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 های آسمانیهای درسی پیامارزیابی کارکرد مولفان کتاب 

 ها در تربیت اخلاقیبر مبنای رویکرد تبیین ارزش 

 
 2نصراله عرفانیدکتر  ،*1فائزه ناطقیکتر د، 1شیما عطار

 .، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایرانعلوم تربیتیگروه  .1

 .نور، ایراندانشگاه پیام  گروه روانشناسی، .2
 (52/15/89،تاریخ پذیرش:03/11/89تاریخ دریافت:)

 

 

 سرآغاز

فرصتیی ماسبتب اترای اد تسد و هوبتات صت س   1دوره آموزش عمومی
همتواره  3لحتس  هراتتت اخلتسقی(. اددن1آموزان ابت )در دانش 2اخلسقی

(. در نقشت 3و  2ت )اوده اب 4هسی آموزشیدکی از اهداف اصلی در نظسم
اندازهسی فرهاگی، پتشیسزی در ، دکی از چشم5مهادبی و فرهاگی کشور

، 6(. در بتاد ارنسمتت دربتی ملتی4اخلسق و رفیسر حسات ذکر شده ابت )
(. در بتاد هحتو  5اخلسق ات عاوان شسدسیگی پسدت مطرح گرددده ابت )

هتسی حتنتتسز بتسدر بتس، هراتت اخلسقی پتش7ااتسددن آموزش و پرورش
 (.6مارفی شده ابت ) 8هراتیی

 
 

 
اتت مقولتت هراتتت اخلتسقی، مترور  9ار خلسف هسکتد اباسد اسلسدبیی لتکن

هتسی دربتی اتت مست لت دهد کت در کیتس هس نشسن میپتشتات پژوهش
(. شواهد 8و  7هراتت اخلسقی ات طور جدی و علمی پرداخیت نشده ابت )

و  9اخلسقی رو ات گسیرش ابت )هسی نتز حسکی ابت کت دامات نساسسمسنی
هسی آموزشی ابتت (. ااسارادن آموزش اخلسقتس ، مس ولتت مهم نظسم11
آمتوزان، زمتاتت هوجهی مدارس نسبت ات هراتت اخلسقی دانتش(. کم11)

 (. 13و  12نمسدد )اروز پتسمدهسی نسماسبب اخلسقی را فراهم می
 
 

 چکیده
آموزان اس ارزدسای کسرکرد مول تن متسر خواهد شد. هدف پژوهش حسضر ارزدسای کسرکرد گی هراتت اخلسقی دانشرفع دغدغت چگونزمینه: 

 هسبت.هسی رودکرد هبتتن ارزشهسی آبمسنی ار مباسی اناکسس مول تهسی پتسممول سن کیس 

ان سم شد. جسمات هحقتق را میون مرهبط اس موضوع  هسی مطسلاس  اباسدی، دل ی فسزی و هحلتل محیوا: ادن پژوهش اس هرکتبی از روشروش

 هسی ابیسنهسی آبمسنی دوره او  میوبطت شسمل ابسهتد شسغل در دانشگسههسی دربی پتسمهحقتق هشکتل داد. جسمات آمسری علسوه ار کیس 
ت عاوان نمونت آمسری انیخس  شدند. کلتت ن ر از آنسن ات صور  هدفماد ا 41هراتیی، روانشاسبی و الهتس  اود کت هسی علومهمدان در رشیت
از جسمات هحقتق، در دبیرس اود کت هس ربتدن ات حد اشبسع  گتریهسی نسمبرده ات روش همسم شمسری ارربی شد. روش نمونتمحیوای کیس 

 هسیو از روشهتتس دهآوری دااتترای جمتتعفتش، پربشاسمت محقق بسخیت و چک لتست محقق بسخیت هحلتل محیوا  از نظری ادامت داشت.
 ارداری گرددد.اهره هتتساتترای ه زدتتت و هحلتتتل دادهآنیروپی شسنون و هسپستس 

اند و وضاتت کسرکرد مول سن  هس ات وحد  نظر ربتدهرودکرد هبتتن ارزش مول ت از 11خبرگسن دراسره  کت هس حسکی ابت: دسفیتهایافته

هسی مذکور ات هرهتب حسئز هس در محیوای کیس هسی رودکرد هبتتن ارزشار ابسس اسزهس  مول ت 9و  8، 7سی ههسی آبمسنی پسدتهسی پتسمکیس 
 اسشد.می 1و  2، 3رهبت 

آموزان در رابیسی هوانسیاد هسثترگذاری قسال هوجهی در هراتت اخلسقی دانشهس کت میهسی رودکرد هبتتن ارزشهوزدع مول تگیری: نتیجه

هسی آبمسنی ات صور  نسمیوازن ابت. هسی پتسمهسی اخلسقی در مواجت اس هضسدهسی ارزشی داشیت اسشاد، در محیوای کیس زشبسزی ارش سف
 اسشد. هسی رودکرد مذکور نتسزماد ه دددنظر میهسی نسمبرده ار مباسی اناکسس مول تااسارادن عملکرد مول سن کیس 

 

