
 

 

 

 
وضعیت    وامل موثر بر ارزش های شوارتز و بررسیشناسایی ع

 موجود در بین شهروندان تهرانی 
 1روز یفرحناز پ 

 2گانه ی  یمحمد رضا جواد 

 3پور  یشهال کاظم 

 چکیده 

شهروندان تهران از نظر ساختار مدور    تیوضع  یبررسهدف پژوهش حاضر    هدف:

 بود.   مدل بهبود آن   هیشوارتز و ارا های ارزش

در   روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع داده آمیخته بود. روش:

  ی شهردار  یارشد معاونت اجتماع  رانی خبرگان و مد  یآمار  ۀجامع  یفیبخش ک

دستگاه    ر یناجا و سا  یو معاونت اجتماع  یانقالب فرهنگ   ی عال  یتهران، شورا

  ی ریکشور بودند ، که  نمونه¬گ   یدست اندکار در حوزه مسائل اجتماع  یها

نفر از    30تعداد     تیهدفمند و تا مرحله اشباع صورت گرفت   و در نها

  ۀ . جامعاشباع شد  قی تحق  ی کردند و داده ها  یهمکار  ق یتحق نیخبرگان در ا

کم  ی آمار بخش  کل  ی در  شامل  تهران    50تا    20شهروندان    ه ی،  شهر  سال 

از فرمول کوکران استفاده شد. در   یحجم نمونه بخش کم   نییتع   یبودند.برا

  ی ریگ. نمونه دندعنوان نمونه پژوهش انتخاب شنفر از نفر به   385راستا    نیا

  منظور به   پژوهش   نی ا  در   بوده   ی ساده و احتمال  ی به صورت تصادف  ، یدر بخش کم

کتابخانه  هاداده   یگردآور روش  نیمه  از  مصاحبه  )بخش    افتهیساختار ای، 

منظور بررسی  )بخش کمی( استفاده شد. به  محقق ساختهکیفی( و پرسشنامه  

منظور  روایی پرسشنامه از روایی صوری، محتوا و سازه استفاده شد و به

و پایایی ترکیبی استفاده    محاسبه پایایی آن نیز از ضریب آلفای کرونباخ 

 شد  

بر  نتایج بیانگر روا و پایا بودن پرسشنامه محقق ساخته بود.    یافته ها:

اساس نتایج حاصل از بخش کیفی عوامل موثر بر ارزش های شوارتز  عبارتند  

 عوامل سیاسی ، عوامل آموزشی ، عوامل اقتصادی  و عوامل اجتماعی.  از : 

عوامل  ،  عوامل سیاسی  نتایج نشان داد که      بر اساس یافته ها   نتیجه گیری:

  بر ارزش های شوارتز تاثیر و عوامل اجتماعی  عوامل اقتصادی     ،آموزشی  

 . معنادار و مثبت دارند 

 .  شوارتز، خیرخواهی، تضاد ارزش ها  ارزش هایکلمات کلیدی: 

