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 چکيده
ارزش های اجتماعی، مجموعه ای آرمانی هستند درباره آنچه که درست یا نادرست، شایسته یا 

برای هر جامعه ای مورد نیاز، محترم،  ناشایست، مطلوب یا نامطلوب و خوب یا بد می باشد و

مانند: نجابت، درستکاری، شرافت، احترام به حقوق  س، خواستنی و مطلوب تلقی می شوندمقد

با این وجود، افراد از الگوهای نسبتاً واحدی پیروی می کنند؛ چرا که قواعد و ارزش  .دیگران و تقوا

جامعه و یا گروه قرار گرفته اند مبنای های اجتماعی که به عنوان احکام جمعی مورد پذیرش 

هدف پژوهش حاضر  .مدهای اجتماعی هستنداضاوت درباره رفتارها، وقایع و پیعمل، رفتار و ق

اعی مبه هنجارها و ارزش های اجتدوره ابتدایی توجه درس مطالعات اجتماعی بررسی میزان 

روش قانونی ،دینی ، اخالقی است.مؤلفه های ارزش فرهنگی ، ملی وسیاسی ، اقتصادی ، شامل 

پژوهش تحلیل محتوای توصیفی کتب مطالعات اجتماعی پایه سوم تا ششم دبستان است و ابزار 

وانی داده ها و درصد فراوانی است. نتایج پژوهش نشان می دهد که جمع آوری اطالعات روش فرا

زه ی مولفه ی فرهنگی در کتاب های مطالعات اجتماعی باید به مولفه های دیگر هم به اندا

بر اساس مطالعات انجام شده در کتاب مطالعات اجتماعی پایه  پژوهشدر این اهمیت داده شود.

و کمترین توجه  27.58و درصد فراوانی  16سوم بیش ترین توجه به ارزش فرهنگی با فراوانی 

یش ترین توجه است. در پایه چهارم ب 5.17و درصد فراوانی 3به ارزش ملی وسیاسی با فراوانی 

و کمترین توجه به ارزش قانونی با فراوانی  56.60و درصد فراوانی  30به ارزش فرهنگی با فراوانی 

شده است. در پایه   3.77و درصد فراوانی 2و ارزش اخالقی با فراوانی 3.77و درصد فراوانی 2

کمترین توجه به  و 27.5و درصد فراوانی  22پنجم بیش ترین توجه به ارزش فرهنگی با فراوانی 

. در پایه ششم بیشترین توجه به ارزش اقتصادی با 5و درصد فراوانی  4ارزش قانونی با فراوانی 

و درصد فراوانی  2و کمترین توجه به ارزش قانونی  با فراوانی 33.78و درصد فراوانی  25فراوانی 

 شده است.2.70

 اجتماعیمطالعات  هنجار، ،های اجتماعیارزش اژگان کليدي:و
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 2جواد جهان، 1مهدي بادسار

پردیس شهید  ،دانشگاه فرهنگیان گرایش آموزش پرورش ابتدایی دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی 1

 رجایی کرمانشاه
 گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید رجایی کرمانشاهدکترای برنامه ریزی درسی،  2

 
 نام نویسنده مسئول:

 مهدي بادسار

 تحليل محتواي مطالعات اجتماعی پایه سوم تا ششم ابتدایی

 براساس ميزان توجه به هنجار هاي اجتماعی 
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 مقدمه

مطلوب تقسیم می کند و غالبا جزء بنیادین که جهان را به مقوالت مطلوب و نااجتماعی است  ارزش ها مجموعه قضاوت های یک گروه

نظام محسوب می شود. ارزش جریانی است که با آن فرد به محیط پاسخ می دهد. ارزش نشان دهنده آموخته های هر فرد است و در واقع به 

درونی کردن ارزش های یک جامعه است که از طریق عوامل مهمی از  در واقع زندگی افراد جهت و معنا می بخشد. جریان رشد ارزش ها

: 1388به نقل از سعیدی نژاد ،  24: 1967. 1آلپورت) جمله والدین و مربیان و نهاد های اجتماعی مانند خانواده و مدرسه آموخته می شود

به کار برده می شود، نرم در اصطالح التین و یونانی به معنی مقیاس و گونیا است با این مفهوم  normهنجار واژه ای است که برای کلمه (. 7