 هسی آبمسنی، مول سنپتسم هسی دربیهس، کیس هبتتن ارزش رودکرد هراتت اخلسقی،، اخلسق: ناگکلیدواژ
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ای پترورش ن را ات گونتترود کت فراگترالحس  از مدارس انیظسر میاددن
(. دااتی 14دهد کت ایواناد دربت را از نسدربت اخلسقی هشختص دهاد )

آمتوزان هسی آموزشی فقط ات انیقس  ااد دانشتی اتت دانتشکسرکرد نظسم
هس نتتز ااتسن و اخلسقی آنشود، الکت کسرکرد ها سردن، ارزشمحدود نمی
مالمتسن اتتسنگر آن  11(. در ادن رابیس، ه سر  زدستیت15اسشد )مطرح می

(. لتذا 16هتسی بتایی آمتوزش اخلتسق کتسرادی ندارنتد )ابت کت شتتوه
(. 17انتد )رودکردهسی بایی هراتت اخلسقی مورد نقد فتراوان واقتع شتده

هتسی آموزشتی، هتسی عمتده در نظتسمااسارادن امتروزه دکتی از دغدغتت
 آموزان ابت؛ زدترا در عرتر حسضتر ددگترچگونگی هراتت اخلسقی دانش

صرف شاسخت ضرور  و جسدگسه هراتتت اخلتسقی متدنظر نتستت، الکتت 
مس ولسن ات دنبس  راهکسرهسدی ارای چگتونگی هراتتت اخلتسقی هستیاد 

رغم آنکت دراسره چرادی هراتتت اخلتسقی، هوافتق دلتل کت علی(. اددن18)
پتردازان وجتود دارد، لتتکن دراتسره چگتونگی هراتتت زدسدی اتن نظردت
(. اتت طتوری کتت رودکردهتسی 19ظرهتس زدتسد ابتت )اخلسقی، اخیلسف ن

مطترح شتده ابتت. از  میاددی ارای چگونگی هراتت اخلسقی فراگتتران
کت اعیراضی در اراار وجود طتف وبتتای  11هسقبتل رودکرد هبتتن ارزش

گردد. طرفداران هسی میضسد ابت کت موجب بردرگمی افراد میاز ارزش
 12بتسزیراد کمک شود هس ات شت سفادن رودکرد مدعی هسیاد، اگر ات اف

هسدشسن اپردازند، الگوهسی رفیسری آنسن هغتتر خواهد کترد. مباتسی ارزش
ارنسمت هراتت اخلسقی ادن رودکرد، هلسشی در جهت کمک ات افتراد اترای 

(. از ماظر ادن رودکترد، 21هسبت )رهسدی از بردرگمی در انیخس  ارزش
-اسشد هس ادون هتچ اجبسری، دانشارنسمت هراتت اخلسقی اسدد غترمسیقتم 

هسی اخلسقی را هوجتت کاد. پس اسدد ات فراگتتر اخیتتسر آموز چرادی ارزش
هسی اخلسقی خود، گزدات اهیر را انیخس  داده شود هس ایواند از اتن انیخس 

هتسی خسصتی نتستت، هدف ادن رودکرد، آموزش ارزش داای (.21کاد )
آمتوزان را اتس هتسی دانتشارزش الکت در هلسش ابت کت امکسن مقسدستت

(. ااسارادن ادن رودکرد، مخسلف هلقتن 22هسی ددگران فراهم نمسدد )ارزش
هسبت و اصرار دارد کت شاسبسدی، گزداش و عمل اتر طبتق دتک دددگسه

(. 23نظسم ارزشی، اسدد هاهس از طردتق عقتل و ابتیدلس  صتور  گتترد )
ادن رودکرد ات جتسی  شود کسر هراتت اخلسقی درهرهتب مشخص میاددن

لحتس  هسبت. اددنارزش 13هس، اتشیر میوجت شکوفسبسزیهغتتر در ارزش
گتردد و آموزان پرهتتز متیهسی دانشدر ادن رودکرد از دبیکسری ارزش

شتود هس ات آنسن کمک میهس، در هوضتح ارزشضمن احیرام ات آزادی آن
(24 .) 

هسی آموزشی میمرکز، نظسمهسی آموزشی ات ودژه در جس کت در نظسم از آن
هسی دربی محوردتت داشتیت و هس کیس و ات هبع آن 14هسی دربیارنسمت

ربتد کتت هتدودن گردند، اداگونت ات نظر متیمدون هراتیی محسو  می
هوانتد هتس متیهسی رودکرد هبتتن ارزشهسی دربی ار ابسس مول تکیس 

-متی هسا کیس ابیراهژی موثری در هحقق اهداف ادن رودکرد اسشد؛ زدر

(. مترور 25هواناد در پترورش و هاتسلی اخلتسق فراگتتران، م تتد اسشتاد )
هسی دربی در هر بتطح و دهد کت کیس هسی پتشتن نشسن میپژوهش

هتس و دهی ات نگترشهواناد ات عاوان اازار اولتت ارای شکلموضوعی می
 ی دسزدههسی دسدگترهوان گ ت از متسن حوزهمی(. 26رفیسرهس عمل کااد )

