1386گـران، ی(نوربـاال و د یاجتمـاع يهـاارزش ي)، تعـداد1390فـر، (روشـن ياقتصاد يهاارزش
ي دیگـر، دنـد. از سـویان دیغالـب در دانشـجو يهـا) را ارزشهمـان( ینید يهاارزشنیز گر ید برخی

قشـر  یش افراطـیو گـرا یو مذهب یاجتماع يهارنگ شدن ارزشانگر کمی) ب1390( فرروشنقات یتحق
 یک بررسـیـز در یـ) ن1383( ينـوروزو  يآبـادلطفانـه اسـت. یراگيمـاد يهاکرده به ارزشلیتحص

و  ي، اقتصـادی، نظـامیاسـیس يهـابـر حـوزه تـأثیرشدن با یاظهار داشتند که چالش جهان ،زیبرانگملأت
را از جوانـان کشـور مـا  یعیوسـ يهـاگروه یت اثر کرده و نظام ارزشیم و تربیبر فرهنگ و تعل یحقوق

ن گـروه یـا يهـاکـه ارزش ییتا جا ،متزلزل ساخته ،ابندییالت باالتر دست میصکه به تح ییژه آنهایوهب
  دارند. یک و ملیکالس يهااست که بزرگساالن متعهد به ارزش یمتفاوت از انتظارات

غالـب  يهـان است کـه ارزشایانگر یب ،لیمختلف تحص يهاان در سالیدانشجو يهاارزش ۀسیمقا
بـه  يو کـاربرد یعملـ ۀبعد جنبـ يهادر سال یداشته، ول ينظر ۀر جنبشتیاول ب يهاان در سالیدانشجو
شـتر از یب ،ان سال آخریها در دانشجوو انسجام ارزش ی)، هماهنگ2003هلکاما و دیگران، رد (یگیخود م

  ).همانبرخوردارند ( ياز منش آزادتر یتر به لحاظ ارزشان جوانیواردها است و دانشجوتازه
و  ینظـام آموزشـ ییعنوان محصوالت نهـابه يان دکتریپژوهش در دانشجو خأل ،هاارزشة در حوز

هـا در ارزش ا لزومـاًیـجامعـه مشـهود اسـت. آ يروشیپـ ينـدهایار بـر فرایبسـ يگـذارتأثیربا  يقشر
نظـر از صـرف ،خود ةژیط ویل شرایا آنها به دلیشده است؟  شناخته يهاهمان ارزش ي،ان دکتریدانشجو

ن گـروه از یـا يهـاد ارزشیـتردیدارند؟ ب یمتفاوت يهاارزش ،شدهآموخته يهاا مهارتی یاستعداد ذات
هـا و تنهـا خواسـتهآن نـه ییشناسـا ،نیجامعه نشان خواهـد داد. بنـابرا ةندیخود را بر آ تأثیران یدانشجو

ان سـاخته و مـا را در یـرا نما یآموزشـ یمشـخط يند، بلکه کارآمدکین افراد را آشکار میا يهاتیاولو
 ،ن پـژوهشیـام اهدف از انج ،ن منظوردیدهد. بیم ياریآن  یشناسبیرو و آسشیتحوالت پ ینیبشیپ

  باشد.یم يدکتر ةان دوریها در دانشجوارزش ییشناسا

  تحقيق روش
در دانشگاه تبریز، با رویکرد پدیدارشناسی و روش تحقیـق کیفـی  1392و  1391هاي این مطالعه در سال

دة شهاي شناختهبه انجام رسید. بکر بودن این بررسی در دانشجویان دکتري و تردید نسبت به کارآیی مدل
ها در این گروه، به سبب شرایط ویژة اعضاي آن، دلیل انتخاب شیوة مذکور است. تحصیل در مقطع ارزش
مرد بودن به دلیل پرهیز از کم دو نیمسال معیارهاي انتخاب نمونه بود. و گذراندن دست مرد بودن، دکتري
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هیجـانی زمـان ورود بـه کنندگان شـرایط گذراندن حداقل دو نیمسال، با هدف آنکه شـرکتپیچیدگی و 
ها رسیده باشند، بـه مطالعـه افـزوده شـده دانشگاه را پشت سر گذاشته باشند و به نوعی تثبیت در ارزش

گیري گلوله برفی و هدفمند در این مطالعه استفاده شـد. تعـداد نمونـه، کـه تـا هاي نمونهاست. از روش
  هاي آموزشی مختلف را شامل شد.نفر از گروه 14ها ادامه یافت، رسیدن به اشباع در داده

از استفاده شـد. سـکونت پژوهشـگر در ینحصول اطالعات مورد يافته براینباز و سازمان ۀاز مصاحب
کننـدگان مختلـف و دعـوت از شـرکت یآموزشـ يهـاان گروهیبا دانشجو ییو آشنا ییخوابگاه دانشجو

 یواقعـ يهـاپاسـخ ئۀان به ارایگوب پاسخیمتنوع و ترغ ۀاز نمون يریگتوسط دوستان مشترك امکان بهره
 يهـاان کننـد. پاسـخیـرا ب ي خـودهاکنندگان خواسته شد تا ارزشاز شرکت ،را مقدور ساخت. در ابتدا

آنهـا و  یآن ارزش بر زندگ تأثیر یت و چگونگیاهم ییراجع به چرا ییهاکنندگان با طرح پرسششرکت
ا معـادل مـوارد یفراتر  یتو ارزش يهست که برا يگریا موضوع دی يدار يگریا ارزش دیآ«ال ؤسپس س

کننـدگان در اتـاق محـل سـکونت ل شرکتیها بنا به تماشد. مصاحبه يریگیپ »مطرح شده داشته باشد؟
 60تـا  30ن یانجـام گرفـت و بـ ییخوابگـاه دانشـجو ۀا محوطیگو پژوهشگر، اتاق محل سکونت پاسخ

از  پـیشمحقق، که حاصل تجربه و مطالعـه بـود،  يهافرضشید. با فهرست کردن پیطول انجامه قه بیدق
مـرور  .عمـل آمـده بـ يریپـژوهش جلـوگ ۀجـیآنها بـر نت تأثیران کار از یز در جریها و نداده يآورجمع