،که هر جزئی بخواهد در یک شبکه کلی قرار گیرد، باید با آن شبکه متناسب و قیاسش با آن هماهنگ باشد. در آمار هم منحنی نرمال بیان 

 توزیع فراوانی متناسب است.کننده یک 

 

 ویژگی هاي هنجار
 .شود می وضع شرایط، استحکام خاطر به صرفاً و است شرایط و استاندارد هنجار،    -1

 تحملم خود اینکه بدون کند، رفتار خاص وضع یک در چگونه که کند می کمک شخص به مختلف شرایط در هنجار وجود    -2

 .شود زحمتی

م کنندگی، یعنی دارای دو نوع ویژگی هستند. بروس کوئن برای تحری خصلت هم و دارند کنندگی ترغیب خصلت هم هنجارها    -3

هنجارهای تحذیری کاری » هنجارها دو خصوصیت قائل شده است. و در این رابطه از دو مفهوم تحذیری و تجویزی استفاده کرده و می گوید: 

آدم کشی دست زند. اما هنجارهای تجویزی را که شخص نباید بکند، مشخص می کنند، برای مثال به فرد گفته می شود که به سرقت و 

رفتارهایی را مشخص می کند که از شخص در موقعیت های اجتماعی معین انتظار می رود. برابی نمونه از فرد انتظار می رود که به موقع سر 

ی می شوند ، به نیاز ها شبیه ارزش ها از نگرش ها ناش( 154کوئن، « ) قرار حاضر شود، لباسهای مناسب بپوشد و از مقررات پیروی کند. 

بیان می کند که ارزش ها بر موقعیت ها (  11: 1968  2روکاچ)(. 1336: 1995) فیدر ،  هستند و رفتار های هدفمند  را به وجود می آورند

 1995)فیدر ،   ت او تاثیر دارندبرتری دارند و ارزیابی فرد را از موقعیت ها و افراد هدایت می کنند، در حالی که بر اهداف کوتاه مدت و دراز مد

افراد ارزش هایی را درونی می کنند که رفتار های آنان را هدایت و فعالیت های  ( 252: 2000) اساس نظر دریزک و برایت وایت  (. بر 1135:

)دریزک و  راد اجتماعی هستندآنان را تعدیل می کند. در واقع از نظر آنان ارزش ها نشان دهنده مصالحه بین نیاز های خود و جامعه در اف

 .(225: 1998 ( و اغلب موجب شکل گیری نگرش ها می شوند ) برایت وایت 252: 2000،  3برایت وایت

ی ، خوب و ارزش آن چیزی است که از نظر فرهنگ» به عبارتی دیگر «.تلقی خوب یا بد یک فرد از یک چیز است»ارزش به معنای 

عمل جامعه وجود رابطه مستقیمی میان ارزش ها با نحوه عکس المعموال « تلقی می شودلوب و نامناسب مطلوب و مناسب ، یا بد و غیر مط

معه ای که به اموال دارد. برای مثال جامعه ای که ارزش زیادی برای ازدواج قائل است ، عمل زنا را محکوم و مجازات می کند . یا در جا

 (225: 1998ت وایت .)برایعلیه سرقت اموال دیگران به وجود ، ارزش تلقی می شود، قوانینیرام گذاشته می شود و مالکیت خصوصی افراد احت

قل از سعیدی نبه  24: 1967)می آید .از مهم ترین ارزش ها ارزش ها ، ارزش های سیاسی و اجتماعی است . بر اساس نظر آلپورت 

له نفوذ ناپذیری ی از جمکنترل کردن دیگران دارد و دارای خصوصیات کسی که دارای ارزش سیاسی است عالقه به قدرت و (7:  1388نژاد ، 

را دارد و فردی  و آوازه و شهرت است و کسی که دارای ارزش اجتماعی است ، عالقه به مردم ، همدردی و خدمت رسانی به آنان ، اقتدار

انند ارزش های ی ، از خود بیگانگی و جنسیت می توبرخی از متغیر ها ، از جمله جهت گیری مذهب مهربان ، یاری دهنده و متواضع است

