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ت علمی أنظام ارزشی اعضاء هیهشت بعدی  یابی پرسشنامهو اعتبار ساخت

 به روش آمیخته دانشگاه آزاد اسالمی

 3آذر قلی زاده، *2محبوبه سادات فدوی، 1علیرضا پرنیان

 9/4/1399اریخ پذیرش: ت 83-112صص: 7/2/1399تاریخ دریافت: 

    چکیده
 آزاد دانشگاه یعلم أتیه یاعضا یارزش نظام یابی پرسشنامهساخت و اعتبار پژوهش، نیا هدف

به که  انجام گردید (یکم –یفیک) ختهیآم به روش و یکاربرد هدف، نظر از پژوهش نیا. بود یاسالم
 ،یفیک بخش در. باشدسنجی میسازی و اعتبارشکل متوالی اکتشافی، به شیوه استقرایی و از نوع ابزار

، از نوع هدفمند یریگ نمونه روش .بودند یاسالم آزاد دانشگاه یعلم تأیه یاعضاجامعه آماری، 
 جمع یبرا. نتخاب شدندا ی،برف گلوله وهیشراساس بها، و با لحاظ اشباع داده معیار )تخصص و تجربه(

های بدست آمده از طریق فن داده. شد استفاده افتهی سازمان مهین مصاحبه ابزار از اطالعات یآور
 کیتکن از یریگبهره با سپس گرفت. مورد تحلیل قرار 4،برنارد و نگیک روشتحلیل مضمون، به 

. در مطالعه گرفت قرار تایید مورد یبند دسته خبرگان، نفره 30یتخصص گروه لیتشک و یدلف
نفر از اعضاء هیات علمی انجام شد، مولفه هایی که بار عاملی آنها کمتر  50مقدماتی که بر روی 

بوده که پایایی پرسشنامه 90/0ضریب آلفای کرونباخ بدست آمده برآورد شدند، حذف گردید.  50/0از
 بخش در. دیگرد نیتدو کیفی،اساس نتایج حاصله از مدل برای گویه 68 پرسشنامهرا تایید نمود. 

 با متناسب یاطبقهبه روش  فارس استان یاسالم آزاد دانشگاه یعلم تأیه اعضاءنفر از  300 ،یکم
 شاخص های ارزیابی اعتبار همگرا و پایایی ترکیبی .شدند انتخاب 5مطابق اصول کالین، نمونه حجم

برآورد مقادیر بار عاملی  گزارش گردید. 80/0و  50/0به ترتیب، باالی  ابزار سنجش ابعاد نظام ارزشی
دار بود و ابزار سنجش از اعتبار عاملی الزم معنی 001/0در سطح  ،های هر بعدها و معرفمقوله

 برخوردار گردید. 

  نظام ارزشی، اعضای هیأت علمی ، پرسشنامه،یابیاعتبار :ی کلیدیه هاواژ
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  مقدمه

انگیزش و  ها مبنای نظام نگرشها، شناخت،است. ارزشها عنصر اصلی فرهنگ سازمانی، ارزش

مثابه قوانینی به هستند که  های بین بینش و رفتارو واسطه( Lie. 2011) دادهرفتار آدمی را شکل 

ذاری متقابلی میان گثیرأت(. Ghoorchian 2004کنند )رفتارها را تنظیم و کنترل مینوشته، نا

تواند ای که تغییر در یکی از آنها میها وجود دارد به گونهفرضها، نمادها و پیش مصنوعات، ارزش

 یانی بدلیل تعامل متقابل بین اعضابطوریکه هر سازم .(Hatch,2015ثیر قرار دهد )أدیگری را تحت ت

 (.Niazazari. 2010) باشدفردی میخود، دارای نظام ارزشی خاص و منحصر به

که اآید چرها برای فرد به حساب نمیتنها عامل ایجاد ارزش ای معتقدند که سازمانعده

تفاوت بین (. Khanifar, 2012) باشدگذار میثیرأهای ارزشی فرد نیز برآن تتفاوتها و اولویت، تجربیات

مک می کنند تا اهمیت نسبی ها کهای آنها بستگی دارد. ارزشبه نحوه گزینش و انتخاب ارزش ،راداف

شوند و به عنوان وجدان عمل کرده و بخشی به زندگی میارزیابی شوند؛ آنها موجب معناها انتخاب

ترین اثر را بر ها زمانی قویارزش. (Ozer,2009کنند )ب یا بد بودن را در ذهن ایجاد میاحساس خو

 ,Morhed & Griffinید و قبول آنها قرار گرفته باشند )أیکارکنان خواهند داشت که مورد ت اقدامات

2016.) 

-له فرا سازمانی و ارزشفرهنگ سازمانی موجود در دانشگاه را فرهنگ دانشگاهی نامند که مقو

(. فرهنگ دانشگاهی در بر گیرنده Fazeli, 2017های مشترک اجتماع دانشگاهی و علمی است )

اکتشافات، معانی، ارزش های مشترک و هنجارهایی است که از تاریخ علم، دانشگاه، داستان های 

گیرد و منشأ سبکی از زندگی، حس تجربه زیسته دانشگاهی سرچشمه می ارتباطات دانشمندان و

. اما در اثر تعامالت (Farasatkhah, 2009) باشدق و منش و کنش انسان آکادمیک میهویت و اخال

آشنایی و ارتباط با خرده فرهنگ های دیگر در اجتماع،  انسان دانشگاهی از محیط خود  ،اجتماعی

ی مورد یا مطابق با ارزش هامغایر و  ا  ی متفاوت با ارزش های رسمی و گاهثر شده و ارزش هاأمت

 (. Malekian, 2015) انتظار پدیدار می شود

فرهنگ براین اساس که همه جامعه شناسان درباره جهانی بودن ارزش ها و باورهای مشترک  

؛ در واقع نمی توان آنچه را که به نام مشترکات فرهنگی جهانی دانش و دانشگاهی اتفاق نظر ندارند

دانشگاه ذکر شده است، جهانی پنداشت؛ لذا نهادهای آموزشی محصول فرهنگ جامعه خود هستند 

گذار بر جامعه می ثیرأنشمندان معتقدند آموزش عالی به عنوان یک نهاد آموزشی قدرتمند و تو دا

 ,Fazeli) تفاوت فرهنگی جوامع منجر به ساختارهای اجتماعی و ارزشی متفاوت می شودلذا، باشد. 

2017.) 
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ی مجموعهظ که آموزش عالی نقشی مهم در انتقال و حف بوداین   1اندری و گاسلینگاستنباط 

یکی از عوامل اصلی انتقال ارزشها در جامعه و اساتید و مدرسین دانشگاهها  ارزشها و نگرشها دارد

گذاری بر فرهنگ ثیرتأت علمی نقش أهی یارزش اعضا سنجشها و رو شناسایی ارزشاین از باشند.می

انتقال اطالعات علمی،  بر کانون تولید و ؛ چرا که نظام آموزش عالی، عالوهدانشگاهی خواهد داشت

 ,Andreaتولید ارزشهای فرهنگی در سطح ملی اند)انون فرهنگ پذیری و انتقال و بازمهمترین ک

چنانکه اند. آنحرکت های فرهنگی و اجتماعی بوده آموزش عالی همواره از نهادهای پیشتاز. (2005

(. بنابراین آگاهی و شناخت Niazazari, 2010باورها و اعتقادات آن به سرعت در جامعه نفوذ می کند )

ثیرات مثبت و بازتابی مناسب در جامعه به همراه داشته تأاین سیستم می تواند  یهای اعضاارزش

در این حوزه می باشد، و سنجش ارزشها هایی که در صدد شناسایی پژوهش به همین جهتباشد؛ 

ای مستقل و بومی که با شرایط اجتماعی و با توجه به اینکه پرسشنامه بسیار حائز اهمیت است.

ارزشی جامعه مطالقت داشته باشد، وجود ندارد و از سوی دیگر جامعه علمی و دانشگاهی دارای نظام 

در پی ایجاد  شمول، متفاوت است. لذا محققارزشی متفاوتی است و با نظام ارزشی به اصطالح جهان

ت علمی در دانشگاه آزاد هیأ نظام ارزشی اعضای ر خصوص سنجشیابی شده دیک پرسشنامه اعتبار

 اسالمی برآمد.

