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  چکیده

کمتر مورد مطالعـه   5و تعهد کاري 4چون وجدان کاري در مقایسه با سایر موضوعات مربوط به کار و شغل، هم 3اخالق کار
بـدین  . کنـد  ها بررسی مـی  پیمایش،چگونگی رابطه اخالق کار را با ارزش با استفاده از روش این پژوهش. قرار گرفته است

نامه مورد بررسی قرار گرفتـه   نفري از جامعه آماري معلمان شهر رشت با استفاده از ابزار پرسش 393منظور حجم نمونۀ 
دهندة میزان باالي اخالق کار در بین معلمان و رابطه معنادار اخالق کار با اعتقاد  ررسی، نشاننتایج حاصل از این ب. است

هـاي   دهـد ارزش  چنین نتایج تحلیل رگرسـیونی نشـان مـی    هم. هاي مذهبی، فرهنگی سیاسی و اقتصادي است به ارزش
کارانه بیشترین میـزان و شـدت    محافظههاي فرهنگی  هاي مذهبی در بعد پیامدي و ارزش کارانه، ارزش اقتصادي محافظه

  .تأثیر را بر اخالق کار دارند
  

هـاي فرهنـگ،    در حـوزه (هاي لیبـرال   کارانه و ارزش هاي محافظه هاي مذهبی، ارزش اخالق کار، گرایش: واژگان کلیدي
  ).اقتصاد و سیاست

  طرح مسئله
. هاي کوشـا و متعهـد بـه کـار باشـد      باید داراي انسانجامعه . شود کوشی حاصل می نیل به ارتقا در هر کشوري، در سایۀ سخت

دهد که اخالق و فرهنگ کار در ایران در مقایسه با جوامـع   شناسان نشان می بررسی کارشناسان مسایل اجتماعی ایران و جامعه
اي دسـتیابی بـه   ؛ به طوریکه این مشکل تبدیل به یکی از تنگناه)3: 1382معیدفر،(پیشرفته صنعتی در سطح پایینی قرار دارد 

دار به این معضل، بخشـی از تعهـدات و    بردي، کاربردي و هدف در شرایط فعلی، پاسخ راه. جانبه در کشور شده است توسعه همه
  .ریزان و دانشگاهیان کشور است وظایف محققان، برنامه

شدن در نهاد خانواده و نظـام   عیترین عوامل فرهنگی توسعه، با فرآیندهاي اجتما فرهنگ و اخالق کار به عنوان یکی از مهم
، 1970، 1960هـاي   وایت بـه ترتیـب در دهـه    لند، فورنهام، چرینگتون و دي براي مثال، مک کله. آموزش و پرورش مرتبط است

هـا، خـانواده و آمـوزش و     بـه اعتقـاد آن  . اند شدن و اخالق کار را محور مطالعات خود قرار داده موضوع اجتماعی 1990و  1980
گیـرد، نقشـی    هاي مرتبط با شـغل صـورت مـی    شدن و توسعه ارزش ها اجتماعی ترین نهادهایی که در آن به عنوان مهمپرورش 

؛ 1987؛ فورنهـام،  1961لنـد،  مـک کلـه  (زا آماده سـازند   توانند جامعه را براي توسعه درون کلیدي در تولید افرادي دارند که می
شـدنِ درون طبقـاتی و اخـالق کـار را      اجتماعی) 1986(مزینسکی و شوئنباخ کوهن، اسلو). 1995وایت،  ؛ دي1980چرینگتون،

. کنند شان منتقل می هاي طبقاتی خود را درباره شغل به فرزندان محور مطالعات خود قرار دادند و نشان دادند که والدین نگرش
اي از آن اسـت ـ    نمونه 6فرهنگی معاصر چنین پژوهش در سنت مطالعات فرهنگی بریتانیا ـ که مرکز بیرمنگام براي مطالعات هم

  ).1977ویلیس، (کند  شدنِ مرتبط با طبقه اجتماعی را تأیید می ایدة اجتماعی
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نیافتگی هـر   یافتگی یا توسعه اي جالب توجه و در عین حال کلیدي براي فهم توسعه شدن و اخالق کار حوزه حوزه اجتماعی
ها و فرهنگ جامعه در نسـل جدیـد    سازي ارزش دار درونی آموزشی هر کشور عهده پس از خانواده، نظام. رود کشور  به شمار می

مقاله حاضر که برگرفته از پژوهشـی میـدانی اسـت، بـه     .  است و در این بین، معلمان جایگاهی بسیار مهم و درخور توجه دارند
انتخـاب معلمـان بـراي جامعـه     . پـردازد  ، میآموزان کردن دانش مطالعه اخالق کار در بین معلمان، به عنوان کارگزاران اجتماعی

آماري مطالعه حاضر، به همین منظور صورت گرفته است، چرا که شناخت میزان اخالق کار معلمان خود گامی بلنـد در جهـت   
در درون ) کـار (هـا و اخـالق    شدن ارزش اجتماعی«طرح بحث . شدن نسل جدید در حوزه شغل است هاي اجتماعی درك جریان
کـردن راهـی    هاي اخیر در حال سپري گیرد که جامعه ایران طی دهه در حالی صورت می» انواده و آموزش و پرورشنهادهاي خ

هـایی   چـه ارزش » شـدِن  اجتمـاعی «شود که در چنین شرایطی  درحقیقت این سؤال مطرح می. نامتوازن در حوزه فرهنگ است
  هاي اقتصاد، سیاست، اجتماع و فرهنگ؟ درن در حوزههاي م هاي سنتی یا ارزش شدنِ ارزش گیرد؟  اجتماعی صورت می

هـاي   اي در حال گذار، شاهد تغییر و تحوالت نامتوازن در حوزه دهد، ایران به عنوان جامعه تحوالت چند دهه اخیر جامعه نشان می
اس، ایـن تغییـر و   بـر همـین اسـ   . چون اقتصاد، فرهنگ، سیاست و مذهب در قالب چالش بین سنت و مدرنیته بـوده اسـت   مختلف هم

مطالعـه  . تحوالت نامتوازن یا به تعبیري، چالش بین سنت و مدرنیته در نگرش، ارزش و رفتارهـاي افـراد جامعـه تـأثیر گذاشـته اسـت      
 تواند پژوهشی مهم براي فهم تأثیرپذیري اخالق کار از تحوالت فرهنگـی   می» اخالق کار«و » تغییر و تحوالت در حوزه ارزشی«نسبت
هـاي آتـی، جامعـه     هاي مرتبط با شغل و اخـالق کـار بـه نسـل     دهندگان ارزش ترین انتقال معلمان به عنوان یکی از اصلی. اشدجامعه ب

روند و فهم این نکته که اخالق کار نزد معلمان به چه میزان اسـت و تحـت    آماري مهمی در مطالعات فرهنگ و اخالق کار  به شمار می
تواند شناخت ارزشمندي از فرهنگ و اخالق کـار در جامعـه    قرار دارد، می) اسی، اقتصادي و فرهنگیمذهبی، سی(هایی  تأثیر چه ارزش
  .به دست دهد

کارانـه   هـاي سـنتی و محافظـه    اي عمدتاً سنتی و همبسته با ارزش ادبیات اخالق کار حاکی از آن است که اخالق کار پدیده
حـال،  ). 2005؛ تـاربوت، راجمیکـر و فـون ول،    1999؛ تـاربوت،  1987ولراث، ؛ آتیه، بریف و 1984؛ فورنهام،1984فیدر، (است 

هاي مختلف، اخالق کار معلمـان بـا    در ایران در دوره. مسئله این پژوهش تحقیق و سؤال از وجود چنین ارتباطی در ایران است
 1350شـدن جامعـه در دهـه     بـراي مثـال، شـاید بتـوان در دوران سیاسـی     . ها همبسته بـوده اسـت   مجموعه متفاوتی از ارزش

با حاکمیت گفتمان اسـالم بـر نهـاد آمـوزش و پـرورش       1360و در دهه » هاي سیاسی همبستگی اخالق کار معلمان با ارزش«
شناخت وضعیت کنونی و ارتباط اخالق کار معلمـان  . را بیشتر مشاهده کرد» هاي دینی با اخالق کار معلمان همبستگی ارزش«

تـرین مسـایلی اسـت کـه ایـن مقالـه در پـی         از مهـم ) دینی، سیاسی، اقتصادي و فرهنگی(ها  ی از ارزشهاي متفاوت با مجموعه
هـاي سیاسـت، فرهنـگ،     کارانـه در حـوزه   هاي محافظـه  به عالوه، شناخت میزان تمایل معلمان به ارزش. آشکارساختن آن است

در راستاي دستیابی به اهداف . ان از اهداف این مقاله استکاري و ربط آن با اخالق کار معلم دادن میزان محافظه اقتصاد و نشان
بنـدي   کارانه و لیبرال دسـته  هاي محافظه ها به دو دسته ارزش جهت با ادبیات موجود در حوزه اخالق کار، مقوله ارزش فوق و هم

هـاي   رابطـه بـین ارزش   و تالش شد تا در وهله نخست میزان اخالق کار معلمان مورد سنجش دقیق قرار گیرد و در وهلـه دوم 
چنـین،   هـم . ها مورد آزمون تجربی قرار گیرد هاي سیاسی، اقتصادي و فرهنگی با اخالق کار آن کارانه و لیبرال در حوزه محافظه

  .ها از اهداف دیگر این پژوهش است هاي مذهبی آن تالش براي فهم رابطه اخالق کار معلمان با ارزش
هـاي مـذهبی،    این پژوهش توصیف و تبیـین اخـالق کـار معلمـان در ارتبـاط بـا ارزش      با عنایت به نکات فوق، هدف اصلی 

