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 The purpose of this article is to examine the features of 
values education curriculum. The approach of the 
qualitative article and its method is systematic review 
based on the model of Wright et al. (2007). The 
research community consists of 87 articles on the 
features of the value education curriculum that have 
been presented in prestigious scientific journals 
between 2000 and 2020. The research sample consists 
of 31 articles that were purposefully collected and 
selected based on thematic monitoring of data. The 
data of the article are collected from the qualitative 
analysis of the studied documents. Based on data 
analysis, the characteristics of the values education 
curriculum in two dimensions: why values education 
curriculum in the form of individual needs and needs 
and social needs and dimensions and how the values 
education curriculum in the form of objectives such as 
goals: final, general And partial; Content: principles, 
how to organize, organizing pattern and concepts; 
Teaching−learning strategies: direct, semi−direct and 
indirect; Learning materials and resources: written and 
non−written resources; Manpower: The role of the 
teacher and the teacher's competencies; Grouping: 
Collaborative group; Learning experiences: individual 
and group experiences; Location: main and secondary; 
Time: formal and informal and evaluation: oral and 
practical.
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چکیده  اطالعات مقاله 

 کـردیهـا اسـت. رو آمـوزش ارزش یبرنامه درسـ یها یژگیو یهدف مقاله حاضر بررس
) ٢٠٠٧و همکـاران ( تیـبراسـاس مـدل را کیستماتیو روش آن مرور س یفیمقاله ک

آمـوزش  یبرنامـه درسـ یهـا یژگیمقاله درباره و ٨٧است. جامعه پژوهش متشکل از 
معتبـر  یعلمـ جـالتدر م یالدیمـ ٢٠٢٠تـا  ٢٠٠٠ یهـا سال نیهاست که ب ارزش

و  یآور  مقاله است که به صورت هدفمند جمع ٣١اند. نمونه پژوهش شامل  ارائه شده
 یفـیک لیـمقالـه از تحل یهـا انتخـاب شـدند. دادههـا  داده یموضـوع شیبراساس پا

 یهـا یژگـیهـا، و داده لیـو تحل هیاند. براساس تجز  شده یاسناد مورد مطالعه گردآور 
ها در قالب  آموزش ارزش یبرنامه درس ییدر دو بعد چرا ها آموزش ارزش یبرنامه درس
برنامـه  یو بعد چگـونگ یاجتماع یازهایها و ن و ضرورت یفرد یازهایها و ن ضرورت

محتـوا:  ؛ییو جز  یکل ،ییمانند اهداف: غا یها در قالب مقوالت آموزش ارزش یدرس
 یهـــاراهبرد م؛یو مفـــاه یســـازمانده یالگـــو  ،یســـازمانده یاصـــول، چگـــونگ

: یر یادگیـمـواد و منـابع  م؛یرمسـتقیو غ میمسـتق مـهین م،ی: مستقیر یادگی−یاددهی
معلم؛  یها تی: نقش معلم و صالحیانسان یرو ین رمکتوب؛یمنابع مکتوب و منابع غ

مکان:  ؛یو تجارب گروه ی: تجارب فردیر یادگیتجارب  ؛یار ی: گروه همیبند  گروه
اسـتخراج  یو عملـ ی: شـفاهیابیزشـو ار  یررسـمیو غ یزمان: رسم ؛یو فرع یاصل
 .دیگرد

   
  ٢۴/۴/١۴٠٠دریافت: تاریخ 
  ١۵/١٢/١۴٠٠ پذیرش:تاریخ 

  
    واژگان کلیدی:
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 کیستماتیمرور س

 

مقاله علمی ـ پژوهشی
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  مسئله انیب
. اسـت هـا ارزش مقولـه تـاریخ طول در مهم بسیار مباحث از یکی
 اساسـی اهـداف از 1هـا ارزش آموزش و ها ارزش شناسایی به توجه
ـدْ  وَ « کـریم قـرآن منظـر از. شـود می محسوب آموزشی های نظام  لَقَ
نا مْ رَّ مَ   بَنی كَ  کرامـت بـا و ارزشـمند موجـوی انسان )٧٠ اسراء،( »آدَ
 هـدایت و وجودی های طرفیت و ها توانمندی از استفاده با که است
 الهـی هـای ارزش به متخلق و کند می طی را خود تکاملی سیر الهی
 دسـت اسـت الهـی قـرب بـه رسیدن که خلقت غایت به تا شود می
 و) ٢ جمعــه، ؛١۶۴ عمــران، آل( کـریم قــرآن آیـات براســاس. یابـد

 هـدف تـرین بـزرگ هـا ارزش آموزش ،ائمه و پیامبر روایات
 در اکـرم پیـامبر. اسـت بـوده محمد حضرت جمله از پیامبران،
ِّمَ  بُعِثْتُ  إِنَّامَ « حدیث ُمتَ مَ  ألِ كارِ قِ  مَ الَ َخْ بـه  یکه مـن بـرا یبه راست" »األْ

 را خود رسالت از هدف "ام کمال رساندن مکارم اخالق مبعوث شده
. است نموده بیان انسانی واالی های ارزش و اخالقی مکارم آموزش
 بیدار ها انسان در را جویی حقیقت و فطری های گرایش ابتدا پیامبران

گاهانـه عمل زمینه ها انسان به معرفت و شناخت دادن با سپس و  را آ
 از انـد داشـته ها ارزش به خاصی نگاه نیز فیلسوفان. کردند می فراهم
 حسـنی،( طباطبایی عالمه و) ١٣٨٧ بابایی، و ایمانی( فارابی جمله
 کمـال و سـعادت به دستیابی و خداوند به ایمان و شناخت ،)١٣٨٣

 مطهـری شهید دیدگاه از. اند دانسته ها ارزش آموزش اصلی هدف را
 حرکـت الزمـه هـا ارزش و اسـت نیازمنـد ها ارزش به ای جامعه هر

 و دارد بسـتگی او هـای ارزش بـه فـردی هـر انسانیت. است جامعه
 کنـد مـی پیـدا تکامـل انسانیتش باشد پایبندتر ها ارزش به که هرقدر