  ق افتاد.یها به تعول دادهینه تا اتمام تحلیشیگسترده بر پ
 یا پاسخ ندادن به برخـی يریگبود. محرمانه ماندن اطالعات و حق کناره ياریشرکت در پژوهش اخت

انتخـاب نمونـه و هـدف از انجـام پـژوهش در آغـاز کـار بـه  یز چگـونگیاالت مصاحبه و نؤا تمام سی
ت آنهـا ضـبط شـد. پـس از اتمـام مصـاحبه و یان مصاحبه با رضایکنندگان اطالع داده شد و جرشرکت

و  اسـمیتي شـنهادیشد و بـا روش پکنندگان استخراج انات شرکتیبو ن متبار، نیچند يدن آن برایشن
ها مکرر خوانـده شـد و جمـالت مهـم نسخه ،بین ترتیل قرار گرفت. به ای) مورد تحل1999(همکاران 

ارتباطشـان  يها بـر مبنـامتغیرگاه کنندگان استخراج و عنوان داده شد. آنشرکت يهاآنها در مورد ارزش
ان یدانشـجو يهـااز ارزش یفیتوصـ ،هـاق خوشـهیلفسازمان داده شدند. با ت ییهاو به خوشه يبنددسته

  عمل آمد.هب
آن بـا  یآنها هماهنگ .ان گذاشته شدیکنندگان در مها با شرکتافتهیها، داده یهماننینان از ایاطم يبرا

تجربـه داشـت،  یدارشناسـیق پدیـ، که در تحقيدکتر يک دانشجوید کردند. از أییش را تیات خویتجرب
، تمـاس یتحـت بررسـ ةدیـمحقـق بـه پد يمندها استفاده شد. عالقهل دادهیا و تحلهنسخه يدر بازنگر
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ت یـها، استفاده از نظرات افراد مطلع و حفظ مستندات در تمـام مراحـل مطالعـه، قابلمدت با دادهیطوالن
عرصـه و  يهـاادداشـتیکننـدگان، انـات شـرکتین نمود. کنار هـم قـرار دادن بید پژوهش را تضمأییت

هـم  ی،فـیک يهـاپـژوهش انادتدو تـن از اسـ ياز رهنمودهـا يریـگاستخراج شده و بهره يهامضمون
  .ختسایها را ممکن مافتهید أییت تیو هم قابل یهمسان

  ژوهشهاي پيافته

انشـجویان دورة دکتـري بـه دسـت داد: د يهـار را در خصـوص ارزشیـز يهاها، مضمونداده یبررس
، يمـاد يهـا، ارزشیاجتمـاع يهـا، ارزشیخـانوادگ يهـا، ارزشینید يهاارزشهاي اخالقی، ارزش
  .یمنی، احترام نفس و ایش خود واقعید بودن، نمای، مفیشرفت شخصی، پیدوست، نوعیمل يهاارزش
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از  يبـه عهـد، دور ي، وفـایکرنگـی، ییگـوکننـده در پـژوهش راسـتان شـرکتیاز دانشـجو ياریبس
خود عنوان کردنـد و بـر  ین باور ارزشیتریگران را اصلیت حقوق دیانت و رعایاز خ زی، پرهییگوتملق

جوامـع را عـدم التـزام افـراد آن بـه از مشکالت  ياریبس ۀشیان رین دانشجویتعهد به آن اصرار داشتند. ا
 نیـمعمول تـرك ا يامدهایدانستند. آنها احساس گناه و عذاب وجدان را پیم هاي اخالقیرعایت ارزش

 مـثالً یه باورهـا و اعتقـادات اخالقـیـک مجموعـ«ان گفـت: یاز دانشـجو یکـیشمردند. یها برمارزش
ن یـرم. ایـگیت نکنم، عذاب وجدان مـینم رعااتوی. نماست مهم بسیارمن  يالناس برا، حقییگوراست

ا فـدا گـه رید يزهـاین حاضـرم چیـا يمال نکنم. برایرا پا یحق کس ياذره یکه حت است مهم ي منبرا
عنـوان کـرد:  »انسـان بـودن«ها را معادل با ن ارزشیت ایرعا يگرید ةکنند. شرکت»کنم. از شغلم بگذرم

  .»يکه دار ین و مذهبی. انسان بودن، فارغ از هر داست مهم یانسان يهات ارزشیمن رعا يبرا«
  ینید يهاارزش. 2

کنندگان کنندگان بـود. ایـن شـرکتهاي غالـب شـرکتاعتقادات مذهبی و باورهاي دینی، یکی از ارزش
پنداشـتند. کردند. رضایت او را بر دیگر امور مقـدم میها را احساس میحضور خداوند در تمامی عرصه

دیدند و سعادت واقعی را همانا گردن نهادن به هاي دیگر را تحت عنوان این ارزش مینویی میآنها ارزش
هر ارزشی، ارزشش را از ارتباطش «ر این خصوص گفت: اي دکنندهدانستند. شرکتمشیت خداوندي می

خـاطر را ها و آرامشبراي این افراد، باورهاي مذهبی روحیۀ امید، توان تحمـل دشـواري». گیردبا خدا می
  ».وقتی خدا را داري، نگرانی جایی ندارد«کنندگان گفت: شود. یکی از شرکتموجب می
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 ي، اعتقادات و باورهـاینییمعمول آ يت انجام رفتارهایهمد بر ایکأکنندگان ضمن تن شرکتیشتر ایب
ن ارزش یتـریت او اصـلیخدا و رضا«، نمونه يدند. برایدیمحکم م يال و پشتوانهیاص یرا شاخص ینید

فـه یرا وظ ینـیدسـتورات د يوجود دارد. اگرچه مـن خـودم اجـرا يادیز يهان مهم راهیا ياست و برا
  .»ت که اصل استن اعتقادات اسیا یدانم، ولیم
  یخانوادگ يهاارزش. 3