 پیشینه پژوهشي

سسات آموزشی و پژوهشی با پارادایمهای جدید مواجه ءمو ودانشگاهها  ،امروزه در سراسر جهان

و آن شناسایی ارزش  انی گره خورده استهستند ؛ که در واقع به سرنوشت همه انسانهای جامعه جه

رزش های متفاوت (. لذا ممکن است اFazeli, 2017ها افرادی است که در آن نقش آفرینی می کنند )

های موجود در فرهنگ سازمانی را و یا حتی ضد ارزشها در مرور زمان جایگزین ارزشها شده و ارزش

 و یا تغییر دهند.  کرده متحول

ا مطالعات جامعه شناسان کالسیک مانند ماکس وبر، ها بش جهانی ارزشپیمای، 1950از دهه 

 های بعد با مطالعات مک کلند، راجرز و... ادامه یافته استوکارل مارکس آغاز شده و در دهه  دورکیم

(Sahami, 2008 پس از آن اینگهارت و دیگران نظریه نوسازی اصالح شده ای را طراحی کردند که .)

 .(Gholipur,2016و فرهنگی را بیشتر نشان می دهند ) ارتباط  تغییر و تحوالت اقتصادی

1 Andrea &  Gosling 
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تقسیم بندی متفاوتی از ارزشها، با هدف بررسی آن در گروهها و شناسایی عوامل و پیامدهای 

در ادامه به معرفی دانشمندانی که برای سنجش نظام ارزشی اقدام نموده اند آن به عمل آمده است. 

 اشاره می شود. ،ده اندو برای سنجش آنها ابزارهایی ارائه دا

های که به شیوه های رفتاری اشاره دارند و ارزش  ارزش ها را به ارزش های ابزاری 1روکیچ

 .(Tavakkoli, 1999) کید دارند، تقسیم بندی می کندأغایی، که بر حالت های غایی ت

ها را به شش دسته نظری، دینی، در نخستین کوشش رسمی، ارزش ارانو همک 2آلپورت 

 (. Valikhani, 2013) کرده انداجتماعی، اقتصادی، هنری و سیاسی تفکیک 

از: زیبا  که عبارتند کردها را به ده دسته طبقه بندی ( در مطالعات خود ارزش1952هوکس )

یت ، ، صداقت، هیجان، زندگی خانوادگی، آزادی جسمانی، سیطره و حاکمشناختی، راحتی و آسایش

 .(Abdullatif, 1999) پیشرفت فردی، اعتراف، تقدیر از جانب دیگران

به دو دسته ارزش های سنتی و ارزش ها  ،لر بر اساس مطالعات مردم شناسانهجرج اسپیند 

عبارتند  های سنتیاز یکدیگر تفکیک نموده است. ارزشها را و برخی از ارزش تقسیمهای جدید ارزش

های ، آینده محوری و ارزشوفیق محوری، ت3اصل توفیق کاری ، اصالت فرد ،از: اصول اخالق پیوریتن

، رعایت دیگران، اصل اصالت قابلیت معاشرت، نسبی بودن اخالق جدید عبارتند از: اجتماعی بودن یا

 .( ,1999Tavakkoli)  ، مطابقت با گروهوری()حال مح 4لذت و خوشی

نظر وی در تحول ه . ب( است1974) 5های پرینسته بندی ها ، فهرست افتراقی ارزشاز دیگر دس 

بحث اول در زمینه هدف تحول و بحث دوم ؛ ارزش ها از شکل سنتی به نو، دو مبحث قابل طرح است

گاهی اهداف مستقیم و  ،در زمینه سطح تحول می باشد. در تغییر نظام ارزشی از شکل سنتی به نو

 نداایش و تحصیل بوده و گاهی اهداف غیر مستقیممربوط به مسائل اولیه واقعی زندگی مثل غذا، آس

مثل دستیابی به یک شغل یا تالش برای  ؛و به آینده مربوط می شود بودهجتماعی اغیر از نوع که

 ,Liaqhatمسائلی از قبیل آزادی و زیبادوستی. )اند و شهرت و اهداف نهایی که اهدافی بدون واسطه 

2002). 

 
1 rokeach 

2 alport 

3 Individulism 

4 Hedonistic 

5 Differential Value Inventory (Prinnce) 
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  1ها، سنجه دوازده ارزشی رونالد اینگلهارتحوزه سنجش ارزشیکی از معروف ترین کارها در 

ه مادی و را به دو دست آنهاها، ظریه خود تحت عنوان دگرگونی ارزش( است. وی در معرفی ن1970)

 (.Azad Armaki, 2012) فرامادی تقسیم کرده است

شوارتز، ارزش ها در کاربردی ترین تقسیم بندی و مطابق با نظریه ارزش های بنیادین انسانی 

قدرت، پیشرفت، لذت طلبی، برانگیختگی، خودرهبری،   ستار انگیزشی مدور شامل ده ارزش؛یک پیو

جهانی بودن، خیرخواهی، سنت، همرنگی و امنیت می باشد. این ارزش ها با هم رابطه متقابل دارند 

ها، از سه نیاز همگانی، ارزش و الگوی کلی روابط میان آنها یک ساختار دایره ای را نشان می دهد. این

ها، سرچشمه می گیرد. به ویژه ماهنگ و نیاز به بقا و رفاه گروهنیاز زیستی، نیاز به تعامل اجتماعی ه

 .(Schwartz, 2001ها می انجامد )هماهنگ، به تغییر پذیری در فرهنگلزوم تعامل اجتماعی 

با تفکیک  تحلیل عاملی تاییدی، خود و باروش( در تجدید نظر بعدی 2012) 2شیکویچ و شوارتز

)بلند ، پیشرفت به دو زیر گروه ظت از محیط و نگرانیهای اجتماعی(جهانی شدن به دو زیر گروه )حفا

(، امنیت ه )استقالل عمل و استقالل اندیشه(، خود فرمانی به دو زیر گروپروازی و نشان دادن موفقیت

( پانزده ارزش ت به دو زیر گروه )سنت و فروتنین( و سیر گروه )امنیت شغلی و امنیت شخصبه دو ز

 .(Cieciuch, & Schwartz, 2012نظری را تمیز دادند )

پژوهشگران فرهنگی معتقدند که رفتار از فرهنگی به فرهنگ دیگری متفاوت است؛ زیرا گروه 

ت ویها، دست به اولو افراد در یک مجموعه ارزش دارندارزش های متفاوتی  ،های فرهنگی مختلف

هایش را برحسب اهمیتی که برایش دارد مرتب می کند، نظام ارزشی بندی می زنند. وقتی فرد ارزش

 (. Legoherel, 2009خود را شکل می دهد )

شناخت ارزشها و باورهای مدرسین  و توسعه و غنای آنها می تواند تضمین کننده نقش اصلی 

ای نقش ارزشهای نافذ در هر جامعه .باشند دانشگاهها در انتقال فرهنگ و توسعه ارزشها در جامعه

ی کنند و بررسی فرایندهای گذاران ایفا مده ای در نحوه تصمیم گیری خط مشیاساسی و جهت دهن

(. در این پژوهش، Niazazari, 2011گذاری بدون التفات به ارزشها، کار ناقصی است )خط مشی

ت علمی دانشگاه آزاد اسالمی أهی یبین اعضاد امروزه در های موجودنبال یافتن ارزشه ب پژوهشگر

قویت و یا اصالح و تغییر آن ارزشها بتوانند بوده که در نهایت سیاستگذاران آموزش عالی با حفظ و ت

از آنجاییکه، تا کنون  بر این مجموعه علمی داشته باشند.ثیر سازنده ای بر نظام ارزشی حاکم أت

ت علمی دانشگاه در ادبیات تحقیق یافت أهی یی اعضانظام ارزش شناساییپژوهش خاصی در مورد 

 
1 R. Inglhart 

2 Cieciuch & schwartz 
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ت علمی أهی ینظام ارزشی اعضایابی پرسشنامه ساخت و اعتبار اصلیهدف نشد؛ لذا این پژوهش با 

 انجام گردید. دانشگاه آزاد اسالمی

 اعتبار سنجی آن از نظر خبرگان ، ارائه مدل و نهایتا هاهمقولاهداف فرعی شامل شناسایی ابعاد و 

و تعیین روایی و پایایی این  ی پرسشنامه سنجش نظام ارزشی اعضاساخت و اعتباریاب و در پایان