و نریمانی ،  مقدم یهش های داخلی به اثبات رسیده است ) نواختسیاسی و اجتماعی دانشجویان را تحت تاثیر قرار دهند که در برخی از پژو

  (.1: 1373؛ کرمانی ،  1:  1385

زد و به کار می داول است و فرد در جریان زندگی خود آن را می آموهنجار های اجتماعی شیوه معینی است که در گروه یا جامعه مت

ایت نکند مورد گروه را رع ر فردی هنجار جامعه یابندد ) جامعه پذیری ( و انتظار دارد که دیگر افرادگروه یا جامعه  آن را انجام دهند و اگ

 (259کرامبی ،«)ه پذیری اخذ و جذب می شوند.هنجار ها از راه جذب ذهنی و جامع»سرزنش و حتی  مجازات قرار می گیرد.

زیر مولفه های  را باتوجه به هنجارها و ارزش های اجتماعی باحاضر می کوشد که کتاب مطالعات اجتماعی پایه سوم تا ششم  پژوهش

 پژوهشی را ارائه دهد:
 

                                                           
1 .Alport 
2 Rokeach 
3 .Dryzek, J. S., & Braithwaite 
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 .ارزش اقتصادی1

 . ارزش ملی و سیاسی2

 . ارزش قانونی3

 . ارزش فرهنگی4

 .ارزش دینی5

 . ارزش اخالقی6

 

 بيان مسئله
نیاز ها و فعالیت های انسانی گوناگون می باشند، ارزش های متفاوتی نیز به وجود می آیند. این » از آنجایی که ابعاد وجودی و به تبع 

اهمیت خاصی پیدا می ارزش ها بنوبه خود در هر یک از جنبه های زندگی انسانی چند گونه  می باشد و به تناسب شرایط زمانی و مکانی 

 (144: 1382)مک کوئیل،کنند.

بار ارزشی پیدا می کند و انسان ها بی آنکه خود  به این ترتیب ، هر آنچه در جهان هستی وجود دارد و یا ممکن است وجود داشته باشد

بدین سان سلسله مراتبی از ارزش ها را به  بخواهند و یا بدانند همه چیز را بر روی طیفی از زشت تا زیبا ، از خوب تا بد ارزیابی می گنند و

ی وجود می آورند .این ارزش ها به مرور زمان در افراد و به صورت جمعی در جامعه جایگاه ثابت و استواری پیدا می کنند و پایه رفتار ها

گون می گردند. این دگرگونی در ساختار همه چیز عالم هستی در رویارویی با اوضاع ملون انسان و جامعه دگر انسانی می گردند و طبیعتا بسان

 (144: 1382)مک کوئیل ،  روانی و شبکه های اجتماعی صورت می گیرد.

آنچه بدیهی است این اصل است که ، ارزش ها به صورت شبکه منظم و در هم تنیده و در عین حال پویا ، سلطه ای انکار ناپذیر بر 

می توان میراث فرهنگی جامعه محسوب می شود که نقش گسترده ای در همه ابعاد زندگی بر  زندگی انسانی دارند ، بطوریکه نظام ارزشی را

ارزش های یک جامعه فقط از ارزش های مسلط تشکیل نشده اند ، بلکه شامل مجموعه ایست که به شکل سلسله مراتب  عهده دارند . نظام

ارزش های یک جامعه معین باید این مجموعه  ها و نظم سلسله مراتبی را در جهان  متغیر در هم آمیخته اند. بنابراین به هنگام تصویر کامل

 (144:  1382)مک کوئیل نظر داشته باشیم.

 

 پيشينه تحقيق 
مذهبی ( نشان دادند که بین جهت گیری 1: 1385در بررسی ارزش ها سه پژوهش عمده صورت گرفته است :نواختی مقدم و نریمانی )

 . یاسی رابطه ی معنی دار وجود داردی اجتماعی و سزش هادرونی و بیرونی با ار

در مورد سازگاری افراد با تحصیالت  (155:  1991در خصوص پژوهش های مربوط به سنخیت فرهنگی ، فرا تحلیل کوینتانا و همکاران )

 .باالتر آشکار کرد

برخی مؤلفه های فرهنگ سیاسی نخبگان مانند بدبینی سیاسی ، بی « نخبگان سیاسی ایران »( در تحقیقی با عنوان 1971زونیس )