. 
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 مقدمه 

ی  به مثابه یک  هنجارگذارارزش ها به عنوان معیاری اجتماعی و  

از عناصر ساختاری فرهنگ می باشند که با توجه به ارتباط آنها  

با رفتارها و نگرش های افراد پایه بینش و کنش انسانها را شکل  

می دهند. در واقع این امر ناشی از فرایند درونی شدن ارزش ها  

طی مکانیسم اجتماعی شدن از طریق آژانس های جامعه پذیری می  

»نسل ارزشی« در جامعه می    ششد، که به نوبه خود موجب پیدای با

. به عبارتی شکل گیری این امر  (2016،  1) بلیسکی و هرمان  گردد

های  موجب پی بردن به میزان پیوستگی یا شکاف ارزشی در بین نسل

گوناگون می شود تا بتوان چالش ها و بحران ها را عیان ساخت و  

فرایندهای ارزشی جامعه را همراه با تحوالت  نیز اهمیت ساختار و  

 (. 1394)چلپی،  و آسیب های صورت گرفته، مشخص نمود 

میارزش وجود  آید بنابراین برخی  ها از وجود نیازهای شخصی به 

م دانشمندان از هم زلوامانند  ارزش  مفهوم  که  وزن  معتقدند 

ردی  ها در ابتدا جنبه زیستی و فاست. نیازها و ارزش نیاز مفهوم

  یابد های اجتماعی تغییر میداشته و همزمان با رشد فرد به ارزش

 (. 2015، 2)پیز و دخوآناس 

ارزش  لذا اساس  و  پایه  تشکیل  »نیاز«  را  اجتماعی  و  فردی  های 

گیرد. افراد جامعه  شکل می  و گرایش توجه  دهد. به دنبال  نیازمی

می ارزشمند«   « را  آناموری  نیاز  با  نحوی  به  که  در  دانند  ها 

آن نیاز  پاسخگوی  بتواند  و  بوده  باشدارتباط  و   3بورگ )    ها 

. اگر افراد جامعه رفتاری را هماهنگ و همخوان  (  2019همکاران ،  

با نیاز خود تشخیص داده و به عنوان یک »ارزش و هنجار اجتماعی«  

به آن عمل نمودند، انتظاری که خواهند داشت این است که آن عمل  

رفتار   که  و  صورتی  در  کند،  برآورده  را  آنها  نیاز  بتواند 

انتظارشان برآورده شود و احساس کنند که واقعًا رفتار مورد نظر  

ها در ارتباط است، بیشتر به آن  با یکی از نیازهای اساسی آن

کنند یعنی تغییر کیفی  ارزش و هنجار اجتماعی بها داده و عمل می

تار و عمل » ارزشمند«، »  در نظام ارزشی جامعه ایجاد شده و رف

. اّما اگر به عللی  (1394) نور باال و همکاارن ،  شودارزشمندتر« می

رفتار مورد نظر نتواند نیاز و انتظارات افراد جامعه را برآورده  

دهند و رفتار دیگری را به  کند، اهمیت چندانی به آن ارزش نمی

یر ماهوی  گزینند و در این صورت تغیعنوان هنجار اجتماعی برمی

بنابراین ارزش ها شکل دهنده    .گردددر نظام ارزشی جامعه ایجاد می

شیخی، )رفتار و کردار و غایت فعالیت های افراد جامعه می باشد 

1397،) 

جوامع سویی   تمایز وجه و هستند  مختلفي هاي ارزش  داراي  مختلف از 
 ارزش است. جوامع و ... مردم ها نگرش ها، همین ارزش یكدیگر از جوامع
 اسالمي هاي ارزش ایراني، هاي سنتي ارزش از اي آمیخته نیز ما كشور هاي

 
1 Bilsky & Hermann 
2 Paez & Dejuanas 
3 Borg 
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است.  ... است الزمة تحول و تغییر دیگر سویي از و   همان به و زندگي 

هم   اجتماعي روابط كنند، مي تغییر زمان گذشت با ها انسان كه ترتیب

 شود. مي ل تحو و تغییر دستخوش دائم  طور به گوناگون، شرایط تأثیر تحت

 (. 1396است )صدرا،  تغییر سرعت و در شتاب تنها اختالف

انساني تمایل به  ( معتقد است که در تمام جوامع  1997)  1ت ایزنشتا 

تغییر ذاتي است، زیرا این جوامع با مسائلي مواجه هستند كه هیچ  

حل ندارد  راه  وجود  ها  آن  براي  این  .  دائمي  از  نیز  ما  كشور 

های گوناگون مانند:  افراد از نظر جنبهقاعده مستثني نیست .  

با   اکتسابی  عوامل  رفتار،  وراثتی،  مسائل  معتقدات،  افکار، 

. این تفاوت ها  (2015،    2) پارک ، فلدمن و برگ یکدیگر متفاوتند

گردد که رفتار  گذارند و باعث میتأثیر بسیار زیادی بر افراد می

بینی گردد. همچنین هر فرد  تا حد بسیار زیادی غیرقابل پیشآنها  

کند که با مسیری که دیگران  مسیر خاصی را در زندگی خویش طی می 

پیش می روند متفاوت است و رخدادهایی که در زندگی هر فرد پیش  

باشد. این رخدادها  آید با رخدادهای زندگی دیگران متفاوت می می

فکر و روح افراد گذاشته و رفتار آنها    تواند اثرات بسیاری برمی

چالش های مابین ارزش    (.2017،     3رش را از دیگران متمایز سازد  )

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  

ی جدید، ورود امکانات  متوسط شهری ، افزایش بی سابقه مصرف کاالها

جدید ارتباطی نظیر اینترنت و شبکه های ماهواره ای به زندگی  

اند  شده  ما  جامعه  در  شدید  ارزشی  تغییرات  موجب    شهروندان 

 (. 1396)کرمی،

پردازان در زمینه ارزش ها در  یکی از مشهورترین نظریه  4شوارتز 

مفاهیم مطلوب،  ها به عنوان  است به زعم شوارتز ارزش  1990سال  

ها را نیز تحت  اعمال انتخابی افراد و ارزیابی رویدادها و قضاوت 

ها یک  دهند. بر اساس نظریۀ انطباق اجتماعی، ارزشتأثیر قرار می 

نوع شناخت اجتماعی هستند که کارکردشان تسهیل انطباق فرد با  

)  دهندها انتخاب رفتار را نیز تحت تأثیر قرار میمحیط است. ارزش

توسط  (  2015،    5لکما ه خاص  شرایط  در  رفتار  انتخاب  از  بخشی   .