 زیر مورد بررسی قرار گرفته است. اف، سواالتهدا. برای حصول به این پرسشنامه بود

 ت علمی در دانشگاه آزاد اسالمی کدامند؟أهی یابعاد و مقوله های نظام ارزشی اعضا -1

علمی بر اساس نظر خبرگان به چه میزان  أتیه یاعضااعتبار سنجی مدل نظام ارزشی   -2

  است؟

از پایایی و نظام ارزشی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی آیا پرسشنامه سنجش  -3

 ؟روایی کافی برخوردار است

 ، جامعه و نمونه آماری پژوهشروش

)ترکیبی متوالی ابتدا کیفی و سپس  استقرایی -)آمیخته( متوالی پژوهش حاضر با روش ترکیبی

 نجام شد.هش در دو مرحله  اکمی( متناسب با اهداف و سوال های پژو

دانشگاه علمی ت أهی یاعضابین  1397 -1396پژوهش در سال تحصیلی  این، اول  مرحلهدر 

و تعیین  مضمون استفاده از روش کیفی تحلیل، با رویکرد اکتشافی به شیوه استقرایی و آزاد اسالمی

صورت گرفت. در این  (2004) جایگاه مضمون در شبکه مضامین بر اساس شیوه کینگ و برنارد

 خصوص از ابزار مصاحبه اکتشافی و نیمه ساختمند استفاده گردید. 

ت علمی شاغل در دانشگاه آزاد اسالمی اعم از پیمانی ، أحوزه پژوهش، شامل تمامی افراد هی

شاغل به فعالیت  97-96حصیلی که در سال ت بود قطعی –آزمایشی و رسمی  -قراردادی، رسمی 

گیری به صورت هدفمند و با استفاده از شیوه گلوله برفی و براساس اطالعات اند. روش نمونهبوده

انتخاب گردید. ابتدا این مصاحبه  تا نفردهم ادامه یافت  خاصی که در مورد موضوع پژوهش داشتند،

و برای اطمینان از حصول اشباع نظری، پنج مصاحبه دیگر به اجرا در آمد و با توجه به اینکه هیچ 

اشباع نظری حاصل  پانزدهم، از داده ها بدست نیامد، مفهوم و طبقه جدیدی پس از مصاحبه نفر

نفر از گروههای آموزشی مختلف علوم انسانی، فنی و مهندسی و  15 ،اهگردید. بنابراین تعداد نمونه

 ، استادیار، دانشیار و استاد بودندنفر مرد( با مرتبه های علمی مربی10نفر زن و  5شامل ) پیراپزشکی

 .ها ادامه یافتنمونه ها تا رسیدن به اشباع دادهکه انتخاب این 

که ابتدا  گونه ایبه  ،صورت گرفت روش تحلیل مضمونها با استفاده از تجزیه و تحلیل مصاحبه

سپس با مطالعه  .متن مصاحبه از جلسات مختلف مصاحبه بطور کامل پیاده سازی و تکمیل گردید

 ند.شد استخراجی انجام شده، تمامی مفاهیم کلیدی ین متون، برای هریک از مصاحبه هادقیق ا
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ی گردید و با هم دسته کردن مقوله ها تعیینسپس با دسته بندی کردن مفاهیم هم دسته، مقوله ها 

هم دسته  مقوله های اصلی در نهایت .علمی بدست آمدت أهی یاعضاارزشی  مقوله های اصلی، فرعی

 دسته بندی گردید. مختلف به ابعاد

یید أت ،بار)قابلیت اعت "تکنیک دلفی"ای اعتبار سنجی کیفی در گام بعد با استفاده از معیاره

 بررسی گردید.  ار آن از نظر صاحبنظران و خبرگاناعتب پذیری و انتقال پذیری(

اول تعدادی از مقوله ها به دلیل همجواری جابجا و تعدادی از مقوله مرحله به ترتیبی که در 

بعدی  مرحله گزارش گردید. در گروه تخصصی یاعضا و سپس اصالحات به شدههای تکراری حذف 

 برآورد ضریب و گروه تخصصی یضاتعدادی از مقوله ها اصالح و ادغام گردید و پس از گزارش به اع

یافت و دسته بندی ابعاد و  مقوله کاهش 68مقوله به  80تعداد مقوله ها  از  ،70/0باالی  توافق

یید افراد صاحبنظر ای به تأو روایی سازه سنجی گردید.از طریق توافق نظرخبرگان اعتبار هامقوله

. پس از آن، پرسشنامه ای توسط محقق تدوین گردید ،ههای ارزشی توافق شدمقوله با انتخاب رسید.

عامل  8تحلیل عاملی علمی صورت گرفت که نتایج ت أهی یاعضانفره  50مطالعه مقدماتی روی گروه 

بدست آمد. مطابق جدول  50/0م مقوله ها باالی تما گزارش نمود و براساس بار عاملی بدست آمدهرا 

در  پایایی پرسشنامه را تایید نمود.که  هبود 70/0بیشتر از ضریب آلفای کرونباخ بدست آمده  ،1

 .علمی ساخته شدت أهی یاعضاابزار سنجش نظام ارزشی نهایت، 

 پرسشنامه يارزش ابعاد کرونباخ یآلفا ریمقاد: 1 جدول

 مقدار آلفای کرونباخ هاتعداد سنجه نام بعد

 807/0 6 ارزش های خیرخواهی

 875/0 6 ارزش های اخالقی

 858/0 9 ارزش های اجتماعی

 704/0 4 ارزش های ایمنی

 913/0 4 ارزش های مادی

 918/0 13 ارزش های علمی

 862/0 11 ارزش های ابزاری

 /880 15 ارزش های غایی

 963/0 68 پرسشنامهکل 

علمی دانشگاه آزاد ت أهی یاعضابین  1398 -1397در سال تحصیلی  پژوهش مرحله دوم،در 

در  با رویکرد کمی انجام گردید. صورت پیمایشیه ب اسالمی استان فارس به شیوه مطالعات موردی

فارس، آمار و اطالعات  ت علمی دانشگاه آزاد استانأهی یخصوص با مراجعه به دفتر جذب اعضااین 

علمی ت أهی یاعضات علمی استان دریافت گردید. طبق آمار واصله ، تعداد کل أهی یشغلی اعضا
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تان فارس مشغول مرکز و واحد دانشگاهی در اس 40نفر می باشد که در  1229س شاغل در استان فار

نمونه قابل  20تا  10که برای هر متغیر پنهان  حجم نمونه براساس اصول کالین به فعالیت بودند.

نفر در نظر  300نمونه آماریباشد، نفر می 200و حداقل نمونه آماری قابل قبول قبول می باشد 

گیری شیوه نمونهمتناسب با  ، استاد(افراد بر اساس مرتبه علمی ) مربی، استادیار، دانشیارگرفته شد. 

ت تصادفی صوره ها بپرسشنامه .انتخاب شدند نمونه، به عنوان متناسب با حجم نمونه ایاز نوع طبقه

مورد تجزیه و تحلیل  Smart Pls اطالعات واصله بر اساس نرم افزار  ،بین افراد توزیع گردید؛ پس از آن

آماری قرار داده شد و مدل معادالت ساختاری آن بدست آمد؛ در نهایت نتایج بدست آمده مورد 

 تفسیر و تحلیل قرار گرفت. 

 هایافته

کد مفهومی استخراج گردید  320تعداد  ،این مرحله در تحلیل داده های کیفی :بخش کیفي

بعد شامل:  8تا  و نهای مقوله اصلی28از این تعداد  و دسته بندی شدفرعی مقوله  68که این تعداد به 

ارزشهای ایمنی، ارزشهای مادی، ارزشهای  ارزشهای خیرخواهی، ارزشهای اخالقی، ارزشهای اجتماعی،

  .علمی، ارزشهای ابزاری و ارزشهای غایی شناسایی گردید

 های خیر خواهيارزش

رر هستند هایی هستند که در ارتباط با رفاه افراد یا محیطی که با آنان در تماس  مکشامل ارزش 

 (.2007)شوارتز ، می باشد

 های اخالقيارزش

گذاری رفتارهای ه معیارها و مالک هایی برای ارزشکه در صدد ارائهایی هستند شامل ارزش 

 انسانند.

 های اجتماعيارزش

های روابط جنبه هایی هستند که مورد اعتناء جامعه می باشند و در عمل هر یک ازشامل ارزش 

 اجتماعی را مورد بررسی قرار می دهد.