ن یتـرین از اصـلیژه والـدیـوهبـ ،خـانواده يت خانواده و کمـک بـه اعضـایحفظ حرمت خانواده، رضا
ت، یـموقع .دانسـتندیکننده بود. آنها خود را متعلـق بـه کـانون خـانواده مـان شرکتیدانشجو يهاارزش
شـرفت یرفـاه و پ يدنـد و بـرایدین مـیوالـد يکارون خـانواده و فـدایخود را مد يهاها و ارزشداشته

 یلـیام خخـانواده يرضـا يحاضرم بـرا«گفت: میان یاز دانشجو یکیکردند. یاحساس تعهد م ،خانواده
 یـک«گفـت: مـی يگرید يدانشجو». دشتر از خودم برام ارزش دارنیاونا ب یعنی ؛مهزها را از دست بدیچ

، يپـدر و مـادرم. حـاال هـر جـور ادم کمک کنم، مخصوصاًکه به خانو است نیا نم بزرگ یلیارزش خ
م هـم کنارشـون باشـم، هخواینده میآ درگه بزنم. یخوام شهر دیبورسم نم يمن برا . مثالًي، معنويماد

  .»کنمآنها را کمک هم 
شان متحمل شده بود، احسـاس شرفتیآنها و پ يکه خانواده برا ییهایسخت يکنندگان در ازاشرکت

 یدونـیمـ« ،نمونه يبودند که بر گردنشان نهاده شده بود. برا ینیکردند و مصمم به جبران دیت میلئومس
ش نسـبت یخـو یقلبـ ۀن تعلق و خدمت به خانواده را به عالقی. آنها همچن»شهین حساب مید يه جوری
  .»پدر و مادرممندم، به من خودم به خانوادم عالقه داًینکه شدیا يبرا«گفت: می ياکنندهدادند. شرکتیم

مشـترك اشـاره  یل خـانواده و شـروع زنـدگین خصوص بـه تشـکیکنندگان در ااز شرکت يتعداد
سـته و یده بودند که حضور فـرد شاین عقیبر ا ،را حساس قلمداد نموده ین مرحله از زندگیکردند. آنها ا

 ،ن افـرادیـاز ا یکـیکـه  ییتازه بخشد. تا جـا ییآن را معنا ،نو داده جلوةرا  یتواند زندگیمورد عالقه م
کـه  يبـا فـرد یدارد. زندگ یمن ارزش خاص يمشترك برا یزندگ«نمود.  یمعرف یک مدنظر را ناجیشر

کنـه و از یدا مـیم معنا پیزندگ ،نه که با اومدن اویشناسمش و بهش عالقه دارم. احساسم ایهاست مسال
  .»کنمیدا مینجات پ یفین بالتکلیا

  یاجتماع يهاارزش. 4

ت اقـوام، یان کردنـد. رضـایـخـود ب يهـاتیـاز اولو یکیرا  یاجتماع يهاارزش ،کنندگاناغلب شرکت
 یت اجتمـاعیـت و مقبولیمناسب و محبوب یت اجتماعیبا موقع یافتن شغلیگران، یان و دیدوستان، اطراف
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 یت خاصـیـمبرخـورد آنهـا اه ةگران از خود و نحـوین افراد بود. آنها به برداشت دیا يهااز هدف یکی
ل خـود بـه کسـب یـان تمایاز دانشـجو یکـیجسـتند. یگران میت دیت خود را در رضایرضا. دادندیم

  ان کرد:یگونه بنیآن را ا یاحتمال يامدهایگران و پیت دیرضا
ـته باشـن.  ید خوبین باشن. دیبگران نسبت به من خوشیرفتار کنم که د يشه جوریدوست دارم هم داش

بخشـه.  به من دست بده. برام لـذت یشه که احساس آرامشین باعث میابم. ایچه در حضورم، چه در غ
ـنم یممکنه دو بار در حقش خـوب یکیگران برداشت بد داشته باشن. ین ممکنه سبب بشه که دیا فکـر  .ک

  کنه.یم یاستفاده داره که خوبء ن قصد سویا ممکنه فکر کنه ایفه است. یوظ ین خوبیکنه ا
گـران چـه ینکـه دی. ااسـت مهـم یلیش خیکه دارم، ارزش اجتماع یاون شغل«فت: باره گنیدر ا يگرید

  .»به من دارن ینگاه
  يماد يهاارزش. 5

کنندگان بود که اهداف مختلفـی اي از شرکتشده توسط عدههاي عنوانهاي مادي یکی از مضمونارزش
هـاي هاي گذشـته و نقصاستیهمچون استقالل از خانواده، رفاه نسبی در زندگی، ثروتمندي و جبران ک

کنندگان، هرچنـد بـا دهد که براي این گروه از شرکتکرد. بیانات نمونۀ ذیل، نشان میکنونی را دنبال می
مسایل مادي خیلی مهم است. مـادي بـه ایـن «اهداف متفاوت، پول و مسایل مادي اهمیت بسیاري دارد. 

هـا اصـالً چنانی و پز دادن و اینجور بحث، ماشین آنچنانیلحاظ که در حد رفاه باشم. نه اینکه خونۀ آن
مطرح نیست. یا مادیات برام مهم است. ما از اول وضع مالی مناسبی نداشتیم. مستأجر بودیم. همش از این 

نفر. براي همین همش تو ذهنم بوده که وضع  70خونه به اون خونه. مدرسۀ در به داغون، تو یه کالس با 
شه. مثالً خارج رفتن را خیلی دوسـت دارم. ري آرزوها هم دارم که بدون پول نمیمالیم خوب بشه. یه س

گراییم، یـه قدر خوب بشه که هرچی را اراده کنم بخرم. علت اصلی ماديهمیشه دوست دارم وضعم این
ز ترسم فردا من یه زنی بگیرم، یه انتظاري از من داشته باشه که من اذره ترس و شرم و حیاست. مثالً می

  تونم برات بخرم.کشم که بش بگم من نمینظر مادي نتونم، خجالت می
  یمل يهاارزش. 6

راث یـم ،او يرا مطـرح نمـود. بـرا یملـ يهـاخـود، ارزش يهـاان ارزشیـکنندگان در باز شرکت یکی
مـورد  ي،کـه بـه زعـم و ییزهایداشت، چ يادیکشور ارزش ز یو آثار گذشتگان و اعتبار جهان یفرهنگ