شوند. همچنین  شوارتز معتقد  ها تعیین میباورهای پیشین و ارزش

بریم نه در قالب  ها را به صورت معیار به کار میاست ما ارزش

کیفیتی ذاتی در خود اشیاء اینکه چگونه تجربیات مشترک افراد  

اختار اجتماعی )سن، جنس، اشتغال و  به دلیل موقعیت مشترک در س

گذارد و اینکه چگونه  های ارزشی آنان تأثیر می...( بر اولویت

ها و رفتارهای سیاسی و مذهبی و  های ارزشی بر ایدئولوژیاولویت

و سرانجام اینکه  ( ،28،ص.  2017) انجلیم ،  گذارد  ... تأثیر می

فاوت بین فرهنگها  های ارزشی تا چه حد مربوط به تتفاوت در اولویت

 
1 Eisenstadt 
2 Parks , Feldman, & Bardi 
3 Rash 
4 Schwartz 
5 Helkma 



 181صفحه    1398 تابستان و  بهار  11  شماره جامعه شناسی آموزش و پرورش،

های آموزش و حقوقی و غیره است.  و ملل مختلف در زمینه سیاست 

ساختار   و  معنایی  برابری  جامعیت  محتوا،  به  شوارتز  همچنین 

ارزشها پرداخته است از موارد مهم دیگری که در نظریه شوارتز  

هاست روابط  ( وجود دارد مشخص کردن روابط پویشی بین گونه1992)

های ارزشی به شکل مدّور که فرض  و توافقی بین گونه  پویشی تعارضی

) بورنو    دهند، ارائه شده استهای ارزشی را تشکیل می شود نظاممی

 . ( 2015،  1و ادواردو 

ها دارای استلزامات رفتاری مشابهی  فرض منطقی این است که گونه 

هستند و متفابالً از یکدیگر حمایت می کنند و در ساختار مدور به  

رت گونه های همجوار ظاهر می شوند گونه های که دارای هدف های  صو

حتی   و  مثبت  همبستگی  کمترین  دارای  هستند  متعارض  انگیزشی 

همبستگی منفی هستند این گونه دارای استلزامات رفتاری متعارض  

هستند و در ساختار مدّور در جهت مخالف هم قرار دارند. تضادهای  

این حال، ساختار دو بعدی عمود    های ارزشی رقیب، بابین گونه

های ارزشی مرتبه  آورند که مرکب از گونهبرهمی را به وجود می 

و همکاران،   2کنند)بورگ های معیار را ترکیب میباالتر بود و گونه

2018  .) 

هایی  کاری، ارزشنخستین بعد، آمادگی برای تغییر در برابر محافظه 

طرف و  خویش  مستقل  عمل  و  فکر  بر  که  تأکید  را  تغییر  از  داری 

های خوداتکایی و برانگیختگی، را در تضاد با ارزش  کنند گونهمی

جویانه، حراست  دهد که بر خود محدود کنندگی تبعیتهایی قرار می

می تأکید  ثبات  حفظ  و  سنتی  رسوم  ،  کننداز  فرامرزی   (1387 )  .

امنیت، همنوایی و سنت، بعد دوم، یعنی توجه به تعالی خود در  

هایی را که بر پذیرش دیگران  بر توجه به ماوراء خود، ارزش برا

مندی به رفاه آنها تأکید  به منزله افراد برابر با خود و عالقه

التنیت دارند جهان(2014،    3)  با  .  تضاد  در  خیرخواهی  و  گرایی 

هایی قرار می دهند که بر پیگیری موفقیت شخصی خویش و سلطه  ارزش

ورزند. قدرت و موفقیت، گونه ارزشی لذت جویی  بر دیگران تأکید می 

نیز شامل عناصری از آمادگی برای تغییر و توجه به تعالی خود  

هایی که منافع  افزون بر این، پیگیری ارزش    (. 1392است)دلخموش،  

طلبی، قدرت  کنند، خوداتکایی، برانگیختگی، لذتفردی را تأمین می

که منافع جمعی را تأمین  هایی است  و موفقیت، در تقابل با ارزش

هممی خیرخواهی،  جهانکنند.  سنت،  و  نیز  نوایی  امنیت  و  گرایی 

باشند )در شکل ساختار  دربردارنده منافع فردی و جمعی هر دو می

های مرتبط و متقابل را به شکل گرافیکی  های ارزشی، ارزشمدّور گونه

ند، روی  هایی که نزدیک هم هستدهد، در این ساختار ارزشنشان می

به موازات افزایش فاصله بین   هم رفته همبستگی باالیی دارند، 

 (. 1394شود )سمائی، ها، این همبستگی کاهش یافته و کمتر میارزش

 

 
1 Brono & Eduardo 
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ها  های انگیزشی ارزشالگوی نظری شوارتز: الگوی روابط بین گونه .  1شکل 

 ( 2000)به نقل از ساگیو و شوارتز، 

 

نگرش های افراد نشان از  مطالعات انجام شده در خصوص ارزش و  

بین   و  ملی  فرهنگ  با  آن  رابطه  و  تصمیمات  در  ها  ارزش  اهمیت 

( در بررسی وضعیت نگرش مسائل  1395لطف آبادی )المللی دارد .  