 های ایمنيارزش

ای است از باورها، عقاید و رفتارهای افراد که آنها را در برابر حوادث و شامل مجموعه پیچیده

 خطرات زندگی مصون نگه می دارد. 

 های مادیارزش
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شامل تمامی امور مادی و اقتصادی در جامعه که دارای قدر و قیمت باشد و نیاز مادی انسان را 

 برآورده کند، می باشد. 

 های علميارزش

اورهای پایدار و عمیقی است که در مورد علم و جایگاه علم در بین افراد ها و بشامل تمامی ارزش

 .دانشگاهی وجود دارد

 های ابزاریارزش

وسیله بودنشان برای وصول به داری می باشد که به سبب ابزار و شامل عقاید و باورهای ریشه 

  .های دیگر ارزشمندند و برای فرد ارزش تلقی می شودارزش

 های غایيارزش

و ابزار  ی یک هدف، نه به دلیل وسیلهی شود که به خودی خود و به مثابههایی گفته مارزشبه 

 محقق(.) های دیگر، ارزشمندندبودن برای وصول به ارزش

 محقق اقدام به تهیه ابزار پرسشنامه  ،در این مرحله با استفاده از نتایج بخش کیفی :بخش کمي

شامل: کامال موافقم، موافقم، نظری ندارم ، مخالفم و کامال ، بر اساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت

 مورد استفاده قرار گرفت.روی نمونه آماری  ،یید روایی و پایایی آنأنمود و پس از ت مخالفم،

های آنها از  شیوه تحلیل عاملی تأییدی به منظور بررسی اعتبار عاملی متغیرهای پژوهش و مولفه

، بارهای 4)معیار فورنل و الرکر 3و اعتبار ممیز 2(AVE)شاخص  1همگرا های مربوط به اعتبارو شاخص

صلی پژوهش و ( استفاده شد. همچنین پایایی ابزار متغیرهای ا6HTMTو شاخص  5عاملی متقاطع

استفاده گردید. به  7ترکیبی پایایینباخ و وهای ضریب آلفای کرشاخصها از نهای آمولفه

سازی معادله ساختاری رویکرد مدلیید عوامل، از و همچنین تأ  ش و تعیین برازش مدلسنجمنظور

 .یید قرار گرفتاستفاده شد و مدل مورد تأ Smart PLSافزار نرماز برنامه محور  واریانس

مقوله برای هر کدام از ابعاد نظام ارزشی، به ترتیب،  (،8( تا )1و اشکال ) (9تا ) (2در جداول )

ها و معرف های اصلیمقولهبرآورد مقادیر بارهای عاملی  مرتبه دوم و عاملیو معرف ها، مدل های اصلی 

 آورده شده است.

 
1 Convergent Validity 
2 Average Variance Extracted 
3 Discriminant Validity 
4 Cross Loading 
5 Fornell and Larcker 
6 Hetero-Trait Mono-Trait Ratio 
7 Composite Reliability   
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 های خیرخواهي نظام ارزشي  بعد ارزش
 های خیرخواهيو معرف های بعد ارزش مقوله های اصلي: 2جدول 

 

 : مدل عاملي مرتبه دوم بعد ارزشهای خیرخواهي1شکل 

 های اخالقيبعد ارزش –نظام ارزشي 

 های اخالقيو معرف های بعد ارزش مقوله های اصلي: 3جدول 

 معرف مقوله اصلی

 نوع دوستی
Q_1  همنوعمثمر ثمر بودن برای دیگران و  

Q_2 جلب رضایت دیگران از طریق حالل مشکالت آنان بودن 

پذیریمسئولیت  

Q_3 احساس مسئولیت نسبت به جامعه و خدمت به مردم 

Q_4 احساس مسئولیت در برابر مسائل و مشکالت اعضاء خانواده 

Q_5 .پاسخگوی سواالت دانشجو بودن 

Q_6 س مسئولیت نسبت به حفظ محیط زیستاحسا  

 معرف مقوله های اصلی

 صادق بودن و اجتناب از دروغ گویی. Q_7 طلبیصداقت 

 اخالص
Q_8 اجتناب از دورویی و ریا شفاف سازی و 

Q_9 جوانمردی و از خود گذشتگی 
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 ارزشهای اخالقي: مدل عاملي مرتبه دوم بعد 2شکل 

 های اجتماعيبعد ارز –نظام ارزشي 

 های اجتماعيو معرف های بعد ارزش مقوله های اصلي: 4جدول 

 طلبیوجدان

Q_10 برخورداری از مناعت طبع 

Q_11 برخورداری از وجدان کاری 

Q_12 اجتناب از ثبت و چاپ  مقاالت دانشجویان به نام خود 

 معرف مقوله های اصلی

 تأثیرگذاری بر دانشجو

Q_13 جذابیت ارتباط با جوانان و پرورش آنان 

Q_14  دانشجوتاثیر منش و شخصیت اجتماعی استاد  بر 

Q_15 ایجاد انگیزه و عالقه  در دانشجو با تغییر روش های آموزش 

 عدالت رفتاری

Q_16 آموزش  احترام گذاشتن به قوانین اجتماعی به دانشجو در کالس 

Q_17 عدم تخریب و تحقیر همکار جهت اخذ پست سازمانی 

Q_18 توجه به مسائل اخالقی در تعامل با دانشجو 

عقاید دیگراناحترام به   
Q_19 احترام گذاشتن به ادیان و تفکرات دینی مختلف 

Q_20 تعامل مناسب با دانشجو و احترام گذاشتن به آنان 
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 : مدل عاملي مرتبه دوم بعد ارزشهای اجتماعي3شکل 

 ایمني ارزشهایبعد  –نظام ارزشي 

 های ایمنيو معرف های بعد ارزش مقوله های اصلي: 5جدول 

 

Q_21 احترام گذاشتن به نظرات و عقاید همکاران در تعامل با آنان 

 معرف مقوله های اصلی

 امنیت شعلی
Q_22 

برخورداری از امکانات فیزیکی ؛ مانند دفتر کار مناسب، امکانات فیزیکی 

 دانشگاهی و تسهیالت رفاهی.

Q_23  از دست دادن شغلنگرانی بابت 

 امنیت فکری
Q_24 وجود  معیارهای ارتباطی مشخص جهت ارتباط با دانشجو 

Q_25 احساس رضایت از کاریا شغل 
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 های ایمني: مدل عاملي مرتبه دوم بعد ارزش4شکل 

 های مادیبعد ارزش  –نظام ارزشي

 های مادیو معرف های بعد ارزش اصلي مقوله های: 6جدول 

 
 

 معرف مقوله های اصلس

 تأمین مالی
Q_26 برخورداری از حقوق و مزایای کافی 

Q_27 حمایت مالی از استادان از طرف دانشگاه 

 حمایت مالی
Q_28 حمایت از ادامه تحصیل استادان 

Q_29 پشتیبانی مالی از پژوهش 
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 های مادیمدل عاملي مرتبه دوم بعد ارزش :5شکل 

 های علميبعد ارزش –نظام ارزشي 

 های علميف های بعد ارزشو معر مقوله های اصلي: 7جدول 

 معرف مقوله های اصلی

 تعاملی علمی

Q_30 ارتباط صمیمی با همکاران علمی 

Q_31 برخورداری از روحیه همکاری 

Q_32  فضای مجادله و اجتماع گفتمانی در دانشگاهوجود 

Q_33 استفاده از توانایی و تجارب علمی همکاران 

Q_34 وجود سیستم ارزیابی اساتید بر اساس توانایی علمی 

Q_35 .وجود فضای آزاد علمی و رقابت سالم علمی 

Q_36 گفتگوی علمی 

 بالندگی علمی
Q_37  علمی در دانشگاه آزادت أهی یاعضا افزایش قدرت علمی 

Q_38  علمیت أهی یاعضا حمایت از رشد و پیشرفت علمی 

 امانتداری علمی

Q_39 احساس مسئولیت در برابر انجام صحیح کار علمی  و پژوهشی 

Q_40 
پژوهشی مانند: |اجتناب از ارائه نتایج جعلی و ساختگی در تحقیقات 

 خرید پایان نامه ، سرقت ادبی، نتایج صوری

 اشتیاق علمی
Q_41 احساس لذت از پرداختن به کار علمی 

Q_42 .  احساس آرامش و لذت از آموزش و تدریس 
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 های علمي: مدل عاملي مرتبه دوم بعد ارزش6شکل 