ادتی کتت در آن گسنت درج شده در باد راهامسی ارنسمت دربی ملی؛ حوزه
اتش از همت ات هراتت اخلسقی پرداخیت شده، حوزه قرآن و ماسرف ابلسمی 

هسی دربتی مترهبط اتس ادتن رود کت کیس ابت؛ لذا ادن گونت انیظسر می
هسی سن کیس حوزه در زمتات هراتت اخلسقی ماشس اثر اسشاد. امس اداکت مول 

اند، پربشی ابتت کتت هسی آبمسنی هس چت حد در ادن امر موفق اودهپتسم
ات ماظور پسبخگودی ات آن، ادن پژوهش طراحی شده ابت. البیت قساتل 

هسی آبمسنی در هحقتقس  پتشتتن هسی پتسمذکر ابت کت محیوای کیس 
در ادن  اند، لتکن ملسک هحلتل اس ملسک مورد نظرمورد هحلتل قرار گرفیت

-هحقتق می سو  اوده ابت. ات عاوان مثس  در پژوهشی محیوای کیتس 

هتسی هتوش هسی آبمسنی ار ابتسس متتزان هوجتت اتت مول تتهسی پتسم
(. دتس در هحقتتق ددگتری، 27مورد هحلتل قرار گرفیتت ابتت ) 15اخلسقی

هسی آبتمسنی پسدتت ه تیم اتر پژوهشگران ات هحلتل محیوای کیس  پتسم
(. 28اند )هسی هراتت ابلسمی پرداخیترداخین ات انواع روشمباسی متزان پ

هسی آبتمسنی اتر ابتسس متتزان هسی پتسمارربی هحلتل محیوای کیس 
هسی پسدت اخلتسقی ارنسمتت دربتی ملتی نتتز هحقتتق هسکتد ار شسدسیگی

-ددگری در ادن ارهبسط ابت کت نیسدج آن حسکی ابت در هتدودن کیتس 

هسی پسدت اخلسقی ارنسمت دربتی ملتی دسیگیهسی نسمبرده ات ارخی از شس
(. ااتسارادن در 29انتد )هوجت کمی شده و ارخی ددگر نتتز مغ تو  مسنتده

مطسلاسهی در اس  شاسبتسدی  ءسی قبلی اتسنگر خلسهمرور پژوهشم موع 
هتسی رودکترد هسی آبمسنی ات مول تهسی پتسممتزان هوجت مول تن کیس 

علسوه ار پر کردن ادن خلسء مطسلاسهی  هسبت. لذا ادن پژوهشهبتتن ارزش
-هسی پتسمهواند ات نیسد ی ما ر شود کت اسزخوردی ات مول تن کیس می

-هسی آبمسنی، جهت هقودت نقسط قو  و رفع نقسط ضاف محیوای کیس 

لحتس  هتدف پتژوهش حسضتر، ارزدتسای هسی مذکور خواهد اتود. اتددن
ی ار مباتسی اناکتسس هسی آبمسنهسی پتسموضاتت کسرکرد مول تن کیس 

هردن مست لت پتژوهش هسبت. لتذا عمتدههسی رودکرد هبتتن ارزشمول ت
هتسی هتسی پتتسمفالی عبسرهست از اداکت وضاتت کسرکرد مول سن کیتس 

هتس در محیتوای هسی رودکرد هبتتن ارزشآبمسنی ار ابسس اسزهس  مول ت
 هسی نسمبرده چگونت ابت؟کیس 

  

 روش
هسی مطسلاتس  ابتاسدی، دل تی فتسزی، از روشپژوهش فالی اس هرکتبی 
جسمات  .قتسبی و هحلتل محیوای کمی ان سم شد -هحلتل محیوای کت ی

هحقتق را میون مرهبط اس موضوع هحقتق هشکتل داد. جسمات آمسری علسوه 
هتسی آبتمسنی دوره او  میوبتطت در بتس  هتسی دربتی پتتسمار کیس 
همتدان  هسی ابیسنشگسهشسمل ابسهتد شسغل در دان 1398-99هحرتلی 
ن ر از آنسن ات  41هراتیی، روانشاسبی و الهتس  اود کت هسی علومدر رشیت

صور  هدفماد ات عاوان نمونت آمسری انیخس  شدند؛ چترا کتت در متورد 
(. ات 31هاداد خبرگسن مورد نتسز ارای دل ی فسزی هوافق نظر وجود ندارد )

ن ر قسال هغتتتر ابتت؛  51هس  11طوری کت هاداد خبرگسن ادن هکاتک از 
هس، الگوی زدرا از دک بو، هاداد خبرگسن اسدد ات اندازه کسفی اسشد هس پسبخ

خسص خود را نشسن دهاد، لتکن از بوی ددگر، هاداد خبرگسن نبسدد آنقدر 
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(. در پتژوهش 31زدسد اسشد کت احیمس  اخیلسف عقسدتد را افتزادش دهتد )
ده ات روش همتسم شتمسری ارربتی هسی نسمبرحسضر کلتت محیوای کیس 