 کنـد می  معرفی ذاتی ارزش را عدالت افالطون،). ١٣٨٢ مطهری،(
 هـا ارزش آمـوزش بنیـان جهـت در نیز ارسطو). ٢٠١٠ 2زایمرمن،(

 ارزشـمند امـور و مـردم بهتـرین توصـیف بـه و کـرد بسیاری تالش
 بسـیاری تعـاریف هـا ارزش آموزش از). ١٣٩٠ نادینگز،( پرداخت

 انـواع بـه را هـا ارزش آمـوزش برخـی). ٢٠٠٢ 3رایان،( است شده
 و ها ارزش آموزان دانش تا شود می انجام مدارس در که هایی فعالیت
 کنند می  اشاره دهند توسعه را آنها یا و بیاموزند را اخالقی های ارزش

 6اگـوز، و ترنبرگ ؛٢٠١١ لووات، ؛٢٠٠٩ 5دمیرل، ؛١٩٩۴ 4تیلور،(
                                                           
1. Values education. 
2. Zimmerman. 
3  . Ryan. 

4. Taylor. 
5. Demirel. 

 هـای فعالیـت از ای جنبه عنوان به را ها ارزش آموزش برخی). ٢٠١٣
 هنجارهـا، اخالقـی، هـای ارزش آن در که کنند می تعریف آموزشی
 آموختـه آمـوزان دانش توسط ارزش بر مبتنی های مهارت و اختیارات

 9پیــک، و هالســتید). ٢٠٠٩ 8جـونز، ؛٢٠٠۴ 7هیــدن،( شــود مـی
 و منسـجم آموزشـی هـدف دو ها ارزش آموزش معتقدند) ٢٠٠۶(

: ب آمـوزان دانش اخالقی توسعه: الف از اند عبارت داردکه یکپارچه
گـاه، شـهروندانی به آموزان دانش کردن اجتماعی  و فعـال متعهـد، آ
 گیرد می قرار اخالقی آموزش حوزه تحت معموالً  اول هدف. مسئول
 زمینــه و) هنجــاری اخــالق ویــژه بــه( اخــالق فلســفه بــا را آن کــه
 معمـوالً  بعـدی هـدف. کند می مرتبط اخالقی توسعه شناختی روان
 مـرتبط سیاسـت بـا  و  گیـرد مـی قرار شهروندی آموزش حوزه تحت
 آمـوزش شـامل جـامع، مفهوم یک عنوان به ها ارزش آموزش. است

 شـهروندی آمـوزش و مـدنی آمـوزش شخصیت، پرورش اخالقی،
) ١۵٣ص، ٢٠٠٠( تیلــور نهایــت در). ٢٠١١ 10برکــوویتز،( اســت
 پیشـنهاد هـا ارزش آمـوزش اصـطالح برای را ای گسترده نسبتاً  دامنه
 متمرکـز شخصـیت آموزش یا اخالقی آموزش بر تنها که است کرده

ــت، ــه نیس ــامل بلک ــوزش ش ــوی، آم ــی، معن ــاعی اخالق  و اجتم
 چنـد آموزش اعتقادی؛ و دینی مطالعات شخصی؛ فرهنگی،آموزش

 هـای فعالیـت بهداشـت؛ و زیست محیط نژادپرستی، ضد فرهنگی،
عنـوان  بـه مدرسـه و زندگی جامعه، تر گسترده پیوندهای و برنامه فوق

  .شود می یادگیرنده جامعه
 هـا ارزش آمـوزش اینکـه رغـم علـی دهـد مـی نشـان ها پژوهش

 غیراخالقی رویدادهای گیرد، می انجام غیررسمی و رسمی صورت به
ــه اجتمــاعی هــای آســیب و  فســاد، خودکشــی، بزهکــاری، ازجمل

 کـه است کرده پیدا گسترش اخیر های سال در جنسی های ناهنجاری
 شـده ریـزی برنامـه و جـدی صـورت بـه را هـا ارزش آمـوزش بـه نیاز
 افسـردگی ازجملـه مشـکالتی بـا آمـوزان دانش از بسیاری. طلبد می

 آینده به بدبینی و ناامیدی ،)١٣٨۴ حسینی، مستخدمین بزرگی، جان(
 ؛١٣٩۵ باقری،( زورگویی  و پرخاشگری ،)١٣٨۶ رضوانی، سعیدی(

 ،)١٣٩۶ همکاران، و قلی یاری( خشونت ،)١٣٩۵ امیری، و محمدی
                                                           
6. Thornberg & Oguz. 
7. Haydon. 

8. Jones. 
9. Halstead & Pike. 
10. Berkowitz. 
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 آمار گفتۀ به. هستند رو روبه) ١٣٩۶ همکاران، و نبوی( هنجارشکنی
 از مـدارس آموزان دانش درمیان هنجارشکنی مسئولین، و تحقیقات و

 ایـن خـود کـه شود می محسوب ما آموزشی نظام اساسی معضالت
 در نابهنجــار آمــوزان دانــش وجــود. دارد نــاگواری پیامــدهای مســئله
 هماننـد نابهنجـاری شود می موجب آنها کنترل امکان عدم و مدارس

 اسفندیاری،. (کند سرایت نیز آموزان دانش دیگر به مسری بیماری یک
 و تعلـیم متخصصـان). ١٣٩٢ نوریـان، و اسـمی شاطریان، ؛١٣٨۵
 هـا ارزش بـه آوردن روی را هـا بحـران ایـن از نجـات راه تنهـا تربیت
 آمـوزش بـرای حلـی راه دنبـال بـه بایـد پـرورش و آمـوزش و دانند می

 و حاکمیـت بنـابراین). ٢٠٠٩ 1تود، و پری( باشد ها ارزش اثربخش
 ثبـات اصلی های مؤلفه از افراد، بین و درون در ها ارزش کردن نهادینه

 نظـام بـه وابسـته جامعه هر استحکام و است جامعه یک سربلندی و
  ). ١٣٩١ همکاران، و حیدری( است آن بر حاکم ارزشی
 هـای مقولـه وصورت گرفته کـدها  های پژوهش در طورکلی به