 های ابزاریبعد ارزش –نظام ارزشي 

 های ابزاریو معرف های بعد ارزش مقوله های اصلي: 8جدول 

 معرف مقوله های اصلی

 پرداختن اوقات فراغت به مطالعه در حیطه تخصصی. Q_43 اوقات فراغت

 ارتقاء و پیشرفت
Q_44 کسب موفقیت و اعتبار علمی از طریق داشتن مقاالت زیاد 

Q_45 ارتقاء مرتبه شغلی از طریق تولید مقاله 

 احترام و منزلت

Q_46 مقام و منزلت استادی حفظ 

Q_47 
واکنش نشان دادن در برابر هر گونه فعالیتی که باعث تهدید و توهین  

 دانشجو نسبت به استاد شود

Q_48 وجود دموکراسی از طریق توجه به انتقادات و اعتراضات اساتید 

Q_49 ایجاد تشکل صنفی و برخورداری از حقوق صنفی 

 توجه به منافع جمعی
Q_50 پرهیز از منفعت طلبی و اجتناب از حفظ منافع شخصی 

Q_51 های فردیانستن خواسته های جمعی بر خواستهمقدم د 

مداریقانون  
Q_52 وجود ضوابط  به جای روابط 

Q_53 نگرانی از چوب حراج زدن به علم 
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 های غایي: مدل عاملي مرتبه دوم بعد ارزش7شکل 

 های غایيبعد ارزش –نظام ارزشي 

 های غایيو معرف های بعد ارزش مقوله های اصلي: 9جدول 

 معرف مقوله های اصلی

 توجه به عقاید مذهبی
Q_54 آخرت گرایی و رسیدن به قرب الهی 

Q_55 ) الگو قرار دادن شیوه رفتار و گفتار ائمه )ع 

 آزادی علمی
Q_56 

به آزادی علمی مانند : انتخاب دانشجو توسط استاد در راستای توجه 

تخصصش، آزادی در تعیین چهارچوب مباحث تدریس و یا انتخاب 

 مطالب درسی

Q_57 وجود آزادی فکر و بیان درسیستم  دانشگاهی 

 آزادی عملی
Q_58 بی طرفی سیاسی و جناحی در سیستم علمی و دانشگاهی 

Q_59 ها و فشارهای سیستمیسیاسی و توجه نکردن به توصیهاری عدم سازشک 

ایخودفهمی حرفه  

Q_60 نگرانی از بازده آموزشی دردانشگاه آزاد 

Q_61 حفظ کیفیت آموزشی 

Q_62 حساسیت علمی و توجه به حرفه خود 

 پویایی علمی
Q_63 کاربردی کردن یافته های علمی 

Q_64 .خالق و نوآور بودن در تدریس 

Q_65 وجود کار گروه تخصصی در دانشگاه 

 تفکر انتقادی
Q_66 توجه به نگرش و دیدگاه انتقادی در جامعه دانشگاهی 

Q_67 آموزش قدرت تحلیل  و ارزیابی مسائل اجتماعی به دانشجویان در کالس 

نگریآینده  Q_68 .تمرکز افکار دانشجویان به آینده نگری و هدفمندی 
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 : مدل عاملي مرتبه دوم بعد ارزش های غایي8شکل 

 نظام ارزشي

( مورد سنجش 10نشان داده شده در جدول ) مقوله های اصلیاز طریق  "نظام ارزشی"ابعاد 

 قرار گرفته است:

 نظام ارزشي مقوله های اصلي: ابعاد و 10جدول 

 معرف ابعاد نظام ارزشی

خیرخواهیهای ارزش  
Them_1_1 نوع دوستی 

Them_1_2 پذیریمسئولیت 

های اخالقیارزش  

Them_2_1 طلبیصداقت 

Them_2_2 اخالص 

Them_2_3 طلبیوجدان 

های اجتماعیارزش  
Them_3_1 تأثیرگذاری بر دانشجو 

Them_3_2 عدالت رفتاری 

Them_3_3 احترام به عقاید دیگران 

های ایمنیارزش  
Them_4_1 امنیت شغلی 

Them_4_2 امنیت فکری 

های مادیارزش  
Them_5_1 تأمین مالی 

Them_5_2 حمایت مالی 

های علمیارزش  

Them_6_1 تعامل علمی 

Them_6_2 بالندگی علمی 

Them_6_3 امانتداری علمی 

Them_6_4 اشتیاق علمی 
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 .مراتبی )مرتبه دوم( تدوین گردید به صورت مدل عاملی سلسه "نظام ارزشی"مدل عاملی ابعاد 

مقوله های های اعتبار و پایایی و بارهای عاملی ابعاد و شامل شاخص ،برآوردهای مربوط به این مدل

 شود: گزارش می( 11( و )10( و جداول )9) در شکل  اصلی

 
 : مدل عاملي مرتبه دوم ابعاد نظام ارزشي9شکل 

های ابزاریارزش  

Them_7_1 اوقات و فراغت 

Them_7_2 ارتقا و پیشرفت 

Them_7_3 احترام و منزلت 

Them_7_4 توجه به منافع جمعی 

Them_7_5 مداریقانون 

های غاییارزش  

Them_8_1 توجه به عقاید مذهبی 

Them_8_2 آزادی علمی 

Them_8_3 آزادی عملی 

Them_8_4 خودفهمی علمی 

Them_8_5 پویایی علمی 

Them_8_6  انتقادیتفکر 

Them_8_7 نگریآینده 
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 نظام ارزشي مقوله های اصلي: برآورد مقادیر بارهای عاملي ابعاد و 11جدول 

( )بار عاملی، مقادیر بحرانی و سطح معناداری( نشان دهنده 11مقادیر برآورد شده در جدول )

دارای وضعیت مطلوبی  "نظام ارزشی" مقوله های اصلیاین است که بارهای عاملی مربوط به ابعاد و 

 ابعاد ارزشی
بار 

 عاملی

مقدار 

 بحرانی
P بار عاملی تم ها 

مقدار 

 بحرانی
P 

های ارزش

 خیرخواهی
59/0  67/15  001/0  

Them_1_1 71/0  12 001/0  

Them_1_2 97/0  33/95  001/0  

های اخالقیارزش  73/0  22/23  001/0  
Them_2_1 77/0  24/29  001/0  

Them_2_2 86/0  71/52  001/0  

Them_2_3 82/0  16/38  001/0  

های ارزش

 اجتماعی
71/0  16/23  001/0  

Them_3_1 82/0  12/42  001/0  

Them_3_2 88/0  83 001/0  

Them_3_3 78/0  22/27  001/0  

های ایمنیارزش  63/0  78/18  001/0  
Them_4_1 76/0  02/16  001/0  

Them_4_2 89/0  14/52  001/0  

های مادیارزش  74/0  39/31  001/0  
Them_5_1 95/0  20/146  001/0  

Them_5_2 96/0  54/205  001/0  

های علمیارزش  90/0  54/88  001/0  

Them_6_1 90/0  45/78  001/0  

Them_6_2 92/0  98/90  001/0  

Them_6_3 77/0  66/26  001/0  

Them_6_4 61/0  26/13  001/0  

های ابزاریارزش  85/0  53/51  001/0  

Them_7_1 44/0  39/7  001/0  

Them_7_2 46/0  48/8  001/0  

Them_7_3 80/0  18/26  001/0  

Them_7_4 85/0  59 001/0  

Them_7_5 82/0  82/32  001/0  

های غاییارزش  87/0  04/49  001/0  

Them_8_1 43/0  67/8  001/0  

Them_8_2 85/0  80/34  001/0  

Them_8_3 76/0  22/31  001/0  

Them_8_4 71/0  99/17  001/0  

Them_8_5 82/0  29/35  001/0  

Them_8_6 75/0  73/24  001/0  

Them_8_7 66/0  55/14  001/0  
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برآورد  نشان داده شده است. این نتایج بیانگر 90/0تا  59/0و بار عاملی تمامی ابعاد بین هستند

متوسط و در حد مربوطه  فرعی و مقوله های مقوله های اصلیرزشی با انظام ابعاد  بینهمبستگی 

 معنی دار شده اند. 001/0در کل تمامی مقوالت اصلی و مقوالت فرعی هر بعد در سطح  باال است.

