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Abstract
Introduction: A value system is a discrete belief 
about something or someone. The value system is 
important for any community and distortion this 
issue can changed the cultural identity. Therefore 
all of  the society try to care and reinforce Value 
system. Family is important factor to grow up 
values system and spiritual values can produce 
by family. so family can effect on value system 
in child and adolescent.
Methods: This study is descriptive  and  it aimed 
were investigating the family values system on 
values in adolescent in Tehran.  The instrument 
for measuring values system were human made 
values questionnaire. The sample size  consist 
of 989 adolescent from Tehran high schools 
were recruited to the study randomly ,and data 
analysed by t test and anova. 
Results:  Data analized showed  the average of 
age were m=16.01 and  sd-0.973. Results showed  
relationship between adolescent  values system 
and family, religious, media, and national value 
were significant. All of adolescent that had grater 
score in personal values  in other values their’s 
score were higher.
Conclosion: In a culture where everyone holds 
the same moral, political, religious, and social 
values. The result of this study suggest that the 
values system, interest and goales to satify basic 
human needs are consistent with the theories used 
in different studies.
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چكيده
ــى نوجوانان و  ــى رابطه بين نظام ارزش مقدمه: هدف مطالعه حاضر بررس
ــوال اين است كه آيا بين  ــد. به عبارت ديگر س ارزش هاى خانواده مى باش
نظام ارزشى نوجوانان و ارزش هاى خانواده و والدين رابطه اى وجود دارد؟ 
ــتانهاى  ــورد مطالعه در اين تحقيق دانش آموزان دبيرس ــه م روش: جامع
ــال 83-84 مى باشند كه با استفاده از روش نمونه گيرى  شهر تهران در س
ــه اى تعداد 984 نفر از آنان انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار  خوش
مورد استفاده در تحقيق حاضر پرسشنامه محقق ساخته بوده است كه پس 

از بررسى اعتبار و روايي آنان مورد استفاده قرار گرفته است.
يافته ها: نتايج بدست آمده نشان داده است كه بين نظام ارزشى نوجوانان 
ــى ارتباط معنادارى وجود  ــانه اى و مل و ارزش هاى خانوادگى، مذهبى، رس
ــرى در ارزش هاى فردى  ــر نوجوانانى كه نمره باالت ــه عبارت ديگ دارد. ب
ــته اند در ساير ارزش ها نيز نمره باالترى را كسب كرده بودند وكسانى  داش
ــب  ــرى در ارزش هاى اجتماعى, خانوادگى و مذهبى كس ــه نمره پايين ت ك

كرده بودند.، در ارزش هاى فردى نيز نمره كمترى داشتند. 
ــان دهنده اهميت  ــت آمده در اين تحقيق نش نتيجـه گيرى: نتايج بدس
ــى نوجوانان بوده در ساير مطالعات نيز مورد  ارزش ها در رفع نيازهاى اساس

تاييد قرار گرفته است.

واژه هاى كليدى: نظام ارزشى، ارزشهاى خانواده، نوجوان.
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مقدمه
ــائلى است كه  ــى فرهنگى يكى از مس ــيب شناس موضوع آس
ــت. بطورى كه غفلت  ــى آن داراى اهميت اس مطالعه و بررس
ــث تضعيف هويت فرهنگى و  ــاله مهم مى تواند باع از اين مس
يا استحاله فرهنگ ملت ها گردد [2و1]. ارزش ها حلقه اتصال 
ــتند و غفلت از اين  ــل آينده هس فرهنگ هر قوم و ملتى با نس
ــا بحران هويت مواجه كند. ارزش ها  مهم مى تواند جوامع را ب
ــد اگر مى خواهيد در  ــت دارند كه انگلهارد مى گوي آنقدر اهمي
ــاى آنان را  ــرو صدا انقالب كنيد, ارزش ه ــورى بدون س كش
ــه ارزش ها اهميت دارد. در  ــر دهيد. به همين دليل مطالع تغيي
ــيده و بنيان  ــه نظام اجتماعى هويت بخش حقيقت ارزش ها ب
ــع ارزش ها معيار  ــتند. در واق ــام فرهنگى يك جامعه هس نظ
ــه همين دليل  ــند ب ــى بايدها و نبايدهاى جامعه مى باش اساس
ارزش ها زيربناى قانون و هنجارهاى اجتماعى نيز هستند, اگر 
ــبى باشند فرهنگ عمومى نيز داراى  ارزش ها داراى ثبات نس
ــد و اگر ارزش ها دچار شوك و يا بحران  ــبى مى باش ثبات نس
ــر بحران فرهنگى را  ــوند فرهنگ عمومى نيز با كمى تاخي ش
ــت زيرا ارزش ها هستند كه ثبات فرهنگى  بدنبال خواهد داش
ــوك فرهنگى خصوصًا در بعد فرهنگ فرهنگ عمومى    و يا ش