اعتمادی در روابط شخصی ، احساس عدم امنیت و سوء استفاده بین افراد را مورد مطالعه قرار اده و به این نتیجه رسیده است که جهت گیری 

امنیت بیشتر باشد ، وابستگی یا احساس تعلق احساس  ابل میزان احساس عدم امنیت قرار دارد.  هر چه میزان عدم به طرف مدیران در مق

سطح پایگاه اجتماعی فرد با میزان عدم امنیت رابطه مثبتی دارد و هر چه میزان نفوذ آن ها بیشتر  آن ها به مدیران کمتر است. همچنین

هر چه فعالیت سیاسی بیشتر می شود میزان بی اعتمادی سیاسی و احساس عدم امنیت  کند. همچنین باشد ، بیشتر احساس عدم امنیت می

( به بررسی تطبیقی دو کشور ایران و کره از لحاظ فرهنگ سیاسی و توسعه سیاسی پرداخته 1376. پو ، محقق کره ای ،)نیز بیشتر خواهد شد

و رقابت هنوز در میان مردم و نخبگان  سیاسی دو کشور حاکم است و فرهنگ  است . او نشان می دهد که نگرش سنتی درباره مشارکت

بررسی عوامل موثر بر »در تحقیقی با عنوان ( 1380رحیمی )سیاسی در کره و ایران ریشه در نظام آسیایی و سنت خودکامگی شرقی دارد . 

دو متغیر بین مشارکت سیاسی و متغیر های وضع فعالیت ، نتایج زیر را بدست آورده است : در تجزیه و تحلیل « مشارکت سیاسی زنان 

ه فعالیت در انجمن های ارادی ، اعتماد سیاسی ، آگاهی سیاسی و میزان مذهبی بودن فرد ، استفاده از وسایل ارتباط جمعی ، توجه خانواده ب

ا متغیر وابسته دارند ، اما متغیر های سن ، وضعیت مسائل سیاسی ، مباحث آزاد سیاسی ، داشتن دوستان سیاسی ، رابطه معنا دار و مثبتی ب

 تاهل ، میزان تحصیالت و کارایی سیاسی با متغیر وابسته رابطه معناداری نداشته اند.
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لی سینای همدان بررسی مؤلفه های مؤثر برگرایش های سیاسی ، مذهبی دانشجویان پسر دانشگاه بوع» در تحقیقی با عنوان اکوانی  

جناح های سیاسی و  ا بدست آورده است: بین میزان رضایت از عملکرد مقامات ، رفاه اجتماعی ، آزادی های مشروع گرایش بهنتایج زیر ر« 

 میزان استفاده از مطبوعات با میزان گرایش های سیاسی و مذهبی دانشجویان رابطه وجود دارد .

هد که هویت قومی مناسب ، خنثی کننده آثار استرس و پژوهش ها در خصوص هویت قومی و متغیر های مرتبط با آن نشان می د

 319:  1994، 6؛ استیونسون  218: 1996 5؛ مک کرری و همکاران134:  41985) بومن و هوارد  رویداد های منفی زندگی در جوانان است

 (.174:  1990،  7ویان کمک می نماید ) فینی و آلیپورا ( و به عزت نفس و بهزیستی دانشج

 

 تحقيقروش 
ا و درصد استفاده دراین مقاله از روش تحلیل محتوای توصیفی بهره گرفته شده و برای دسته بندی داده ها از جدول فراوانی داده ه

ن پارامتر، مورد در این پژوهش ارزش اقتصادی،ارزش ملی وسیاسی،ارزش قانونی،ارزش فرهنگی،ارزش دینی و ارزش اخالقی به عنواشده است.

