تست نظام ارزش ها
بخش اول آزمون سی سوال دارد و برای هر سوال دو جواب الف و ب در نظر گرفته شده
است .لطفا با توجه به دستور العمل زیر به سواالت جواب دهید.

بخش اول( 30سوال):
-1اگر با جواب الف کامال موافق و با جواب ب کامال مخالف باشید ،به گزینه الف  3نمره و
به گزینه ب صفر نمره اختصاص دهید

-2اگر جواب الف را کمی به جواب ب ترجیح می دهید ،به گزینه الف  2نمره و به
گزینه ب  1نمره اختصاص دهید
 -3اگر جواب ب را کمی به جواب الف ترجیح می دهید ،به گزینه ب  2نمره و به گزینه
الف  1نمره اختصاص دهید
 -4اگر با جواب ب کامال موافق و با جواب الف کامال مخالف باشید ،به گزینه ب  3نمره و
به گزینه الف صفر نمره اختصاص دهید
توجه بفرمایید که در هر سوال جمع نمراتی که به گزینه الف و ب داده اید باید 3
شود.

تست نظام ارزش ها

بخش دوم این آزمون  15سوال دارد که برای هر سوال چهار جواب مختلف در نظر
گرفته شده است ،باید به جواب هاب هر سوال به ترتیب زیر نمره بدهید.
بخش دوم ( 15سوال):

برای جوابی که بیش از همه از نظر شما اهمیت دارد نمره  4بدهید
برای جوابی که در درجه دوم اهمیت قرار دارد نمره  3بدهید
برای جوابی که در درجه سوم اهمیت قرار دارد نمره  2بدهید

برای جوابی که کمتر از بقیه از نظر شما اهمیت دارد نمره  1بدهید

بخش اول

 -1به نظر شما تحقیقات علمی بیشتر متوجه چه هدفی باشد؟
الف :کشف حقیقت
ب :استفاده های علمی
-2کتب آسمانی بطور کلی از چه لحاظ برای شما جالب توجه هستند؟
الف :از نظر قدرت بیان و داستان های زیبا
ب :از نظر جنبه های روحانی
-3کدامیک از افراد زیر سهم بیشتری در پیشرفت تمدن بشری داشته است؟
الف :ابن سینا
ب :کاوه آهنگر
 -4به فرض اینکه استعداد و شایستگی یکسانی برای دو شغل زیر داشته باشید کدامیک
را انتخاب می کنید؟
الف :تجارت
ب :وزارت

بخش اول
-5آیا به نظر شما صحیح است که هنرمندان بزرگ در هنر خود فقط احساسات خود را در
نظر بگیرند و به تمایالت دیگران توجهی نداشته باشند؟
الف :بلی
ب :خیر
 -6به نظر شما تحصیل در کدامیک از رشته های زیر برای بشریت اهمیت دارد؟

الف :ریاضیات
ب :الهیات
 -7به نظر شما رهبران اجتماع به کدامیک از کارهای زیر باید توجه کنند؟
الف :کوشش برای انجام برنامه های سودمند و عملی
ب :تشویق پیروان خود به رعایت حقوق دیگران
-8در جشن ها و مراسم های باشکوه بیشتر تحت تاثیر چه چیز واقع می شوید؟
الف :شکوه و زیبایی جشن ها
ب :نفوذ و قدرت برگزارکنندگان جشنها

بخش اول
 -9کدامیک از این دو خصوصیت را مهمتر می دانید؟
الف :پایبندی به ارزش های روحانی و تعالیم مذهبی
ب :نوع دوستی و کمک به دیگران
 -10اگر هم در ادبیات و هو در فیزیک تخصص کافی داشتید ،تدریس کدامیک از دو رشته
را در دانشگاه ترجیح می دادید؟
الف :ادبیات
ب :فیزیک
 -11از دو کتاب زیر خواندن کدامیک را ترجیح خواهید داد؟
الف :نقش مذهب در دنیای امروز
ب :عوامل رشد اقتصادی
 -12از دو مقاله زیر که در روزنامه چاپ شده است کدامیک را دقیقتر می خوانید؟
الف :سازمان ملل در ده سال گذشته