ان را قـدر ینیشـیراث پیف است که میچقدر ح«ن خصوص گفت: یدر ا يقرار گرفته است. و یهتوجیب
مـردم کشـورم  يم. تمام آرزو و تالشم سـربلندیاست که دار ياهین سرماین بهتریا ،م. به نظر منیدانینم

  .»است یالمللنیدر جوامع ب
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در صـورت ، ازمنـدانیو گذشت و کمک بـه ن ياکارگر افراد جامعه، فدیط دیت به شرایو حساس ینگران
گـران از یدن دیـرهان يخود بـرا يهان افراد انفاق داشتهیکنندگان بود. ااز شرکت يتعداد ۀدغدغ یی،توانا

جامعـه  ،ن گروهیدند. ایدیبخش مخود فرض و لذت يآنها را برا یرفاه و ترق يها و تالش برايدشوار
 يهـایهـا و سـختکردند و خود را در مقابل رنـجید، سعادت آن را آرزو مدنیدیم» بزرگ ياخانواده«را 

  ن خصوص گفت:یدر ا ییدانستند. دانشجویل مئوآن مس ياعضا
ـنم اگـر االن ی. مـن احسـاس مـاست بخشگر هم ارزشمند و هم لذتیکمک کردن به اشخاص د  50ک

ن پول مشکلش حل بشـه، بـه یاگه با ا ،باشه ضیه نفر مری یاز دارم، ولینکه خودم نیون داشته باشم با ایلیم
گـران کمـک یبرسم که بتونم بـه د يبه حد ینه که از لحاظ مالیاز آرزوهام ا یکی یعنیکنم. یاو کمک م

ـندبهین اما غریچه اضند، خونه ندارند. هریکه مر ییازمندان؛ اونایشتر نیکنم. ب ـتر دوسـت یمـن ب ،تر باش ش
  سرپرستد.یکه ب یستیوشش بهزتحت پ يهان بچهیا دارم. مثالً

  گونه عنوان کرد:نیخود را ا یدوستنوع ییهاان مثالیبا ب يگرید
حج در اومـده بـود، اگـر  يمن اسمم برا ،لامثبراي ثار. یو ا يه. فداکاریمن ارزشه فداکار يکه برا يزیچ

ه یـه بـار واسـه یـ ایـدادم. یم را بش مـیجا ،بود که عالقه داشت و امکان رفتن براش فراهم نبود یکس
 نکـه اصـالًینده شدنه. بدون ایها عاشق نمااز بچه یکیدم یآوردم. دیهم م أياسم نوشته بودم، ر یانتخابات

  اره.یب أيدم کنار تا اون ریخودش متوجه بشه، کش
  یشرفت شخصیپ. 8

تمرکز خـود کردند. آنها یمهم قلمداد م بسیاررا  ياو حرفه یلیتحص يهاشرفتیپ ،کنندگانشرکت یبرخ
داشـتند کـه  يانـهیدر زم »شـدن یکسـ«و  ینیافتخارآفر يآرزو .قرار داده بودند یرا بر مطالعه و کار علم

ش یرا پـ ين افراد مشکالت متعـددیا بنابراین،از عمر خود را مصروف آن ساخته بودند.  يادیز يهاسال
انـدك  يهـافرصـت ،جملـهشـت. ازآنها را به همراه دا يدلسرد ،موارد یدند که در برخیدیخود م يرو

 يهـااسـتخدام یوب و طوالنیمع يندهایشده، فراسفارش يها، وجود رقباکردهلیاد تحصی، ازدیاستخدام
از  ياریسـه بـا بسـیدر مقا یو پژوهشـ یمشـاغل آموزشـ ۀرفتـلیـت تحلیو درآمد اندك و موقع یشغل

که بـش  يزین چیشتریب«باره گفت: نیا ان دریاز دانشجو یکیاز ندارد. ین یکه تخصص چندان ییهاشغل
د هـم دفـاع کـنم. یـدم. ازش دفـاع کـردم و باین سال براش زحمـت کشـیه که چندیزیچ ،دمیت میاهم

حـداقل  ي،دکتر يمن دانشجو گفت: يگرید ي. دانشجو»شدن برام ارزشه ینه و کسین زمیشرفت تو ایپ
ن یـسـتم. این یراضـ يپـردازدهیـر از امن خودم که به کمتـ یشدن است. حداقل! ول یت علمیئهدفم ه
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ه یـهـم  ینـد اسـتخدامیبر بـودن فرات. زمانیداره به نام کم بودن ظرف یچالش ،)یت علمیئ(جذب در ه
 یکنـیفکـر مـ ي،رم هفت خوان را رد کردیها راه به تو بدن. حاال گشدهه. تازه اگر سفارشیمشکل اساس

کنـه ینا آدم را دلسرد مین. ایه دالل زمیا یداره  يترط مناسبیه پژوهشگر شرایچه خبره! تو خودت بگو 
ل بـرام ارزش ین مسـایـشرفت تـو ایل و پین مسایدرس و دانشگاه، ا يکه اومدم تو واد یواال مسلمه من

  داشته و ارزش داره.
  د بودنیمف. 9

 يکـار د بودن، در قالب ارزشـمند بـودنیکنندگان مفانات شرکتیشده از باستخراج يهااز مضمون یکی
اس یـدند و با قیدیت الزم میکار خود را فاقد اهم ،کنندگانن شرکتیاز ا ياریدهند، بود. بسیکه انجام م

د آن یـاد و فوایآن را ز يهایاز دارد، سختین یکه تخصص کم ییژه کارهایوهگر، بید يکار خود با کارها
د یـگونـه کـه باا آنیـ ،نـدارد یارزش چندانشان یوردهاان باور بودند که دستیافتند. آنها بر اییرا اندك م

ن مـورد یـگفتنـد. در ایسـخن مـ ياز اتالف وقـت و انـرژ یبه نوع ،واقعدر .ردیگیمورد توجه قرار نم
  ر اشاره کرد:یز مواردتوان به یم