 گرفته اند. بررسی قرار

 پایه سوم  _  1جدول شماره 

 درصد فراوانی فراوانی زیر مولفه ها مولفه ها ردیف

 12.06 7 ودنبشاغل  -ملک کاالت-دارایی–پول  –تولید  ارزش اقتصادی 1
 5.17 3 تامین رفاه اجتماعی –دالت اجتماعی ع -احترام به اصول ناب ارزش ملی و سیاسی 2
 18.96 11 احترام به مقررات ارزش قانونی 3
 27.58 16 دانش -احترام به سالمندان ارزش فرهنگی 4
 20.68 12 ندگی انسان هاز -س و معنویارزش مقد ارزش دینی 5
 15.51 9 سرافمسخره کردن و ا خودداری از دروغ،، ایثار کردن، احسان کردن ارزش اخالقی 6

 

 چقدر است ؟ در کتاب مطالعات پایه سوممیزان توجه به ارزش اقتصادی 

 چقدر است؟ر کتاب مطالعات اجتماعی پایه سوم میزان توجه به ارزش ملی وسیاسی د

 چقدر است؟  در کتاب مطالعات اجتماعی پایه سوممیزان توجه به ارزش قانونی 

 چقدر است؟ ر کتاب مطالعات اجتماعی پایه سوم میزان توجه به ارزش فرهنگی د

 چقدر است؟ ماعی پایه سوممیزان توجه به ارزش دینی در کتاب مطالعات اجت

 چقدر است؟ر کتاب مطالعات اجتماعی پایه سوم میزان توجه به ارزش اخالقی د

 

 ر محتوای کتابدبیش ترین سهم را  27.58نی و  درصد فراوا16با فراوانی مولفه ارزش فرهنگی  با توجه به جدول باالدر پایه سوم

زش قانونی  با فراوانی و در مرحله سوم ار 20.68درصد فراوانی و  12در مرحله دوم  ارزش دینی با فراوانیدارد  مطالعات اجتماعی پایه سوم

زش اقتصادی با فراوانی در مرحله پنجم ار،  15.51و درصد فراوانی  9، در مرحله چهارم ارزش اخالقی با فراوانی  18.96و درصد فراوانی  11

  سهم را دارد.کمترین  5.17و درصد فراوانی  3نی با فراوا و مولفه ارزش ملی و سیاسی 12.06و درصد فراوانی  7

 پایه چهارم                                   2جدول شماره 

 درصد فراوانی فراوانی زیر مولفه ها مولفه ها ردیف

 15.09 8 ودنبشاغل  -ملک کاالت-دارایی–پول  –تولید  ارزش اقتصادی 1
 7.54 4 تامین رفاه اجتماعی –دالت اجتماعی ع -احترام به اصول ناب ارزش ملی و سیاسی 2
 3.77 2 احترام به مقررات ارزش قانونی 3

                                                           
4 Bowman Howard 
5 McCr eary et al 
6 Stevenson 
7 Phinney Alipwa 
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 56.60 30 دانش -حترام به سالمندانا ارزش فرهنگی 4
 13.20 7 ندگی انسان هاز -معنوی ارزش مقدس و ارزش دینی 5
 3.77 2 سرافمسخره کردن و ا خودداری از دروغ،، یثار کردن، ااحسان کردن ارزش اخالقی 6
 

 چقدر است ؟در کتاب مطالعات پایه چهارم میزان توجه به ارزش اقتصادی 

 چقدر است؟ در کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارممیزان توجه به ارزش ملی وسیاسی 

 چقدر است؟ ر کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم میزان توجه به ارزش قانونی د

 چقدر است؟  در کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارممیزان توجه به ارزش فرهنگی 

 چقدر است؟ ماعی پایه چهارممیزان توجه به ارزش دینی در کتاب مطالعات اجت

 چقدر است؟ر کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم میزان توجه به ارزش اخالقی د

 

طالعات بیشترین سهم را در کتاب م 56.60و درصد فراوانی  30فراوانی  مولفه ارزش فرهنگی با با توجه به جدول باال در پایه چهارم

و  7رحله سوم ارزش دینی با فراوانی ، در م 15.09و درصد فراوانی  8اجتماعی پایه چهارم دارد ، در مرحله دوم ارزش اقتصادی با فراوانی 

و مولفه های ارزش قانونی ، در مرحله آخر  7.54و درصد فراوانی  4، در مرحله چهارم ارزش ملی و سیاسی با فراوانی 13.20درصد فراوانی 

 کمترین سهم را در کتاب دارد.3.77و درصد فراوانی  2همچنین مولفه ی ارزش اخالقی با فراوانی 