گتری از جسمات هحقتق، در دبیرس اود کت هس ربتدن ات شد. روش نمونت
 هس از فتش، پربشاسمتآوری دادهحد اشبسع نظری ادامت داشت. ارای جمع

محقق بسخیت و چک لتست محقق بسخیت هحلتل محیوا ابی سده گرددد. 
ز میخررتسن حتوزه روادی صوری و محیوادی پربشاسمت هوبط جمای ا

هراتت اخلسقی ارربی و هسدتد شد. جهتت بتا ش پسدتسدی پربشتاسمت از 
ات دبت آمتد  89/1ارداری گرددد کت ضردب ضردب آل سی کرونبسخ اهره

هسی مراتوط و در نهسدت هسدتد شد. همچاتن ات ماظور ارربی اعیبسر داده
سای نتتومن ات هکاتک دل ی فسزی، از ماتسر اعیبسر اعضس در شتتوه اعیبسردت

گتری شد. ااسارادن اس هوجت ات آنکت در هکاتک دل تی فتسزی، نیتسدج اهره
هتس م تددا  شتد و نظتر آنمراوط ات هر مرحلت ات خبرگسن ارگشت داده 

دردسفت گرددد، اعیبسر اعضس ارقرار ابتت. چتک لتستت محقتق بتسخیت 
مول تت ابتیخراج شتده از هحلتتل میتون در  9هحلتل محیوا اتر ابتسس 

هتوان گ تت و هسدتد شده هوبط خبرگسن طراحی گرددد، لذا  می دبیرس
ادن اازار از روادی مطلوای ارخوردار ابت. همچاتن ات ماظور اطمتاسن از 

هس و هاتتن متزان پسدسدی ادن اازار از گتری بتسهت ثبت    دادهثبس  اندازه
صور  کت فرم نهسدی ههتت شتده هکاتک اجرای م دد ابی سده شد. اددن

هس خوابتیت ر اخیتسر پاج ن ر میخرص هحلتل محیوا قرار گرفت و از آند
هسی متورد نظتر را اتت صتور  همزمتسن و م تزا شد هس اخشی از کیس 

هسی ات دبت آمده، در فرمو  ذدل قرار گرفت ارزدسای نمسداد. بپس داده
ات دبت آمد کت نشسن از پسدسدی قسال قبتو  ااتزار  88/1و ضردب پسدسدی 

ی داده اود. واحد ثبت در ادن هحقتتق را مضتسمتن هشتکتل داد. آورجمع
ای صتور  ااتدی اتس روش جابتتروش شمسرش نتز فراوانی اود و مقولت

هس پتش از اجرای هحقتق هاتتتن شتدند و اتت همتتن گرفت، داای مقولت
(. جهتت ه زدتت و 32دلتل ات آن، روش از پتش هاتتن شده نتز گوداتد )

 گتری شد.هسی آنیروپی شسنون و هسپستس اهرههس از روشهحلتل داده
 

 
 

 یافته ها
اس هاردف دامات میغترهسی کت ی در جتدو  تعریف متغیرهای زبانی: 

 اند. هس پسبخ داده( خبرگسن اس ذهاتت دکسسن ات بوا 1)
 

 اعداد فازی مثلثی متغیرهای کلامی :3جدول 
متغیرهای 

 کلامی

 عدد فازی

 مثلثی  

عدد فازی قطعی 

 شده

 9375/1 ( 1و  25/1و  1) ختلی زدسد

 75/1 ( 75/1و  15/1و  15/1) زدسد

 5/1 ( 5/1و  25/1و  25/1) میوبط

 25/1 ( 25/1و  15/1و  15/1) کم

 1625/1 ( 1و  1و  25/1) ختلی کم

 
( اعداد فسزی قطای شده، اس ابی سده از فرمو  متاکووبتکی 1در جدو  )

 اند: ه( ات دبت آمد1ات صور  رااطت )
 ( 1رااطت )

                                                                                                                      

 
ابیخراج شده از مطسلاس   مول ت 9نظربا ی مرحلت او : در ادن مرحلت، 

شتد کتت نیتسدج شتمسرش  اباسدی، در قسلب پربشاسمت ات خبرگسن اربس 
گتتری هس و متسنگتن فسزی زدادی شده هر مول ت کت اس اهرههسی آنپسبخ

 ( ارائت شده ابت. 2( محسببت گرددده در جدو  )3( و )2( و )1از روااط )
 (  2رااطت )

 
 (3رااطت )

 
 هتسیمتسنگتن ددتدگسه aveAام و iاتسنگر دددگسه خبره  iAدر روااط فوق 
 (.33خبرگسن ابت )

 
 

 های مرحله اول نظرسنجینتایج شمارش پاسخ: 2جدول 
 

 هاهای رویکرد  تبیین ارزشمولفه

 

 علامت

 اختصاری 

 مولفه

  میزان موافقت خبرگان 

 خیلی ( ) 

 زیاد 

 خیلی کم متوسط زیاد

 کم 

آموزان ات ه حص و کا کسوی می کرانت هرغتب دانش
 شسنهسی مورد علسقتیسرهس و ارزشدراسره رف