  : این هدف کلی، به واسطه مجموعه اهداف فرعی زیر دنبال خواهد شد. هاست سیاسی، فرهنگی و اقتصادي آن
  داري معلمان و میزان اخالق کار آنان  بررسی رابطه بین میزان دین .1
 و میزان اخالق کار آنان) دموکراتیک/بنیادگرایانه(هاي سیاسی به ارزشبررسی رابطه بین اعتقاد معلمان  .2
 و میزان اخالق کار آنان ) لیبرال/ کارانه محافظه(هاي اقتصادي  بررسی رابطه بین اعتقاد معلمان به ارزش .3
 آنان و میزان اخالق کار) نوگرایانه/ کارانه محافظه(هاي فرهنگی  بررسی رابطه بین اعتقاد معلمان به ارزش .4
  

  رویکرد نظري و ادبیات تحقیق
یابـد و توجـه محققـان را بـه خـود جلـب        توان مدت زمانی دانست که آن نظریه ادامـه مـی   ترین مشخصه یک نظریه را می مهم



اگر این مشخصه را مالك ارزیـابی  ). 1997جونز، (پردازند  گرانی که به تحقیق در آن حوزه می چنین تعداد پژوهش کند و هم می
توانـد   مـی ) اخالق کار(داري وبر و مفهوم نظري برآمده از آن  یک نظریه بدانیم، نظریه اخالق کار پروتستانی و روح سرمایهقوت 

هـاي بسـیاري    به شمار آید؛ چرا که پژوهش) شناختی، مدیریتی و حتی روان(نظریه و مفهومی قوي در حوزه مطالعات اجتماعی 
و دیگـران   7طـور کـه وئـر    همـان . چه به لحاظ تجربی و چه نظري، صورت گرفتـه اسـت  هاي اخیر بر اساس این مفهوم،  در دهه

شناسی، علوم سیاسـی،   شناسی، انسان گران در تاریخ، جامعه سازند، اخالق کار کانون توجه پژوهش خاطرنشان می) 165: 2007(
  .شناسی و رفتار سازمانی بوده است روان

اي در مطالعه دین و رفتار اقتصادي،   به دلیل خصلت چندرشته) 1373(وبر  داري اخالق کار پروتستانی و روح سرمایهکتاب 
هاي محـوري ایـن کتـاب، میـزان      یکی از پرسش. شناسی اقتصاد بوده است شناسی دین و جامعه بانی مطالعاتی در حوزه جامعه

کننـده   هاي دینـی عمـًال  از عناصـر تعیـین     یاو بر این باور بود که تلق. هاي دینی بر رفتارهاي اقتصادي جوامع است تأثیر تلقی
بـه بـاور وي   ). 61: 1381آرون، (رونـد   هاي اقتصادي جوامع به شمار می اند و درنتیجه یکی از علل دگرگونی رفتارهاي اقتصادي

ی، بلکـه  کار و موفقیت مالی نه تنها ابزار دستیابی به اهداف شخص: ها یک خصلت روحی ویژه داشت ایمان کالونیستی پروتستان
، تبـدیل بـه   »کار«درحقیقت، تحت تأثیر تعالیم کالون و لوتر، مقوله ). 1978کیدرون، (ابزار دستیابی به اهداف مذهبی نیز بود 

درنتیجه، اصالحات پروتستانی در قرن شانزدهم تغییـرات عمیقـی در طـرز تفکـر     ). 217:  1992مودراك، (شرافت و ارزش شد 
  .غالب دربارة کار پدید آورد

اي نو بر روي تحقیقات مرتبط با تغییر و توسعه باز کـرده اسـت، چـرا کـه      دریچه) 1373(مفهوم اخالق کار پروتستانی وبر 
نظریـۀ وبـر را بـه    ) 1961(لند  مک کله. کند داري در غرب ایجاد می اي سببی بین اخالق پروتستانی و توسعه نظام سرمایه رابطه

شناختی ـ اجتمـاعی از پیونـد پروتستانتیسـم و نظـام       داد و تالش کرد تا تبیینی روان توسعه بسط/ شناسی حوزه مطالعات روان
ارتبـاط  » میل بـه پیشـرفت  «شناختی  لند مفهوم اخالق کار پروتستانی را عمیقاً با مفهوم روان مک کله. داري عرضه کند سرمایه

لنـد   مطالعـه مـک کلـه   ).1990فورنهـام،  (انسـت  اجتمـاعی د /داري در جوامع را محصول این خصلت روانـی  داد و توسعه سرمایه
وي به بررسـی ایـن نکتـه پرداخـت کـه چگونـه حمایـت و        . شدن مرتبط ساخت مقوله اخالق کار را با مقوله اجتماعی) 1961(

در تحقیقش متوجـه ایـن   ) 1980(بعدها چرینگتون. دهد تشویق والدین، انگیزه موفقیت در دوره نوجوانی را تحت تأثیر قرار می
بـین  ) 1987(چنین فورنهام  هم. ند اخالق کار باالتري دارند ا مندي داشته هاي والدینی که خودشان تربیت نظام ته شد که بچهنک

شـان در   یافت، اما هیچ همبستگی بین اخالق کار پدران و فرزندان)0.24(شان همبستگی متوسطی  اخالق کار مادران و فرزندان
درصـدي بـین اخـالق کـار مـادران و       0.30همبستگی مثبـت  ) 1995(وایت  دي 1990ه در ده. این تحقیق گزارش نشده است

  .شان گزارش کرد، اما او هم در یافتن همبستگی مشابه بین اخالق کار پدران و فرزندان شکست خورد فرزندان
ر در درون خـانواده  شـدن اخـالق کـا    عالوه بر مطالعاتی که در زمینۀ ارتباط بین اخالق کار والـدین و فرزنـدان و اجتمـاعی   

شـدن محیطـی و    در خصـوص اجتمـاعی  . شدن محیطی اشـاره کـرد   توان به مطالعات در مورد اجتماعی صورت گرفته است، می
بیـان  ) 1963(اش  او در تحقیـق کالسـیک  . توان به کار قابل توجه ملوین کوهن اشاره کرد هاي مرتبط با شغل می توسعه ارزش

نشـان دادنـد کـه    ) 1986(بعدها کوهن، اسلومزینسکی و شـوئنباخ  . اند ثراز موقعیت طبقاتیها و شخصیت متأ کند که ارزش می
شـان را   تر واز طبقه کارگر، فرزنـدان  والدینِ با تحصیالت پایین. دهند شان انتقال می هاي طبقاتی را به فرزندان والدین این نگرش

کننـد، در حـالی کـه والـدین طبقـۀ       ها را دارنـد آمـاده مـی    آنهاي کاري غیر منعطف که بیشتر احتمالِ مواجهه با  براي محیط
  .کنند شان را براي مشاغلی با امنیت و خودمختاري باال آماده می متوسط با سطح تحصیالت باال، فرزندان

گر، طبقه کار» هايِ برو بچه«نگارانۀ تأثیرگذارش بر روي  در مطالعه قوم) 1977(در سنت مطالعات فرهنگی بریتانیا، ویلیس 
هموالـدین و هـم   . شـود  ها مـی  ها مانع از تحرك رو به باالي آن فرهنگ محاط بر زندگی آن کند که خرده جوانانی را توصیف می

شان بـه واسـطه موفقیـت در تحصـیل نگرانـی هـایی دارنـد، زیـرا          گروه هماالن، از بهبود موقعیت اجتماعی فرزندان یا دوستان
زمان بـا   هم. کند اي متجلی می هاي ضد مدرسه اي از نگرش ن نگرانی، خود را در قالب مجموعهای.ها را از هم جداکند تواند آن می

طبق نظر ویلـیس،  . هاست رسند که کار یدي تقدیر آن شدِن شکست در نظام آموزشی، جوانان طبقه کارگر به این ایده می قاعده

                                                             
7. Woehr 



  .پذیرند ق کارِ پیوسته به آن را میهاي طبقه کارگر واخال هاي طبقه کارگر شغل به این دلیل است که بچه
نیـز اخـالق کـار    ) 1373(حتـی خـود وبـر    . شـود  هاي اخیر محـدودنمی  کاري، به یافته رابطه تنگاتنگ اخالق کار با محافظه

ایـن  درحقیقت، از همان زمان پیدایی مفهوم اخالق کـار،  . کارانه قرار داد هاي بورژوایِی محافظه پروتستانی را در ارتباط با  ارزش
وبر معتقـد بـود اخـالق کـار     . گرفت کارانه در مورد توزیع قدرت و ثروت جاي می هاي اقتصادي محافظه آل مفهوم در درون ایده

جـویی و   رسـند کـه کـار سـخت، صـرفه      ها به این باور می کند و آن تر جمعیت کارگري انتقال پیدا می پروتستانی به قشر پایین
قرن بیستم،  90و  80هاي  اخیراً در دهه). 423: 2005تاربوت، راجمیکر و فون ول، (ت مصرف عقالنی روش شایسته زندگی اس

کارانـه از   هـاي محافظـه   ها و نگرش سو و ارزش شناختی اخالق کار به اثبات دوباره رابطه بین اخالق کار از یک هاي روان سنجش
کـاري   اند اخالق کـار بـا محافظـه    عات همواره نشان دادهمطال). 1984؛ فورنهام، 1987آتیه، بریف و ولراث، (سوي دیگر انجامید 

گیـرد یـا اقتصـادي، روشـن نیسـت       کاري فرهنگـی قـرار مـی    مرتبط بوده است، اما این موضوع که اخالق کار در درون محافظه
  ).1999؛ تاربوت، 1987راجمیکر، (

تاربوت، راجمیکـر و  (» ق کار در بین نوجوانانشدن و رشد اخال اجتماعی«اي با عنوان  تاربوت، راجمیکر و فون ول در مطالعه
این مطالعه در قالب پژوهشِ پانلِ طولی صـورت گرفـت کـه    . کاري تأکید کردند ، بر رابطه اخالق کار و محافظه)2005فون ول، 