. اسـت شده یانب ها ارزش درسی برنامه ینهدر زم ای پراکنده ومتعدد 
 خـارج ودر داخل  گرفته تصور وجوی جست به توجه با سویی از

 درسـی برنامـه هـای مؤلفـه سازی یکپارچه جهت یکشور، پژوهش
 دنبال به پژوهش این در لذا. است نگرفته صورت ها ارزش آموزش
بـه  آن ارائـهو  هـا ارزش آمـوزش درسی برنامه های مؤلفه شناسایی
 تحقیقپرسش  یبترت ین. بدیمهست مند نظام و  ساختاریافتهصورت 
 درسـی برنامـه هـای ویژگـی: است تدوین قابل شرح این به حاضر

 یست؟چ ها ارزشآموزش 

  
  روش
 تحلیـل و تجزیه برای که است مرورسیستماتیک حاضر مقاله روش

اســتفاده  هــا ارزشآمــوزش  درســی برنامــه بــه مربــوط مطالعــات
 و ارزشـیابی شناسـایی، بـرای روشی مرورسیستماتیک. است شده

اســت  محققــان توســط گرفتــه صــورت کارهــای وتحلیــل تجزیــه
هفت  یاز الگو پژوهش انجام جهت). ٢٠١٠ 2چبرام،و  ی(اوکول
  .ید) استفاده گرد٢٠٠٧( یکرینگو پ یاناروکاو یت،را ای مرحله

                                                           
1. Perry & Tod. 
2. Okoli & Schabram. 

  پژوهش سؤال یماول: تنظ گام
 آمده است. ١آن در جدول شماره  یها مؤلفهمورد مطالعه و  سؤال
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  ها مؤلفه و پژوهش ت. سؤاال ١ جدول
  چیست؟ ها ارزش آموزشدرسیبرنامههایویژگی  مطالعه مورد سؤال
  .گرفت قراربررسی مورد مختلف جستجویموتورودادهیگاهپاینپژوهش چندینادر  مطالعه مورد جامعه

  .باشند ها ارزشدرسی برنامه با مرتبط آنهانتایجکهگیرندمیقراربررسیموردهاییپژوهش  نتایجی و ها یافته چه
  .باشندمی بعد به ٢٠٠٠ سال ازپژوهشایندربررسیموردمطالعات  زمانی محدودیت

 از نامناسب مطالعات و شد مطالعه فرایند وارد مناسب مقاالت معیارهایی گرفتننظردربا.گرفتقراراستفادهموردسیستماتیکمرورروشپژوهش این در  مطالعات گردآوری روش
  .شد خارجمطالعهفرایند

  
  قرارداد انجام کار ایپروتکل  نییتع: دوم گام

مع   ورود یارهایالف) 
  ؛ها ارزش درسی برنامه ینهدرزم منتشرشده. مقاالت ١
 اهــداف بــا ارتبــاط در را کــافی تاطالعــا کــه هــایی پــژوهش. ٢

 ؛بودند کرده گزارش پژوهش،

 متخصـص داوران زیرنظـر را تخصصـی بررسـی که تحقیقاتی. ٣
  .بودند شده چاپکامل  مقالهبه صورت  و طی

  
مع  خروج یارهایب) 

 تحقیـق یـناهـداف ا ینهدرزم یکه اطالعات کاف هایی پژوهش. ١
 ؛بودند نداده گزارش

 و درمجــالتو  یالزم علمــ یفیــتکــه فاقــد ک هــایی پــژوهش. ٢
 ؛بودند انتشاریافته اعتبار بی های کنفرانس

 قبلبه  یالدیم ٢٠٠٠ سال از پژوهش زمانی دربازه که مقاالتی. ٣
  .بودند شده چاپ

  
 متون یجستجو: سوم گام
 وهشپـژ یاصـل یـازمربـوط بـا ن منـابع جسـتجوی به مرحله این

مقــاالت  یــهابتــدا کل رو ایــن). از٢٠١۵ 1پراشــر،( دارداختصــاص 
ــ ــر از طر یعلم ــقمعتب ــدواژه یجســتجو ی ــژوهش هــای کلی  از پ
 اطالعـات پایگـاه مرکـز ازجملـه، داخلـی اطالعـاتی هـای پایگاه
و  یاتبانـک اطالعـات نشـر ی،جـامع علـوم انسـان پرتال علمی،

نور و پژوهشگاه علوم و  یمجالت تخصص یگاهپا یرانی،مجالت ا
 ینعلـم نـت و همچنـ یفارسـ یشـگرجو یران،اطالعات ا یفناور
 Google, Scopus ؛در خـارج از جملـه یاطالعـات هـای پایگاه

Scientific Information Database, Science Direct, 
                                                           
1. Prashar. 

ProQuest Springlink Taylor & Francis, Google, 

Scholar Eric جستجو شده در  یدیکل های واژه. شدند شناسایی
 شده است. ارائه ٢پژوهش در جدول شماره  ینا

 

  جستجو مورد کلیدی واژگان. ٢ جدول
  یسیانگل  یفارس
  Values Education  ها ارزش آموزش

 Values education of curriculum  ها ارزش آموزش درسیبرنامه
 Values education in schools  مدارس در ها ارزشآموزش

  
  و منابع داده ها پژوهشچهارم: استخراج  گام
از  هریـکمـدنظر در  هـای کلیـدواژهانتخاب منابع مناسـب  برای
با  آمده دست به مقاالت کل. گرفت قرار وجو مورد جست ها پایگاه

 ٨٧) یسـیو انگل یفارسـ ه(مطالعـ ورود معیارهـای گرفتندرنظر 
 معیارهـای گـرفتن نظرو در  آنها یتمام یبود که پس ازبررس مقاله
مقالـه  ١۶مقالـه ( ٣١ نهایتاً محتوا و اعتبار  یاراز منظر مع یخروج
 در. گرفـت قـرار وتحلیل ی) مورد بررسیمقاله داخل ١۵و  یخارج
  .است آمده  استفاده مورد های پژوهش ٣ شماره لجدو



     ١۴٠١تابستان  /۴٠ش/ ١٧س/ تربیت اسالمی   ٨٠

 