را موجب مى شوند [1-3].
ــت دارند [3]. داراى  ــى مى توان گفت ارزش ها مركزي بطوركل
ــتند [4]. جنبه دستورى دارند [5]. داراى  رجحان و اولويت هس
بار عاطفى هستند و افراد حاضرند براى حفظ ارزش ها از جان 
ــبى هستند و در برابر تغييرات پايدار  و مال خود بگذرند [6]. نس

مى باشند [24و3].
ــى قرار  ــراد زيادى مورد بررس ــيله اف ــا تاكنون به وس ارزش ه
ــش  گرفته اند. از جمله آلپورت و ليندزى [18] ارزش ها را به ش
ــامل ارزش هاى  ــد. اين ارزش ها ش ــيم بندى كرده ان نوع تقس
ــتند.  ــى و دينى هس اقتصادى، زيبايى، اجتماعى، قدرت سياس
ــروه ارزش هاى نهايي و ارزش هاى  ــچ ارزش ها را به دوگ راكي
ابزارى تقسيم كرده است و معتقد است كه ارزش ها شيوه هاى 
ــتند و به عنوان وسيله اى براى رسيدن به هدف  برتر رفتار هس
ــازمانى را به  ــند. مورهد و گريفين ارزش هاى س مطرح مى باش
دو دسته ارزش هاى فرهنگى و ارزش هاى استراتژيك تقسيم 

مى كنند [11و 10].
ــوارتز معتقد است ارزش ها اهداف فراموقيعتى هستند كه به  ش
عنوان اصول راهنما در زندگى فرد قرار داشته و داراى اهميت 
ــاس سه نظر  ــتند.  به نظر وى ارزش ها را بر اس متفاوتى هس
ــت آنكه ارزش ها ممكن  ــخيص داد، نخس مى توان از هم تش
ــند، دوم ارزش ها  ــت در خدمت منافع فردى يا جمعى باش اس
ــوم ارزش ها از سه نياز اساسى  ــت ابزارى باشند، س ممكن اس
ــناختى، نياز به تعامل اجتماعى و  بشر يعنى نيازهاى زيست ش

نيازهاى اساسى و رفاهى سرچشمه مى گيرند [24و 4و2].
نوجوانان در هر جامعه اى به عنوان آينده سازان جامعه محسوب 
مى شوند و در جامعه اى مانند ايران كه تركيب جمعيت جوانى 
دارد توجه به نوجوانان اهميت بيشترى نيز داشته و كم توجهى 
ــى نوجوانان احتمال ضعف در هويت فرهنگى را  به نظام ارزش
ــى ارتباط بين نظام  ــى دارد. هدف از تحقيق حاضر بررس در پ
ــت. در واقع  ــاى خانواده آنان اس ــى نوجوانان و ارزش ه ارزش
ــت كه بين نظام ارزشى نوجوانان با  فرضيه اين تحقيق اين اس

ارزش هاى خانواده آنان رابطه وجود دارد.

روش
مطالعه حاضر از نوع مطالعات پيمايشي يا زمينه يابي- مقطعي 
ــى نظام ارزش هاى نوجوانان  ــت كه با هدف آسيب شناس اس

صورت مي گيرد.
ب- جامعـه و نمونه مورد مطالعـه: جامعه مورد مطالعه 
در تحقيق حاضر كليه دانش آموزان سالهاي اول، دوم ،سوم و 
پيش دانشگاهي دبيرستان هاي شهر تهران هستند كه در سال 
ــهر مشغول  ــتان هاي اين ش 1384 -1383 در يكي از دبيرس
ــي در تحقيق حاضر  ــند. نمونه مورد بررس به تحصيل مي باش
ــت از تعداد 1000  نفر از دانش آموزان دختر و پسر  عبارت اس
ــتان هاي شهر تهران كه با استفاده از روش نمونه گيري  دبيرس
خوشه اي انتخاب و مورد مقايسه قرار گرفتند. در تحقيق حاضر 

براي تعيين واحدهاي نمونه گام هاي زير برداشته شده است.
ــي، جغرافيايي و  ــس فرهنگ ــاس تجان ــهر تهران بر اس 1- ش
وضعيت اقتصادي به چهار منطقه تقسيم شده است  كه عبارتند 
ــرق، و غرب. مناطق مورد مطالعه  ــمال، جنوب، ش از مناطق ش
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ــمال تهران، منطقه 5  ــه ش عبارتند از منطقه 1 به عنوان خوش
ــه غرب تهران، منطقه 8 به عنوان خوشه شرق  به عنوان خوش

تهران و منطقه 15 و20به عنوان خوشه جنوب تهران.
ــت كه از هر  ــه بدين ترتيب بوده اس ــوه انتخاب نمون 2- نح
منطقه دو مدرسه يكي دخترانه و يكي پسرانه انتخاب و سپس 
ــاب و مورد مطالعه قرار گرفته اند.  ــه 100 نفر انتخ از هر مدرس