ب :یک نظریه جدید علمی اعالم شده

بخش اول
 -13در بازدید از اماکن مذهبی بیشتر تحت تاثیر چه چیزی واقع می شوید؟
الف :احساسات مذهبی
ب :سبک معماری و تزئینات
-14در صورت داشتن وقت و فراغت کافی کدامیک از دو فعالیت زیر را ترجیج می دهید؟
الف :کاراموزی در یک حرفه جالب
ب:فعالیت افتخاری در موسسات خیریه
-15در بازدید از یک نمایشگاه به دیدن کدام قسمت آن بیشتر عالقمندید؟
الف :محصوالت صنعتی

ب :وسایل علمی و آزمایشکاهی
-16در کدامیک از دو بحث زیر مایلید شرکت کنید؟
الف :رئ=وابط ایران با کشورهای خارجی
ب :هنر معاصر ایران

بخش اول
 -17هدف مذاهب در حال حاضر بیشتر چه باید باشد؟
الف :توسعه تمایالت خیر خواهانه و نوع دوستانه

ب :تشویق به پرستش خدا و ارتباط معنوی با خدا
 -18اگر فقط دو مجله زیر در اختیار شما بود خواندن کدامیک را ترجیح می دادید؟
الف :علوم جدید

ب :هنر معاصر
 -19شرکت در کدامیک از سخنرانی های زیر برای شما جالب تر است؟
الف :مقایسه مزایای نسبی حکومت انگلیس و آمریکا
ب :مقایسه و توسعه رشد ادیان بزرگ
 -20به نظر شما کدامیک از این دو وظیفه آموزش و پرورش مهمتر است؟
الف :آماده ساختن افراد برای تالش و موقعیت فردی
ب :آماده ساختن افراد برای شرکت در فعالیت های اجتماعی و کمک به همنوعان

بخش اول
 -21به مطالعه زندگی کدام دسته از مشاهیر زیر بیشتر عالقه دارید؟
الف :اسکندر -نادرشاه -ناپلئون
ب :ارسط -.افالطون -ابن سینا
-22کدامیک از مشخصات زیر را نشانه یک تمدن می دانید؟
الف :برخورداری از دستاوردهای علم و صنعت

ب :وجود صمیمیت و محبت بیئ افراد
-23اگر در یک سازمان صنعتی کار کنید (به فرض حقوق مساوی) کدامیک از مشاغل
زیر را انتخاب خواهید کرد؟
الف :مشاور مسائل خصوصی کارکنان
ب :یک شغل اداری
 =24مطالعه کدامیک از دو کتاب زیر را ترجیح می دهید؟
الف :تاریخ مذهب در ایران

ب :تاریخ صنعت در ایران

بخش اول
 -25توجه به کدامیک از دو هدف زیر بیشتر به حال جامعه مفید است؟
الف :حقوق فردی و رفاه اجتماعی

ب :بررسی قوانین رفتار انسان
-26اگر در مقامی باشید که بتوانید یکی از دو کار زیر را انجام دهید ،کدامیک را ترجیح
می دهید؟
الف :باال بردن سطح زندگی مردم
ب :هدایت افکار عمومی
 -27شرکت در کدامیک از سخنرانی های زیر را ترجیح می دهید؟
الف :پیشرفت خدمات اجتماعی در کشور

ب :نقاشان معاصر
-28کدامیک از نظرات زیر را در مورد پیدایش جهان بیشتر ترجیح می دهید؟
الف :جهان مطابق قوانین طبیعی تحول یافته و هیچ نیروی ماورایی در پیدایش آن دخیل
نبوده است
ب :جهان را خداوند آفریده است.

بخش اول

 -29به مطالعه کدامیک از دو بخش زیر در روزنامه ها عالقمند هستید؟
الف :مطالعه مربوط به معامالت ملکی و نرخ اجناس
ب :مطالب مربوط به نمایشگاهها و موزه های هنری
 -30چه نوع تعلیماتی را برای تامین آتیه فرزند خود مهم می دانید؟
الف :مذهبی

ب :ورزشی

بخش دوم

-1به عقیده شما یک دولت خوب به کدامیک از هدفهای زیر باید بیشتر اهمیت دهد؟
الف :کمک به طبقات کم درآمد
ب :توسعه تجارت و صنعت
ج :پیروی از اصول عالی اخالقی در سیاست های خود