 82/1 1 1 5 13 22 1م

هسدی هس از طردق اد سد     فرصتبسزی ارزشش سف
 هسی میضسدارای احث و گ یگو پترامون ارزش

 91/1 1 1 1 5 35 2م

هوجت ات ارزشمادی چگونت انددشتدن ات جسی ات چت 
 انددشتدن 

 89/1 1 1 1 8 31 3م

-س  افراد از طردق اد سد فرصتهوجت ات آزادیِ حق انیخ

 هس هسدی ارای گزداش ارزش
 91/1 1 1 1 5 35 4م
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گذاری در مواجت اس هسی هبتتن ارزشهقودت مهسر 
 هضسدهسی ارزشی

 75/1 1 2 7 17 14 5م

 67/1 1 8 3 21 9 6م هوجت ات دلسدل رعسدت حقوق فردی و گروهی 

هس و زشآموزان ات رفع ااهسمس  موجود در ارهشودق دانش
 الگوهسی رفیسری غترمیاسرف از طردق درک مبسنی ارزشی

 77/1 1 1 4 27 9 7م

هسی آموزان در هشختص ارزشهوجت ات هوانسدی دانش
 هسی ادخو  از ارزش

 64/1 1 5 12 18 5 8م

 78/1 1 1 2 31 8 9م هوجت ات خودگردانی و پذدرش مس ولتت در ان سم کسرهس 

 
 

هتس دهد کت خبرگتسن دراتسره اکثتر مول تتشسن می( ن2هسی جدو  )دسفیت
 هوافق نظر زدسدی دارند.

در ادن مرحلت، نظرا  خبرگسن در خرتوص نظرسنجی مرحله دوم: 

هس کت در مرحلت قبل در قسلب هسی رودکرد هبتتن ارزشمارفی بسدر مول ت
بوا  اسز در انیهسی پربشاسمت اخذ شده اود، هوبط جمای از میخررسن 

گتری مدلل ات ودژه هوجت ات هرمتم»ای اس عاوان ددد و مول تپسلسدش گر

و اس علسمت اخیرتسری  «هسی هاسرض ارانگتز اخلسقیدر مواجت اس موقاتت
ات پربشاسمت اضسفت شد. بپس خبرگسن اس هوجت ات متتزان اخیلتسف  11م

هس اس متسنگتن دددگسه بسدر خبرگسن در مرحلت او ، دواتسره اتت دددگسه آن
( آمتده ابتت. چاسنچتت 3پسبخ دادند کت نیسدج آن در جتدو  )ت پربشاسم

( اسشد، در ادتن 1/1اخیلسف اتن دو مرحلت، کمیر از حد آبیسنت ختلی کم )
 (.33شود )صور  فراداد نظربا ی میوقف می

 

 های مرحله دوم نظرسنجی و مقایسه آن با نتایج مرحله اولنتایج شمارش پاسخ : 1جدول 
های مولفهعلامت اختصاری 

 هارویکرد تبیین ارزش

  میزان موافقت خبرگان 

() 

 

 خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد ()

 00/0 58/0 1 1 3 12 25  1م

 00/0 30/0 1 1 1 2 38 2م

 00/0 30/0 1 1 1 6 33 3م

 00/0 30/0 1 1 1 3 37 4م

 01/0 53/0 1 1 1 11 29 5م

 01/0 50/0 1 1 6 11 24 6م

 00/0 50/0 1 1 3 23 14 7م

 00/0 77/0 1 1 11 13 17 8م

 00/0 53/0 1 1 3 4 33 9م

 - 50/0 1 1 11 4 26 11م

 
 5( حسکی ابت کت در مرحلت دوم، نظربا ی دراسره 3هسی جدو  )دسفیت
اسشتد، ( متی1/1هس کمیتر از )ای کت متزان اخیلسف نظر راجع ات آنمول ت
 وقف شد. می

نظربا ی مرحلت بوم: در ادن مرحلت، خبرگسن اس هوجت ات متزان اخیلسف 
هس اس متسنگتن دددگسه بسدر خبرگسن در مرحلت دوم، دواسره ات دددگسه آن
مول ت اسقتمسنده از مرحلت قبل اود، پسبخ دادند  5ای کت شسمل پربشاسمت

 .( ارائت گرددده ابت4کت نیسدج آن در جدو  )

( اتسنگر آن ابت کت در مرحلت بوم، نظربا ی 4سی جدو  )هدسفیت
( 1/1هس کمیر از )فوق کت متزان اخیلسف نظر راجع ات آن مول ت 5دراسره 
 اسشد، میوقف شد. می

قتسبی و هحلتتل  -هحلتل محیوا: در ادن مرحلت از هحلتل محیوای کت ی
 ت.( آمده اب5گتری شد کت نیسدج آن در جدو  )محیوای کمی اهره
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 های مرحله سوم نظرسنجی و مقایسه آن با نتایج مرحله دومنتایج شمارش پاسخ :1جدول 
های علامت اختصاری مولفه

 هارویکرد تبیین ارزش

  میزان موافقت خبرگان 

() 

 

 خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد ()