 ی. وقتـاسـت دیـمفدهم انجام مـیکه دارم  ينم کارانکه بدیا یکی است، من مهم يکه برا يزیچ
 اخیـراًکنـه. یت مـین منو اذیده نداره، ایدونم فایکه خودم م یه کار علمی نم مثالًکیهوده میکار ب
ه یـکه داره  یکنم کسید بود. من فکر میاد مفیشه زینم یستم علمیدم که تو سیجه رسین نتیبه ا

چ یقـات مـا هـیدتره تـو جامعـه. چـون تحقیمف يدکتر يه دانشجویاز  ،دهیانجام م یکار خدمات
عمون یکنه. ما صـنایشرفت کشور نمیهم به پ یچ کمکیمردم نداره. ه يت اقتصادیعبه وض یربط

مـردم  یشـه، نـه وارد زنـدگیم نـه وارد صـنعت مـیکنیکه ما م يخارجه. کار ةشد کپیهمش 
  خوره.یها خاك مکتابخونه ۀشه. تو قفسیم

ري احساس یا متأسفانه جوري شده که مخصوصاً تو زمینۀ درس و علم و مخصوصاً تو دکت
کشیم هیچ اجري نداره. هیچ اهمیتی نداره براي کسی. وقتی شـما کنم این زحمتی که میمی

شـه دي فایده داره، بـراي خـودت بـراي دیگـران. اون باعـث میبدونی کاري که انجام می
  انگیزتون بیشتر شه.

  یش خود واقعینما. 10

د، نـان بـه نـرخ یـ، ابـراز آزادانـه عقايبه آن ندار يکه اعتقاد یز از اعمالیدر رفتار و گفتار، پره یهماهنگ
عنـوان شـده توسـط  يهـاگـر از ارزشید یکـی ی،نشان دادن خـود واقعـ ،ک کالمیروز نخوردن و در 
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دن بـه منـافع یبکارانه با هـدف رسـیفر يرواج رفتارها ،ن افرادیکننده بود. اان شرکتیاز دانشجو يتعداد
ز یـکردند هرچنـد ممکـن اسـت خـود نیدند و عنوان میدیم یوب اجتماعیط معیامد شرایرا پ یشخص

آنهـا آزاردهنـده بـوده و تبعـات  ين امر بـرایا رو،ازاین .از خود شوند یرواقعیش غیمجبور به نما یزمان
 یعنـی ؛ن ارزشمنده که خودم باشـمیمن ا يبرا گفت:مین خصوص یدر ا ییدارد. دانشجو یشناختروان

د یـرم. من نه عقایه جا مقام بگینکه یا به خاطر این و اون یاطر خوش اومدن انکنم. به خ يلم بازینکه فیا
نکـه ی، ايزیـنده به خاطر هر چید مجبور شم تو آیشا یم. ولید مذهبیکردم نه عقا یمخف ییم را جایاسیس

اون وقتـه کـه ارزش  ین عمـل کـنم. ولـیـخـالف ا ي،گریز دیا به خاطر هر چینشم قبول شه یگز مثالً
  کنن.ین کارو میآب خوردن ا یشناسم که به راحتیآدما را م یلیخ یر پا گذاشتم. ولیخودمو ز

  احترام نفس. 11

چ کـدام یهرچنـد هـ .کننـدگان بـوداز شـرکتبرخی دیگر انات ین نهفته در بیاز مضام یکیاحترام نفس 
از  برخـید بـودن ل ارزشـمنیـاز دال یکـی ،واقـعک ارزش نام نبردنـد. دریعنوان م از آن بهیطور مستقبه

آورد. یشخص بـه ارمغـان مـ يدر آن بود که احترام نفس را برا يماد يهاجمله ارزشاز ،گرین دیمضام
باشـم. دوسـت  یاوکـ یازدواج کنم کـه از لحـاظ مـال یمن دوست دارم زمان«گفت: می ياکنندهشرکت

کـه  ییدانشـجو يهااز گفته یبخش. تکرار »بخورم یو بدبخت یپولیزم ازدواج کنم، بعد به بیندارم رو غرا
ه ذره یـم ییگـرايمـاد یعلت اصـل«د باشد: یتواند مفیبه آن اشاره شد، م يماد يهاتحت مضمون ارزش

از من داشته باشـه کـه مـن از  يه انتظاریرم، یبگ یه زنیترسم فردا من یم ،است. مثالًیترس و شرم و ح
  .»تونم برات بخرمیش بگم من نمهکشم که بینتونم، خجالت م ينظر ماد

  یمنیا. 12

دات یـتمه ،ن افـرادیـکنندگان بـود. ااز شرکت يتعداد ۀدغدغ یو شغل ی، مالی، جسمیت جانیحفظ امن
کردنـد یز میپرخطر پره ياز کارها ؛دندیشیاندیش میو حفظ جان خو یسالمت جسمان يرا برا ياژهیو

را بـا  ییهـاتیمحدود ین نگرانیارو، ازاینادند. دیح میرا ترج ینیبشیر و قابل پیکمتر متغ يهاطیو مح
و اعتمـاد بـه نفـس انـدك از آن جملـه اسـت.  يریپـذسـکیخود به همراه داشت کـه کـاهش تـوان ر

جون ترسـم. از موقـع  یلیجونم برام ارزش داره. خ یلیمن خ گفت:مین خصوص یدر ا ياکنندهشرکت
رم یله همش با منه. تـو اتوبـان کـه مـئن مسیتا خونه ارم از تهران یکه م يرید شده. تو مسیدانشگاه شد

م. حواسـم یپـایور را مور و اوننیا یشه چهار چشمیکنه. همین االن تصادف مین ماشیگم: ایهمش م
اده شـم! یـزده گفتم: آقا بزن کنار! بزن کنار من پیبه راننده هست. دو سه دفعه شده راننده داشته چرت م
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کمـه.  یلـینـه خین زمیـترسم. اعتماد به نفسم هم تو ایم یلی. علتش هم ترسه. خاده شدمیوسط اتوبان پ
 کارهـا را ازم گرفتـه؛ مـثالً یلـیت خأکارهـا محـدود کـرده و جـر یلـیداره: منو تو خ يات بدتأثیرن یا