 پایه پنجم                            3جدول شماره 

 درصد فراوانی فراوانی زیر مولفه ها مولفه ها ردیف

 20 16 شاغل بودن -تملک کاال-دارایی–پول  –تولید  ارزش اقتصادی 1
 15 12 تامین رفاه اجتماعی –عدالت اجتماعی  -احترام به اصول ناب ارزش ملی و سیاسی 2
 5 4 احترام به مقررات قانونیارزش  3
 27.5 22 دانش -حترام به سالمندانا ارزش فرهنگی 4
 21.25 17 زندگی انسان ها -ارزش مقدس و معنوی ارزش دینی 5
 11.25 9 مسخره کردن و اسراف خودداری از دروغ،، ایثار کردن، احسان کردن ارزش اخالقی 6

 
 چقدر است ؟ پنجممیزان توجه به ارزش اقتصادی در کتاب مطالعات پایه 

 چقدر است؟پنجم میزان توجه به ارزش ملی وسیاسی در کتاب مطالعات اجتماعی پایه 

 چقدر است؟  در کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجممیزان توجه به ارزش قانونی 

 چقدر است؟  اجتماعی پایه پنجمدر کتاب مطالعات میزان توجه به ارزش فرهنگی 

 چقدر است؟ماعی پایه پنجم میزان توجه به ارزش دینی در کتاب مطالعات اجت

 چقدر است؟ر کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم میزان توجه به ارزش اخالقی د

 

مطالعات بیش ترین سهم را در کتاب  27.5و درصد فراوانی  22با فراوانی  اال در پایه پنجم مولفه ارزش فرهنگی با توجه به جدول ب

و  16، در مرحله سوم ارزش اقتصادی با فراوانی  21.25و درصد فراوانی 17اجتماعی پایه پنجم دارد، در مرحله دوم ارزش دینی با فراوانی 

و  9ارزش اخالقی با فراوانی ، در مرحله پنجم  15و درصد فراوانی  12، در مرحله چهارم ارزش ملی و سیاسی با فراوانی  20درصد فراوانی 

 .کمترین سهم را دارد 5صد فراوانی و در 4با فراوانی و در مرحله آخر مولفه ارزش قانونی  11.25درصدفراوانی 

 پایه ششم                         4جدول شماره 

 درصد فراوانی فراوانی زیر مولفه ها مولفه ها ردیف

 33.78 25 شاغل بودن -تملک کاال-دارایی–پول  –تولید  ارزش اقتصادی 1
 18.91 14 تامین رفاه اجتماعی –عدالت اجتماعی  -احترام به اصول ناب ارزش ملی و سیاسی 2
 2.70 2 احترام به مقررات ارزش قانونی 3
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 12.16 9 دانش -حترام به سالمندانا ارزش فرهنگی 4
 22.97 17 زندگی انسان ها -ارزش مقدس و معنوی ارزش دینی 5
 9.45 7 خودداری از دروغ،مسخره کردن و اسراف-ایثار کردن-احسان کردن ارزش اخالقی 6

 

 چقدر است ؟در کتاب مطالعات پایه ششم میزان توجه به ارزش اقتصادی 

 چقدر است؟ در کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششممیزان توجه به ارزش ملی وسیاسی 

 چقدر است؟  کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششمدر میزان توجه به ارزش قانونی 

 چقدر است؟  ششممیزان توجه به ارزش فرهنگی در کتاب مطالعات اجتماعی پایه 

 چقدر است؟ ششم میزان توجه به ارزش دینی در کتاب مطالعات اجتماعی پایه

 چقدر است؟ششم میزان توجه به ارزش اخالقی در کتاب مطالعات اجتماعی پایه 

 

دارد، بیش ترین سهم را در کتاب مطالعات پایه ششم  33.78و درصد فراوانی 25با فراوانی اقتصادی به جدول باال مولفه ارزش با توجه 

 18.91و درصد فراوانی  14، در مرحله سوم ارزش ملی و سیاسی با فراوانی  22.97و درصد فراوانی  17در مرحله دوم ارزش دینی با فراوانی 

و ،  9.45و درصد فراوانی  7، در مرحله پنجم ارزش اخالقی با فراوانی  12.16و درصد فراوانی  9زش فرهنگی با فراوانی ،در مرحله چهارم ار