 00/0 30/0 1 1 1 6 34 5م

 00/0 51/0 1 1 1 15 24 6م

 00/0 50/0 1 1 5 17 18 8م

 00/0 30/0 1 1 2 4 34 9م

 01/0 58/0 1 1 5 6 29 11م

 

 هاهای رویکرد تبیین ارزشهای آسمانی به مولفههای پیامتوزیع فراوانی میزان تاکید مولفان کتاب : 1جدول
های علامت اختصاری مولفه

 هاتبیین ارزشرویکرد 

 مجموع 9کتاب پایه  8اب پایه کت 1کتاب پایه 

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 92/4 3 11/11 3 1 1 1 1 1م

 92/4 3 1 1 54/11 3 1 1 2م

 83/9 6 1 1 23/19 5 5/12 1 3م

 92/4 3 41/7 2 84/3 1 1 1 4م

 21/8 5 41/7 2 54/11 3 1 1 5م

 11/13 8 41/7 2 18/23 6 1 1 6م

 11/13 8 81/14 4 54/11 3 5/12 1 7م

 21/8 5 81/14 4 1 1 5/12 1 8م

 23/26 16 23/22 6 23/19 5 5/62 5 9م

 56/6 4 81/14 4 1 1 1 1 11م

 111 61 111 27 111 26 111 8 م موع

 
( حسکی ابت کت در م موع، کمیردن فراوانی مراوط 5هسی جدو  )دسفیت

مضمون و اتشیردن فراوانی مراوط  3م اس هسی او ، دوم و چهسرات مول ت
در ادامت جهت ه زدت و هحلتل  اسشد.مضمون می 16ات مول ت نهم اس 

هسی حسصل از هحلتل محیوا از روش آنیروپی شسنون ابی سده گرددده داده
 ( ارائت شده ابت.6کت نیسدج آن در جدو  )

اطلسعسهی  ای کت اسر( اتسنگر آن ابت کت هر مول ت6هسی جدو  )دسفیت
اتشیری دارد، ضردب اهمتت اتشیری نتز دارد. در نهسدت ارای ارزدسای و 

هسی آبمسنی ار ابسس هسی پتسماادی وضاتت کسرکرد مول سن کیس رهبت
هس از روش هسپستس اس فرض هسی رودکرد هبتتن ارزشاسزهس  مول ت

کت  گتری شدههس از طردق روش آنیروپی شسنون اهرهمحسببت وزن مول ت
 ( آمده ابت.7نیسدج آن در جدو  )

 
 های آسمانی های پیامها در کتابهای رویکرد تبیین ارزشمقادیر بار اطلاعاتی و ضریب اهمیت هر یک از مولفه :1جدول 
 31م 9م 8م 1م 1م 1م 1م 1م 2م 3م هاتبیین ارزش های رویکردمولفه

 1 1 411/1 579/1 612/1 511/1 886/1 455/1 996/1 1 (jEآنیروپی هر مول ت )

 1 1 192/1 131/1 138/1 115/1 199/1 112/1 224/1 1 (jWوزن هر مول ت )  

 

 هاهای رویکرد تبیین ارزشهای آسمانی در راستای بازتاب مولفههای پیامبندی کارکرد مولفان کتابارزیابی و رتبه :1جدول 
ها از فاصله گزینه هاگزینه      

 مثبتآل جواب ایده

ها از فاصله گزینه

 آل منفیجواب ایده

شاخص 

 نزدیک نسبی

رتبه هر 

 گزینه
هسی ار مباسی اناکسس مول ت 7هسی آبمسنی پسدت کسرکرد مول سن کیس  پتسم

 هسرودکرد هبتتن ارزش
1581/1 1 1 3 

هسی ار مباسی اناکسس مول ت 8هسی آبمسنی پسدت کسرکرد مول سن کیس  پتسم
 هسارزشرودکرد هبتتن 

1741/1 1343/1 644/1 2 

هسی ار مباسی اناکسس مول ت 9هسی آبمسنی پسدت کسرکرد مول سن کیس  پتسم
 هسرودکرد هبتتن ارزش

1821/1 1522/1 649/1 1 
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-کیتس  مول تن کت وضاتت کسرکرد ( اتسنگر آن ابت7هسی جدو  )دسفیت

هتسی هتس  مول تتار مباسی اسز 9و  8، 7هسی هسی آبمسنی پسدتهسی پتسم
هسی مذکور ات هرهتب حسئز رهبت هس در محیوای کیس رودکرد هبتتن ارزش

 اسشد.می 1و  2، 3

 

 بحث
ت خبرگسن پس از طتی بتت مرحلتت ک حسکی ابت هسی دل ی فسزیدسفیت

هس ات وحتد  نظتر رودکرد هبتتن ارزش مول ت از 11 نظربا ی، در مورد
آموزان ات ه حتص و کا کتسوی نشهرغتب دا»اند کت عبسرهاد از: ربتده

بتسزی شت سف»، «شتسنهسی مورد علسقتمی کرانت دراسره رفیسرهس و ارزش
هتسدی اترای احتث و گ یگتو پترامتون هس از طردق اد سد فرصتتارزش
هوجت ات ارزشمادی چگونت انددشتدن ات جتسی اتت »، «هسی میضسدارزش