  پژوهش ینمورد استفاده در ا منابعو  ها پژوهش. ٣ جدول
  روش سال نویسنده ردیف
  تحلیلی توصیفی ١٣٨٧ باقریوخسروی ١
  محتوا تحلیل−توصیفی یابیزمینه  ١٣٨٧  موسوی و زاده حکیم  ٢
  پیمایشی توصیفی ١٣٩٠ همکارانونصیری ٣
  تحلیلی توصیفی ١٣٩١ غالمرضاییحاجوعلوی ۴
  اسنادی بررسی و تحلیلی ١٣٩١ سلیمیقلعهباقریودهکردی روحانی ۵
  تحلیلی توصیفی ١٣٩١ غالمرضاییحاج ۶
  منطقی تحلیلی ١٣٩١ رفیعفالح ٧
  محتوا تحلیل−توصیفی یابیزمینه  ١٣٩١  رسولی و بهرآباد نوظهوری  ٨
  اسنادی بررسی ١٣٩١ همکارانوسمنگانزارعی ٩
  سنتزپژوهی ١٣٩١ محمدیمهر ١٠
  تحلیلی توصیفی ١٣٩٣ نیلیوموسوی ١١
  کیفی تحلیل ١٣٩۴ حسینخانیوپبدنیامیری ١٢
  تحلیلی توصیفی ١٣٩۴ نسبموسویوفتوحی ١٣
  تحلیلی توصیفی ١٣٩۶ علویوغالمرضاییحاج ١۴
  نقادی و خبرگی ١٣٩۶ ابوالحسنی ١۵
١۶ Veugelers تحلیلی توصیفی ٢٠٠٠  
١٧ Silcock & Duncan تحلیلی توصیفی ٢٠٠١  
١٨ Parrilla تحلیلی توصیفی ٢٠٠١  
١٩ Nesbitt &Henderson تحلیلی توصیفی ٢٠٠٣  
٢٠ Haydon ٢٠٠۴ تحلیلی توصیفی  
٢١ Ho ٢٠٠۶ پدیدارشناسی  
٢٢ Lovat & Clement تحلیلی توصیفی ٢٠٠٨  
٢٣ Lovat تحلیلی توصیفی ٢٠١٠  
٢۴ Lovat, & Clement,& Kerry Dally,& Toomey تحلیلی توصیفی ٢٠١٠  
٢۵ Keddie تحلیلی توصیفی ٢٠١١  
٢۶ Etherington تحلیلی توصیفی ٢٠١٣  
٢٧ Kat lmış پدیدارشناسی ٢٠١٧  
٢٨ Lovat تحلیلی توصیفی ٢٠١٧  
٢٩ Lavere, & Tammik پدیدارشناسی ٢٠١٧  
٣٠ Ulavere & Veisson تحلیلی توصیفی ٢٠١٧  
٣١ Robson تجربی توصیفی ٢٠١٩  

  
  تیفیک یابیارز پنجم گام
قابـل  ینیـتاز اعتبـار و ع یـدبا پذیرد میکه صورت  ای مطالعه هر
 یسـتیمرحله از پـژوهش از چـک ل ینبرخوردار باشد. در ا یقبول

 ۴جـدول شـماره  درشـد.  اسـتفادهاعتبار مطالعه  بردن باالجهت 
  .است شده آورده ارزیابی لیست چکاز  ای نمونه

  
 

  
  

  مطالعه یابیارز یستاز چک ل ای نمونه. ۴ جدول

  ٣ مطالعه  ٢ مطالعه ١ مطالعه  معیار ردیف
  *  *  * گیری نمونه استراتژی ١
  *  *  * داده گردآوری روش ٢
  *  *    هاداده تحلیل و تجزیه نحوه ٣
  *  *  *  تحقیقهدف با تحقیق طرح تناسب ۴
  *  *  * ها یافته روشن بیان ۵
  *  *  *  تحقیق نتیجه مناسب توجه ۶

 کننده هدایت های پارادیم بین تجانس  ٧
  *  *  *  شده انتخاب های روش با تحقیقاتی پروژه

  باال  باال  باال  کیفیت درجه ٨



      ٨١   ها آموزش ارزش یبرنامه درس یها یژگیو نییتب

 

  جینتا ارائهو  ها داده لیو هفتم تحل ششم گام
مقالـه، ابتـدا  باهدفمرتبط  یقاتحاصل از تحق های یافتهتوجه به  با
 با کدها سپس وباز استخراج  یکدگذار یندفرا طریقاز  ها مؤلفه یهکل

 ی. در ادامـه بـراگردیـداستخراج  یمحور یو کدها شده ترکیب هم
 یـک ها ارزشآموزش  یبرنامه درس های مؤلفه یهکردن کل بندی دسته

  .آمدبه دست  منتخب یکدگذار یقمفهوم مشترک از طر
  

  ها آموزش ارزش یبرنامه درس های ویژگی. ۶ جدول

 چرایی اول بعد
 درسی برنامه
 ها ارزش آموزش

  کدها  باز کدگذاری محوریکدگذاری  منتخب کدگذاری

 برنامه نیاز و ضرورت
  ها ارزش آموزش درسی

  فردی نیازهای و ها ضرورت

 و دنیایی زندگی در سالمت و سعادت/طیبهحیاتبهدستیابی
  ١۵ ،١٣ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٢ ،١ انسان روحی و معنوی تعالیوالهیقرب/اخروی

 و اخالقی کماالت به آراستن/ دینیباورهایوایمانتقویت
  ٢٨ ،١١  معنوی فضایل

 بر ایجامعه تشکیل/ معنوی جامعهیکتحققبرایسازیزمینه  اجتماعی نیازهای و ها ضرورت
  ١١ ،۶  الهی های ارزشمبنای

 برنامه چگونگی
 آموزش درسی

  ها ارزش

 برنامه مقاصد و اهداف
  ها ارزش آموزش درسی

  غایی اهداف

 ۶ ،٢  طیبه حیاتبهرسیدن
  ١٣ ،١١ ،٩ ،۶ ،۴  الهی قرب کمال، و سعادتبهدستیابی

٣٠، ٢۶، ٢۴، ٢٣، ١٨، ١۶، ١٢، ۶، ٣  اخالقیشناختی، جسمی، ابعاد درفردجانبههمهرشدوهدایت
  ٣٠ ،٢۵ ،١۵ ،٨ ،٢ ها ارزش و صفات به متصفکاملانسانپرورش