د :کسب احترام و حیثیت در بین مردم
-2به عقیده شما کسی که تمام هفته را کار می کند ،چگونه می تواند به بهترین وجهی
جمعه ی خود را بگذراند؟
الف :مطالعه کتاب های ارزنده برای باال بردن سطح دانش عمومی خود
ب :فعالیت در ورزش های مورد عالقه
ج :بازدید از یک نمایشگاه یا موزه هنری
د:کسب احترام و حضور در خانواده

بخش دوم
 -3اگر در مقامی بودید که می توانستید روش آموزشی مدارس را تغییر دهید ،کدامیک
از هدف های زیر را بیشتر دنبال می کردید؟
الف :کمک به پیشرفت اموزش موسیقی
ب :ترویج تحصیالت مربوط به مسائل اجتمعی
ج :توسعه تسهیالت /ازمایشکاهی در مدارس

د :تاکید بر فاید ه عملی درس ها در زندگی
 -4از میان همجنسان خود دوستی با چه آنمی را ترجیح می دهید؟
الف :الیق و کارا و عملی
ب :عالقمند به بررسی فلسفه زندگی خود
ج :داراری شایستگی رهبری و مدیریت
د :دارای عواطف لطیف و احساسات هنری

بخش دوم
 -5اگر در شهر موچکی زندگی می کردید و در آمدتان بیش از مایحتاجتان بود ،ترجیح
می دادید اضافه درآمد خود را به چه نحوی صرف کنید؟
الف :کمک به توسعه صنعت و تجارت
ب :کمک به توسعه تحقیقات علمی
ج :کمک به پیشرفت فعالیت های مذهبی
د :کمک به خانواده های بی بضاعت
-6از چه نوع فیلم هایی بیشتر لذت می برید؟
الف :فیلم های مربوط به زندگی مشاهیر

ب :فیلم هیی که صرف نظر از موضوع به طور کلی صدا و رنگ و شکل به زیبایی در آن
بکار رفته است
ج :فیلم هایی که موضوع اصلی آن رنج و محبت است
د :فیلم هایی که در آنها یک فکر یا یک نظریه مطرح می شود

بخش دوم
 -7اکر توانایی الزم برای انجام مشاغل زیر را داشتید (با فرض حقوق یکسان) کدامیک را
ترجیح می دادید انجام دهید؟
الف:ریاضی دان
ب :بازرگان
ج :عالم روحانی
د :سیاستمدار
 -8اگر پول و فراغت کافی در اختیر داشتید کدامیک از فعالیت های زیر را بیشتر ترجیح
می دادید؟
الف :جمع آوری مجسمه یا نقاشی
ب :تاسیس مرکزی برای نگهداری و پرورش اطفال کودن
ج :فعالیت برای بدست آوردن شغل وزارت یا نمایندگی مجلس
د :تاسیس یک موسسه تجارتی یا مالی خصوصی

بخش دوم
 -9در مجلس عصرانه ای که با عده ای از دوستان (همجنس) دور هم جمع شده اید
دوست دارید در مورد چه مطالبی صحبت کنید؟
الف :معنی و مفهوم زندگی
ب :پیشرفت های جدید علوم
ج :ادبیات
د :رفاه اجتماعی
 -10در تعطیالت تابستان آینده در صورت داشتن توانایی های الزم ،اشتغال به کدامیک از
فعالیت های زیر را ترجیح خواهید داد؟
الف :کار موقت در یک موسسه تحقیقاتی
ب :استراحت در یک محل بی سر و صدا و لذت بردن از مناظر طبیعت
چ :مطالعه درباره زندگی رهبران
د :شرکت در یک دوره ی کارآموزی حرفه ای

بخش دوم

 -11سفرهای اکتشافی شخصی مانند کریستف کلمب برای کشف سرزمین های ناشناخته
از چه لحاظ به نظر شما بیشتر مهم است؟
الف:غلبه بشر را بر روی نیروی طبیعت نشان می دهد
ب :معلومات ما را در زمینه جغرافیا ،هواشناسی و اقیانوس شناسی افزایش می دهد
ج:موجب دوستی بیشتر ی بین افراد و ملت ها می شود
د :هریک از این اکتشافات به سهم خود ما را در درک عظمت خداوند یاری می دهد
 -12به نظر شما چه مالکی باید اساس رفتارهای انسان قرار گیرد؟
الف :اعتقادات مذهبی
ب :معیارهای زیبایی
ج :معیارهای گروه شغلی و همکاران
د:معیارهای نوع دوستی