هوجت اتت آزادیِ حتق انیختس  افتراد از طردتق اد تسد »، «چت انددشتدن
-هسی هبتتن ارزشهقودت مهسر »، «هسهسدی ارای گزداش ارزشفرصت

هوجت ات دلسدتل رعسدتت حقتوق »، «گذاری در مواجت اس هضسدهسی ارزشی
آمتوزان اتت رفتع ااهسمتس  موجتود در هشودق دانش»، «فردی و گروهی

، «از طردق درک مبتسنی ارزشتی هس و الگوهسی رفیسری غترمیاسرفارزش
-هسی ختو  از ارزشآموزان در هشختص ارزشهوجت ات هوانسدی دانش»

و  «هوجت ات خودگردانی و پذدرش مس ولتت در ان سم کسرهس»و  «هسی اد
هسی هاتسرض گتری مدلل ات ودژه در مواجت اس موقاتتهوجت ات هرمتم»

 .      «ارانگتز اخلسقی
هسی آبمسنی اتتسنگر هسی پتسمتل محیوای کیس هسی حسصل از هحلدسفیت 

-هس در محیوای کیس هسی رودکرد هبتتن ارزشآن ابت کت هوزدع مول ت

هتسی اسشتد. اتت طتوری کتت دسفیتتهسی نسمبرده ات صور  نسمیوازن می
آنیروپی شسنون نتز نشسن داد کت اتشیردن اسر اطلسعسهی و ضردب اهمتتت 

دانی و پتذدرش مست ولتت در ان تسم هوجت اتت ختودگر»مراوط ات مول ت 
هردن اسر اطلسعتسهی و ضتردب اهمتتت مراتوط اتت اسشد و کممی «کسرهس
آموزان ات ه حص و کا کسوی می کرانت دراسره هرغتب دانش»هسی مول ت

هس از طردتق بسزی ارزشش سف»، «شسنهسی مورد علسقترفیسرهس و ارزش
و  «هتسی میضتسدارزش هسدی ارای احث و گ یگو پترامتوناد سد فرصت

هسی هاتسرض گتری مدلل ات ودژه در مواجت اس موقاتتهوجت ات هرمتم»
 اسشد.می «ارانگتز اخلسقی

هسی هسپستس حسکی ابت کت وضتاتت کتسرکرد مول تسن همچاتن دسفیت 
-ار ابسس اناکسس مول ت 9و  8، 7هسی هسی آبمسنی پسدتهسی پتسمکیس 

هسی مذکور ات هرهتب حسئز حیوای کیس هس در مهسی رودکرد هبتتن ارزش
ای ابتت اسشد؛ زدرا ابسس ادن روش، انیخس     گزداتمی 1و  2، 3رهبت 

آ  ما ی و کمیردن فسصلت را از جوا  کت اتشیردن فسصلت را از جوا  ادده
هتسی ادتن هوان گ ت، دسفیتت(. ااسارادن در کل می34آ  مثبت دارد )ادده

هتسی ت اسزاتای وضاتت کسرکرد مول تن کیس پژوهش اتسنگر نتسز جدی ا
-هسی نسمبرده ار مباسی مول تهسی آبمسنی در هدودن محیوای کیس پتسم

هسی هسی پژوهشهسبت کت ادن نیت ت اس دسفیتهسی رودکرد هبتتن ارزش

-هسی آبمسنی ات دلتل کمهسی پتسمددگر مبای ار لزوم اسزنگری درکیس 

هتسی ابسبتی در هراتتت اخلتسقی از مول تهوجهی ات ارخی هوجهی دس ای
 (. 29و  28، 27اسشد )فراگتران همسو می

هسی ادن پژوهش، ات ماظور هسردع در هقودت در م موع ار ابسس دسفیت
هسی آبمسنی هسی پتسمنقسط قو  و رفع نقسط ضاف عملکرد مول سن کیس 

د آموزان اتت کمتک رودکترهسی اخلسقی دانشدر رابیسی رفع نسها سری
هسی آموزشی نظری و عملتی آشتاسدی اتس هس، ارگزاری دورههبتتن ارزش

هتسی متذکور و ارربتی هتس جهتت مول تسن کیتس رودکرد هبتتتن ارزش
هتس اتر ددتدگسه آنتسن در هحقتقتس  ااتدی اثراخشی ارگزاری ادتن دوره

هوان ات محدود هسی ادن هحقتق میشود. از جملت محدوددتپتشاهسد می
هسی آبمسنی و محدود نمودن هحلتل ات هسی پتسمس اودن موضوع ات کی
گتردد در هرهتتب پتشتاهسد متیهس اشسره نمود. اتددنرودکرد هبتتن ارزش

هتسی هسی آهی ات هحلتل وضاتت کسرکرد متول تن بتسدر کیتس پژوهش
هتتسی مخیلتتف هحرتتتلی اتتر ابتتسس متتتزان هوجتتت اتتت دربتتی در دوره

ود؛ چرا کت نیسدج حسصل از رودکردهسی مخیلف هراتت اخلسقی پرداخیت ش
نسپذدر در هراتت اخلسقی هسی جبرانای از اروز آبتبآن، نقش پتشگترانت

 نسل آداده خواهد داشت.