 کمترین سهم را دارد. 2.70و درصد فراوانی  2مولفه ارزش قانونی با فراوانی 

 جدول جمع بندي        5جدول شماره 

 پایه
 اقتصادیارزش 

ملی  ارزش

 وسیاسی
 ارزش اخالقی ارزش دینی ارزش فرهنگی ارزش قانونی

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 %33.33 9 %22.64 12 %20.87 16 %57.89 11 %9.10 3 %12.50 7 سوم

 %7.41 2 %13.20 7 %38.96 30 %10.52 2 %12.12 4 %14.28 8 چهارم

 %33.33 9 %32.08 17 %28.57 22 %21.06 4 %36.36 12 %28.58 16 پنجم

 %25.93 7 %32.08 17 %11.60 9 %10.52 2 %42.42 14 %44.64 25 ششم

 %100 27 %100 53 %100 77 %100 19 %100 33 %100 56 جمع

 

 چقدر است ؟در کتاب مطالعات میزان توجه به ارزش اقتصادی 

 چقدر است؟ در کتاب مطالعات اجتماعیمیزان توجه به ارزش ملی وسیاسی 

 چقدر است؟  در کتاب مطالعات اجتماعیمیزان توجه به ارزش قانونی 

 چقدر است؟  گی در کتاب مطالعات اجتماعیمیزان توجه به ارزش فرهن

 چقدر است؟ ماعی میزان توجه به ارزش دینی در کتاب مطالعات اجت

 به ارزش اخالقی در کتاب مطالعات اجتماعی چقدر است؟میزان توجه 

 

و درصد فراوانی  77که در مجموع ارزش  فرهنگی با فراوانی   باال به تفکیک هر پایه آمده است در جدول باال جمع فراوانی و درصد های

، در  100و درصد فراوانی  53دینی با فراوانی ، در مرحله سوم ارزش  100و درصد فراوانی  56در مرحله دوم ارزش اقتصادی با فراوانی  100

و  100و درصد فراوانی  27، در مرحله پنجم ارزش اخالقی با فراوانی  100و درصد فراوانی  33مرحله چهار م ارزش ملی و سیاسی با فراوانی 

 کمترین فراوانی است. دارای  19ارزش قانونی با فراوانی 
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 نتيجه گيري 
و گریزی از زندگی جمعی ندارد زیستن در جامعه ای که افرادش دارای افکار ، آداب ، رسوم و مذاهب  جتماعی استانسان موجودی ا

بر اساس مطالعات  پژوهشمختلف هستند کار دشواری است که باید در کتاب مطالعات اجتماعی تالش شود این اختالفات همسو شوند. در این 

و کمترین توجه به  27.58فراوانی  و درصد 16با فراوانی  پایه سوم بیش ترین توجه به ارزش فرهنگیانجام شده در کتاب مطالعات اجتماعی 

و درصد فراوانی  30با فراوانی  است. در پایه چهارم بیش ترین توجه به ارزش فرهنگی 5.17و درصد فراوانی 3با فراوانی ارزش ملی وسیاسی 

شده است. در   3.77و درصد فراوانی 2با فراوانی و ارزش اخالقی 3.77و درصد فراوانی 2وانی با فرا و کمترین توجه به ارزش قانونی 56.60

و درصد فراوانی  4با فراوانی  و کمترین توجه به ارزش قانونی 27.5و درصد فراوانی  22با فراوانی  پایه پنجم بیش ترین توجه به ارزش فرهنگی

و درصد  2با فراوانی  و کمترین توجه به ارزش قانونی 33.78و درصد فراوانی  25با فراوانی ی . در پایه ششم بیشترین توجه به ارزش اقتصاد5

به ارزش های دیگر با توجه به مسائل روز جهان که هنگی بوده است و پیشنهاد می شودشده است. بیش ترین توجه به ارزش فر2.70فراوانی 

مهم  اوقات فراغت را به عنوان بخشی از فعالیت های فرد می توان یکی از مولفه های گذراندن هم به مثابه ی ارزش فرهنگی اهمیت داده شود.

(. همانگونه که نتایج پژوهش نشان داد ضریب نفوذ فرهنگ در بین جوانا بیشتر از دیگر ارزش 1386سبک زندگی به شمار آورد )مهدوی کنی 

فرهنگ  مطالعات اجتماعی با مطالعات کوینتانا و همکاران و به نتایج همسو دارددر این پژوهش درباره اهمیت ارزش فرهنگی در کتب ها است .