  ما.یا هواپیا مسافرت با اتوبوس ی یرانندگ
حاضـرم  یبـه راحتـ«گفـت: میونه باز گنیرا ا یو شغل یت مالیخود در ارتباط با امن ینگران يگرید

. اگـر است مهمبرام ت اون هم یشتر عوض کنم. البته امنیتو بازار با درآمد ب گه مثالًیه کار دین کار را با یا
ا یـ ید ضرر جسـمیه. البته نبایار اساسیک معی یت شغلیواقع امنباشه نه. در یا ورشکستگیامکان اخراج 

  .»هم داشته باشه یروح

  يريگجهيبحث و نت
 يهـا، ارزشهاي اخالقـیخود ارزش يهاان ارزشیدر ب ي،دکتر ةدور يدانشجوتعدادي  ،ن مطالعهیدر ا

، یدوسـت، نـوعیملـ يهـا، ارزشيمـاد يهـا، ارزشیاجتمـاع يهـا، ارزشیخانوادگ يها، ارزشینید
ن یـا يهـاافتـهی را عنوان کردند. یمنی، احترام نفس و ایش خود واقعید بودن، نمای، مفیشرفت شخصیپ

) و 1992( شـوارتز)، 1970( و دیگـران آلپـورت جیرا یارزش يهااسیبا مق يمشهود يهامطالعه تفاوت
  شده است. مطرحها و دالیل احتمالی آن دارد. در ذیل این تفاوت) 1383( ينوروزو  يآبادلطف

انشـجویان دورة دبرخـی از هـاي دینـی در هـاي اخالقـی و ارزشکه ارزشحاضر نشان داد ۀ مطالع
 .انـدهاي اخالقی و دینی را با هم جمـع نمودهگفته ارزشهاي پیشدکتري برجسته است. هرچند مقیاس

هـاي اخالقـی مـورد تأییـد ارزش ،نخسـت اینکـه :دانستیم ها را صحیحما به دو دلیل تفکیک این ارزش
برخـی از  ،باشد. دوم اینکـهنها مینظر از آیین مذهبی مورد قبول آاکثریت افراد در جوامع مختلف، صرف

) بـا 1346( امه طباطبائیعلّ هاي خود عنوان نمودند.عنوان ارزشکنندگان تنها یکی از این دو را بهشرکت
استناد به آیات قرآن، خداپرستی و دینداري را با طبیعـت عقالنـی و منطقـی بشـر و همچنـین تمـایالت 

تمـایالت انسـان را مشـتمل هـا و گرایش) نیز الف 1385( ريمطهداند. استاد فطري و ذاتی او مرتبط می
شمارد و سعادت و سالمت جامعه را در گـرو تحقـق بر دو دستۀ تمایالت مادي و تمایالت انسانی برمی

 ،هـاي اصـیل انسـانیانسانیت واقعی و انسانیت واقعی را در گرو شناخت و عمل بـه تمـایالت و ارزش
از یـک نیـاز به مذهب را ین ی،ل فلسفیک تحلیدر  کنتکند. قی عنوان میهاي دینی و اخالویژه ارزشبه
) 2007( تـالبورن). همچنین 2001ورنیک، ( داندیبخش روان مرا آرامش یانسان يو انجام رفتارها یمئدا

بـه فـرد بـراي رسـیدن بـه  ،او یاز حمایـت و پشـتیبان يمنـدکند که اعتقاد به خدا و باور به بهرهیبیان م
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مثبـت و کـاهش اضـطراب  يهـابا ایجاد امید، تشویق به نگرش یدهد. این نیرودهینیرو م خود فاهدا
افته هماهنـگ اسـت. ین ی) با ا1386گران (یو د نورباال یبررس ۀجینت .شودیمرتبط با موقعیت مشخص م

نـد تـا لیمتما ینـیو لزوم کسـب معـارف د ین بر زندگید تأثیرشتر به یکنندگان بشرکت ،ن پژوهشیدر ا
 ین ارزشـیمضـام يل محتـوایـدر تحل ،افتـهین یـ) همسـو بـا ا1385( يباقرت مناسک خاص آن. یرعا

ر از مـدل ییـتغ ینظـام ارزشـ يریـگجـه گرفـت کـه جهـتینت ،سـال 40 یراالنتشار طـیکث يهاروزنامه
و  يآبـادلطفج مطالعات ینتا ،ن پژوهشیرا گذرانده است. ا يفکر - يامدیبه مدل پ یمناسک - یاحساس
ژه یـوهبـ ،جوانـان کشـور یارزش يان تزلزل و انحطاط محتوایدر ب ،)1390( فرروشن) و 1383( ينوروز
توانـد نتـایج یتفاوت جوامـع تحقیـق م کشد.به چالش میابند، را ییالت باالتر راه میکه به تحص کسانی

ر دانشـجویان د یو دومـ یآمـوزان دبیرسـتاندر جامعـۀ دانش ،متفاوت را توجیـه کنـد. تحقیـق نخسـت
دانشـجوي دورة  14مـا بـه  یکـه بررسـحالیدر .کشور انجـام گرفـت 4منطقۀ  یآزاد اسالم يهادانشگاه
  مختص شده است.دانشگاه تبریز دکتري 

ان تعلق خود به خـانواده ی) نشان داد که دانشجو1386گران (یو د نورباال ین مطالعه همسو با بررسیا
 فـرروشـن یج متفاوت بررسیرغم نتاکنند. بهیفه میبه آن احساس وظاند و نسبت و جامعه را حفظ کرده

از  یکـیشود که تعلق بـه خـانواده و اجتمـاع را ید مأیی) ت1954( مازلو دگاهیافته توسط دین ی)، ا1390(
معتقـد ب)  1385( يمطهـراسـتاد دانـد. یسطح باالتر مـ يهاازها و ارزشیو بسترساز ن یاساس يازهاین

 یتنهـا بـا زنـدگی اجتمـاع .ریزي شده استیآفرینش او پ بودن انسان در متن خلقت و یاجتماع :است
در  مطهـري) نیـز گرچـه نظـر اسـتاد 1346( امه طباطبائیعلّیابد. تحقق می یانسان ياست که استعدادها