بخش دوم
 -13اگر استعداد کافی برای مشاغل زیر داشته باشید کدامیک را بیشتر ترجیح می
دهید؟
الف :معلم
ب :فرماندار
ج :بازرگان

د :محقق
 -14چه نوع همسری را تمایل دارید برای خود انتخاب کنید؟
الف :سرزباندار و اجتماعی
ب :عالقمند به کمک به دیگران
ج:پایبند به اصول مذهبی
د :سرشا از استعداد هنری

بخش دوم

-15یک نسخه نفیس خطی قدیم قرآن از نظر شما یادآور چیست؟
الف :نشانه ی رابطه ی معنوی انسان با خداست
ب :یک اثر گرانبها و نادر است
ج :نشانه قدرت و نفوذ اسالم در جهان است
د :نشانه ی هماهنگی و زیبایی در هنر قدیم است

تحلیل و نمره دهی بخش اول و دوم تست

مطابق جداول زیر نمرات بدست آمده در هر ارزش را با هم جمع نمایید تا نمره کل هر ارزش
بدست آید.

تحلیل و نمره دهی بخش اول و دوم تست – ارزش علمی (نظری)

تحلیل و نمره دهی بخش اول و دوم تست –ارزش اقتصادی

تحلیل و نمره دهی بخش اول و دوم تست -ارزش زیبایی شناختی (هنری)

تحلیل و نمره دهی بخش اول و دوم تست -ارزش های اجتماعی

تحلیل و نمره دهی بخش اول و دوم تست -ارزش های سیاسی

تحلیل و نمره دهی بخش اول و دوم تست -ارزش مذهبی

نظام های ارزشی
آلپورت شش نظام ارزشی اساسی را تعیین می کند .به
عقیده وی تمام انسان های دنیا از این شش نظام استفاده
می کنند و هیچ انسانی از این شش نظام خارج نیست و
غیر از این نظام های ارزشی کلی و اساسی ،نظام ارزش
دیگری وجود ندارد.

ارزش علمی

در این نظام ،فرد به علم و دانش ،آن هم به جنبه نظری و
انتزاعی آن و نه معنای عملی و عینی آن ،بها می دهد .هدف
عمده او تحقیق دانش و افزایش یافته های علمی است ،به گونه
ای که اصلا با جنبه های کاربردی و عملی آن ها کاری ندارد.
وی تشنه علم و دانش است و صرفا می خواهد که بخواند و
بخواند.

ارزش های سیاسی

در این نظام ارزشی ،فرد به قدرت و سیاست ارزش و اهمیت
می دهد .وی عقیده دارد که کسب قدرت و مهار دولت ها و ملت
ها از مهم ترین اهداف در زندگی می باشند .هدف اصلی چنین
فردی در زندگی ،یادگیری شیوه ها و فنون جدید سیاست و یافتن
شیوه ای برای قرار دادن خود در یک موقعیت قدرت سیاسی می
باشد.

ارزش های زیبایی شناختی
در این نظام ،فرد عقیده دارد که زیبایی مهم ترین و ارزشمندترین
چیز در زندگی است .هدف اصلی وی در زندگی رشد توانایی
های هنری خود و درگیر شدن با اعمال و حرکاتی است که زیبایی
را در سطح عمومی و خصوصی افزایش می دهد.

ارزش های اقتصادی
در این نظام ارزشی ،فرد به پول و ثروت بها می دهد .هدف
اصلی او در زندگی جمع آوری پول و ثروت زیاد ،تا جایی است
که امکان دارد .او به هیچ چیز غیر از پول و ثروت نمی اندیشد.
حتی ممکن است از خواب و خوراک و خانواده خود بگذرد تا به
پول بیش تر برسد.