  کلی اهداف

  ١١ ،۶ ،٢ ،١ گیرندگانآموزش یاندر م یارزش یمنسبت به مفاهینشنگرش و بیجادا
  ٢٨، ٢٣، ٢٠، ١٧، ١٣، ٩، ۴، ٢، ١  متعادل شخصیت به دستیابیوشخصیتثباتوپرورش

 ٢٨ ،٢۶ ،١٨ ،١۵ آموزان دانش فردی و رفتاریمشکالتحل
  ٢٧ ،٢۶ ،٢٢ ،١۵ ،٩ ،٣  اخالقی و ارزشی های ناهنجاریوهاکجرویازجلوگیری

  جزیی اهداف

 تحصیلی پیشرفت و موفقیت/ یادگیریوآموزشکیفیتبهبود
  ٢٨ ،٢۴ ،٢٣ جهات تمام درآموزاندانش

  ٢١ ،۴  اخالقی و اجتماعیمسئولیتافزایش
  ٢٨ ،٢۴ ،٢٣ ،١٨ ،١٧ ،٢  اجتماعو طبیعت خدا، خود، با انسانارتباطبهبودوکنندهتنظیم
  ٢٨ ،٢١ ،١٩ ،١٨  دیگر های فرهنگ درک احترام، موردمطمئن،شهروندیکبهتبدیل

  ٢٨ ،١٨  جامعه در مشارکت
  ٣٠ ،٢٩ ،٢٨ ،٢۴  بیشتر تمرکز و آرامشوامنیت

  ٢۶ ،١٩ ،١  آموزدانش مندی جرئت اندیشی،خودراهبری،خودبهزیستی،
 ١٩ ،١٧ ،١۴ ،٢  هویت به دستیابی گیری،  تصمیمانتخاب،قدرترشد

  ١٣ ،١٢ ،۴ ،٢ ،١ آموزان دانش ابتکار نفس،اعتمادبهافزایش
  ٢٣ ،١  دیگران و خود مشکالتوهارنجرفع

  ٢٨ ،٢٢ ،۴ ،١  ارزشمند اعمال برایدرونیانگیزه

 اصول  محتوا
  محتوا انتخاب

 با محتوا تناسب
 مراحل و نیاز
  فراگیران رشد

 و فردیهای تفاوت استعدادها،عالیق،تجربی،پیشینهبهتوجه
  ٢٩ ،٢١ ،۶  آموزان دانشفرهنگ

 جسمی، و شناختی های ظرفیتها،قابلیتبامحتواتناسب
 دانش اخالقی استدالل سطح ها، گرایش و ها مهارت ها، توانایی

 های قابلیت و سن یادگیرنده، معلومات سطح به توجه آموزان،
  یادگیرندگان رشد مراحلبهمربوط

١، ۴، ۵، ۶، ١٩ ،١٣ ،١١  

  سودمندی

 و آینده شغل به دستیابی جهتدانشکسب:مدارموضوع
 صحیح درک به دستیابی: مدار فراگیر/ بزرگسالی دیگر های فعالیت

 مستقیم کاربرد: مدار مسئله/ زندگی در معنا کسب و خود هویت از
  سیاسی و اجتماعی مشکالتبرغلبهجهت

٢، ١ ،۵ ،۶ ،٢، ٢٣، ١٨، ١١۶ ،٢٧  

  اهمیت

  فراگیران به ها ارزش زمینه در دانشانتقالوافزایش:مدارموضوع
  ها ارزش اساسی مفاهیم زمینه در معنادار تجربیات کسب: مدار فراگیر
 به ها ارزش مباحث زمینه در مشکالت و مسائل طرح: مدار مسئله

  اخالقی و دینی هایارزشویژه

١، ۴، ۶، ١ ،١١ ،١٠ ،٧۶، ١٨، 
٢ ،٢٣ ،١٩۶، ٣١ ،٢٧  

  ها ارزشآموزش محتوا سندیت و اعتبارنظرازمحکمپشتوانهداشتن  اعتبار
  ۶  ها ارزش آموزش در ای سلیقه واعتباربیمحتواهایازپرهیز



     ١۴٠١تابستان  /۴٠ش/ ١٧س/ تربیت اسالمی   ٨٢

 

 توجهباجانبی مطالب به مباحث دامنهشدنکشیدهازجلوگیری  پذیری انعطاف
  ۶  جانبی مسائل به رجوع قابلیتها،ارزشحوزهگستردگیبه

  ٣٠ ،٢٧ ،۶ ،۴  ارزشیمفاهیم به نسبت بینش و نگرشدانش،ایجادبامحتواارتباط هدفباارتباط

  آموزشبازدهی افزایش و درونی انگیزهویادگیریبهمیلافزایش  بودن جذاب
  ٢٨ ،٢۴ ،٢٢ ،١٣ ،۶  فراگیران آرامش و حواس تمرکزوتوجهجلبقدرت

بهدادنفرصت
 انواع
 های فعالیت

 یادگیری

  یادگیری متعدد های فعالیت برانگیختن
  ٢٩، ١٩، ١٨، ١۴، ١٠، ۶، ۵، ٢، ١  فرد ادراک مختلف مجاری

 چگونگی
  دهی سازمان

 به آسان حرکت، به معلوم از جز،بهکلازمحتواسازماندهی  توالی
  ۶  عملکرد ترتیبپیچیده،

یامداومت
 استمرار

 تثبیتارزشی، محتواهای تمرینوتکراردراستمرارومداومت
  ١۴ ،١٣ ،١١ ،٩ ،۶ ،۴  فراگیران ضمندرهاارزش

ووحدت
 یکپارچگی

  مختلف دروس در فراگیران هایبرداشتتأییدووحدت
  ٢۵ ،١٩ ،۶  تجارب و مطالب بینارتباطوپیوستگی