جوانان ایران معتقد است  که شمار وسیعی از جوانان ایران )از  

دانش نوجوانان  دبیرستجمله  پیشآموز  تأثیر  انی  تحت  دانشگاهی( 

های  سازی، از ارزشهای نظام اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و جهانیارزش

(   2018)  1یافته های کیتا و سیتا رزیک   .اندفرهنگ ملی فاصله گرفته 

نگرش که  دهد  می  مینشان  والدین  نظام  های  یک  ایجاد  در  تواند 

های والدین و  ش ارزشی در نوجوانان مؤثر باشد. هر قدر بین ارز

نوجوانان همسانی بیشتری باشد نوجوانان کمتر به بحران ارزشی  

های  های بین ارزشو تعارض    (  نیز به تفاوت2017شوند. رش )مبتال می

ها  های فرهنگ بومی اشاره دارد مطابق این پژوهشجهانی شدن با ارزش

ن که  نظام ارزشی در کشورهای پیشرفته صنعتی غربی مثالً به جای آ

هایی که عناوینی  های دینی و کالسیک مبتنی باشد بر جایگزینبر ارزش

چون تجدید تعریف خانواده برابری کامل جنسیتی، حذف ایدئولوژی  

جهت اجتماعی،  زندگی  بشر،  از  حقوق  و  دموکراسی  در  غربی  گیری 

است.  لذت مبتنی  دارند،  شخصی  ماتیوز جویی  و  نیز  2014)2الیتز   )

طلبی  های فردی  از قبیل امنیت، موفقیت و لذتارزشمعتقد است که   

گرایی،  های فردی سنت، همنوایی، جهان که تأثیرات ارزشتا زمانی

اند، رویکرد کسب موفقیت را  خوداتکایی و برانگیختگی ظاهر نشده 

 دهند. تحت تأثیر قرار می 

 
1 -Kita & Sitarzyk 
2 -Lietz & Matthews 

جهان گرایی

خیرخواهی

سنت/ هم نوایی

امنیت

قدرت

موفقیت 

لذت طلبی

بر انگیختگی

خود اتکایی
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با توجه به عوامل بیرونی اثرگذار بر خانواده و افزایش  از سویی  

جوان و نیازهای آنان، جامعه ایرانی با تفاوت نسلی روبرو    جمعیت

عنوان یک گروه اجتماعی از لحاظ نحوه گذران  شده است و جوانان به

دوست فراغت،  ارزشاوقات  و  نیازها  و  عالیق  پیران  یابی،  با  ها 

 (.  1395)حقانی،  اندمتفاوت

توجه  در ایران ما شاهد دو نسل متفاوت هستیم که یکی از آنها با  

به تجربه تاریخی متفاوت، از جمله انقالب و جنگ، با توجه به  

های مذهبی و  شرایط تاریخی و اجتماعی خاص این دوره، با ارزش 

دینی پیوند دارند و نسل جدید با توجه به شرایط زیستی متفاوت  

های  ای نیز تأکید بر ارزشاز نسل قبل، که در آن تبلیغات رسانه

های مادی،  اشته که در نتیجه آن میل به ارزشجویانه دمادی و لذت

  افزایش   جدید  نسل  برای  طلبانهمنفعت   و  سودجویانهفردگرایانه،  

ها در جامعه ایرانی بررسی  . لذا با توجه به تضاد ارزشتاس  یافته

خوبی بتواند تضادها را در  نظام ارزشی از دیدگاه مدلی که به 

می دهد  قرار  یکدیگر  بهبود  تواند  کنار  جهت  مناسبی  راهکارهای 

در این پژوهش برای بررسی ارزش های  ها در جامعه ارائه دهد.  ارزش

استفاده گردیده است . بنا     ارزش های شوارتزاجتماعی از مدل  

وضعیت شهروندان  براین هدف این تحقیق پاسخ به این سوال است که ،  

 ؟   چگونه است تهران از نظر ساختار مدور ارزش های شوارتز

 

 روش 

و از نظر    بودتحقیق حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی  

نحوه گردآوری داده ها )طرح تحقیق ( از نوع تحقیقات ترکیبی  

می و کیفی مشخص  . جامعه مورد بررسی در دو مرحله ک  بود اکتشافی  

. در بخش کیفی جامعۀ آماری خبرگان و مدیران ارشد معاونت  گردید

معاونت  اجتماعی   و  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  تهران،  شهرداری 