شيوه انتخاب نمونه بصورت كالسي بوده است.
ــتفاده  ــم نمونه از روش هاي آماري اس ــه منظور برآورد حج ب
ــم جامعه آماري  ــاس با توجه به حج ــت، بر اين اس ــده اس ش
ــتفاده از فرمولهاي  ــرآورد مركز آمار ايران و با اس ــاس ب بر اس
ــكل از 500 نفر دختر  آماري نمونه اي به حجم 1000 نفر متش
ــر انتخاب و مورد بررسي قرار گرفتند. به منظور  و 500 نفر پس
ــد از همه مناطق شمال، جنوب، غرب و  ــعي ش نمونه گيري س
شرق كه داراي ويژگي هاي فرهنگي اجتماعي متفاوتي هستند 

در نمونه مورد مطالعه حضور داشته باشند. 
ج- ابزار تحقيق: ابزار گردآوري اطالعات در تحقيق حاضر 
ــنامه محقق ساخته بوده است كه در آن نظر آزمودني ها  پرسش
بصورت درجه اي و با استفاده از مقياس ليكرت مشخص شده 
ــنامه داراي دو بخش چك ليست اطالعات  ــت. اين پرسش اس
فردي و سواالت اختصاصي مي باشد. سواالت اين پرسشنامه 
در چند بخش طراحي شده است. روش تكميل اين پرسشنامه 
ــيوه خودگزارش دهي خواهد بود كه در آن نظر  ــاس ش بر اس
ــتفاده از مقياس ليكرت  آزمودني ها بصورت درجه اي و با اس
ــنامه پس از بررسي عميقتر  ــخص خواهد شد . اين پرسش مش
ابزارهاي موجود مرتبط با اهداف و فرضيه هاي تحقيق حاضر 
ــاخته شده است. به  ــاتيد روان شناسى س ــورت با اس و با  مش
ــى روايى پرسشنامه حاضر اين پرسشنامه پس از  منظور بررس
ساخت در اختيار كارشناسان و اساتيد روان شناس قرار گرفت 
و به منظور محاسبه اعتبار آن از ضريب آلفا استفاده گرديد. بر 
اين اساس ضريب آلفاى محاسبه شده براي پرسشنامه معادل 
ــته  0/87 و براي خرده مقياس ها بين 0/67 تا 0/99 قرار داش

است كه در مجموع در حد مطلوبي قرار دارد. 
محورهاي مورد مطالعه در اين پرسشنامه عبارتند از:

ــتمل بر12  الـف) ارزش هـاي خانوادگي: اين بخش مش

سوال است كه از نوجوان در باره ارزش هاي خانواده اي كه در 
آن زندگي مي كند، سوال مي شود.

ب) ارزش هاي فردي: در اين بخش تعداد 20 سوال وجود 
ــايل مادي و  دارد كه ارزش هاي مهم نوجوانان را در زمينه مس

گرايش به فرهنگ غرب مورد بررسي قرار مي دهد.
ــوال وجود  ج) ارزش هاي ديني: در اين بخش تعداد 14 س
ــه ارزش هاي ديني نزد  ــنجش تمايل ب دارد كه معطوف به س

نوجوانان است.
د) ارزش هاي رسـانه اى: در اين بخش 16 سوال طراحي 
ــان درباره  ــي نگرش نوجوان ــت كه هدف آن بررس ــده اس ش

ارزش هاي رسانه اى است.
ــوال وجود دارد كه  ه) ارزش هاى ملى: در اين بخش 15 س
از نوجوانان درباره ارزش هاى ملى و فرهنگى سوال مى شود. 

يافته ها
ــد كه ميانگين سنى  ــاس نتايج بدست آمده مشخص ش براس
ــى(m =16) بوده است كه  34 درصد آن را  نمونه مورد بررس
ــران بخود اختصاص داده اند.35  دختران و 65/5 درصد را پس
ــد آنان پايه اول، 19 درصد پايه دوم و 33 درصد در پايه  درص
ــرق  ــد. از نظر توزيع پراكندگى 35/7 درصد از ش ــوم بوده ان س
ــمال تهران، 18 درصد غرب تهران و 21  تهران، 21 درصد ش

درصد از مناطق جنوب تهران بوده اند.
ــود را خوب،  ــى 43 درصد وضعيت خ ــر وضعيت آموزش از نظ
ــط و 12 درصد وضعيت آموزشى خود را عالى  41 درصد متوس
ــى 10 درصد وضعيت مذهبى  ــف كرده اند. از نظر مذهب توصي
خود را ضعيف، 42 درصد متوسط، 38 درصد خوب و 10 درصد 