 الگوی
  سازماندهی

سازماندهی
 تلفیقی

 گوناگوندروس الی البه در علمیدروسسایرباتلفیقیآموزش
  ٢٧ ،١٨ ،١۵ ،١١ ،١٠ ،۵ ،۴  دروس و موضوعاتتمامدر

سازماندهی
 مجزا

 دینی،وتاریخ مانند دروس سایر محتوایتدوینقالبدرهاارزشارائه
  ٢۵ ،١٠ ،۶  حوزه مستقل یکعنوان  به ها، ارزشآموزش/اجتماعیمطالعات

  مفاهیم

  اخالقی ارزش

 دیگران، به احترام فروتنی، و تواضعغیرت،صداقت،وراستگویی
 و عفت و حیا حجاب، دیگران، شخصیتی حریم و حرمت رعایت

 از دوری بخشش، و تسامح خوش، اخالق و خلق حسن دامنی، پاک
 با مهربانی رحم، صله وفاداری، و داری امانت حسد، و ریا غرور، کبر،

 و صبر تهمت، و چینی سخن غیبت، دروغ، از اجتناب حیوانات،
  عدالتوانصاف ورزی، عشق محبت،ومهربانیاستقامت،وپایداری

٣ ،٢ ،١، ۵، ۶، ١٢ ،١١ ،٨ ،٧، 
١ ،١٣۵، ٢ ،٢١ ،١٩ ،١٨۵، ٢۶، 

٣١ ،٢٩ ،٢٨ ،٢٧  

  اعتقادی ارزش
 مهربان،دانا، قادر، علیم، مانند اوصفاتویکتاخدایبهاعتقاد

 ائمه و پیامبران والیت، و امامت معاد،عدل، به ایمان بخشنده،
  فرشتگان و آسمانیکتابمعصومین،

٣ ،٢، ۶، ١٣ ،١٢ ،٨  

 اقتصادی ارزش

 خود، بهاتکای و قناعت تجمل، از دوریوزیستیسادهتالش،وکار
 المال، بیت و مردم مال خوردن حرمت ورزی، طمع و دنیاپرستی از پرهیز

 از دوری حالل، روزی کسب الحسنه، قرض انداز، پس و جویی صرفه
 راه در بخشش و انفاق تبذیر، و اسراف از اجتناب استثمار، و کشی بهره

 زمین کردن آباد زیست، محیطوطبیعتحفظخدا

٢، ۴، ١٢ ،١١ ،٨  

 اجتماعی ارزش

 خشونتاز دوری مردانگی، و رشادتوشهادتوفداکاریوایثار
 های فعالیت در شرکت و همکاری دیگران، آزار و رحمی بی و

 سالم، پاسخ دادن و کردن سالم درست، راه از تبعیت داوطلبانه،
 و نیکوکاری خدا، بندگان به خدمت و صالح عمل انضباط، و نظم

 حق رعایت محرومان، و نیازمندان به کمک خیرخواهی،
 شناسی، وقت بیماران، از عیادت قاطعیت، و شجاعت همسایگان،

 نیکان با نشینی هم یتیمان، به رسیدگی عمومی، اموال از حفاظت
 مشورت، عدالتی، بی از پرهیز و برابری مساوات، امور، در اعتدال

 حفظ حسد، از دوری اجتماعی، مشارکت پذیری مسئولیت
 همیاری و همکاری صلحجمعی،زیستمحیط

٢ ،١، ۴، ۵، ۶، ١ ،١٣ ،١١ ،٨۴، 
١۵ ،٢ ،١٩ ،١٨۶، ٣٠ ،٢٨ ،٢٧  

  عبادی ارزش

 برپاییکاری، سازش نفی و ستم وظلمبامبارزهخدا،راهدرجهاد
 از دوری و تقوا طهارت، و پاکیزگی نظافت، جماعت، نماز و نماز
 دانش طلب مناجات، و دعا خداوند از سپاس و گذاری شکر گناه،

 از نهی و معروف به امر مادر، و پدر به نیکی خمس، و زکات علم، و
 استغفار، توبه، خلقت، در تفکر تبری، و تولی حج، روزه، منکر،

  قرآن قرائت

٣ ،٢، ۴، ۶، ١٣ ،١٢ ،١١ ،٨  
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  تدریس روش انواع

  مستقیم

 آیات تحلیل ارزشی، رفتار انجام به توصیه ها، ارزش تبیین و تحلیل
 و گویی داستان سخنرانی، و موعظه عبرت، و تاریخ تحلیل قرآن،
 و توضیح تزکیه، برهان، و حکمت بیان نصیحت، گویی، قصه
 و تکرار دیالکتیک، یا سقراطی ها، ارزش ضد و ها ارزش تبیین

  یادآوری و تذکرتمرین،

٣ ،٢ ،١، ۴، ۶، ١ ،١٣ ،١٠۴، 
١۵، 

٢۵، ٣١ ،٣٠ ،٢٩ ،٢٨  

  مستقیم نیمه

 بصیرت، و معرفت مباحثه، و مناظره مذاکره، وگو، گفت و بحث
 ضد و ارزش یک میان مقایسه موسیقی، و شعر اثبات، و ابطال
 روش همدلی، قیاس، با آمیخته سؤال جواب، و سؤال ارزش،

 استعاره نفس، الزام تعقل،وتدبرتعقل،هدایت،

٣ ،١، ۴، ۶، ١٩ ،١٣ ،١٢ ،١١، 
٢ ،٢١۵، ٢۶، ٣٠ ،٢٩ ،٢٨  

  غیرمستقیم

 ارائه نمایش، عملی رفتار فعالیت، و کار ضمن عملی، الگوپردازی
 تقابل، و مشاهده بازی مشاهده، مشارکت، و عمل عینی، نمونه
 جایگزینی، تخلیه ابطال، تقابل، و معرفی تمثیل، تقلید، و مشاهده
 و تجربه ارزشی، محیط در گرفتن قرار نقش، ایفای دعا، تحلیل