به قـرار  مورد مصـاح ) 1997، 1994، 1991(شان در سه مقطع زمانی  نفر از نوجوانان به همراه والدین 620در سه مرحله مکرر، 
کارانـه   هاي محافظه کارانه قلمداد شده و با ارزش دهد اخالق کار بخشی از فرهنگ محافظه ها نشان می نتایج پژوهش آن. گرفتند

کـاري هـر دو بـه واسـطه      ها حاکی است که اخالق کـار و محافظـه   هاي آن چنین یافته هم. ویژه در حوزه فرهنگ مرتبط است به
کـاري فرهنگـی    محافظـه «دهنـدة آن اسـت کـه     نتایج این پـژوهش نشـان  . شود فرزندان منتقل می شدن، از والدین به اجتماعی
این مطالعه نشان داد که در بین نوجوانانِ با . ها است کنندة اخالق کار آن ، عوامل تعیین»سطح تحصیلی نوجوانان«و » نوجوانان

کننـدة   هاي این محققان بیان یافته. شود تري مشاهده می قوي کاري فرهنگی باالتر، اخالق کارِ تر و محافظه سطح تحصیلی پایین
گرایانـه قلمـداد    کارانـه ـ سـنت    اي محافظـه  کاري فرهنگی است و ماهیتـًا پدیـده   آن است که اخالق کار جزئی از حوزه محافظه

کـاري اقتصـادي و    حافظـه کاري، یعنـی م  اي بین نوع دیگري از محافظه ها رابطه که در پژوهش آن نکته جالب توجه این. شود می
  ).420ـ  435: 2005تاربوت، راجمیکر و فون ول، (اخالق کار به دست نیامد 

گرانه اخالق کـار بـین میـزان ثـروت افـراد و درك       به مطالعه نقش میانجی و واسطه) 2004(اي  کریستوفر و جونز در مقاله
اي دیگـر، تأییـد    کاري را، البتـه از زاویـه   ه اخالق کار و محافظهاین مطالعه نیز نتایجی داشت که رابط. ها از دیگران پرداختند آن
کوشـانه   هاي فردي و تمایل به سبک زندگی سـخت  ها نشان داد میان سطح ثروت فرد و تصور وي از توانایی مطالعه آن. کرد می

تر درباره افراد ثروتمند دارنـد   مثبتبنابر نتایج این پژوهش، افراد با اخالق کار پروتستانی بیشتر، درکی . رابطه مثبت وجود دارد
هـاي مـورد توجـه افـراد بـا       ، ارزش»موفقیـت «و » پذیري مسئولیت«ها نشان داد  یافته. کنند ها را افرادي دقیق ارزیابی می و آن

هـا   آن که با تغییر میزان اخالق کـار پروتسـتانی در افـراد، درك    جالب توجه است که با وجود آن. اخالق کار پروتستانی باالست
نکته جالب توجـه دیگـر   .  هااز افراد فقیر ندارد کند، تغییر در میزان اخالق کار تأثیري بر درك آن درباره افراد ثروتمند تغییر می

ها بـه نـوعی    داشتند و حتی این امر نزد آن) در مقایسه با زنان(تري نسبت به مردان  که افراد با اخالق کارِ باالتر ادراك مثبت آن
براي مثال، این عقیده قالبی که زنان داراي دقت بیشتر و مـردان داراي مهـارت   : انجامید البی در مورد مردان و زنان میعقیده ق
دارانه، اخـالق کـار ممکـن اسـت بـا       که جداي از وجود علل سرمایه اي ظریف است و آن این ها حاکی از نکته این یافته. بیشترند

حـاکی از آن بـود کـه اخـالق کـار      ) 1996(پیشتر پژوهش بیرنت و همکارانش . ته باشدگرایش به تبعیض علیه زنان رابطه داش
نیـز هماننـد آن   ) 2004(نتایج کریسـتوفر و جـونز   . آمیز است هاي تبعیض پروتستانی متغیر مهمی در عقاید قالبی نژادي و نگاه

ویـژه در   به. تري از فرآیند ادراك فرد باشد سیعتواند متغیر مهمی در هر عرصه و دهد اخالق کار پروتستانی می مطالعه نشان می
نکته جالب توجه دیگر به عنوان نتیجه پژوهش حاضر، حاکی است که افراد بـا اخـالق کـار پروتسـتانی بـاال      . خصوص جنسیت

تري از افراد ثروتمند دارند، ضرورتًا بـا بـه نمـایش گذاشـتن ثـروت خـود موافـق نیسـتند و سـبک زنـدگی            اگرچه درك مثبت
هاي فرهنگ و اجتمـاع مـرتبط    کارانه در عرصه هاي محافظه ها، اخالق کار را با ارزش تمامی این یافته. پسندند وتمندانه را نمیثر

هـا خاطرنشـان    آن. کننـد  نیز همین یافته را تأییـد مـی  ) 2001و هیگنز و دیگران،  1997هیگنز، (هیگنز و همکارانش . سازد می
رابطـه داشـته باشـد، بـا     ) ماننـد بـه دسـت آوردن پـول    (که با حرکت بـه جلـو و پیشـرفت     آن سازند که اخالق کار، بیش از می



ایـن محققـان بـر همـین     . همراه است) مانند از دست دادن پول(هاي نامناسب  کاري و امتناع از قرار گرفتن در موقعیت محافظه
مـرتبط   9»کـانون جلـوگیري  «سازند، آنرا با مفهوم  مرتبط 8»کانون پیشرفت«که مفهوم اخالق کار را با مفهوم  مبنا، به جاي آن

  .اند ساخته
هـاي   گران بسیاري را در کشورهاي پیشرفته در رشـته  هاي اخیر همواره پژوهش که مطالعات اخالق کار طی دهه با وجود آن

معـدود  از . مختلف به خود جلب کرده است، مطالعات چندانی درخصـوص ایـن موضـوع محـوري در ایـران انجـام نشـده اسـت        
معیـدفر در تحقیقـی بـا    . اشـاره کـرد  ) 1383(و کاویان اهـوازي  ) 1382و 1380(توان به معیدفر  مطالعات موجود در داخل می

انجـام داد، بـه بررسـی اخـالق کـار در       1376کـه در سـال   »بررسی اخالق کار و عوامل فردي و اجتماعی مـؤثر بـر آن  «عنوان 
جامعه آماري این پژوهش کارکنان واحدهاي تولیدي صنعتی ). 1380معیدفر،(ست پرداخته ا» واحدهاي تولیدي استان تهران«

هدف این مطالعه، بررسـی میـزان اخـالق کـار و عوامـل فـردي و       . نامه بوده است استان تهران و ابزار گردآوري اطالعات پرسش
نتایج ایـن  . بود) میزان کار و فراغت هاي شخصیتی، پایگاه فرد، نگرش به محیط اجتماعی، چون ویژگی هم(اجتماعی مؤثر بر آن 

پس از امیـد بـه آینـده کشـور، محـل      . دهد امید فرد به آینده کشور، بیشترین تأثیر را بر اخالق کار افراد دارد تحقیق نشان می
تأثیر  سکونت فرد، میزان رضایت از کار، میزان آزادي عمل فرد در محل کار و تعداد افراد تحت تکفل به ترتیب بیشترین میزان

بررسـی میـزان   «در کار تحقیقی دیگري بـا عنـوان    1382معیدفر در سال ). 123ـ   128: 1380معیدفر،(را بر اخالق کار دارند 
کارکنـان ادارات دولتـی اسـتان    «به بررسی اخالق کار و عوامل مـؤثر بـر آن در بـین    » اخالق کار و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن

بررسی و سنجش میزان اخالق کار و شناسایی و مطالعه عوامل مؤثر بر آن در میان کارکنـان   ).1382معیدفر، (پرداخت » تهران
هـاي بیگـانگی سیاسـی هـانتینگتون، نظریـه       ادارات دولتی استان تهران، هدف این مطالعه تجربی بود که با اسـتفاده از نظریـه  

نتـایج ایـن بررسـی نشـان     . سیستمی انجام گرفـت  چنین نظریه مدیریت محرومیت نسبی و توقعات فرایندة دیویس و گار و هم
هاي تحقیـق مشـخص شـد     در بررسی فرضیه. دهد که میزان اخالق کار در بین کارکنان دولتی استان تهران نسبتاً باال است می

قل بـر  به طور کلی بررسی تـأثیر متغیرهـاي مسـت   . آید رود، سطح اخالق کار پایین می هرچه پایگاه اقتصادي اجتماعی باالتر می
  .گذارد حاکی از آن است که تحصیالت و میزان بیگانگی بیشترین تأثیر را بر اخالق کار می) اخالق کار(متغیر وابسته 

بـه  » بررسی اخالق کار در بخش دولتی و خصوصی و عوامل مـؤثر بـر آن  «در تحقیق خود با عنوان ) 1383(کاویان اهوازي 
هـدف ایـن مطالعـه پاسـخ بـه ایـن سـؤال اسـت کـه آیـا           . ان پرداختـه اسـت  بررسی اخالق کار در کارخانـه ذوب آهـن اصـفه   

و ابـزار  » پیمـایش «سازي صنایع توانسته است تأثیر معناداري بر اخالق کار کارکنان داشته باشد؟ روش ایـن مطالعـه    خصوصی
ب اهـن اصـفهان اسـت    جامعه آماري این پژوهش کلیه کارکنان شاغل در کارخانـه ذو . نامه است گردآوري اطالعات آن، پرسش

چهارچوب نظري این تحقیق، ترکیبی از نظریه بیگـانگی از کـار مـارکس، رویکـرد مـدیریتی گیـورت و       ). نفر 389حجم نمونه (
دهـد بـا افـزایش سـن،      نتایج این مطالعه نشان مـی . باشد بندي نیازهاي مازلو می هافستد و مدل سیستمی ریتزر و نظریه طبقه