عالى ارزيابى كرده اند. 
ــاره ارزش هاي  ــى درب ــماره 1 نظر نمونه مورد بررس جدول ش
ــانه، مذهبي، ملي نشان مى  دهد. همانگونه  خانواده ،فردي، رس
كه مالحظه مي شود 14 درصد نمونه مورد بررسي ارزش هاي 
ــط  خانوادگي را نزد خانواده ها ضعيف و حدود 32 درصد متوس
ــد در حد خوب توصيف كرده اند. در بعد ارزش هاي  و 33 درص
ــى در حد  ــي از نظر ارزش فردي 60/1 درصد نمونه مورد بررس
ــاس تنها 9/1  ــط بوده اند. بر اين اس ضعيف و 24 درصد متوس
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ــى خوب ارزيابى شده اند. در  درصد نوجوانان از نظر نظام ارزش
ــود  بعد ارزش هاى مذهبى نوجوانان بطورى كه مالحظه مى ش
ــف، 32/4 درصد  ــف و خيلى ضعي ــد ضعي ــد در ح 14/4 درص

متوسط و 33/8 درصد در حد خوب تا عالى ارزيابى شده اند. 
ــانه ها همانگونه كه  ــد تمايل نوجوانان به برنامه هاى رس در بع

ــد نمونه مورد مطالعه تمايل  ــت 11/6 درص در جدول آمده اس
ــده از سوي رسانه ها در حد  نوجوانان را به ارزش هاي مطرح ش
ــط و 44 درصد در حد زياد  ــم و خيلى كم، 32 درصد متوس ك
تا خيلي زياد ارزيابى كرده اند.در خرده مقياس ارزش هاى ملى 
ــي ارزش هاي ملي را  ــى 15 درصد افراد مورد بررس و فرهنگ

جدول شماره 2- رتبه بندى ارزش هاى حاكم بر خانواده از ديدگاه نوجوانان
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توسط والدين
46046/726927/315115/3454/6303171/7121/49841004/061/17

ميزان پايبندي والدين به2
ارزش هاي اخالقي و فرهنگي

34935/536637/218418/7323/270/7313/2151/59841003/961/13

28328/835736/327027/4262/6242/4222/220/039841003/791/12ميزان اعتقادات مذهبي والدين3
تمايل والدين به شركت4

در بـرنـامـه هاي مـذهبي 
(نمازجماعت، دعا و ...)

22222/225425/828428/911111/3897/8222/21019841003/341/37

ــيت والدين به 5 ــزان حساس مي
دوستي پسرودختر

32232/719919/317317/689913613/8646/511/79841003/291/64

ــادر نزد 6 ــرام به چ ــزان احت مي
والدين

26526/919920/224825/211111/310811444/5919841003/281/48

ــه 7 ــن ب ــرام والدي ــزان احت مي
روحانيت و علماي ديني

13713/919019/329630/112212/418618/9464/770/79841002/831/43

ــخت گيري والدين 8 ــزان س مي
ماهواره  از  فرزندان  دراستفاده 

و اينترنت

13013/214614/828629/118919/218819/1414/240/49841002/711/39

ــواده به 9 ــش خان ــزان گراي مي
ــي درلباس،  ــاي غرب ارزش ه

رفتار و ظاهر

454/625125/521221/527427/811411/6848/540/59841002/581/34

ــه 10 ــن ب ــل والدي ــزان تماي مي
ــدان درمجالس  ــركت فرزن ش

شاد (مجالس مختلط)

484/914915/115816/132633/11571613914/170/39841002/171/38

جدول شماره 1- نظر نمونه مورد بررسى درباره ارزش هاى نوجوانان

كلمليرسانه اىمذهبىفردىخانوادگىشدت
%ف%ف%ف%ف%ف%فارزش

15015/2434/414214/413013/216016/322923/3عالى
535/4909/1929/313213/4299/211511/7خوب

32332/824124/528929/428929/428338/927327/7متوسط
32032/559160/131932/431932/426026/426226/6ضعيف

13814191/914214/411411/615215/510510/6نامشخص
984100984100984100984100984100984100جمع
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ــى ضعيف، 26 درصد  ــان در حد ضعيف و خيل ــن نوجوان در بي
متوسط، 39 درصد خوب و 16 درصد عالى توصيف كرده اند. 