اجتماعی ناجا و سایر دستگاه های دست اندکار در حوزه مسائل  

گیری هدفمند و تا مرحله اشباع  بودند ، که  نمونه  اجتماعی کشور

نفر از خبرگان در این تحقیق    30صورت گرفت   و در نهایت  تعداد  

بخش    درجامعۀ آماری  شباع شد.  همکاری کردند و داده های تحقیق ا

.برای  سال شهر تهران بودند  50تا    20روندان  ، شامل کلیه شه  کمی

. در این  شدتعیین حجم نمونه بخش کمی از فرمول کوکران استفاده  

از  385راستا   به  نفر  شدنفر  انتخاب  پژوهش  نمونه    . ندعنوان 

  احتمالی بوده. گیری در بخش کمی، به صورت تصادفی ساده و  نمونه

ی محقق ساخته ارزش های شوارتز  نامه ابزار تحقیق در بخش کیفی پرسش

ی مذکور محقق ساخته بوده و به دلیل اصالحات  نامه. پرسش    بود

دارای   )  80نهایی  بعد  چهار  در  عوامل    سوال   ، سیاسی  عوامل 

ای لیکرت  گزینه 5که در طیف  بود ( اقتصادی ، اجتماعی و آموزشی 

نظرم، موافقم و کامال موافقم(  طراحی  مخالفم، مخالفم، بی  )کامال

 شود. گذاری مینمره 5تا  1و تنظیم شده که به ترتیب از 

برای حصول اطمینان از روایی بخش کیفی  :  روایی و پایایی ابزار 

ها از دیدگاه  منظور اطمینان خاطر از دقیق بودن یافتهپژوهش و به

پژوهشگر، از نظرات ارزشمند اساتید و متخصصان در این حوزه خبره  
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زمان از مشارکت  طور همچنین بهو مطلع بودند، استفاده شد. هم