بستگی به کار و روح جمعی و مشارکت در کار  افـزایش   ها حاکی است با افزایش سن، دل چنین یافته هم. رود اخالق کار باال می
میزان حقوق ماهانه فرد بر اخالق کار وي تأثیر منفی دارد؛ به طوریکه پس از  بهبود تدریجی وضعیت اقتصادي فرد، از . یابد می

بندي نیازهاي مـازلو، بـه دلیـل اقنـاع شـاغالن از نیازهـاي        به نظریه طبقه شود و این امر با توجه میزان اخالق کار او کاسته می
تـر اسـت    دهد کسانی که تحصیالت بیشتري دارند میـزان اخـالق کارشـان پـایین     چنین نتایج تحقیق نشان می هم. مادي است

  . )26: 1383کاویان اهوازي، (
ش حاضر در سنتی وبري سـازه نظـري اخـالق کـار را در     طور که رویکرد و ادبیات نظري این پژوهش نشان داد، پژوه همان

این تحقیق با اتکا به ادبیـات نسـبتًا   . دهد هاي مرتبط با آن مورد سنجش تجربی قرار می کاري و ارزش ارتباط با فرهنگ محافظه
رده و  به همین دلیل نیافتگی مرتبط ک یافتگی و توسعه غنی در حوزه اخالق کار، پدیده اخالق کار در کشور را با مباحث توسعه

لیبرال مـورد مطالعـه قـرار داده و سـعی در برقـراري ارتبـاط بـین        )/ سنتی(کارانه  هاي محافظه ها را از زاویه ارزش مقوله ارزش
انتخاب جمعیت این پژوهش از بین معلمان شاغل در نظام آموزشی کشور نیز داللت بـر آن دارد کـه   . ها و اخالق کار دارد ارزش

                                                             
8. Promotion focus 
9. Prevention focus 



بدین ترتیب، با توجه به ادبیات نظري موجـود در  . نِ اخالق کار  از موضوعات فرعی مورد توجه در این تحقیق استشد اجتماعی
هاي ارزشی معلمان در حوزه فرهنگ، مذهب، اقتصاد و سیاست با اخالق کار  این حوزه، فرضیات ذیل براي بررسی رابطه گرایش

  :ها در قالب مفروضات نظري زیر ارائه شده است آن
  هاي کلی فرضیه

هاي مذهبی اعتقاد بیشتري دارند، باالتر از سطح اخالق کار معلمانی است که به  سطح اخالق کار معلمانی که  به ارزش .1
  .هاي مذهبی اعتقاد کمتري دارند ارزش

کـار معلمـانی   هاي سیاسی بنیادگرایانه اعتقاد دارند، باالتر از سطح اخالق  سطح اخالق کار معلمانی که بیشتر  به ارزش .2
  .هاي سیاسی دموکراتیک  اعتقاد دارند است که بیشتر به ارزش

  .ها رابطه معناداري وجود دارد کارانه و میزان اخالق کار آن هاي اقتصادي محافظه بین میزان اعتقاد معلمان به ارزش .3
ر از اخالق کار معلمانی اسـت کـه   کارانه اعتقاد دارند، باالت هاي فرهنگی محافظه اخالق کار معلمانی که بیشتر  به ارزش .4

  .هاي فرهنگی نوگرایانه  اعتقاد دارند بیشتر به ارزش
  هاي فرعی فرضیه

هاي مـذهبی اعتقـاد بیشـتري دارنـد، بـاالتر ازسـطح اخـالق کـار          اخالق کار معلمانی که  به بعد اعتقادي ارزش سطح .1
 .هاي مذهبی اعتقاد کمتري دارند معلمانی است که به این بعد ارزش

هاي مذهبی اعتقاد بیشتري دارند، باالتر ازسطح اخالق کـار معلمـانی اسـت     سطح اخالق کار معلمانی که به بعد عاطفی ارزش .2
 .هاي مذهبی اعتقاد کمتري دارند که به این بعد ارزش

کار معلمـانی اسـت   هاي مذهبی اعتقاد بیشتري دارند، باالتر از سطح اخالق  سطح اخالق کار معلمانی که به بعد پیامدي ارزش .3
 .هاي مذهبی اعتقاد کمتري دارند که به این بعد ارزش

هاي مذهبی اعتقاد بیشتري دارند، باالتر از سطح اخالق کار معلمانی اسـت   سطح اخالق کار معلمانی که به بعد مناسکی ارزش .4
 .هاي مذهبی اعتقاد کمتري دارند که به این بعد ارزش

  
  روش تحقیق

. نامه صورت گرفت ها و اطالعات با ابزار گردآوري پرسش آوري داده گیرد، جمع هاي پیمایشی جا می پژوهش شماردر این پژوهش که در
اي  اي بود که به شیوه چندگزینه نامه شامل سؤاالت بسته پرسش. ها در سطح معلمان مدارس دولتی شهر رشت توزیع گردید نامه پرسش

در ایـن  . سـنجید  اي و نسبی متغیرهاي مورد نظر را مـی  ح سنجش اسمی، ترتیبی، فاصلهدر یکی از سطو) عمومًا به روش طیف لیکرت(
نمونه آماري این مطالعه، با استفاده از فرمول . هاي اصلی، از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد پژوهش، براي سنجش میزان پایایی مقیاس

بود که با توجه به ساختار نامتجـانس جامعـه   1387ـ1386تحصیلی نفر از معلمان شهر رشت در سال  393گیري کوکران، تعداد  نمونه
تجزیه و تحلیل . است» معلم«واحد تحلیل این پژوهش، فرد یا به عبارتی . اي انتخاب شدند گیري تصادفی ـ طبقه  آماري، به روش نمونه

صـیفی و ضـرایب همبسـتگی، و تحلیـل رگرسـیون      اس و با استفاده از آمـار تو . اس. پی. اس ها و آزمون فرضیات، با کاربرد برنامه  داده
  .چندمتغیري انجام شده است

  کردن متغیرها تعریف مفاهیم و عملیاتی
علـت  . مـورد سـنجش قـرار گرفتـه اسـت     ) 1990(المللی پتی  در این پژوهش، اخالق کار از طریق شاخص بین: اخالق کار

سازي این شـاخص و کـاربرد آن    زه اخالق کار، بومیبراي سنجش تجربی سا) 1992؛ هیل، 1994و1993(انتخاب شاخص پتی 
اخـالق  ) 1992و هیـل  1993،1994پتی،(در  شاخص پتی ).1382و  1380معیدفر، (در مطالعات پیشین در داخل کشور است 

 روح) 124کـار روابط سالم و انسـانی در محـیط    )113پشتکار و جدیت در کار) 2  ،10دلبستگی و عالقه به کار) 1کار به چهار بعد 
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11. Ambitious 
12. Considerate 



  ).44:1382معیدفر، (هایی در نظر گرفته شده است  تقسیم شده و براي هر بعد گویه 13جمعی و مشارکت در کار
عملیـاتی شـده اسـت    ) 1965(هاي مذهبی بـر اسـاس مـدل گـالك و اسـتارك       در این تحقیق، ارزش:هاي مذهبی ارزش

هاي مذهبی به چهار بعد اعتقادي، مناسکی، عاطفی و پیامـدي تقسـیم شـد و     ؛ بدین صورت که ارزش)105: 1387زاده،  سراج(
هاي مـذهبی عمومـًا    و میزان اعتقاد افراد به ارزش) 1پیوست (هایی در نظر گرفته شد  براي هر کدام از این ابعاد چهارگانه گویه

  . به واسطه طیف لیکرت مورد سنجش قرار گرفت
، بـه  1980و  1963(وجهی فرهنگ سیاسی آلموند و وربا  شناسی سه هاي سیاسی با توجه به نوع ارزش: هاي سیاسی ارزش

یابی و عملیاتی شـد کـه در    اي مفهوم ایران، به گونه چنین با توجه به ساختار سیاسی جامعه و هم) 78: 1380نقل از اینگلهارت،
هاي سیاسی دموکراتیـک   براي سنجش هر کدام از ارزش. دموکراتیکمورد سنجش قرار گیرد/ هاي سیاسی بنیادگرا دو بعد ارزش

  . که با طیف لیکرت مورد سنجش قرار گرفتند) 1پیوست (هایی در نظر گرفته شد  و بنیادگرایانه گویه
تـاربوت، راجمیکـر و   (بندي دو وجهی تاربوت و همکارانش  هاي فرهنگی بر اساس تقسیم ارزش: فرهنگی هاي ارزش
هـایی   کارانه و نوگرایانه تقسیم و عملیاتی شد و براي هر کدام از این ابعـاد گویـه   به ابعاد محافظه) 437: 2005فون ول، 

گفتنـی  . ی فرهنگـی معلمـان مـورد سـنجش قـرار گیـرد      کاري یا نوگرای تا میزان محافظه) 1پیوست (در نظر گرفته شد 
کارانه و نوگرایانه، عـالوه بـر اتکـا بـه ادبیـات پژوهشـی        هاي فرهنگی محافظه هاي مربوط به ارزش است در ساختن گویه

موجـود در خــارج از ایـران، بــه وضــعیت فرهنگـی جامعــه ایرانـی و شــرایط کنــونی آن توجـه شــد و بـه همــین دلیــل       
و » برابـري جنسـیتی  / گرایـی  جنسـیت «، »سـتیزي  سـنت / گرایـی  سنت«هاي  وگرایی در ارتباط با پدیدهکاري و ن محافظه

  .ها نیز با طیف لیکرت مورد سنجش قرار گرفتند این گویه. مورد سنجش قرار گرفت» گرایی غرب/ ستیزي غرب«
  