 

 گیرینتیجه
هتسی اخلتسقی چگونگی هراتت اخلسقی فراگتران ات ماظور رفع نساستسمسنی

هتسی آموزشتی در برابتر جهتسن هسی اصلی نظسمآنسن، دکی از دغدغت
-ابیسی رفع ادن نگرانی، هوجت اتشیر مول تن ات هدودن کیتس ابت. در ر

هسی رودکردهسی مخیلف هراتتت اخلتسقی از هسی دربی ار ابسس مول ت
هس نقش ات بزادی دارد کتت ادتن امتر نتسزماتد جملت رودکرد هبتتن ارزش

ای را اترای هوانتد زمتاتتارزدسای ابتت؛ زدترا نیتسدج حسصتل از آن، متی
راهکسرهسی هقودت نقسط قو  و رفع نقسط ضتاف اسزانددشی در خروص 
 بسزی رودکردهسی مخیلف هراتت اخلسقی از قبتلکسرکرد مول سن در پتسده

هسی دربی را فراهم آورد. ار ادن ابسس هس در کیس رودکرد هبتتن ارزش
هسی آبمسنی در هراتتت در هحقتق فالی اس هوجت ات نقش مهم درس پتسم

هسی هسی پتسمسای وضاتت کسرکرد مول سن کیس اخلسقی نوجوانسن، ات ارزد
هتس پرداخیتت هسی رودکرد هبتتن   ارزشآبمسنی ار مباسی اناکسس مول ت

هوانستیاد هسی رودکرد مذکور کت میشد کت مشخص گرددد، اکثر مول ت
آموزان در رابتیسی هسثترگذاری قسال هوجهی در هراتت اخلسقی       دانش

قی در مواجتتت اتتس هضتتسدهسی ارزشتتی در هتتسی اخلتتسبتتسزی ارزششتت سف
هسی هاسرض ارانگتز اخلسقی داشتیت اسشتاد، در هاظتتم محیتوای موقاتت
انتد. هوجهی قترار گرفیتتاند و دس مورد کمهسی نسمبرده مغ و  مسندهکیس 

هتسی متذکور، هوان گ ت کت در هتدودن محیتوای     کیتس ااسارادن می
هس از هوزدع نرمسلی کرد هبتتن ارزشهسی رودمتزان هسکتد مول تن ات مول ت

گتری نمود کت کسرکرد مول سن هوان نیت تلحس  میارخوردار نتست. اددن
هسی رودکترد هبتتتن هسی آبمسنی ار ابسس اسزهس  مول تهسی پتسمکیس 
هتوان اذعتسن هرهتب متیاسشد.        اددنهس نتسزماد ه دددنظر میارزش
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هس و ارزدسای کتسرکرد ودکرد هبتتن ارزشهسی رداشت کت شاسبسدی مول ت
هس ضتروری ابتت؛ هسی دربی ار مباسی اناکسس آن مول تمول سن کیس 

زدرا نیسدج حسصل از آن در ارائتت الگتوی ارنسمتت دربتی هراتتت اخلتسقی 
 هر و کسرآمدهر کسرارد دارد. کسمل
 

 های اخلاقیملاحظه
داری اخلتسقی امسنتت در ادن پژوهش اس مارفی ماساع مورد ابی سده، اصل

 .رعسدت و حق مااوی مول تن آثسر محیرم شمرده شده ابت
 

 سپاسگزاری
ردزی دربی دانشتگسه مقسلت حسضر مسیخرج از ربسلت دکیری رشیت ارنسمت

نقتد و ارربتی جسدگتسه رودکردهتسی هراتتت  »آزاد واحد اراک اس عاوان 
-متی «مطلو اخلسقی در ارنسمت دربی دوره میوبطت او  و ارائت الگوی 

هتسی اسشد. از ابسهتد ازرگوار راهامس و مشسور و بسدر ابسهتد محیرم رشیت
هسی همتدان و هسی ابیسنعلوم هراتیی، روانشاسبی و الهتس  در دانشگسه

 گردد.مرکزی هقددر و هشکر می
 

 هنام واژه
 General education course .1 دوره آموزش عمومی

 Ethics .2 اخلسق

 Moral education .3 یهراتت اخلسق

 Educational systems .4 نظسم هسی آموزشی

 Cultural engineering map .5 نقشت مهادبی ارق

 National curriculum document .6 باد ارنسمت دربی ملی
7. Fundamental evolution document of education 

 باد هحو  ااتسددن آموزش و پرورش

 Educational areas .8 هسی هراتییبسحت

 Upstream documents .9 اباسد اسلسدبیی

 Lived experiences .10 ه سر  زدسیت

 Values explanation approach .11 هسهبتتن ارزش رودکرد

  Clarification of values .12 هسبسزی ارزشش سف

 Flourishing of value .13 هسشکوفسبسزی ارزش

      Curriculum .14 ارنسمت دربی 

    Moral Intelligence .15 هوش اخلسقی
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