 ها کمک گرفته شد. کنندگان در تحلیل و تفسیر داده

و   2، محتوایی 1از روایی ظاهری   منظور تعیین روایی پرسشنامهبه

ها قبل از توزیع  د. در روایی ظاهری پرسشنامهاستفاده ش  3سازه 

گر، چند نفر از اعضای نمونه و برخی خبرگان دانشگاهی  توسط پژوهش

مورد بررسی قرار گرفت. در روایی محتوایی در قالب یک روش دلفی  

و به کمک ده نفر از خبرگان محتوای    CVIو    CVRهای  و با کمک فرم 

ها مورد بررسی  ا اصالح سؤالهای اضافی و یپرسشنامه ازنظر سؤال

های چابکی سازمانی و  نشان داد که همه سؤال  CVIقرار گرفت. فرم  

نظر ساده بودن، واضح بودن و مربوط  عوامل اثرگذار بر آن از نقطه

بودن از وضعیت مناسبی برخوردارند )میزان این ضریب برای هر یک  

ه اینکه مقدار  چنین با توجه ب بود(؛ هم  0.79ها باالتر از  از سؤال

CVR  به دست آمد هیچ سؤالی نیاز به    0.62ها باالی  برای همه سؤال

حذف شدن نداشت. در مورد روایی سازه نیز از دو نوع روایی همگرا  

استفاده شد. در بررسی روایی    Smart-Pls 2افزار  و واگرا با کمک نرم

یافته بارهای  همگرا  تمام  معناداری  ضرایب  داد  نشان  عاملی  ها 

بود )آماره تی( یعنی تمامی بارهای عاملی با    2.58تر از  بزرگ

درصد معنادار بود؛ مقادیر تمام بارهای عاملی نیز    99اطمینان  

بود )رابطه متغیر آشکار و پنهان(؛ میانگین واریانس    0.5باالی  

طور پایایی  بود و همین  0.5ها باالی  ( همه مؤلفهAVE)  4استخراج شده 

تر از میانگین واریانس استخراج شده  ها بزرگ مؤلفه   ترکیبی همه

های مدل تائید  توان گفت که روایی همگرای سازهآن بود؛ لذا می

شوند. در بررسی روایی واگرا نیز از آزمون فورنل و الرکر )این  می

با   پنهان  متغیرهای  سطح  در  را  )تشخیصی(  واگرا  روایی  آزمون 

سنجد(  تعریف شده می  Smart-Pls 2ار  افزنرماستفاده از ماژولی که در  

)این آزمون روایی واگرا را در سطح متغیرهای    5و آزمون بار عرضی 

تعریف شده    Smart- Pls2افزار  نرمماژولی که در  توسط  پذیر  مشاهده

ها نشان داد،  سنجد( استفاده شد. در آزمون فورنل و الرکر یافتهمی

بیشتر از  جذر میانگین واریانس استخراج شده هر   متغیر پنهان 

بود؛   حداکثر همبستگی آن متغیر با دیگر متغیرهای پنهان مدل 

چنین نتایج آزمون بار عرضی نشان داد، بارهای عاملی هرکدام  هم

ای دیگر  از متغیرهای پژوهش بیشتر از بارهای عاملی مشاهده پذیره

ی  گیری موجود در مدل بود و از طرف دیگر بار عاملهای اندازهمدل

حداقل  هر متغیر مشاهده   0.1پذیر بر روی متغیر پنهان متناظرش 

مشاهده متغیر  همان  عاملی  بارهای  از  متغیرهای  بیشتر  بر  پذیر 

بنابراین نتایج این دو آزمون بیانگر روایی  ؛  پنهان دیگر بود  

پایایی: در این پژوهش پایایی از طریق ضریب آلفای    واگرا بود. 

 
1 -Faced Validity 
2 -Content Validity 
3 - Construct Validity 
4 -Average Variance Extracted 
5 -Cross Loadings 
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شود. مقادیر این دو ضریب  محاسبه می  1کرونباخ و پایایی ترکیبی 

  دهنده نشانبه دست آمد که    7/0برای همه متغیرهای پژوهش باالی  

یری بود. در بخش کمی جهت تحلیل داده  گاندازهپایا بودن ابزار  

  استفاده     spss  سشنامه محقق ساخته از نرم افزار های حاصل از پر

 شد .  

 

 ها یافته

 پردازیم: های پژوهش میاز سوال در ادامه به بررسی هر یک 

در پی شناسایی عوامل    کدامند؟ ارزشهای شوارتزمؤثر بر عوامل  -1

، به بررسی تاثیر متغیرهای آشکار و  ارزشهای شوارتز  موثر بر  

شود، یعنی آزمون مدل  پنهان  شناسایی شده بر یکدیگر پرداخته می

  افزار ا نرم مفهومی پژوهش با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی که ب

Smart PLS معنادار بودن تأیید  منظور به  ورد بررسی قرار می گیرد. م 

مسیرها از ضرایب   رابطه بین متغیرها مطابق با نمودار تمامی 

که نشان    ( ،1) نمودار  برخوردارند  4/0بارهای عاملی باالتر از  

  دهنده مناسب بودن معیار است. معناداری ضرایب تخمین زده شده 

 ( .  2نیز مورد بررسی و تایید قرار گرفت  ) نمودار 

 

 

 
 استاندارد  ضرایب تخمین   حالت  اثرگذار در مدل عوامل  - 1نمودار 

 
1Composite Reliability (CR)-  
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 ضرایب  معناداری حالت  اثرگذار در مدل عوامل -2نمودار 

درصد معنادار    99بارهای عاملی در سطح اطمینان  در دو شکل باال کلیه   

قرار داردند بنابراین در سطح    2.58-و    2.58در خارج از بازه     هستند  و

.    99اطمینان   است  معنادار  ابعاد  درصد  تأثیر  فوق،  شکل  براساس 

  99با  در بین شهروندان تهرانی  شده مؤثر بر ارزشهای شوارتز  شناسایی  

برای تمام مسیرها بیشتر از    tدرصد اطمینان تأیید شد، زیرا آماره  

توان  به دست آمد. در جدول زیر نتایج حاصل از آزمون مدل را می  58/2

 مشاهده کرد. 

 نتایج آزمون مدل پژوهش  . 1جدول 

ضرایب   ها بررسی فرضیه 

 استاندارد شده 

t-value   /تأیید

 رد اثر 

عوامل   بر  تأثیر  اقتصادی 

 ارزشهای شوارتز 

 تأیید  3.126 0.474

تأثیرعوامل سیاسی بر  

 ارزشهای شوارتز 

 تأیید  4.715 0.622

تأثیر عوامل اجتماعی بر بر  

 ارزشهای شوارتز 

 تأیید  7.157 0.703

تأثیر  عوامل اموزشی بر   

 ارزشهای شوارتز 

 تأیید  6.263 0.675

توان نوع و میزان اثر هریک از متغیرهای  براساس جدول باال می

ارزشهای شوارتز  در بین شهروندان تهرانی  شناسایی شده را بر  

ارزشهای  مشاهده کرد که بر این اساس کلیه عوامل شناسایی شده بر  

   درصد معنادار هستند. 99در سطح اطمینان شوارتز  

ردد  استفاده می گ  GOF از شاخصهای تحقیق    برازش مدل جهت بررسی   

زا  بینی متغیرهای درون شاخصی برای بررسی برازش مدل جهت پیش  که

بدست آمده، نشان از    0.36بزرگتر از    GOF  در این تحقیقباشد.  می

مدل   مناسب  همبرازش  دارد،  کلیه پژوهش  مسیراضر  چنین    ها یب 

  واریانس تبیین شده قابل قبول و همسانی درونی   و  معنادار بوده

 باشد. می 0.05باالی   هاسازه
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شهروندان تهران از نظر ساختار مدور ارزش های  وضعیت موجود      -2