  هاي تحقیق یافته
  هاي توصیفی یافته

درصـد مـرد    8/44درصـد زن و   2/55رد مطالعه در این پـژوهش،  از مجموع معلمان مو :هاي فردي معلمان ویژگی
) درصـد  75(هـا   از نظر وضعیت تأهل، معلمان متأهل تقریباً سه برابر معلمان مجرد و میـزان تحصـیالت اکثـر آن   . بودند

 15و  درصد در مقطع راهنمـایی  8/31درصد از معلمان در مقطع ابتدایی،  2/53ها حاکی است که  یافته. کارشناسی بود
 56  دهد سابقۀ تـدریس  بررسی سابقۀ تدریس جمعیت مورد بررسی نشان می. کنند درصد در مقطع متوسطه تدریس می

  .سال است 20درصد باالي  9سال و تنها  10درصد زیر  35سال،  20تا  11درصد از معلمان بین 
  دلبستگی و عالقـه بـه کـار،   (ر به چهار بعد طور که پیشتر ذکر شد، در این پژوهش سازه نظري اخالق کا همان :اخالق کار

تقسیم شد و مورد سنجش قـرار  )  روح جمعی و مشارکت در کارکار، پشتکار  و جدیت در کار، روابط سالم و انسانی در محیط 
درصد از معلمان در سـطح خیلـی    7/70دهد که نمره اخالق کار  نتایج حاصل از سنجش کلی سازه اخالق کار نشان می. گرفت

  .درصد در حد متوسط است 1درصد در حد باال و تنها  2/28اال، ب
نیمـی از     ،»دلبسـتگی و عالقـه بـه کـار    «در بعـد  : هاي به دست آمده بر مبناي چهار بعد مورد بحث بدین شرح است یافته

پشـتکار و جـدیت در   «د در بعـ . ها تا حدود زیادي به کارشان دلبستگی و عالقه دارند درصد از آن 45معلمان کامالً و قریب به 
. شـناس هسـتند   کوش و وظیفـه  ها معموًال در کارشان سخت درصد از آن 41کامالً و ) درصد 59(، بیش از نیمی از معلمان »کار
درصد از معلمان در محیط کارشان رفتاري کامالً دوستانه بـا سـایر    69، »روابط سالم و انسانی در محیط کار«چنین در بعد  هم

هاي مربوط بـه   بررسی گویه). اند ها در محیط کارشان شرایطی عکس شرایط فوق داشته درصد از آن 6تنها (ارند شان د همکاران
درصـد از معلمـان در کارشـان روحیـه      64دهـد کـه    نشـان مـی  » روح جمعی و مشارکت در کـار «بعد چهارم اخالق کار یعنی 

  . مشارکتی دارند و تابع قوانین و مقررات مدرسه هستند
  

  

                                                             
13. Cooperative 



  »میزان اخالق کار معلمان«توزیع فراوانی . 1ل جدو
  

  درصد تجمعی  درصد فراوانی  فراوانی میزان اخالق کار
 1 1 4  متوسط 

 29.3 28.2  111  زیاد
 100 70.7 278  خیلی زیاد

 ــ 100  393  جمع

  
که با تفکیک بـه ابعـاد   اي نظري است  هاي مذهبی، همانند اخالق کار، سازه اعتقاد به ارزش: هاي مذهبی اعتقاد به ارزش

هـا ذکـر شـد،     سـازي آن  طور که در بخش تعریف متغیرهـا و عملیـاتی   همان. سازي دقیق قابل سنجش است گوناگون و شاخص
تقسیم شد و بـراي هـر کـدام از ایـن     » پیامدي«و » عاطفی«، »مناسکی«، »اعتقادي«هاي مذهبی به چهار بعد  اعتقاد به ارزش

جمع نمرات به دست آمده در این چهار بعد، نمره کلی معلمان در میزان اعتقاد بـه  . در نظر گرفته شدهایی  ابعاد چهارگانه گویه
هاي به دست آمده از جامعه مورد مطالعه، حاکی از آن است که نمره کلـی  اعتقـاد    یافته. دهد هاي مذهبی را به دست می ارزش

هـاي شـدید مـذهبی     ري که اکثر معلمان در این زمینه داراي گرایشهاي دینی در حد باالیی قرار دارد؛ به طو معلمان به ارزش
  .خصوصاً در بعد اعتقادي و عاطفی هستند

حـاکی از آن  ) »پیامـدي «و » عـاطفی «، »مناسـکی «، »اعتقـادي «(هاي مذهبی با تفکیک به ابعاد چهارگانه  بررسی اعتقاد به ارزش
درصد از معلمـان بـه    95به طوریکه بیش از . شود مشاهده می» عاطفی«د هاي مذهبی در بع است که بیشترین میزان گرایش به ارزش

کند و کاو بیشتر در اطالعات به دست آماده حاکی از آن است که تفـاوتی بـین مجـردان و    . هاي مذهبی اعتقاد دارند بعد عاطفی ارزش
  .شود هاي مذهبی مشاهده نمی متأهالن در میزان اعتقاد به بعد عاطفی ارزش

هـاي   درصد از معلمان مورد مطالعه بـه ارزش  86دهد که در حدود   ، اطالعات به دست آمده نشان می»اعتقادي«بعد در خصوص 
درصـد از   75درصد از معلمان زن در مقابل  95(بنیادین مذهبی اعتقاد دارند و زنان در این بعد وضعیتی به مراتب بهتر از مردان دارند 

دهد افرادي بـا پایگـاه    ها نشان می بررسی. ل بیشتر از معلمان مجرد به بعد اعتقادي پایبند هستندچنین معلمان متأه هم). معلمان مرد
بررسـی میـزان   . هـاي مـذهبی دارنـد    تر نسبت به افرادي با پایگاه اجتماعی باالتر اعتقاد بیشتري بـه ایـن بعـد از ارزش    اجتماعی پایین

سـواد،   سـواد یـا کـم    دهد معلمانی بـا والـدین بـی    ساس تحصیالت والدین، نشان میهاي مذهبی برا پایبندي افراد به بعد اعتقادي ارزش
  .هاي مذهبی گرایش بیشتري دارند اند، به بعد اعتقادي ارزش کرده شان باسواد و تحصیل نسبت به معلمانی که والدین

درصد  2/45دهد  نشان می هاي مذهبی ارزش» مناسکی«هاي مربوط به بعد  چنین اطالعات به دست آمده در مورد گویه هم
. دهنـد  درصد در حد خیلی کم  مناسـک و اعمـال مـذهبی را انجـام مـی      15درصد در حد کم و  28از معلمان در حد متوسط 

هـا نشـان    چنـین بررسـی   هـم . هاي مـذهبی دارنـد   درصد از معلمان در بعد مناسکی گرایش باالیی به ارزش 11درحقیقت تنها 
ها حاکی از آن است کـه بـا    یافته. ه بامعلمان زن، در حد کمتري به مناسک مذهبی گرایش دارنددهد معلمان مرد در مقایس می

  .کند هاي مذهبی تغییر می تغییر وضعیت تأهل و سابقه کار، باور معلمان به بعد مناسکیِ ارزش
هـاي   به بعد پیامدي ارزش) درصد 57.5(دهد که بیش از نیمی از معلمان مورد مطالعه  ها نشان می ، یافته»پیامدي«در بعد 

ها مبین آن است که معلمان متأهل نسبت به معلمان مجرد اعتقـاد بیشـتري بـه     کند و کاو بیشتر در داده. مذهبی اعتقاد دارند
در نهایت ذکـر  ). گویان مجرد درصد از پاسخ 45گویان متأهل در مقابل  درصد از پاسخ 60(هاي مذهبی دارند  بعد پیامدي ارزش

به معناي توان قطعَا  را نمی» هاي مذهبی ارزش«هاي معلمان زن و مرد در ابعاد چهارگانه  ه حایز اهمیت است که تفاوتاین نکت
تواند ناشی از تفاوت در تظاهراترفتارهایمـذهبینزدزنانو   بیشتر مذهبی بودن زنان در مقایسه با مردان تلقی کرد، بلکه این امر می

  .مردان باشد
هـاي   ارزش) بنیادگرایانـه / دموکراتیـک (در بررسی میزان اعتقاد معلمان بـه ابعـاد دوگانـه    : هاي سیاسی اعتقاد به ارزش

هـا نشـانگر آن    چنـین یافتـه   هـم . هاي سیاسی بنیادگرایانه گرایش دارنـد  درصد از معلمان به ارزش 73سیاسی مشخص شد که 
هـاي سیاسـی بنیادگرایانـه اعتقـاد دارنـد و       بیشتر بـه ارزش ) درصد 61قابل درصد در م 82(است که زنان در مقایسه با مردان 



گفتنـی اسـت پیشـتر در بررسـی میـزان اعتقـاد بـه        . هاي سیاسی دموکراتیک معتقدند در مقابل، مردان بیشتر از زنان به ارزش
توانـد   ي دارند و همـین امـر مـی   هاي مذهبی بیشتر هاي مذهبی مالحظه شد که زنان احتماالً در مقایسه با مردان گرایش ارزش
یافتـه  . نماینـد  هاي سیاسی خود را بیشتر از مبانی دینـی اسـتخراج مـی    تر ارزش کننده این نکته باشد که معلمان مذهبی تبیین

کننـد از افـرادي کـه در مقـاطع تحصـیلی بـاالتر تـدریس         که معلمانی که در مقطع ابتدایی تـدریس مـی   جالب توجه دیگر آن
  .هاي سیاسی بنیادگرایانه دارند ش بیشتري به ارزشکنند گرای می

هـاي   ارزش) لیبـرال / کارانـه  محافظـه (در بررسی میزان اعتقاد معلمـان بـه ابعـاد دوگانـه      :هاي اقتصادي اعتقاد به ارزش
د و بـا  کارانـه گـرایش دارنـ    هاي اقتصادي محافظه درصد از معلمان به ارزش 60دهد هاي به دست آمده نشان می اقتصادي یافته