بر این باور اسـت کـه زنـدگی اجتمـاعی اما پذیرد، خصوص فطري بودن زندگی اجتماعی انسان را نمی
  رسیدن به رشد و تربیت یک ضرورت است. براي

این مطالعه نشان داد که اشتغال ذهنی به ازدواج و تشکیل زندگی زناشویی قسـمت مشـهود همچنین 
 ،کنندگان در ایـن مقطـع تحصـیلیبیانات تعدادي از دانشجویان است که با توجه به شرایط سنی شرکت

بناي خانواده، کـه خـود اولـین جامعـه در عنوان سنگازدواج به ،نماید. در آیین اسالمیامري معمول می
هـاي اجتمـاعی دارد و مطـابق هاي روانی و بزهزندگی آدمی است، اهمیت شایانی در پیشگیري از آسیب

  ).21ب آرامش روان است (روم: وجبا نص صریح قرآن کریم م
گان توسـط کننـدمشـارکت يهـااز ارزش یکـیعنـوان و کسب درآمـد بـه يل مادیمطرح بودن مسا

 ،ن افـرادین مطالعه نشان داد که ایشود. اید مأیی) ت1391( گرانیو د يفخر) و 1390( فرروشنمطالعات 
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 یامرار معاش و گذران زنـدگ ۀشیدر اند ياعده :کنندیدنبال م يماد يهادو هدف متفاوت را از خواسته
 یمعرفـ یاساسـ يازهـاین نیرا اولـ يمـاد يازهای) ن1954( مازلواند. از خانواده يازینین و بین سنیدر ا

نیازهاي مادي و کسـب درآمـد داند. یم يگر ضرورید يازهایمطرح شدن ن يآن را برا يکند و ارضایم
از راه صحیح در اسالم نیز مورد توجه ویژه قرار گرفته است. تا جایی که قرآن کریم تـالش بـراي امـرار 

کسـب درآمـد حـالل را نیز  مکرپیامبر ا .)20است (مزمل:  معاش را در کنار جهاد در راه خدا قرار داده
 ،کـه از یـک ملـت تهیدسـت و محتـاجچرا ؛)78، ص 1375(کلینی،  کندبرترین قسم عبادت معرفی می

آید. اعطاي فرصت بـه دانشـجویان دورة دکتـري بـراي انجـام کارهـاي هرگز عظمت و سربلندي برنمی
هـاي هاي زندگی آنها توسط نهادهاي ذیـربط در قالـب وامنهپژوهشی درآمدزا یا پرداخت بخشی از هزی

تمرکز بیشتر آنان بـر موجب تواند از دغدغۀ این افراد کاسته و میو یا پرداخت هزینه تحصیل، مدت بلند
  شود. یلیتحصامور 

ننـد. یبیخـود مـ یکنون يهایگذشته و کاست يهاجبران ضعف يبرا یدوم کسب درآمد را راه ۀدست
ش یخـو ۀط ناخواستیغلبه بر شرا ين گروه برایساز و کار اجبران یسم دفاعی) مکان1936( فروید به باور

را ارضـا  یابیـکام ين افـراد بـرایـا يازهـاین يتواند تا حدودیم ياو حرفه یلیتحص يهاتیاست. موفق
 يآبـادطفل یتر در بررسشیز پین یمل يهارا فرو نشاند. ارزش یط خوب مالیکرده و عطش داشتن شرا

 و دیگـران آلپـورتهـاي مطـرح نبـودن ایـن ارزش در مقیاسشـده بـود.  یی) شناسا1383( ينوروزو 
  اجتماعی متفاوت جوامع تحقیق منوط است. - به محیط فرهنگی ،)1992( شوارتز) و 1970(

را  یدوسـت) نـوع1389( یشـهابو  یربـان) و 1383( ينوروزو  يآبادلطف یبررس يهاافتهیهرچند 
 انیـم يهاشباهت ی) با بررس2001( بارديو  شوارتزاما  کند،یان جوانان قلمداد میافته در میتنزل یارزش

 یدر تمـاممسـتمر، طـور بـه یدوسـتحاضر، نشان دادنـد کـه نـوع ۀها، همسو با مطالعدر ارزش یفرهنگ
) 1954( مـازلو ۀیـدر نظر ییاز بـه خودشـکوفایشود و با نیم یابیمطلوب ارز یعنوان ارزشها بهفرهنگ

قـرار یکدیگرنـد (نمـازي، آیین اسالم مثل مؤمنان، مثل پیکري است کـه در آن اعضـا بیارتباط دارد. در 
دو خصـلت نیکـی اسـت  ،) و نفع رساندن به بندگان خدا در کنار ایمان به ذات الوهیت67ق، ص 1419

توان یکی از مـوارد مطـرح یدوستی را م. نوع)137ق، ص 1404(مجلسی،  که باالتر از آن چیزي نیست
 ،عالوههاي اخالقی دانست، ولی ارتباط آن با دیگر افراد جامعـه دلیـل ایـن تفکیـک اسـت. بـهدر ارزش

) انجـام شـده 1383( نـوروزيو  آبـاديلطفگونه که در مقیاس هاي اجتماعی، آنگنجاندن آن در ارزش
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و سعادت دیگران است و نه جلب رضـایت  که در اینجا مقصود بهزیستی، رفاهچرا ؛است، سزاوار نیست
  یا روابط با آنها.