برای اینکه بدانیم    چگونه است؟ اثر گذار بر آن عوامل   شوارتزو 

  شهروندان تهران از نظر ساختار مدور ارزش های شوارتزو  وضعیت  

به چه میزان است، با توجه به نرمال بودن  اثر گذار بر آن  عوامل  

استفاده    tتوزیع داده ها و مقیاس فاصله ای متغیرها از آزمون  

 شد. 

ای است، ارزش عددی  درجه 5در این قسمت با توجه به اینکه مقیاس 

در نظر گرفتیم. در ادامه    3ی را عدد  برای مقایسه با آماره ت

 فرض صفر و پژوهش برای این سوال آورده شده است: 

H0  ( تفاوت  3با میانگین فرضی )یا مؤلفه  : امتیاز میانگین متغیر

 معناداری ندارد. 

H1( تفاوت  3با میانگین فرضی )  یا مؤلفه   : امتیاز میانگین متغیر

 معناداری دارد 

 . ای در جدول زیر آورده شده استنتیجه آزمون تی تک نمونه 

 

 وضعیت موجود   آزمون تی تک نمونه ای به منظور بررسی . 2جدول 
 3ارزش آزمون =  مولفه  

مقدار  

 تی 

Sig.   اختالف

 میانگین 

  95فاصله اطمینان 

 درصد از اختالف 

 حد باال  پایین حد  

ارزش های  

 شوارتز 

 0.51 0.35 0.43 0.000 10.88 خیرخواهی 

 0.39 0.22 0.30 0.000 7.02 سنت 

 0.18 0.00 0.09 0.041 2.05 همنوایی 

 -0.70 -0.54 -0.62 0.000 15.10 امنیت 
 0.35 0.19 0.27 0.000 6.33 قدرت 

 -0.26 -0.08 -0.17 0.000 3.57 موفقیت 
 0.38 0.20 0.29 0.000 6.34 برانگیختگی 

 -0.10 -0.07 -0.02 0.721 0.36 لذت طلبی 
 0.28 0.11 0.19 0.000 4.45 جهانگرایی 

 -0.52 -0.35 -0.44 0.000 10.44 خوداتکایی 
عوامل  

 اقتصادی 

 -0.39 -0.23 -0.31 0.000 7.89 درآمد 
 -0.32 -0.17 -0.24 0.000 6.34 فاصله طبقاتی 

کار و  

 کارآفرینی 

5.65 0.000 0.23 0.15 0.31 

عوامل  

 سیاسی 

 0.26 0.11 0.18 0.000 4.67 تهاجم فرهنگی 

رفتار سیاست  

 مداران 

6.04 0.000 0.25- 0.17- 0.33- 

 0.38 0.21 0.29 0.000 6.83 مردم ساالری 

قوانین و  

 نحوه اجرا 

5.28 0.000 0.24 0.15 0.32 

عوامل  

 اجتماعی 

خانواده و  

 تضاد ارزش ها 

13.01 0.000 0.54- 0.45- 0.62- 

 0.44 0.28 0.36 0.000 8.57 دین 

 0.19 0.03 0.11 0.009 2.63 روابط 

عوامل  

 آموزشی 

 -0.19 -0.03 -0.11 0.009 2.62 رسانه ها 
 0.43 0.26 0.35 0.000 8.26 تحصیالت 
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در مورد تمامی عوامل  با توجه به اینکه  مطابق با جدول باال،  

شده است،    0.05کمتر از    tآماره    سطح معناداریمؤثر شناسایی شده،  

پذیرفته  در مورد ابعاد  (  H1( رد شده و فرض یک ) H0فرض صفر )

% تفاوت معناداری بین  95اطمینان  معنی که در فاصله شود. بدینمی

( وجود  3میانگین فرضی جامعه )  عوامل شناسایی شده با میانگین  

پایین  و  باال  حد  مقادیر  میانگین    ،دارد.  اختالف  تفاوت  فاصله 

که در مورد تمامی ابعاد، مثبت    دهد نشان میرا   متغیرها و ابعاد 

تغیرها  از دید پاسخ دهندگان، وضعیت م. به عبارت دیگر  شده است

از حد متوسط بیشتر است و  سازمان  در این    و ابعاد مورد مطالعه

 در حالت مطلوب قرار دارد. 