هـاي   درصد از معلمـان بـه ارزش   4/36این درحالی است که در مجموع . اند اقتصاد دولتی و مدیریت اقتصاد توسط دولت موافق
درصـد در   70(انـد  کـارتر از مـردان   ها نشان داد که زنان به لحاظ اقتصـادي محافظـه   چنین بررسی هم. اقتصادي لیبرال معتقدند

و سابقه تدریس از میزان لیبـرال بـودن معلمـان کاسـته شـده و بـر میـزان محافظـه کـاري           و با افزایش سن) درصد 45مقابل 
از (هاي اخیر، نتایج حاکی از آن است که با پایین آمـدن مقطـع تـدریس معلمـان      عالوه بر یافته. شود ها افزوده می اقتصادي آن

  . شود کارانه افزوده می افظههاي اقتصادي مح بر میزان اعتقاد معلمان به ارزش) دبیرستان به ابتدایی
هـاي   هـا ذکـر شـد، ارزش    سـازي آن  طور که در بخـش تعریـف مفـاهیم و عملیـاتی     ن  هما :هاي فرهنگی اعتقاد به ارزش

در خصـوص میـزان اعتقـاد    . سازي شـد  شاخص» هاي جنسیتی نگرش«نوگرایانه تا حدودي با محوریت / کارانه فرهنگی محافظه
کـارتر از معلمـان زن    ها حاکی  اسـت کـه معلمـان مـرد محافظـه      کارانه، یافته محافظه/ نوگرایانه هاي فرهنگی معلمان به ارزش

هـاي پیشــین دال بــر   بـا یافتــه » ظــاهراً«وایـن در حــالی اسـت کــه ایــن یافتـه    ) درصــد 14درصــد در مقابـل   5/37(هسـتند 
اي تبیین این تعـارض ظـاهري، بایـد بـه ایـن      ولی بر. تعارض دارد) هاي اقتصادي و سیاسی در حوزه(کاري بیشتر زنان  محافظه

بـا محوریـت   » کارانـه  محافظـه / هاي فرهنگی نوگرایانه سازي متغیر میزان اعتقاد به ارزش نحوه شاخص«امر توجه کرد که تأثیر 
 8/44درصـد زن و   2/55(» هـاي مـورد مطالعـه    ترکیـب جنسـی نمونـه   «چنـین   و هم» هاي جنسیتی به امور فرهنگی نگرش«

ویـژه معلمـان زن    کاري فرهنگی در بین کل معلمـان و بـه   محافظه) درصدي 5/24(کننده میزان نسبتاً پایین  تبیین) ددرصد مر
گیـري   هـایی بـا جهـت    دارانـۀ بیشـتر، در پاسـخ بـه گویـه      کاري سیاسی و اقتصادي و تجلیات دیـن  زنان با وجود محافظه. است

کنـد و  .هـا شـده اسـت    کـاري فرهنگـی در بـین آن    ن بودن میزان محافظهاند و همین امر باعث پایی جنسیتی واکنش نشان داده
چنین با تغییـر وضـعیت تأهـل     دهندة آن است که با افزایش سن و سابقه تدریس و هم کاو بیشتر در نتایج به دست آمده نشان

ذکـر ایـن نکتـه حـایز اهمیـت       .شود کارانه افزوده می هاي فرهنگی محافظه از مجرد به متأهل، بر میزان اعتقاد معلمان به ارزش
هـاي جنسـیتی کمتـري بـه      تر، به دلیل فاصله و شاید شکاف نسـلی، نگـرش   ویژه معلمان زن جوان تر به است که معلمان جوان

هـاي جنسـیتی اهمیـت     هـاي مربـوط بـه نگـرش     کاري فرهنگـی گویـه   جا که در سنجش محافظه مسایل فرهنگی دارند و از آن
) ویـژه زن  بـه (تـر بـه معلمـان     تر و باسـابقه  مسن) ویژه زن به(کاري فرهنگی از معلمان  ان محافظهاند، کاهش میز محوري داشته

  .  تواند ناشی از همین امر باشد تر می سابقه تر و کم جوان
  

  هاي تحلیلی یافته
  .  آمده است 2اطالعات مربوط به رابطه متغیرهاي مستقل تحقیق با اخالق کار در جدول 

  
هاي مذهبی و اخالق  اعتقاد به ارزشدهد میان  اطالعات به دست آمده نشان می :هاي مذهبی و اخالق کار رابطه بین ارزش

هاي مذهبی داشته باشند میـزان اخـالق    بدین ترتیب هرچه افراد پایبندي بیشتري به ارزش. وجود دارد) 0.47(کار همبستگی معناداري 
کوشی، تعهد، ایثار  چون سخت توان یافت، هم به عناصر مثبتی که در اخالق کار اسالمی میالبته با توجه . شود و بالعکس کارشان بیشتر می

توان نتیجه گرفت که افرادي با پایبندي و گرایش مذهبی  آوري ثروت، می هاي غیر اخالقی براي جمع در کار، کار خالق و اجتناب از روش
  .بیشتر، از میزان باالي اخالق کار برخوردارند

  



  
  معلمان» اخالق کار«و » هاي مذهبی اعتقاد به ارزش«رابطه   .2جدول 

  

 نام متغیر
 تحلیل واریانس همبستگی پیرسون

 معناداري  اف معناداري  آر
 000/0 22/113 000/0 47/0 هاي مذهبی میزان اعتقاد به ارزش

 000/0 925/63 000/0 37/0 هاي مذهبی  میزان اعتقاد به بعد اعتقادي ارزش
 000/0 016/85 000/0 42/0 هاي مذهبی  میزان اعتقاد به بعد عاطفی ارزش
 000/0 194/110 000/0 47/0 هاي مذهبی میزان اعتقاد به بعد پیامدي ارزش
 000/0 116/25 000/0 24/0 هاي مذهبی  میزان اعتقاد به بعد مناسکی ارزش

 000/0 685/35 000/0 -29/0 هاي سیاسی دموکراتیک میزان اعتقاد به ارزش
 000/0 207/86 000/0 42/0 هاي سیاسی بنیادگرایانه اسالمی میزان اعتقاد به ارزش

 000/0 254/210 000/0 59/0 کارانه  هاي اقتصادي محافظه میزان اعتقاد به ارزش
 000/0 095/33 000/0 -28/0 هاي اقتصادي لیبرالی  میزان اعتقاد به ارزش

 000/0 322/33 000/0 28/0 کارانه فرهنگی محافظه هاي میزان اعتقاد به ارزش

  
از سـوي دیگـر، بایـد خاطرنشـان سـاخت      » اخـالق کـار  «از یکسو و » هاي مذهبی ابعاد چهارگانه ارزش«تر رابطه بین  در تحلیل دقیق

، سـپس در بعـد   )0.47(، نخست در بعد پیامـدي  »اخالق کار«و » هاي مذهبی ارزش«بیشترین همبستگی معنادار بین ابعاد چهارگانه 
هـا کـه در جـدول     این یافتـه . قابل مشاهده است) 0.24(و نهایتاً در بعد مناسکی ) 0.37(بعد اعتقادي ، در وهله بعد در )0.42(عاطفی 

، »هـاي مـذهبی   ابعـاد چهارگانـۀ ارزش  «زیر به تفصیل ارائه شده، حاکی از آن است که با افزایش میزان اعتقاد معلمان بـه هـر یـک از    
طور که ذکر شد، میزان این همبستگی، در ابعاد چهارگانه تا حـدودي متفـاوت    ته همانالب. یابد ها نیز افزایش می آن» میزان اخالق کار«

  .   است
  

هـاي   طور که پیشتر ذکر شد، میزان اعتقاد به ارزش همان :هاي سیاسی و میزان اخالق کار رابطه بین اعتقاد به ارزش
جـدول همبسـتگی پیرسـون نشـان     . نجش قرار گرفتهاي دموکراتیک و بنیادگرایانه مورد س سیاسی در دو بعد اعتقاد به ارزش

اي اسـت کـه    این ارتباط به گونه. هاي سیاسی دموکراتیک و اخالق کار رابطه معناداري وجود دارد دهد میان اعتقاد به ارزش می
در . شـود  از میـزان اخـالق کـار آنـان کاسـته مـی        هـاي سیاسـی دموکراتیـک بیشـتر شـود،      هرچه میزان اعتقاد افراد بـه ارزش 

هاي سیاسی بنیادگرایانه و میزان اخالق کار نیز رابطـه معنـاداري وجـود     دهد میان اعتقاد فرد به ارزش مقابل،اطالعات نشان می
هاي سیاسی دموکراتیک و اخالق کار ـ مثبـت اسـت و بـا افـزایش گـرایش معلمـان بـه          این رابطه ـ برخالف رابطه ارزش . دارد

  .یابد ها نیز افزایش می زان اخالق کار آنهاي سیاسی بنیادگرایانه، می ارزش
  

جـدول همبسـتگی پیرسـون    اطالعات به دسـت آمـده از    :هاي اقتصادي و میزان اخالق کار رابطه بین اعتقاد به ارزش
ایـن  . داردها رابطه معناداري وجـود   کارانه و میزان اخالق کار آن هاي اقتصادي محافظه دهد بین میزان اعتقاد معلمان به ارزش نشان می

وضـعیت  . بـاالتري برخوردارنـد و بـالعکس   » میزان اخالق کـار «از » کارتر از لحاظ اقتصادي محافظه«رابطه به صورتی است که معلمانِ 
اطالعـات جـدول ذیـل    . اسـت » کـارتر از لحـاظ اقتصـادي    محافظه«عکس وضعیت معلمان » تر از لحاظ اقتصادي لیبرال«براي معلمان 

  .دهد در بین معلمان را نشان می» هاي اقتصادي لیبرالی ارزش«و اعتقاد به » اخالق کار«ستگی معنادار بین رابطه معنادار و همب
  