 يارزش نظام ابعاد  سنجش ابزار یيایپا و اعتبار ارزیابي هایشاخص: 12 جدول

 ابعاد

 اعتبار ممیز اعتبار همگرا

 پایایی ترکیبی
AVE 

فورنل و 

 الرکر

بارهای عاملی 

 متقاطع
HTMT 

 83/0 تأیید 50/0 های خیرخواهیارزش

 86/0 تأیید 67/0 های اخالقیارزش

 86/0 تأیید 68/0 های اجتماعیارزش

 81/0 تأیید 69/0 های ایمنیارزش

 95/0 تأیید 91/0 های مادیارزش

 88/0 تأیید 66/0 های علمیارزش

 82/0 تأیید 52/0 های ابزاریارزش

 88/0 تأیید 52/0 های غاییارزش

های اعتبار همگرا و ممیز داللت بر مطلوبیت اعتبار همگرا شاخص (12) با توجه به مقادیر جدول

ترکیبی گویای پایایی مقادیر ضریب آلفای کرونباخ و  همچنیندارند.  "نظام ارزشی"و ممیز ابعاد 

مربوط به این ابعاد و به عبارت دیگر پایا بودن  مقوله های اصلیگیری باالی ابزار سنجش دقت اندازه

 بعاد نظام ارزشی است.ا سنجش ابزار مربوط به

، پرسشنامه ساخته شده و اعتبار یابی شده به تفکیک ابعاد هشت گانه که بر (13در جدول )

 اساس طیف لیکرت نمایش داده شده است.
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 يعلم اتیه اعضاء يارزش نظام سنجش یا هیگو 68 پرسشنامه: 13 جدول

خیلی 
 کم

 کم
نظری 
 ندارم

 زیاد
خیلی 
 زیاد

 گویه ها و سواالت

اد داردتا چه اندازه ویژگی های زیر برای شما اهمیت 
ابع

  
ی
زش
ار

 

 مثمر ثمر بودن برای دیگران و همنوع -1     

ش
رز
ا

 
 

ی
واه
 خ
یر
خ

 

 جلب رضایت دیگران از طریق حالل مشکالت آنان بودن -2     

 احساس مسئولیت نسبت به جامعه و خدمت به مردم -3     

 مسائل و مشکالت اعضاء خانوادهاحساس مسئولیت در برابر  -4     

 پاسخگوی سواالت دانشجو بودن. -5     

 احساس مسئولیت نسبت به حفظ محیط زیست.  -6     

 صادق بودن و اجتناب از دروغ گویی.  -7     

ش
رز
ا

 
 

ی
الق
اخ

 

 شفاف سازی واجتناب از دورویی و ریا -8     

 جوانمردی و از خود گذشتگی  -9     

 برخورداری از مناعت طبع -10     

 برخورداری از وجدان کاری -11     

 اجتناب از ثبت و چاپ  مقاالت دانشجویان به نام خود -12     

 جذابیت ارتباط با جوانان و پرورش آنان -13     

ش 
رز
ا

ی 
اع
تم
اج

 

 تاثیر منش و شخصیت اجتماعی استاد  بر دانشجو -14     

 انگیزه و عالقه  در دانشجو  با تغییر روش های آموزشایجاد  -15     

 آموزش  احترام گذاشتن به قوانین اجتماعی به دانشجو در کالس -16     

 عدم تخریب و تحقیر همکار جهت اخذ پست سازمانی  -17     

 توجه به مسائل اخالقی در تعامل با دانشجو  -18     

 ادیان و تفکرات دینی مختلفاحترام گذاشتن به  -19     

 تعامل مناسب با دانشجو و احترام گذاشتن به آنان -20     

 احترام گذاشتن به نظرات و عقاید همکاران در تعامل با آنان -21     

     
برخورداری از امکانات فیزیکی ؛ مانند دفتر کار مناسب، امکانات  -22

 فیزیکی دانشگاهی و تسهیالت رفاهی.
ش 

رز
ا

 
ی
من
ای

 
 نگرانی بابت از دست دادن شغل -23     

 وجود  معیارهای ارتباطی مشخص جهت ارتباط با دانشجو -24     

 احساس رضایت از کاریا شغل -25     

 برخورداری از حقوق و مزایای کافی -26     

ش 
رز
ا

 
ی
اد
م

 

 حمایت مالی از استادان از طرف دانشگاه -27     

 حمایت از ادامه تحصیل استادان -28     

 پشتیبانی مالی از پژوهش -29     

 ارتباط صمیمی با همکاران علمی -30     

ش
رز
ا

 
 

ی
لم
ع

 

 برخورداری از روحیه همکاری -31     

 وجود فضای مجادله و اجتماع گفتمانی در دانشگاه -32     

 همکاراناستفاده از توانایی و تجارب علمی   -33     

 وجود سیستم ارزیابی اساتید بر اساس توانایی علمی -34     

 وجود فضای آزاد علمی و رقابت سالم علمی. -35     

 گفتگوی علمی -36     

 افزایش قدرت علمی اعضاء هیات علمی در دانشگاه آزاد -37     
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 حمایت از رشد و پیشرفت علمی اعضاء هیات علمی -38     

 احساس مسئولیت در برابر انجام صحیح کار علمی  و پژوهشی-39     

     
پژوهشی |اجتناب از ارائه نتایج جعلی و ساختگی در تحقیقات  -40

 مانند: خرید پایان نامه ، سرقت ادبی، نتایج صوری

 احساس لذت از پرداختن به کار علمی -41     

 تدریس  . احساس آرامش و لذت از آموزش و -42     

 پرداختن اوقات فراغت به مطالعه در حیطه تخصصی. -43     

ش
رز
ا

 
 

ی
زار
اب

 

 کسب موفقیت و اعتبار علمی از طریق داشتن مقاالت زیاد -44     

 ارتقاء مرتبه شغلی از طریق تولید مقاله -45     

 حفظ مقام و منزلت استادی -46     

     
برابر هر گونه فعالیتی که باعث تهدید و واکنش نشان دادن در  -47

 توهین  دانشجو نسبت به استاد شود

 وجود دموکراسی از طریق توجه به انتقادات و اعتراضات اساتید -48     

 ایجاد تشکل صنفی و برخورداری از حقوق صنفی -49     

 پرهیز از منفعت طلبی و اجتناب از حفظ منافع شخصی -50     

 مقدم دانستن خواسته های جمعی بر خواسته های فردی -51     

 وجود ضوابط  به جای روابط -52     

 نگرانی از چوب حراج زدن به علم -53     

 آخرت گرایی و رسیدن به قرب الهی -54     

ش
رز
ا

 
 

ی
غای

 

 

 الگو قرار دادن شیوه رفتار و گفتار ائمه )ع (  -55     

     

آزادی علمی مانند : انتخاب دانشجو توسط استاد در توجه به  -56
راستای تخصصش ، آزادی در تعیین چهارچوب مباحث تدریس و یا 

 انتخاب مطالب درسی

 وجود آزادی فکر و بیان درسیستم  دانشگاهی  -57     

 بی طرفی سیاسی و جناحی در سیستم علمی و دانشگاهی -58     

     
سیاسی و توجه نکردن به توصیه ها و فشارهای عدم سازشکاری  -59

 سیستمی

 نگرانی از بازده آموزشی دردانشگاه آزاد -60     

 حفظ کیفیت آموزشی -61     

 حساسیت علمی و توجه به حرفه خود -62     

 کاربردی کردن یافته های علمی -63     

 خالق و نوآور بودن در تدریس.  -64     

 وجود کار گروه تخصصی در دانشگاه  -65     

 توجه به نگرش و دیدگاه انتقادی در جامعه دانشگاهی  -66     

     
آموزش قدرت تحلیل  و ارزیابی مسائل اجتماعی به دانشجویان در  -67

 کالس

 تمرکز افکار دانشجویان به آینده نگری و هدفمندی. -68     
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 گیریبحث و نتیجه

ت أهی ینظام ارزشی اعضاساخت و اعتبار یابی پرسشنامه هشت بعدی  ،به منظوراین پژوهش 

پس از انجام مرحله کیفی، جهت تایید مدل ر این مطالعه، د انجام گردید علمی دانشگاه آزاد اسالمی