ــي  ــي از نظر ارزش  در مجموع 10/6 درصد نمونه مورد بررس
ــط و 28 درصد در حد  ــد ضعيف، 27 درصد در حد متوس در ح
ــن اينكه 23 درصد نيز  ــوب و 12 درصد عالى بوده اند. ضم خ
نظرات خود را مشخص نكرده اند. توضيح اين نكته الزم است 
ــخص اين است كه  ــخ هاي نامش كه علت باالبودن درصد پاس
ــوال از  در صورتي كه هريك از آزمودني ها به يك و يا چند س
مجموعه سواالت يكي از خرده مقياس ها پاسخ نداده باشد در 
ــاس  ــان حواهد داد. بر اين اس نمره كل مقياس خودش را نش
ــواالت پاسخ داده  در هريك از خرده مقياس ها به تعدادي از س
ــده است و به همين دليل در نمره كل تعداد سواالت پاسخ  نش
ــته كه در اينجا به صورت نامشخص  ــده افزايش داش داده نش

طبقه بندي شده است.
جدول شماره 2 نظرات نمونه مورد بررسى را در مورد ارزش هاى 
ــان مى دهد. بطورى كه مالحظه مى گردد  حاكم بر خانواده نش
باالترين ميانگين ها را به ترتيب عمل به احكام اسالمى توسط 

والدين (m =4/6)، پايبندى به ارزش هاى اخالقى و فرهنگى 
ــى والدين (m=3/79)تمايل به  (m =3/96) اعتقادات مذهب
شركت آنها در برنامه ها و مراسم مذهبى و پائين ترين ميانگين 
 ،(m=1/45) ارزش هاى مادى مانند پول و ثروت نزد خانواده ها
تمايل به تماشاى شوهاى ايرانى و خارجى(m=2/11)  وتمايل 
 (m =2/17)(…ــادى و ــدان در مجالس (ش ــركت فرزن به ش
ــد تمايل والدين  ــت. ارزش هايي مانن بخود اختصاص داده اس
ــركت در برنامه هاي مذهبي، حساسيت به دوستي دختر  به ش
ــر، احترام به چادر، احترام به علماي مذهبي و روحانيون،  و پس
سخت گيري در استفاده فرزندان از ماهواره و اينترنت، گرايش 
ــط والدين رتبه هاي چهارم تا  والدين به ارزش هاي غربي توس
نهم را بدست آورده اند. از نظر 74  درصد دانش آموزان والدين 
در حد زياد و خيلي زياد به احكام اسالمي گرايش دارند. ميزان 
پايبندي والدين به ارزش هاي اخالقي و فرهنگي از نظر 74/5 
درصد فرزندان آنان در حد زياد و خيلي زياد بوده است. 65/1 
ــان  درصد دانش آموزان گفته اند كه اعتقادات مذهبي والدين ش
ــد كه خانواده هاي  ــت.6/2 درصد معتقدن زياد و خيلي زياد اس

جدول شماره 3- رتبه بندى ارزش هاى فردى در بين نوجوانان

يف
رد

جمعنامشخصنمي دانمخيلي كمكممتوسطزيادخيلي زيادارزش هاي فردي

ين
انگ

مي

يار
 مع

اف
حر

ان

f٪f%f% f%f%f%f%f%

ــه هنرمندان و 1 ــدي ب عالقه من
46347/131331/814014/2333/4202111/140/49841004/161/04خوانندگان خارجي

غربي 2 ــاي  الگوه ــه  ب ــل  تماي
373/813613/81281319820121521/826426/870/79841001/761/51(قيافه، ظاهر و رفتار)

عالقه به زندگي در كشورهاي 3
292/9898/7797/71871921121/438238/870/89841001/351/44غربي

ــروي از مد لباس 4 عالقه به پي
252/5646/5676/817017/324224/64134230/39841001/191/35روز خارجي

ــزان تاثيرپذيري از الگوهاي 5 مي
333/4404/1525/316616/934134/534635/260/69841001/181/27غربي در رفتار و ظاهر

ــاي بيگانه 6 ــه ارزش ه تمايل ب
212/1697292/914114/334535/137538/140/59841001/121/26(قيافه،رفتار،پوشش)

474/8414/2242/412012/226827/247848/660/698410011/36ميزان عالقه مندي به آرايش 7
ــيقي 8 موس ــه  ب ــدي  عالقه من

313/2434/4454/610911/128629/14644760/69841000/991/29غربي(راك،جاز و ...)
ــتن ثروت 9 عالقه مندي به داش

202272/7232/311311/527027/452853/830/39841000/791/13زياد
252/5202242/4878/823523/95906030/49841000/701/13داشتن ماشين شيك و زيبا10
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ــادي مي دهند. به نظر 19/9  ــان به پول و ثروت اهميت  زي آن
ــاي شوهاي ايراني  درصد آزمودني هاتمايل خانواده  ها به تماش
ــت و 20 درصد آنان  ــاد و خيلي زياد اس ــي در حد زي و خارج
ــان در مجالس مختلط  ــركت فرزندانش نيز تمايل زيادي به ش