تحلیل روابط همبستگی بـین میـزان اعتقـاد بـه      :هاي فرهنگی و میزان اخالق کار معلمان رابطه بین اعتقاد به ارزش
دهـد کـه میـان اعتقـاد فـرد بـه        معلمان از سوي دیگر، نشـان مـی  کار از یکسو و اخالق کار  هاي فرهنگی نوگرا و محافظه ارزش
اي اسـت کـه معلمـان     این ارتباط به گونـه . کارانه و میزان اخالق کار وي رابطه معناداري وجود دارد هاي فرهنگی محافظه ارزش



  .بیشتري برخوردارند» میزان اخالق کار«از » کارتر از لحاظ فرهنگی محافظه«
  

  متغیريتحلیل رگرسیون چند 
در این روش که متغیرها به ترتیب . در این پژوهش براي احتساب رگرسیون چند متغیره از روش گام به گام استفاده شده است

بدیهی . کند شود که بیشترین مقدار از واریانس متغیر وابسته را تبیین می شوند، در ابتدا متغیري وارد معادله می وارد معادله می
در این روش، با ورود هر متغیر جدید، کلیۀ متغیرهـاي  . الترین همبستگی را با متغیر وابسته خواهد داشتاست که این متغیر با

داري خود را از دسـت داده باشـد، قبـل از ورود     ها سطح معنی گیرند و اگر هر کدام از آن موجود در معادله مورد بررسی قرار می
داري کمتري از سطح تعیین شده  لیات نیز هر متغیري که داراي سطح معنیدر پایان عم. شود متغیر جدید، از معادله خارج می

تحلیل رگرسیونی خطی حاکی از آن است کـه از بـین متغیرهـاي مسـتقل واردشـده در      . است، در معادله حضور نخواهد داشت
اعتقـاد بـه   «و » عـد پیامـدي  هاي مذهبی در ب اعتقاد به ارزش«، »کارانه هاي اقتصادي محافظه اعتقاد به ارزش«مدل، سه متغیر 

ضـرایب اسـتاندارد   «. به ترتیب بیشترین میزان و شدت تأثیر را بر اخالق کار معلمان دارنـد » کارانه هاي فرهنگی محافظه ارزش
تـرین   قـوي ) 51/0بـا ضـریب بتـاي    (» کارانـه  هـاي اقتصـادي محافظـه    میـزان اعتقـاد بـه ارزش   «کنندةآن اسـت کـه    بیان» بتا

بدین ترتیب، معلمانی که گرایش بیشتري به اقتصاد دولتی دارند و به . معلمان است» میزان اخالق کار«تغیر کنندة م بینی پیش
دهد کسانی که به لحـاظ   ها نشان می چنین بررسی هم. مدیریت دولتی اقتصاد معتقدند، از میزان اخالق کار بیشتري برخوردارند

هـاي فرهنگـی    چنـین گـرایش   بیشتر اسـت و هـم  ) در بعد پیامدي(اي دینی ه شان به ارزش کارترند، پایبندي اقتصادي محافظه
  .کارانه دارند محافظه

بـه  » کارانـه  هـاي اقتصـادي محافظـه    میزان اعتقاد بـه ارزش «چه متغیر مستقل  ها حاکی از آن است که چنان تر یافته بررسی دقیق
در مـدل دوم  . را تببین کند) میزان اخالق کار معلمان(تغیر وابسته درصد از تغییرات م 35تواند تا  شود، می) 1مدل (تنهایی وارد مدل 

 36.7درصد فـوق الـذکر بـه     35به متغیر مستقل قبلی، » هاي مذهبی میزان اعتقاد به بعد پیامدي ارزش«با اضافه شدن متغیر مستقلِ 
» کارانـه  هـاي فرهنگـی محافظـه    عتقاد بـه ارزش میزان ا«چه متغیر مستقل  دهد چنان نهایتاَ مدل سوم نشان می. یابد درصد افزایش می

معلمـان را  » اخـالق کـاِر  «درصـد از تغییـرات متغیـر     38.7توانند تـا   وارد جمع دو متغیر مستقلِ قبلی شود، این سه متغیرمستقل می
  .تبیین کنند

  
  »میزان اخالق کار معلمان«هاي رگرسیون چند متغیري براي تبیین متغیر  آماره. 3جدول 

  
  معناداري اف مجذور آر آر مدل
1  591/0 350/0 254/210 000/0 
2  607/0 368/0 511/113 000/0 
3  622/0 387/0 851/81 000/0 

  
  

  »میزان اخالق کار معلمان«متغیرهاي داخل مدل رگرسیون چند متغیري براي تبیین متغیر . 4جدول 
  

 بی متغیر مدل
انحراف 
  استاندارد

  معناداري تی  بتا

1  
هاي  اعتقاد به ارزشمیزان 

  کارانه اقتصادي محافظه
264/1 087/0 591/0 500/14 000/0 

2  

هاي  میزان اعتقاد به ارزش
  کارانه اقتصادي محافظه

040/1  109/0 487/0  558/9  000/0 

میزان اعتقاد به بعد پیامدي 
 هاي مذهبی ارزش

847/0 253/0 171/0 355/3 001/0 



3  

هاي  میزان اعتقاد به ارزش
  کارانه اقتصادي محافظه

125/1  110/0 526/0  221/10  000/0 

میزان اعتقاد به بعد پیامدي 
  هاي مذهبی ارزش

371/1  291/0 276/0  710/4  000/0 

هاي  میزان اعتقاد به ارزش
  کارانه فرهنگی محافظه

428/0- 123/1 192/0-  476/3-  001/0 

  
انـد کـه از جمـع متغیرهـاي مسـتقل ایـن        هاي مربوط به تحلیل رگرسیون چند متغیري در دو جدول فوق، گواه بر این نکتـه  داده

انـد و بقیـه متغیرهـاي مسـتقل، خـارج از       کاري، وارد معادله رگرسـیونی شـده   تحقیق تنها سه متغیر مستقلِ مرتبط با مباحث محافظه
بـراي  (کاري و اخالق کـار   هاي مطالعات پیشین را درخصوص ارتباط تنگاتنگ محافظه این یافته، یافته. اند معادله رگرسیونی قرار گرفته

تـوان اخـالق کـار را بخشـی از      کند و حاکی از آن است که در ایران نیز می تأیید می) 1984؛ فورنهام، 1987نمونه آتیه، بریف و ولراث، 
  . کاري قلمداد کرد فضاي محافظه

  
  یريگ بحث و نتیجه

در بـین معلمـان شهرسـتان رشـت     » )فرهنگی، سیاسی، مـذهبی و اقتصـادي  (اعتقاد به ارزش ها «و »  اخالق کار«در این مقاله رابطه 
هـاي اخـالق    بررسـی شـاخص  . ها نشان داد میزان اخالق کار معلمان در سطح بـاالیی قـرار دارد   نتایج بررسی. مورد بررسی قرار گرفت

چنـین   هـم . دهنـد  ر معلمان به کارشان دلبستگی و عالقه دارند و کارشان را با پشـتکار و جـدیت انجـام مـی    کارحاکی از آن بود که اکث
توانـد ناشـی از رسـوخ     ایـن یافتـه مـی   . باشـند  در محـیط کارشـان داراي روابـط دوسـتانه مـی     ) درصد 94(ها  شمار بسیار زیادي از آن

هـاي حـوزه کـار و میـزان      هاي حوزه خانواده بـا ارزش  تداخل باالي ارزش هاي سنتی جامعه ما به درون نهاد آموزش و پرورش، خصلت
درحقیقت، داشتن روابط دوستانه در محیط کـار، آن هـم در درون یکـی    . پایین تمایزیافتگی ساختاري در بین نهادهاي اجتماعی باشد

مدرن و تغییـر جامعـه نقشـی مـؤثر ایفـا کنـد،       هاي  کردن ارزش رود در اجتماعی ترین نهادهاي اجتماعی کشور، که انتظار می از مدرن
  .نشانۀ حضور هنجارهاي خویشاوندي در درون نهاد آموزش و پرورش است

درصـد معلمـان    75هاي مذهبی و ابعاد چهارگانه آن، نتایج حاکی از آن بود که بیش از  در بررسی میزان پایبندي معلمان به ارزش
کارکرد ایدئولوژیک نظام آموزشی و اعمال معیارهایی هماهنگ در ایـن جهـت   . یش دارندهاي مذهبی و دینی گرا مورد مطالعه به ارزش

در خصـوص میـزان   . کنندة میزان باالي مذهبی بودن جامعه معلمـان در ایـران باشـد    تواند تبیین براي استخدام نیروها در این نهاد، می
کارانـه   هاي اقتصادي محافظـه  می از معلمان جمعیت نمونه به ارزشهاي اقتصادي، نتایج نشان دادکه بیش از نی اعتقاد معلمان به ارزش

هـاي خـارجی    گذاري شرکت معلمانی با این خصوصیت، با اقتصاد دولتی و تحت نظارت دولت موافق هستند و حتی با سرمایه. معتقدند
تواند بـا توجـه    این یافته می. کارترند ان محافظهها گواه بر آن بودند که زنان به لحاظ اقتصادي از مرد چنین یافته هم. اند در کشور مخالف

هـاي اقتصـادي    هـا و ارزش  شدن زنان و مردان در جامعه ما و نقشایدئولوژي جنسیتی در تولیـد گـرایش   هاي متفاوت اجتماعی به شیوه
فـردي کمتـر در   کارانـه کـه بـر امنیـت اقتصـادي بیشـتر و آزادي        هـاي اقتصـادي محافظـه    در حقیقت، گرایش به ارزش. تحلیل شود

  .شود هاي اقتصادي تأکید دارد، به دلیل نوع پرورش جنسیتی، نزد زنان بیشتر یافت می فعالیت
هاي سیاسی بنیادگرایانـه در بـین    ها بر میزان باالي اعتقاد به ارزش هاي سیاسی و اخالق کار، یافته در ارتباط با مناسبات بین ارزش