ت علمی که در مرتبه های مختلف أهی یاز اعضا نفر 300 ارزش های، کیفی و سنجش پایایی مدل

در رشته های مختلف علوم انسانی، فنی و مهندسی  استادیاری، دانشیاری و استادتمامعلمی مربی، 

بصورت نمونه گیری طبقه مشغول به کار بودند؛  استان فارس و پیراپزشکی در دانشگاه آزاد اسالمی

این در  به عبارتی مورد سنجش قرار گرفتند. آماری از طریق پرسشنامه، نمونهجم متناسب با ح ،ای

یافته های این مطالعه با مقیاس های  .واقع شدت علمی مورد مطالعه ، نظام ارزشی اعضاء هیأسنجش

( و با مقیاس ارزش های Elmi, 2009( و )Valikhani, 2013ارزشی آلپورت و همکاران در پژوهش )

( Sadra, 2008نتایج تحقیقات ) و( Cieciuch & Schwartz, 2012(  و )Schwartz,. 2006بنیادین )

 ( تفاوتهای مشهودی دارد. در ذیل تفاوتها و دالیل احتمالی آن مطرح شده است. Beyrami ,2014و  )

دانشگاه یک موسسه و سازمان حرفه ای مربوط به علم است و فرهنگ دانشگاهی، معیارها و 

می  الگوهای ارزشی، اخالقی، فنی مجاز و قابل قبول کنش و منش افراد وابسته به این نهاد را تعیین

 کند. فرهنگ علم چیزی مجزای از ارزش ها و الگوهای رفتاری معمول و متداول در جامعه است. 

 در قالب نوع دوستی و مسئولیت پذیریکه مطالعه حاضر نشان داد ارزش های خیر خواهی 

اعضاء هیات علمی دانشگاه   یدر بین ارزش ها 59/0با کمترین مقدار بار عاملی  ،شدنددسته بندی 

خیر خواهی را یک ارزش جهانی  ،صاحبنظران. هرچند که عده ای ازگردید تعییند استان فارس آزا

نتایج حاکی از . نمی دانند فرهنگ و اجتماع خاصی ،منحصر به دین آن را وتلقی کرده و فراملیتی 

. نتایج این قلمداد نمودند خودجزء نظام ارزشی دغدغه های زیست محیطی را  ،این است که افراد

( Cieciuch, & Schwartz, 2012( و )Schwartz, 2006پژوهش با نتایج تحقیقات ارزش های بنیادین )

همخوانی دارد. هر چند که شوارتز، ارزش خیر خواهی را مراقبت از رفاه افرادی که با آنها تماس مکرر 

رفاه همه مردم  تعریف می نماید و جهان گرایی را درک، قدردانی، تحمل و حمایت از ،برقرار می کند

این دو را در ابعاد ارزشی دو قطبی، در یک  (، 2011در مقاالت دیگر خود )و طبیعت می داند؛ ولی 

با نتایج تحقیقات آلپورت   ،قرار می دهد. اما این نتایج "توجه به ماورای خود"دسته تحت عنوان 

(Inglehart, 1994( پرینس ، )Sadra, 2008) از دالیل ناهماهنگی تحقیق  همخوانی ندارد. شاید یکی

 ت علمیأحس باالی مسئولیت پذیری اعضاء هی ناشی از ،حاضر در این بعد ارزشی با تحقیقات گذشته

میالدی در جوامع غربی شکل گرفته و یکی از  70و یا اینکه  چنین ارزش هایی بعد از دهه  باشد

فزایش احساس مسئولیت پذیری ویژگیهای ارزشی افراد در هزاره سوم و یا تفکرات پست مدرن، ا
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 که است معتقد 1پال شریو استاواهمچنان که خود است. اجتماعی افراد نسبت به محیط پیرامون 

 را بپذیرند مسئولیت ایجاد سازمانها و دیگر واقعیت های اجتماعیدرتفکرات پست مدرن، افراد باید 

(Hatch, 2015.) 

است؛  شدهگزارش  73/0با مقدار بار عاملی  است که های اخالقیارزش ،از دیگر نتایج این تحقیق

 ،هم جمع نموده اند. به دو دلیل های اخالقی و دینی را باارزش ،هرچند که در مقیاس های پیش گفته

یید اکثریت افراد در أهای اخالقی مورد تیح دانسته شد: نخست اینکه ، ارزشها  صحتفکیک این ارزش

تنها یکی از محققین می باشد؛ دوم اینکه، برخی از  آنها مذهبیجوامع مختلف، صرف نظر از آیین 

ند. نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقات اههای خود عنوان نمودارزشدسته بندی این دو را به عنوان 

(Beyrami 2014( و )Sadra, 2008) های مطرح همخوان بود و آنان ارزشهای اخالقی را به عنوان ارزش

مادی دانشجویان دکترا و جوانان ایرانی دانستند. شوارتز و همکاران در تحقیقات خود با دید  شده

ها را بررسی و دسته بندی نموده و به ارزش اخالقی که ارزش مورد قبول اکثر جوامع است ارزش

(. همچنین ولیخانی و Cieciuch & Schwartz, 2012و ) (Schwartz, 2006توجهی نداشته اند. )

برای سنجش ارزش ها از مقیاسهای اشپرانگر و آلپورت استفاده کرده اند و ارزش های اخالقی  علمی

 (.  Elmi, 2009) (Valikhani, 2013جزء دسته بندی آنان نبوده است )

های ارزشو  های اجتماعیارزش، یهای مادارزشهای ارزشی این تحقیق، از جمله دسته بندی

. این رش گردیددر این پژوهش گزا 63/0و  71/0، 74/0مقدار بار عاملی به ترتیب با بودند که  ایمنی

در همه مقیاسهای  و تقریبا شده در اکثر تحقیقات داخلی و خارجی به اشکال مختلف به آن اشاره  نتایج

ها می تواند ارزش ، معتقد است کهانسان دیده می شود. شوارتز بر اساس نیازهای موجود در ،ارزشی

های (. ارزشهای ایمنی و مادی به عنوان ارزشSchwartz, 2006) باشدبازتابی از احساس نیازهای فردی 

به عنوان نیاز اولیه معرفی شده اند و ارضای آن برای  2اولیه و اساسی در تحقیقات انگیزشی مازلو

بندی انگیزشی سته های انگیزشی، ددیگر ضروری است. همچنین در نظریهمطرح شدن نیازهای 

های اجتماعی به نامهای از نیازهای مادی، ایمنی و نیاز 5، هرزبرگ4، آلدرفر3مانند ماریمحتوایی 

قبر ". همانطور که حضرت علی)ع( می فرمایند (Morhed & Griffin, 2016مختلف اشاره شده است)

زیرا  د.تهیدستی را از خود دور نمایبنابراین بر هر فرد مسلمان الزم است که فقر و  ."بهتر از فقر است

 
1 Paul sharivastava  

2 Maslow  

3 Murray 

4 Alderfer 

5 Herzberg 
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تنگدستی بالی خانمانسوزی است که زندگی را تلخ و سخت ترین فشارها را بر انسان وارد می کند 

(Nabavi, 2016( بطور کل نتایج این تحقیق در این خصوص با نتایج تحقیقات .)Beyrami ,2014)  ،

(Valikhani, 2013).  ،(Elmi, 2009.همخوان بود  ) 

در این پژوهش با  کهد های علمی بوت دار در بین شرکت کنندگان، ارزشهای اولویدیگر ارزش از

( Elmi, 2009( و )Valikhani, 2013نتایج تحقیقات )ش گردید. گزار 90/0مقدار بار عاملی بیشترین 

 & Cieciuch)، (Beyrami ,2014) پژوهشهای در )تحت عنوان ارزش نظری نام گذاری شده است(

Schwartz, 2012)  به عنوان ارزش جداگانه ای دسته بندی نشده و با تحقیقات آنان همخوان نبوده

 است. شاید دلیل آن ماهیت شغل و حرفه  افراد مورد پژوهش بوده است.

بود که در این پژوهش با های ابزاری سته بندی شده در این تحقیق، ارزشهای داز جمله ارزش

ها به عنوان زاری نامیده شده اند که این ارزشبه این دلیل اب ه است.گردیدگزارش  85/0بار عاملی 

و علمی نهایی یی، ابزار و وسیله جهت رسیدن به هدف عمل می کنند و برای رسیدن به اهداف غا

اری می تواند برای های ابزبالعکس حتی ارزش. گیرندواسطه قرار  به عنوانها می توانند این ارزش

اجتماعی و حتی اخالقی نقش خود را ایفا  ،های مادی و ایمنیی دیگر مانند ارزشرسیدن به ارزشها

ها به شکلی می توان همتراز با سطوح نیاز احترام و منزلت، پیشرفت و موفقیت این ارزشنماید.  