داشته اند.
ــى را در رابطه با  ــه مورد بررس ــماره 3 نظرات نمون جدول ش
ــد. بطوريكه  ــكيل مى ده ــان تش ــردى نوجوان ــاى  ف ارزش ه
ــه هنرمندان  و  ــه را عالقه ب ــود باالترين رتب ــه مى ش مالحظ
ــه الگوهاي  ــى (m=4/16) تمايل به قياف ــدگان خارج خوانن
ــافرت و زندگي در  ــه مس ــدي ب ــي (m=1/76) عالقه من غرب
ــتن  ــورهاي غربي(m=1/35) و پائين ترين رتبه ها را داش كش
ــول و ثروت  ــا (m=0/70) عالقه به پ ــيك و زيب ــين ش ماش
ــي  ــيقي هاي غرب ــه موس ــدي ب ــاد(m=0/79) و عالقه من زي
ــاس نتايج بدست  (m=0/99)به خود اختصاص داده اند. براس
ــود كه حدود 78 درصد از نوجوانان اظهار  آمده مالحظه مي ش
نموده اند كه در حد زياد و خيلي زياد به هنرمندان و خوانندگان 
ــتند. اين درحالي است كه 17/6 درصد  خارجي عالقه مند هس
ــته  در حد زياد و خيلي زياد تمايل به قيافه الگوهاي غربي داش
و11/7 درصد در حد زياد و خيلي زياد به زندگي و مسافرت در 

كشورهاي غربي اظهار عالقه مي كنند..
ــي اينكه آيا بين گروه هاي آزمودني با توجه به  به منظور بررس
ميانگين نمره آنان در ارزش هاي خانواده با نمرات آزمودني ها 
ــا تفاوت معنادار وجود  ــنامه ارزش ه در زير مقياس هاي پرسش
ــد. در  ــا خير آزمون تحليل واريانس يك طرفه انجام ش دارد ي
ــره ارزش هاي آنها در  ــا با توجه به نم ــي آزمودني ه اين بررس
ــط،  ــه خانواده در گروه هاي خيلي ضعيف، ضعيف، متوس حيط
ــان داد كه بين گروهها در  خوب و عالي قرار گرفتند. نتايج نش
ــنامه ارزش ها  ميانگين نمرات آنان در زير مقياس هاي پرسش
(شامل: فردي، اجتماعي، مذهبي، رسانه اي، ملي و كل) تفاوت 

معنادار وجود دارد.
ــك ازگروه هاي  ــاوت بين كدامي ــي اينكه تف ــه منظور بررس ب
ــي با توجه به ميانگين نمره آنان در ارزش هاي خانواده  آزمودن
ــنامه ارزش ها  ــا نمرات آزمودني ها در زير مقياس هاي پرسش ب
ــفه صورت گرفت.  تفاوت معنادار وجود دارد؟ يا خير آزمون ش

نتايج نشان داد كه در ارزش هاي فردي بين گروه آزمودني هاي 
ــط در خانواده (n=316 و m=13/5) با گروه با  با ارزش متوس
ــواده (n=147 و m=16/1) تفاوت  ــي در خان ارزش هاي عال
ــادار وجود دارد (p=0/038). به عبارت ديگر آزمودني هاي  معن
ــاي فردي  ــواده داراي ارزش ه ــط در ارزش خان ــروه متوس گ

پائين تري در مقايسه با گروه آزمودني هاي عالي بودند.

بحث و نتيجه گيرى
ــان داد كه ارزش هاي  ــده در اين تحقيق نش ــت آم نتايج بدس
ــواده در گرايش نوجوانان به ارزش هاي فردي، اجتماعي و  خان
ملي تاثير دارد .به عبارت ديگر نوجوانانى كه در نظام ارزش ها 
ــد در ارزش هاى خانواده نيز نمره  ــب كرده ان نمره باالترى كس
ــته اند. در تحليل واريانس بين خرده مقياس هاى  باالترى داش
پرسشنامه محقق ساخته (ارزش ها) با خرده مقياس ارزش هاى 
ــد كه تفاوت ميانگين گروه ها در همه  ــخص ش خانوادگى مش
ــنامه با ارزش هاى خانوادگى معنادار  خرده مقياس هاى پرسش
ــنامه  ــرده مقياس هاى پرسش ــن تفاوت بين خ ــت. اي بوده اس
ــاى مذهبى، با  ــا ارزش ه ــردى، ب ــا ارزش هاى ف ــا ب ارزش ه
ارزش هاى رسانه اى و با ارزش هاى ملى (فرهنگى) نيز معنادار 
ــاير ارزش هاى  ــالوه اين نتيجه در مورد س ــت.  به ع بوده اس
نوجوانان نيز تائيد شده است. يعنى نوجوانانى كه نمره باالترى 
در نظام ارزش ها داشته اند در بعد ارزش هاى فرهنگى، مذهبى 
و اجتماعى نيز نمره باالترى داشته اند. اين نتايج با يافته هاي 
ــاير مطالعات نيز همخواني داشته است. از  ــت آمده در س بدس
ــعودى فر [7] در  ــن مطالعات مى توان به مطالعه مس جمله اي
ــن آنها و گرايش  ــادى نوجوانان و والدي ــوص افكار اعتق خص
ــه مردان پور [15] در  ــه فرهنگ بيگانه [7]، مطالع نوجوانان ب