هـاي مـذهبی شـکل     چون جامعه ما که نظام سیاسی آن بر پایه مذهب و ارزش اي هم در جامعه. معلمانی با اخالق کار باال تأکید داشت
هاي سیاسـی بنیادگرایانـه دارنـد تـا      هاي ایدئولوژیک نظام، بالطبع گرایش بیشتري به سمت ارزش گرفته است، معلمان به عنوان رسانه

  .هاي دموکراتیک ارزش
گیري کرد که بیش از نیمی از افراد بـه لحـاظ فرهنگـی نـوگرا      گونه نتیجه توان این نگی، میهاي فره در زمینه اعتقاد افراد به ارزش

و تبعیض جنسـیتی و نگـرش بـه فرهنـگ مـدرن داراي      ) خانوادگی و اجتماعی(هاي جنسیتی  بدین صورت که در مورد نقش. هستند
طور که در بخش مربـوط ذکـر شـد،     همان. اند ان نوگراتر بودهباشند و در این میان زنان در بعد فرهنگی از مرد هاي نوگرایانه می گرایش

بـا  » کارانـه  محافظـه / هـاي فرهنگـی نوگرایانـه    سازي متغیر میـزان اعتقـاد بـه ارزش    نحوه شاخص«باید به این امر توجه کرد که تأثیر 
 8/44درصـد زن و   2/55(» هـاي مـورد مطالعـه    ترکیب جنسـی نمونـه  «چنین  و هم» هاي جنسیتی به امور فرهنگی نگرش«محوریت 



هـا ـ مـؤثر بـوده      کاري سیاسی و اقتصـادي بـاالي آن   کاري فرهنگی معلمان زن ـ با وجود محافظه  بر میزان پایین محافظه) درصد مرد
 گیـري  هایی بـا جهـت   دارانه بیشتر، در پاسخ به گویه کاري سیاسی و اقتصادي و تجلیات دین در واقع، زنان معلم با وجود محافظه. است

  .کاري فرهنگی در بین زنان شده است اند و همین امر باعث پایین بودن میزان محافظه جنسیتی واکنش نشان داده
هاي این پژوهش که با اتکا به ادبیات نسبتاً غنی در حوزه مطالعات اخالق کار سازمان داده شده بود، نتایج مطالعـات پیشـین    یافته

؛ هیگنـز و  1997، هیگنـز،  1984؛ فورنهام، 1987براي مثال آتیه، بریف و ولراث، (اخالق کار کاري و  را در خصوص ارتباط بین محافظه
کارانـه ـ    اي محافظـه  کاري است و ماهیتاً پدیده درحقیقت در ایران نیز اخالق کار جزئی از حوزه محافظه. کند تأیید می) 2001دیگران، 

هـاي مـذهبی بـاال،     توانـد بـا گـرایش    کارانـه بـه زنـدگی اسـت کـه مـی       افظـه هاي مح گرایانه و بخشی از نظام نسبتاً جامع نگرش سنت
  .نیز همراه گردد) 1996بیرنت و دیگران، (گرایی و در کشورهاي غربی با نژادپرستی  جنسیت

کریسـتوفر و  (گرایـی بـا اخـالق کـار      هاي این پژوهش با مطالعات پیشین در خصوص ارتباط جنسیت با وجود هماهنگی کلی یافته
، در مطالعـات پیشـین بـین اشـکال دیگـر      )2005تـاربوت، راجمیکـر و فـون ول،    (کاري فرهنگی و اخالق کـار   ، محافظه)2004ز، جون

هاي مذهبی و اخالق کار ارتباطی بـه دسـت نیامـده     ، گرایش)کاري سیاسی کاري اقتصادي و محافظه براي مثال محافظه(کاري  محافظه
سـو و اخـالق کـار از     هاي مذهبی از یک کاري اقتصادي و گرایش مطالعه حاکی است  بین محافظهاین در حالی است که نتایج این . بود

  .سوي دیگر، ارتباط معناداري وجود دارد
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 ها ط به سنجه ارزشگویه هاي مربو: 1پیوست 
  :هاي مذهبی به شرح ذیل است هاي مربوط به میزان اعتقاد به ابعاد چهارگانه ارزش گویه: هاي مذهبی ارزش

  هاي مربوط به بعد اعتقادي گویه) الف
  .روند شود و نیکوکاران به بهشت و بدکاران به جهنم می در روز قیامت به اعمال ما رسیدگی می -
  .فرشتگان اعتقاد دارممن به وجود  -
  .شود جهان پر از عدل و داد می) عج(با ظهور حضرت مهدي  -
  .شیطان واقعاً وجود دارد -

  هاي مربوط به بعد عاطفی گویه )ب
  .هدف است ام پوچ و بی کنم زندگی بدون اعتقادات دینی احساس می -
  .دهد ها احساس ترس از خداوند به من دست می بعضی وقت -
  .کنم کنم و از خداوند براي جبران گناهانم طلب کمک می س توبه میگاهی احسا -
  .ام کنم به خدا نزدیک شده گاهی احساس می -
  :هاي مربوط به بعد پیامدي گویه -3
  ).گویه منفی(توان در جامعه امروزي پیاده کرد رسد بسیاري از قوانین اسالم را نمی به نظر می -
  .رود ترین مسایل جامعه به شمار می وضعیت پوشش جوانان، بدحجابی از مهمدر شرایط کنونی با توجه به  -
  :هاي مربوط به بعد مناسکی گویه -4
  گیرید؟ چقدر روزه می) چه مریض یا مسافر نباشید چنان(در ایام ماه رمضان  -
  روید؟ بار براي اداي نماز جماعت به مسجد می در طول ماه هر چند روز یک -
  خوانید؟ هر چند روز یکبار قرآن میدر طول یک ماه  -
  
  هاي سیاسی ارزش

  »هاي سیاسی دموکراتیک میزان اعتقاد به ارزش«گویه مربوط به ) الف
  .پذیرم عقاید اکثریت را حتی اگر به نفع من نباشد می -
  .شرکت در انتخابات یک حق است نه یک وظیفه -
 ).گویه منفی(انجامد و مرج سیاسی می ها و عقاید مختلف به هرج وجود احزاب زیاد با دیدگاه - 
  .ها اعتقاد دارند که دموکراسی برترین و بهترین شکل حکومت است بعضی -

 »هاي سیاسی بنیادگرایانه میزان اعتقاد به ارزش«هاي مربوط به  گویه)ب
 .به نظر من مشروعیت حکومت باید الهی باشد نه مردمی -
  .ت به سایر مردم برتري دارندفقها در تشخیص و اجراي امور سیاسی نسب -
 .اجازه فعالیت سیاسی داد) غیر مذهبی(در جامعه مذهبی مثل جامعه ما نباید به احزاب سکوالر -
  .دستورات رهبر جامعه اسالمی دستورات خداوند است و مردم باید از او اطاعت کنند -
  
  هاي اقتصادي ارزش

  »کارانه هاي اقتصادي محافظه میزان اعتقاد به  ارزش«هاي مربوط به  گویه) الف
  .داشتن یک شغل دایمی با حقوق پایین بهتر از شغل غیر دایمی با حقوق باالست -
  .دولت نباید مدیریت اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کند -
  .شود هاي خارجی در کشور باعث وابستگی اقتصادي کشور به خارج می گذاري شرکت به نظر برخی سرمایه -
  .است منابع عمومی و خصوصی کشور بیشتر در دست دولت باشد تا افرادبهتر  -



  ).گویه منفی(اي ممکن باشد براي داشتن یک اقتصاد پویا باید کسب سود به هر وسیله -
  »هاي اقتصادي لیبرالی میزان اعتقاد به ارزش«هاي مربوط به  گویه) الف

  .یعی استاي امري طب تفاوت و نابرابري در درآمد در هر جامعه -
  .دولت خیلی نباید براي کاهش نابرابري در درآمد اقدامی انجام دهد -
  .اي امري طبیعی است تفاوت و نابرابري در ثروت در هر جامعه -
  .ها و رقابت در بازار را بگیرد براي داشتن یک اقتصاد پویا دولت نباید خیلی جلو افزایش قیمت -
  .   اي امري طبیعی است در هر جامعه تفاوت در پایگاه اجتماعی و اقتصادي -
  
  هاي فرهنگی  ارزش

  »کارانه هاي  فرهنگی محافظه میزان اعتقاد  به ارزش«هاي مربوط به  گویه) الف
  .بهتر است زن شاغل نباشد و فقط کارهاي مربوط به خانه را انجام دهد -
 .در دنیاي سیاست مردان ذاتاً کارآیی بیشتري نسبت به زنان دارند -
اند، چرا که بـا ایـن    نباید اجازه عمل جراحی براي تغییر جنسیت به افرادي داده شودکه خداداد بین دو جنس متولد شده -

 .ریزد عمل نظم اجتماعی جامعه به هم می
 .ها به خانواده خود پایبند نیستند غربی -
  .هاي غربی در جامعه جلوگیري کرد باید از نفوذ ارزش -

  »هاي فرهنگی نوگرایانه میزان اعتقاد به ارزش« هاي مربوط به گویه) ب
  ).گویه منفی(داري و تربیت فرزندان  بپردازد و مرد بیرون از خانه کار کند بهتر است زن در خانه به شغل خانه -
 .ها، نباید سقط جنین از لحاظ شرعی منعی داشته باشد امروزه با توجه به مشکالت مادي خانواده -
 .مذاهب مختلف در داخل کشور بدون  تغییرمذهب، هیچ اشکالی ندارد ازدواج دو نفر با -
 .باشند افرادي که مذهبی نیستند در زندگی خود فاقد اصول اخالقی می  -
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