( درنتایج تحقیق خود Rokeach, 1973درمجموعه نظریه های فرایندی انگیزش دانست. همانطور که )

دو دسته : ارزشهایی که بر  های ابزاری را دررزش ابزاری و غایی پرداخت و ارزشی ابه دسته بند

کید أتهایی که بر بعد منطقی ، عقالیی و احترام و خویشتن داری و... کید دارد و ارزشأشایستگی فرد ت

 Rokeach(. بنابراین دسته بندی این پژوهش با نتایج تحقیق )Faramarzi, 1999)داد قرار دارد، 

 ( همخوان است و بطور کل در هیچکدام از تحقیقات دیگر ارزش ابزاری مشاهده نگردید. 1973

-فراد در سطوح باالی تحصیلی، ارزشهای متفاوت از دیگران و دغدغهاین مطالعه نشان داد که ا

های اخالقی و نوعدوستی با مراحل رشد اخالقی های خود شکوفایی دارند. این ارزشها، به اتفاق ارزش

 .(Masen, 2015) کلبرگ همخوانی دارد. و هماهنگی رشد شناختی با رشد اخالقی را نشان می دهد

های علمی بیشترین بعد از ارزش 87/0و با بار عاملی های غایی نشان داده شد ین ارزشها که با ارزشا

نشان می دهد هایی را بیشتر ارزشها، این گونه ارزش ت علمی گزارش گردید.أهی یدر بین اعضا مقدار

هایی اف و رسالتکه با فلسفه آموزش عالی و اهداف نهایی سیستم آموزش عالی در گیر است؛ با اهد

نتایج حاکی از این است که  .سیس شده، مرتبط استأبه خاطرآن در جهان ت که آموزش عالی صرفا 

اتر از آن و آموزش محض و مدرک گرفتن نیست بلکه رسالت آن فر آرمان های آموزش عالی صرفا 

توسعه اجتماع  ،کمک به رشد علمی ،کاربردی کردن ،استقالل دانشگاهی ،رسیدن به آزادی علمی

 ی است. شری و رشد تفکر انتقادی و هدفمندب
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-، نشان از توجه به اصول و رسالت ت علمی دانشگاه آزادأهی ینتایج این تحقیق در بین اعضا

ارزشهای غایی، افرادی قرار حیطه ها و اهداف متعالی هستند. در دنبال کننده آرمان ،و افراد هاست

دارند که به خاطر حفظ استانداردهای علمی و آزادی و استقالل علمی، حتی ممکن است در برابر 

فیزیک دان آلمانی که در  1افتخار بجنگند . همچنان که پالنگد قدرتمند و حاکمان ایستاده و پرافرا

در مقام خود باقی بماند و تالش  ( علی رغم میل باطنی خود تصمیم گرفت1933دوره بحران آلمان )

شیمیدان آلمانی برای پایبندی   2کرد علم آلمانی را از افراطی گری حکومت نازی حفظ نماید و هابر

به اصول ارزش غایی خود، در اعتراض به اعمال معیارهای نژادپرستانه در گزینش علمی از مقام خود 

در مقام دانشمندی که تمام زمان و انرژی خود را در راه مفید بودن برای کشورش  ی. وداداستعفا 

دو تن از دانشمندان محیط زیست بودند که خود را  3کامنر و ارلیچ همچنین وقف کرد، شناخته شد.

له آلودگی و ازدیاد بیش از حد جمعیت نمودند و از جایگاه خود، بستری أوقف جلب توجه عموم به مس

ای ایجاد تغییر در زمینه اقتصادی و اجتماعی در کل جهان  فراهم  نمودند. این گروه از افراد برای بر

دنبال اهداف ه ای خود همواره تالش کرده و بعلمی و هویت انسانگرایانه و حرفهرمانهای آرسیدن به 

از  ،های دانشگاهی( . همچنان که در دسته بندی نسلStevenson, 2014گرا بودند)متعالی و آرمان

این گروه به عنوان نسل چهارم دانشگاهی با عنوان دانشگاه اجتماعی یاد می شود و هدف دانشگاه را 

 (.Farasatkhah, 2017) گسترش کران دانش بشری و تعمیم دانایی و تعمق دانایی می دانند

انسه و در دهه از دیگر تحقیقات همخوان با این پژوهش ، پژوهشی است که توسط بوردیو در فر

صورت گرفته  است که بیان می دارد؛ خودمختاری میدان دانشگاه در سده نوزدهم در فرانسه  1960

به عنوان استاد آموزش عالی از شخص عالی مقامی   4رو به رشد بود. همانطور که کریستوف شارل

ر نیمه اول که از سوی مقامات سیاسی منصوب می شد و سرسپرده سیاست بود ، یعنی چیزی که د

ار سده نوزدهم بود ، به معلم برگزیده و متخصصی تبدیل شد که به واسطه فعالیت حرفه ای ناسازگ

های عالیه اجتماعی خارج شد و آرمانهای مشخصا دانشگاهی را پی با زندگی سیاسی از دنیای مقام

 (.Bourdieu, 2017گرفت )
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 مدل ارتباط بین ابعاد نظام ارزشي )محقق(: 10شکل 

می توان چنین عنوان کرد که ابعاد هشت گانه بر حول  (10شکل) در بر اساس مدل ارائه شده

چهار محور قطبی شامل توجه به دیگران در برابر توجه به خود، مادی در برابر معنوی )غیر مادی(، 

در شکل علمی در برابر غیر علمی و تخصصی در برابر غیر تخصصی قرار گرفته اند. همانطور که 

در دو طیف علمی و غیرعلمی قرار گرفته است؛  از این جهت های ابزاری نمایش داده شده است، ارزش

هایی می بق تعریف مفهومی عنوان شده، ارزشهای ابزاری شامل ارزشمی توان اظهار داشت که ط

ها ی یابند؛ بنابراین این گونه ارزشها، مفهوم من ابزاری جهت رسیدن به دیگر ارزشباشند که به عنوا

های مادی و ایمنی قرار راستای رسیدن به ارزشدر غیر علمی(  )چه در قطب علمی و چهمی تواند 

برای نیل به اهداف متعالی تر یعنی ارزش های غایی یا علمی  باشند ای گیرد و از سوی دیگر وسیله

 .و اخالقی و خیر خواهی و اجتماعی
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 پیشنهادات

نکاتی گوشزد می کند نتایج این تحقیق به مسئولین و کارگزاران و برنامه ریزان آموزش عالی 

ت أهی یها در بین اعضاش ست نخورده باقی مانده  و این ارزکه باورهای ارزشی اساتید همچنان د

ها و آرمانهای که دغدغه اصلی آنان  همان رسالت علمی دانشگاه آزاد دارای اعتبار می باشد.  چرا

ها و ه به ارزشز سوی دیگر  توجهای متعالی خویشند. او با انگیزه به دنبال تعقیب ارزشمتعالی است 

های مناسب، ه خواهد بود. لذا با برنامه ریزیحفظ و تقویت  آنها تضمین کننده رشد و توسعه جامع

ت علمی به منظور توجه بیشتر به نیازهای أمانند برطرف سازی نیازهای اولیه و ضروری افراد هی

د و عمل آنان و یا با القاء تفکر اخالقی زیستن سطوح باالتر، آموزش برقرار کردن ارتباط بین عقیده افرا

ش شیوه حفاظت از اصول اخالق علمی، تعیین نظام نامه ارزشهای اصلی در بین افراد دانشگاهی، آموز

بتوان  سازمان و قواعد اخالقی و علمی و معرفی اساتید ارزشی برتر در جمع اساتید که از این راه 

؛ تا خدای ناکرده  ضد در جامعه علمی کشور فراهم نمود ا راهزمینه های رشد و پیشرفت این ارزش

ها در نظام ارزشی اساتید ما رخنه نکرده و انشاهلل روز به روز بتوان شاهد تحوالت  مثبت و سازنده ارزش

 در سیستم دانشگاهی کشور بود.
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