 مشارکتی و عملی های فعالیتاکتشافی،آزمایش،

٣ ،١، ۴، ۵، ۶، ١٣ ،١٠ ،٩ ،٧، 
١۴، ١۶، ٢٨ ،٢٣ ،٢٠ ،١٩ ،١٨، 

٣١ ،٣٠ ،٢٩  

  یادگیری منابع و مواد

  مکتوب منابع

 کریم، قرآن اجتماعی، مطالعات دینی، تاریخ، درسی، های برنامه
 سجادیه، صحیفه الفصاحه، نهج الجنان، مفاتیح البالغه، نهج
 امامان، زندگی و ها داستان ها، افسانه ادبی، دینی و تاریخی متون

 و ها رمان تاریخ، بزرگ مردان و مصلحان شاعران، پیامبران،
 و پیشینیان سرگذشت مطالعه کالسیک، های داستان

  گذشته هایحکومت

٣ ،١، ۴، ۶، ١٣ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٧، 
١۴، ١۶، ٢ ،٢١۵، ٣٠ ،٢٩ ،٢٨، 

٣١  

  مکتوب غیر منابع

 در سیاحت و سیر طبیعت، ها، نامه نمایش پنهان، درسی برنامه
 انسان، خود دیگران، های تجربه شخصی، های تجربه طبیعت،
 تصویر تصویری، و صوتی های رسانه تاریخ، و جامعه های اسوه

  دستی های فعالیت صوتی، هایبرنامهها،فیلممتحرک،

١، ۶، ١ ،١٣ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٧۴، 
١۶، ٣٠ ،٢٩ ،٢٨ ،٢٣ ،٢٠ ،١٩  

  انسانی نیروی

  معلم نقش
 مشاور نقش انتقادی، نقش معلم، محوری و الگویی نقش بر تأکید
 در خود روان و روح و شخصیت با معلم تأثیر/ مشوق و هدایتگر و

  فراگیران بر مدرسه برون و درونگوناگونهایموقعیت

١، ۶، ٢ ،٢٣ ،١١۵، ٢٨ ،٢٧، 
٣٠ ،٢٩  

  معلمان های صالحیت

 عالئم و حرکات صورت به دهی جهت هرگونه از معلم جلوگیری
 ارتباط ها، ارزش نکردن تحمیل و غیرکالمی و عاطفی
 وجودی جامعیت به معلم توجه فراگیر، و معلم آمیز مسالمت

 سازی فعال و معنوی نیازسنجی جسم، بر روح تقدم اصل فراگیر،
 شناسی، دین علوم همه در معلم تخصص افراد، در نیازها گونه این

 و شغلی تعهد عرفان، و فلسفه شناسی، جامعه روانشناسی،
 سنجی موقعیت معلم، جوسازی و خشونت از پرهیز معلم، ای حرفه

  آموزشی آدابرعایتمعلم

١، ۵، ١ ،١١۵، ٢ ،٢٣ ،٢٢۴، 
٢۶، ٣١ ،٣٠ ،٢٩  

 

  همیاری گروه  بندی گروه
 براساس گروهی، صورت به آموزان دانش مشارکت گروهی،

  بودن نامتجانسوهاتفاوت
۵، ٢٩ ،١٩ ،١٨ ،١٠  

  یادگیری تجارب

  ۵ ،٢  فردیصورت به آموزان دانش مشارکتشعر،داوطلبانه،فعالیت فردیتجارب

  گروهی تجارب
 گروهی، متنوع های فعالیت اجتماعی، های فعالیت در شرکت
 علمی، های فعالیت ها، انجمن در فعالیت بازی، طریق از فعالیت
  دستیهای فعالیت برنامه، فوق هایفعالیتکالسی،هایفعالیت

١٨ ،١  

  مکان

  ٢۵ ،١٨ ،١۴ ،١٠ ،۶ ،١  درس کالس اصلیمکان

  فرعی های مکان

 و ها مکان درس، کالس از خارج موقعیتی، و مکان هر در آموزش
 درس، کالس به نبودن محدود ها، زیارتگاه مذهبی، مراسمات
 صبحگاهی، مراسم تفریحی، اردوهای ورزشی، میدان نمازخانه،

 ها، انجمن های فعالیت برنامه،فوقهایفعالیت

٣ ،١، ۶، ١ ،١٣۴، ٢٩ ،٢١ ،١٨، 
٣١  
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  ٣١ ،٢۵ ،١٨ ،١٠ ،۶ ،١  مشخص های زمان کالسی،خاصهایساعتدر رسمی  زمان
  ٢١ ،١۴ ،١ استراحت و تفریح ساعات وفرصتیولحظههردر غیررسمی

  ارزشیابی

  شفاهی

 تکرار درخواست نامه، پرسش خالق،هایسؤالپرسیدن
 روزمره، وقایع یا داستان و فیلم تحلیل محتوا، تحلیل ها، آموخته

 والدین، از نظرخواهی مصاحبه، تمام، نیمه های داستان
  دوستان و همساالن از پرسشداستانی،هایآزمون

۵، ٢٧ ،٢٠ ،٩  

  عملی
 ارزشیابیمعماگونه، های موقعیت ایجادعمل،میداندرگرفتنقرار

 نامحسوس کنترل انگیز، وسوسه موقعیت در متربی دادن قرار بالینی،
  طبیعی مشاهده ارزش، ضد بهعملتصنعینمایشمتربی،

۵، ١۴، ١٩  

  
مـرور  ای خر از روش هفـت مرحلـهآکه مرحله  مرحله این در

 بـا پـژوهش نتـایج بـود،) ٢٠٠٧و همکـاران ( یترا یستماتیکس
 در. آمد دست به منتخب و محوری باز، کدگذاری روش از استفاده

و  یژگـیو یـادیابتدا بـه اسـتخراج تعـداد ز باز، یمرحله کدگذار
 اشـتراکات و هـا مفهوم استخراج شد و سـپس براسـاس مشـابهت

 وشـدند  بندی دسته و یافته تقلیل ها ویژگی و مفاهیم این مفهومی،
 بـاالجـدول  طبـق. آمـد دسـت به پژوهش اصلی مقوله یتنها در
و  کلــی بعــد دو در هــا ارزش آمــوزش درســی برنامــه هــای یژگــیو