 

 گیری   نتیجه بحث و  
شناسایی عوامل موثر بر ارزش های شوارتز و  بررسی   هدف این تحقیق  

به منظور  پاسخ  است.  وضعیت  موجود  در بین شهروندان تهرانی  

عوامل موثر بر ارزش های شوارتز  به سوال اصلی تحقیق مبنی بر  "  

" ، جهت    و  بررسی  وضعیت  موجود  در بین شهروندان تهرانی 

  ارزش های شوارتز   های   ، اجزا و مولفه    این هدف  دستیابی به  

  شناسایی شد، سپس وضعیت موجود       طریق مصاحبه با خبرگاناز ا

ازطریق پیمایش مورد بررسی قرار گرفت.  در نهایت نتایج حاصل  

عوامل  از تحلیل محتوی مصاحبه ها در بخش  کیفی نشان داد که  

تهرانی   شهروندان  نزد  شوارتز  های  ارزش  ارزیابی  مدل  در  موثر 

هار بعد می باشد که عبارتند از ابعاد اقتصادی، سیاسی،  دارای چ

آموزشی   تالش پژوهش حاضر ، از چند منظر واجد     .   اجتماعی و 

سو به شناخت بهتر اندیشمندان به تغییرات   اهمیت بسیار است؛ از یک

جدید   ایرانی و تشریح الگوی نظری پارادایم  جامعه  ارزشی در  

اعی ی جهت  شناخت درست  نیازهای  مبنی بر ارزش ها ی فردی و اجتم 

کند؛  افراد و برنامه ریزی در جهت پیشبرد و ارضا نیازها  کمک می

از سوی دیگر به تشریح شکاف موجود در  وضعیت ارزش ها و عوامل  

های  موثر بر آن پرداخته و مولفه های مهم تاثیرگذار بر ارزش 

ارزش های    کند .  عالوه بر اهمیت باالی  شوارتز را شناسایی می

پژوهش   اهمیت  بر  نیز  بررسی  مورد  جامعه  جایگاه    ، شوارتز 

افزاید؛ پژوهش حاضر بر شهر تهران به مثابه   مهم ترین شهر  می

 کشور تکیه دارد  . 

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

 گردد.ساختار مدور ارزش های شوارتز، پیشنهادات زیر ارائه می  
آموزش های اجتماعی در مدارس بر مبنای خیرخواهی برای همنوعان  -

باشد و به گونه ای آموزش های اولیه ارائه گردد که حس خیرخواهی  

توجه بیشتر به سنت  - در افراد از همان دوران کودکی پرورش یابد.

ها از طریق افزایش توجه به سنت های پیشینیان و تبلیغ گسترده  

گسترش زیرساخت  -ی توجه و حفظ سنت های پیشینیان.در خصوص مزایا 

های حقوقی و اطالع رسانی گسترده در خصوص مجازات های اجتماعی و  

هنجارشکنی های اجتماعی به خصوص در حوزه فضای مجازی که نیازمند  

 وضع قوانین و مقررات و معیارهای مجازات مخصوص به خود می باشد. 
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جمعی در خصوص  افزایش اطالع رسانی  -پیشنهادات:   ای  های رسانه 

اقدامات امنیتی در کشور و به خصوص عملیات های خرابکارانه های  

افزایش  - که خنثی شده اند به جهت افزایش حس امنیت در جامعه.

آموزش های اعتماد به نفس و حس توانایی در افراد از طرق مختلف  

به  به خصوص رسانه های جمعی به صورت رایگان که در نهایت منجر  

 افزایش حس قدرت در شهروندان شود. 
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Identifying the factors affecting Schwartz values and examining the 

current situation among Tehran citizens 
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Abstract 

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. 

Method: The research method was applied in terms of purpose and mixed in terms of data 

type. In the qualitative part of the statistical population, there were experts and senior managers 

of the social deputy of Tehran municipality, the Supreme Council of the Cultural Revolution 

and the social deputy of NAJA and other agencies involved in the field of social issues. Thirty 

experts participated in the study, and the study data were saturated. The statistical population 

in the quantitative section included all citizens aged 20 to 50 years in Tehran. Cochran's 

formula was used to determine the sample size of the quantitative section. In this regard, 385 

people were selected as the research sample. Quantitative sampling was simple and 

probabilistic random sampling. In this study, library method, semi-structured interview 

(qualitative section) and researcher-made questionnaire (quantitative section) were used to 

collect data. 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. 

Results: The results showed the validity and reliability of the researcher-made questionnaire. 

Based on the results of the qualitative part, the factors affecting Schwartz values are: political 

factors, educational factors, economic factors and social factors. 

Conclusion: Based on the findings, the results showed that political factors, educational 

factors, economic factors and social factors have a significant and positive effect on Schwartz 

values.  

Keywords: Schwartz values, benevolence, conflict of values. 
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