ارزش های اجتماعی
در این نظام ،فرد به افراد و ارتباط بین آنان اهمیت می دهد .هدف
اصلی وی در زندگی ،رشد و گسترش ارتباطات دل سوزانه و
محبت آمیز با دیگران است .همچنین ممکن است چنین فردی
درصدد یافتن راه هایی باشد تا از طریق آن ها رفاه و آسایش
عمومی مردم را باال ببرد .چنین فردی همواره به دنبال کسب
رضایت مردم و کسب وجهه و موقعیت اجتماعی است.

ارزش دینی

در این نظام ،فرد اعتقاد دارد که ارزش های دینی ،باالترین،
مق ّدم ترین و ضروری ترین ارزش ها هستند .هدف اصلی او در
زندگی این است که زندگی اش را به شیوه ای عملی کند که با
باورهای دینی اش متحد و سازگار باشد.

نظام ارزش ها و رشته های تحصیلی
 -1رشته علوم ریاضی و فیزیک:
ارزش زیبایی شناختی :مهندسی معماری ،معماری داخلی
ارزش سیاسی :مهندسی مدیریت پروژه ،مهندسی امنیت ،مهندسی انرژی،
ارزش علمی :فیزیک ،آمار و کاربردها ،ریاضیات و کاربردها ،علوم کامپیوتر ،دکتری پیوسته فیزیک ،شیمی
کاربردی ،مهندسی اپتیک و لیزر
ارزش اقتصادی :مهندسی نفت ،مهندسی برق ،مهندسی عمران ،مهندسی مکانیک ،مهندسی کامپیوتر،
مهندسی پزشکی ،مهندسی پلیمر ،مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیما ،مهندسی حمل و نقل ریلی،
مهندسی رباتیک ،مهندسی شیمی ،مهندسی کشتی؛ مهندسی نفت ،مهندسی هوافضا ،مهندسی نساجی،
مهندسی خودرو ،مهندسی راه آهن ،مهندسی دریا ،مهندسی صنایع،
ارزش اجتماعی :مهندسی شهر سازی ،دبیری ریاضی ،دبیری فیزیک
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ارزش دینی----- :

نظام ارزش ها و رشته های تحصیلی
 -1رشته علوم انسانی:

ارزش زیبایی شناختی :باستان شناسی ،ایران شناسی

ارزش سیاسی :علوم سیاسی ،علوم فنی امنیت ،آماد ،حفاظت اطالعات ،امنیت اطالعات ،امنیت اقتصادی،
امنیت بین الملل

ارزش اجتماعی :روانشناسی ،علوم اجتماعی ،مدد کاری اجتماعی ،علوم تربیتی ،پژوهشگری اجتماعی،

مردم شناسی ،تعاون و رفاه اجتماعی ،روزنامه نگاری ،خبرنگاری ،علوم ارتباطات اجتماعی ،روابط عمومی،
دبیری جغرافیا ،دبیری ادبیات و زبان عربی ،دبیری علوم اجتماعی ،آموزش ابتدایی ،دبیری تاریخ

ارزش دینی :تاریخ اسالم ،ادیان و مذاهب ،علوم ورزشی ،کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و حقوق،
شیعه شناسی

ارزش اقتصادی :حسابداری ،مدیریت ،علوم قضایی ،حقوق،
ارزش علمی :زبانشناسی ،فلسفه
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نظام ارزش ها و رشته های دانشگاهی
 -1رشته علوم تجربی:
ارزش زیبایی شناختی :ساخت پروتز دندان ،اعضای مصنوعی
ارزش اقتصادی :پزشکی ،دندانپزشکی ،دارو سازی ،دامپزشکی ،بینایی سنجی ،فیزیو تراپی،
شنوایی سنجی ،تکنولوژی پزشکی هسته ای ،تکنولوژی پرتو درمانی ،پرستاری ،مامایی،

ارزش علمی :زیست گیاهی ،زیست جانوری،زیست دریا ،زمین شناسی ،شیمی محض ،شیمی
کاربردی دکتری پیوسته بیوتکنولوژی ،کارشناسی پرتو شناسی
ارزش اجتماعی :دبیری زیست شناسی ،دبیری شیمی ،بهداشت عمومی،بهداشت و بازرسی
گوشت ،بهداشت مواد غذایی ،کاردرمانی
ارزش سیاسی :مدیریت خدمات درمانی

ارزش دینی---:
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