شـوارتز، انسـان ( یاساسـ يهـاها، همسو با ارزشاز ارزش یکیعنوان به یشرفت شخصیپ ییشناسا
. دانـدیمـ یشـرفت را هـدف زنـدگی) است کـه رشـد و پ1971( پیاژه دگاهی) و موافق با د9ص  ،1992

رشد و پیشرفت جایگاه واالیی در اسالم دارد، تا جایی کـه  ،انمطابق قرآن کریم و دیدگاه حکماي مسلم
). در ایـن 160، ص 1380کـالم، شـکوفایی عقالنـی عنـوان شـده اسـت (زیبـا ،هدف از آفرینش انسان

انگیزتر از تمـدن کنـد کـه تمـدنی شـگفتاعتـراف می) 59، ص 1373(مطهري،  دورانتویلخصوص 
هاي دیگر در راستاي پیشرفت فـردي یـا اجتمـاعی مطـرح ارزش بسیاري از ،واقعاسالم وجود ندارد. در

فـا یگـاه فـرد ایجا يکـه در اعـتال یبـه سـبب نقشـ يتا حـدودهاي مادي ارزش ،باشند. براي نمونهمی
 شوند.یکنند، مهم قلمداد میم

ن مطالعـه اسـت کـه در یـشـده در ا هافتـی يهـاگـر ارزشیاز د یواقعد بودن و نشان دادن خودیمف
هـاي تـوان در زمـرة ارزشها را میگرچه این مضـمونن مورد توجه قرار نگرفته است. یشیپ يهااسیمق

عبـارت دلیل این تمایز است. بـه ،هاي اخالقیآنها با دیگر ارزش فاصلۀ زیاداما اخالقی به حساب آورد، 
هـا بـا ننـد. ایـن ارزشکاي نمیهاي اخالقی به این موارد اشارهمردم به احتمال زیاد در بیان ارزش ،دیگر

در اسـالم نیـز سـودمندي و هاي افراد خودشکوفا اسـت. ) در توافق بوده و از ویژگی1954( مازلونظریۀ 
  ).538، ص 1377شهري، رسانی مالك ارزشمندي و نشانۀ باایمانی است (محمدي ريفایده
گـران و یوت از دمتفـا ییهـاارزش ی،لیتحصـ يدهد که افـراد در سـطوح بـاالین مطالعه نشان میا

دوستی با مراحـل رشـد هاي اخالقی و نوعارزشبه اتفاق  ،هان ارزشیدارند. ا ییخودشکوفا يهادغدغه
دهنـد. ) همخوانی دارند و هماهنگی رشد شناختی با رشـد اخالقـی را نشـان می1984( کلبرگاخالقی 

» خواهد مفیـد باشـدکسی نمی .دنخواهند مهم باشهمه می«المثل عامیانه ویژه ضرببه ،ارزش مفید بودن
 ،هـاي ممکـن مطـابق بـا عالقـۀ خـودکند. مجاز نمودن دانشجویان دورة دکتري بـه انتخابرا نقض می

ازجمله موضوع پژوهشی و استاد راهنما و پرهیز از الزام آنها به انجـام کارهـاي مشـخص، پیشـنهادي در 
 مسیر تحقق خودشکوفایی این افراد است.

، احتـرام ییخودشـکوفا يازهـایموافـق بـا ن يهارغم مطرح بودن ارزشین داد که علن مطالعه نشایا
 یین دوره خودنمـایـهمچنـان در ا ،هستند یسطح کاست يازهایموافق با ن يهاکه از ارزش یمنینفس و ا

 ییربنـایز يازهـایل مربـوط بـه نین سطوح با مسایدر باالتر یحت یشود که نظام آموزشیده میکنند. دیم
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تواننــد بــا تقویــت احســاس خودارزشــی در کنــار می ،. کــارگزاران فرهنگــی و آموزشــیر اســتیــدرگ
  هاي عاطفی پیشگیري کنند.هاي ملی و تعلقات خانوادگی از خألدلبستگی

 يدکتـر ةان دوریدانشـجو يبـرا یچنـدان ییها کارآارزش ۀطیج در حیرا يهااسیمق، ن مطالعهیا در
ز نشـان یـ) ن1386گران (یو د نورباال یست. بررسین يخبر یاسیو س ينره يهانجا از ارزشیندارد. در ا

ابنـد. عبـور از دوران ییم يت کمتـریها اهمن ارزشیا ی،ش سنوات دانشگاهیداده بود که همزمان با افزا
ل یـد دلیشـا ،مشخص یان و تمرکز بر موضوعاتیق دانشجویو مشخص شدن عال ینوجوان ییگراکثرت

عنـوان و احتـرام نفـس بـه یش خـود واقعـید بودن، نمـایمف يهاارزش ي دیگر،سون فقدان باشد. از یا
و بـروز  یشد. قرار داشتن در مراحل باالتر رشـد اخالقـ یین گروه از افراد شناسایمطرح در ا يهاارزش

 يازهـایوجـود دو ارزش نخسـت و همچنـان مطـرح بـودن ن يبرا یلیتواند دلیم یی،از به خودشکوفاین
 ياهیرات توصـییـن تغیـل ایـافتن دالیـ يبرا یلیتکم يهان ارزش باشد. پژوهشیبروز آخرل یدل یکاست

ها مجـزا ارزش ،)2001( بارديو  شوارتز همسو با ،ن مطالعهیحاضر است. در ا ۀمطالع يهاافتهیبراساس 
ن نشـان ین مطالعـه همچنـیباشند. ایا و متناقض مطرح می، پویمراتبده، سلسلهیچیپ يهانبوده و در نظام
 شـوارتز یکنند که بـا بررسـیتجربه م یشخص يهادر ارزش یدرون يهاکنندگان تعارضداد که شرکت

هاي مطلوب بسـیاري در نظـام ارزشـی دانشـجویان دکتـري مضمون ،. در مجموعشودید مأیی) ت2006(
جهت تحصـیل ها از قبل در این گروه وجود داشته و بدیناین ارزش توان گفتنمیهرچند  .وجود دارد

هـاي یا محصـول آموزش ،در دوره دکتري را راهی مناسب براي حصول آن و بروز خودشکوفایی یافتند
  تخصصی سطوح باالي تحصیلی است.

پیشنهاد پـژوهش بـا دختـران را در خـود دارد،  ،منحصر شدن نمونۀ مورد بررسی به دانشجویان پسر
، ص 1990(لـین و گیلیگـان، ي فکـري متفـاوتی دارنـد هـاها و ارزشکه مردان و زنان دغدغهاینویژه به

د سـاخت ابزارهـاي مناسـب و انجـام نـتوانهاي حاضـر میهاي متعاقب با الهام از یافتـهپژوهش). 198
تواند مورد اسـتفادة دهند. همچنین نتایج این مطالعه میتر را هدف قرار تحقیقات کمی در مقیاسی بزرگ

 لی و مؤسسات متقاضی خدمات این گروه از افراد قرار گیرد.ریزان در نظام آموزش عابرنامه
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