جدول شماره 4- تحليل واريانس بين ارزش هاي حاكم بر 
خانواده با خرده مقياس هاي پرسشنامه محقق ساخته

fSigدرجه آزادي

9133/1030/015و4ارزش هاي فردى
001/>84717/2600و4ارزش هاي مذهبي

8074/6580/001و4ارزش هاي رسانه اي 
001/>90147/7710و4ارزش هاى ملي و فرهنگي
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ــتانهاى شهر تهران  ــكالت دانش آموزان دبيرس خصوص مش
ــه رفيع پور [2] در خصوص  ــوص هويت، [15]، مطالع در خص
تغيير ارزش هاى جوانان، مطالعه رسولي [6] در خصوص راهها 
ــيوه هاي مبارزه با تهاجم فرهنگي از ديدگاه قرآن و حديث  وش
ــى فرهنگى  [6] مطالعه احمدى [21] در خصوص آسيب شناس
خانواده هاى يكى از سازمانها مطالعات بوچنر، فارنهام و كالين 
ــدزى (1960) [18] و مطالعه گودرزى  ــورت و لين وارد [9] آلپ
ــاى ايرانيان و مطالعه  ــوص ارزش ها و گرايش ه [19] در خص

بوچنر و فارنهام [9] در خصوص ضربه فرهنگى اشاره كرد.
ــه ارزش هاى  ــش نوجوانان ب ــه بين گراي ــان داد ك نتايج نش
ــوان آنان ارتباط معنادار  ــي با ارزش هاى فرزندان نوج خانوادگ
ــد كه  ــاس به نظر مى رس ــود دارد( P< 0/001). بر اين اس وج
افرادى كه نمرات كمترى در ارزش هاى خانوادگى داشته اند با 
گروه هايى كه نمرات باالترى در اين ارزش ها داشته اند، تفاوت 
واقعى دارند و معناى آن اين است كه نمره كمتر در پرسشنامه 
ارزش ها با نمره ارزش هاى مورد پذيرش در خانواده همبستگى 
ــنامه  ــطوح مختلف پرسش ــت قرارگرفتن در س دارد. در حقيق
ــته  ــزان گرايش خانواده به ارزش ها ارتباط داش ارزش ها با مي
ــرد در نظام ارزش ها  ــه هر قدر نمره ف ــت. به اين معنى ك اس
ــت، نمره او در ارزش هاى خانواده باالتر بوده  ــتر بوده اس بيش
است. اين نتايج با تحقيقات قبلي هماهنگي دارد [16، 15و7]. 
ــت كه بين مدگرايى والدين و  ــان داده اس تحقيقات قبلى نش
ــود دارد [16]. همچنين بين  ــى دارى وج ــدان رابطه معن فرزن
عملكرد خانواده و احساس بى هويتى اجتماعى نوجوانان رابطه 
ــتقيم و معنادار پيدا شد. به عبارت ديگر احساس بى هويتى  مس
ــت  ــى از طريق ضعف عملكرد خانواده قابل تبيين اس اجتماع
ــه بين نمره پدران  ــان داد ك ــه بيابانگرد [22] نش [15]. مطالع
ــران در ارزش هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، نظري  با پس
ــاس اين  ــاوت معنادار وجود دارد. همچنين بر اس ــري تف و هن
ــاي اقتصادي، اجتماعي،  ــه بين نمره مادران در ارزش ه مطالع
ــي، هنري و مذهبي تفاوت معنادار وجود دارد. به عالوه  سياس
ــت كه بين سيستم نظارت و كنترل  ــان داده اس مطالعه اي نش
ــادار وجود دارد  ــيب پذيري خانواده ارتباط معن خانوادگي با آس
ــر اين كه وضعيت اعتقادى نوجوانان و خانواده هاى  [21]. فرات

آنان با شيوه هاى تربيتى والدين در گرايش فرزندان به فرهنگ 
ــت كه  ــت [7]. در مجموع مي توان بيان داش ــه موثر اس بيگان
ــاس بي هويتي و يا گرايش فرزندان به فرهنگ  مدگرايي، احس
ــه با عملكرد، رفتارها، باورها و نگرش هاي والدين رابطه  بيگان
مستقيم دارد. چنانچه اين باورها و رفتارها با باورها و رفتارهاي 
ــب نباشد تعارض در نگرش و رفتار  والدين هماهنگ و متناس
بين خانواده و فرزندان آشكار خواهد شد. همچنين نتايج تحقيق 
ــى اثر تهاجم فرهنگى از  با مطالعه مينوچين در خصوص بررس
طريق وسايل ارتباط جمعى در خانواده هاى فيليپينى مورد تائيد 