و  کار یک ارزش مهم است اما با توجه به مسائل روز کشور مشکالت کشور به خصوص در زمینه ی اقتصادی پیشنهاد میشود بیشتر درباره ی

دهند. در پایه سوم و چهارم مولفه میزان توجه به مولفه ها به نسبت شود و مطالب کاربردی را در سال های پایه ارائه فناوری و صنعت بحث 

گذراندن اوقات فراغت را به عنوان  پایه پنجم وششم کمتر است که پیشنهاد میشود کودکان را در سنین پایین تر با این مطالب آشنا کنیم.

(. همانگونه که نتایج پژوهش 1386آورد )مهدوی کنی  مهم سبک زندگی به شمار بخشی از فعالیت های فرد می توان یکی از مولفه های

در این پژوهش درباره اهمیت ارزش فرهنگی در کتب مطالعات نشان داد ضریب نفوذ فرهنگ در بین جوانا بیشتر از دیگر ارزش ها است .

 به نتایج همسو دارد.و اجتماعی با مطالعات کوینتانا و همکاران 
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 مراجعمنابع و 
( بررسی رابطه ارزش های سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی با از خود بیگانگی قاسمی ، 1387رضا) سعیدی نژاد ، حمید [1]

( بررسی رابطه هویت قومی و سنخیت فرهنگی با از خود بیگانگی دانشجویان ، گزارش پژوهشی دانشگاه 1388علیرضا )

 آزاد اسالمی واحد کرمانشاه

پایان نامه کارشناسی ارشد «با استفاده کاربران از شبکه های اجتماعیبررسی عوامل مرتبط ( »1390انصاری، مسعود ) [2]

 ،پردیس آموزش های نیمه حضوری ، دانشگاه عالمه طباطبایی

 ( . آنومی یا آشفتگی اجتماعی :پژوهشی در زمینه پتانسیل آنومی در شهر تهران ، تهران : سروش1373رفیع پور ،فرامرز) [3]

( ،بررسی رابطه رشد اجتماعی و رشد زبانی دختران دانش آموز پایه اول ، 1386، فاطمه ) اخوان تفتی ،مهتاز و موسوی [4]

 125_141،  صص 1، شماره  37مجله روان شناسی و علوم تربیتی 

( بررسی رابطه ارزش های اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی با جهت گیری 1385نواختی مقدم ، امین ومحمد نریمانی ) [5]

 گزارش پژوهشی ، دانشگاه محقق اردبیلی. مذهبی دانشجویان ،

 ( ،در آمدی برنظریه هایارتباط جمعی ، ترجمه دکتر پرویز اجاللی1382مک کوئیل ، دنیس ) [6]

مجله مطالعات ملی، « بوعلی همدان گرایش به هویت ملی و قومی در دانشجویان دانشگاه (»1387اکوانی، سید حمداهلل ) [7]

 99_126، ص 4شماره  ،سال نهم

وگستره آن در علوم اجتماعی ، فصلنامه تحقیقات فرهنگ « سبک زندگی »(. مفهوم 1386مهدوی کنی ، محمد سعید ) [8]

 1،ش 
[9] Braithwaite, V (1998). The value balance model of political evaluation. British Journal 

of Psychology, 89, 223–247. 

[10] Zonis, M. (1971). The political Elite of iran, New Jersy Seliqson. Sigmund, P, E. (1994). 

Christian Domocracy. liberation theoiogy and political culture in Latin Americal. 

[11] Rokeach, M (1968). Beliefs, attitudes, and values: A theory of organization and change. 

San Francisco: Jossey-Bass Inc. 

[12]  Dryzek, J. S., & Braithwaite, V (2000). On the prospects for democratic deliberation: 

Values analysis applied to Australian politics. Political Psychology, 21, 241–266. 

[13]  Quintana, S. M., Vogel, M. C., & Ybarra, V. C (1991). Meta-analysis of Latino 

students’adjustment in higher education. Hispanic Journal of Behavioral Sciences, 13 

(2), 155-168. 
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