قرار گرفته است [21].
ــرلى و همكارانش در  ــط ش تحقيق حاضر با تحقيقى كه توس
ــتراليا انجام  ــتانى چينى تبار مقيم آمريكا و اس نوجوانان دبيرس
ــتگى داشته است [26]. تحقيق حاضر مبين اين  گرفت همبس
ــن و ارزش ها و رفتار نوجوانان  ــت كه بين ارزش هاي والدي اس
ــي كه والدين به ارزش ها و  ــاط وجود دارد. يعني در صورت ارتب
ــند اين مساله از راه هاي  ــته باش رفتارهاي بيگانه گرايش داش
گوناگون روي كودكان و نوجوانان تاثير مي گذارد و رفتار آنان 
ــم هاي  ــت تاثير قرار مي دهد. يكي از مهمترين مكانيس را تح
ــان فرآيند  ــودكان و نوجوان ــن در رفتار ك ــذارى والدي تاثيرگ
ــازى فرآيندى است كه  ــازى است. در واقع همانندس همانندس
ــيت  ــعى مى كند خود را با توجه به جنس ــودك و نوجوان س ك
ــود همانند كند [27]. از اين طريق كودك  با والد همجنس خ
ــودن» را مى آموزد  ــه جنس«مرد يا زن ب ــاى مربوط ب نقش ه
ــرد بايد در مواقع  ــيله مى آموزد كه مثال نوع رفتار م و بدينوس
خاص چگونه باشد. به همين دليل والدين نقش بسيار اساسى 
ــخصيت و هويت كودكان و نوجوانان دارند.  در شكل گيرى ش
ــر ببرد و  ــرايط بهنجار به س ــه خانواده در يك ش در صورتى ك
ــه عنوان  ــند ب ــته باش ــش موثرى در خانواده داش ــن نق والدي
ــرد و چنانچه والدين  ــاي نقش خواهند ك ــوي فرزندان ايف الگ
ــز در معرض  ــند فرزندان آنان ني ــخصى باش ــد هويت مش فاق
ــرار مى گيرند. در حقيقت كودكان و  ــيب فرهنگى ق خطر و آس
ــازى ارزش هاى  والدين را  نوجوانان از طريق فرآيند همانندس
ياد مى گيرند و درونى مى كنند و در حقيقت اجتماعى مى شوند. 
ــش والدين به ارزش ها در  ــاس گرايش يا عدم گراي بر اين اس
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ــاى خانوادگى نقش دارد و  ــدان آنان به ارزش ه گرايش فرزن
ــورد تائيد قرار گرفته  ــتگى اين دو م در اين تحقيق نيز همبس
ــت. همانندسازى يكى از فنون نفوذ اجتماعى نيز محسوب  اس
ــخ به نفوذ اجتماعى را مطرح  مى شود. ارونسون سه گونه پاس
ــليم، همانندسازى و درونى كردن. به عبارت ديگر  مى كند. تس
ــا نوجوان با والدين در مرحله  ــازى كودك و ي پس از همانندس
ــورد تائيد جامعه  ــده اى كه م ــازى ش بعد رفتارهاى همانندس

بزرگساالن قرار گيرد، درون سازى مى شود [28].
ــز ديگر بر رفتار افراد تاثير دارد.  ــام ارزش ها بيش از هر چي نظ
ــها بنيان نظام فرهنگى محسوب مى شود و تعيين كننده  ارزش
ــت آمده در تحقيق  ــتند. نتايج بدس نگرش ها و رفتار افراد هس
حاضر نيز بر اين نكته صحه مى گذارد كه نظام ارزشى نوجوانان 
تحت تاثير نظام ارزشى ساير اعضاى خانواده باالخص والدين 
ــص والدين مى توانند در  ــد. در حقيقت خانواده و باالخ مى باش
ــاير اعضاى خانواده و باالخص فرزندان خود  ــى س نظام ارزش
ــوان يكى از عناصر  ــد. از آنجا كه ارزش ها به عن تاثير بگذارن
تعيين كننده نظام فرهنگى جامعه محسوب مى شوند بنا براين 
ــاس نوجوانى داراى  مديريت ارزش ها باالخص در دوران حس
ــت زيرا نوجوانان بيش از هر گروه ديگر  اهميت فوق العاده اس
ــند.در واقع  تحت تاثر خانواده و ارزش هاى حاكم بر آن مى باش
يكى از راهبردهاى اصالح نظام فرهنگى خانواده ها تقويت و 
ــاده تر خانواده ها  ــد.  به عبارت س بهبود نظام ارزش ها مى باش
ــى خانواده ارزش هاى حاكم بر  ميتوانند با مديريت نظام ارزش

اعضاى خود را نيز مديريت نمايند.
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