 شـامل هـا ارزش آمـوزش درسـی برنامه چرایی اول بعد: یمحور
 و فـردی منظـر از ها ارزش آموزش درسی برنامه به نیاز و ضرورت
در ده  ها ارزش آموزش درسی برنامه چگونگی دوم بعد و اجتماعی
 یادگیری،مواد و منابع  تدریس، روش محتوا،اهداف،  یمقوله فرع

و  زمـان مکـان، یـادگیری، تجـارب بنـدی، گـروه ی،انسـان یروین
  .یداستخراج گرد یابیارزش

  
  بحث
با استفاده  ها ارزشآموزش  یبرنامه درس های ویژگی یقتحق ینا در

  .آمد دست به سیستماتیکاز روش مرور
 هـای ویژگـی چگـونگی و چرایی بعد دو در پژوهش این نتایج

 چرایـی: اول بعـد. یـداستخراج گرد ها ارزش آموزش درسی برنامه
 یبرنامـه درسـ ضـرورت و چرایـی: ها ارزش آموزش درسی برنامه

مورد توجه قرار گرفت.  یو اجتماع یاز منظر فرد ها آموزش ارزش
 طیبـه، حیـات بـه دسـتیابی جهت ها ارزش آموزش فردی منظر از

 ی،قــرب الهــ ی،و اخــرو یــاییدن یســعادت و ســالمت در زنــدگ
 آراستن و دینی باورهای و ایمان تقویت ،انسان یو روح یمعنو یتعال
 یافتـه این. است ضروری و مبرم معنوی فضایل و اخالقی کماالت به

)، ١٣٩٠( همکـاران و  یشامل ،)١٣٨٩احمدزاده ( پژوهش با همسو
 یـلدل یـنا به ضرورت این) است. ١٣٩۶( عباسی و) ١٣٩٣( بناهان
افراد  یتو هدا سازی آگاه وپرورش آموزش یفهاست که وظ توجهمورد 

 وو در رفتار  یابندرا در قلب و درون خود ب خداوند حضور آنهااست تا 
 نگـاه از ).١٣٩٠ همکـاران، و شـاملی( سـازند آشـکارکردار خـود 

شده است و با توجه به  یدهآفر یاجتماع چون انسان ذاتاً  اعی،اجتم
فسـاد و  یشو معضالت در حـال حاضـر جوامـع و افـزا ها بحران

 یبر مبنـا ای جامعه یلافراد به تشک یازو جنگ و فقر ن ها ناهنجاری
 یجاسـت کـه نتـا یـتاهم حـائز یو تحقق جامعه معنـو ها ارزش

ــژوهش ــوی هــای پ ) و ١٣٩٣( افکــاری)، ١٣٨٧و همکــاران ( نب
  .کنند می تأییدرا  یافته ین) ا١٣٩۵و همکاران، ( مظاهری
 یـنا یج: نتـاهـا ارزش آموزش درسی برنامه چگونگی دوم بعد

مـواد  تدریس، روش محتوا، اهداف،شامل  یبعد در ده مقوله فرع
 یـادگیری، تجـارب بنـدی، گـروه ی،انسان یروین یادگیری،و منابع 
  .گردید استخراج ارزشیابی و زمان مکان،

در سـه بخـش اهـداف  ها ارزشآموزش  اهداف :هدف عنصر
از  منظـور. شـد اسـتخراج یـیو اهـداف جز یو اهداف کلـ ییغا

 ییانسان بـه کمـال نهـا ستیابید ها ارزش آموزش در غایی اهداف
 دسـتیابی و نهایی مقصد سوی به انسان هدایت و الهیقرب  یعنی
 مصـباح هـای پـژوهش بـاهمسـو  یافتـه ین. ااست طیبه حیات به
 مکـــارانه و زارعـــان ،)١٣٩٠( همکـــاران و شـــاملی ،)١٣٩١(
. درمورد اهداف است) ١٣٩۴( همکاران  و ینیعبدالحس ،)١٣٩١(
 بیـنش و نگـرش ایجـاد هـا، ارزش آموزش درسی برنامه یبرا یکل

 پـرورش گیرنـدگان، آمـوزش یـانم در ارزشـی مفـاهیم بـه نسبت
 یمشکالت رفتـار  حل متعادل، شخصیت به یابیدست شخصیت،

 هـای ناهنجـاریهـا و  یرو کج از یریآموزان و جلوگ دانش یفرد و
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ــ ــ یارزش ــورد توجــه اســت.  یو اخالق ــژوهشم ــتهو هــای پ  ی
 هویـت. اسـت یافتـه ایـن أییدکننـده) ت١٣٩۶( ی)، عباس٢٠٠۴(
 هـای ارزش کـردن نهادینـه را هـا ارزش آموزش از هدف) ٢٠٠۴(

 عــالی درجــه بــه آمــوز دانــش رســاندن و آمــوزان دانــش در معــین
و بهبــود مســائل  یکپارچــه شخصــیت بــه دســتیابی هــا، ارزش از
 آمـوزان دانش اجتماعی ی،اخالق ی،فرهنگ یتی،مشکالت شخص و

ــد مــی ــه آمــوزان دانــش یابیدســت یــی،منظــور از اهــداف جز. دان  ب
 یــرانفراگ یاهــداف خــرد و مشــخص کــردن انتظــارات بــرا  ســطوح
)، ١٣٨۴( همکـاران و سـمیعی هـای یافتهپژوهش با   ینا  یجنتا  است
 مقتـدری)، ١٣٨٩همکـاران ( و کوپایی)، ١٣٨٩( همکاران  و خزایی

 همکــاران و فخــری)، ١٣٩١( زادگــان عیســی)، ١٣٩٠( همکــاران  و
 عباسـی )،١٣٩٣( یافکار ،)١٣٩٢( صالحیان و یضیعر ،)١٣٩١(
 و) ٢٠٠۵( 1کوثارگن و النبرگ ویلمز،) ٢٠٠۴( هویت ،)١٣٩۶(

  . است همسو) ٢٠١٠( میساگین
انتخـاب محتـوا،  اصـولچهار بخـش  در محتوا :محتوا عنصر
 یمو مفــاه یســازمانده الگــوی محتــوا، ســازماندهی چگــونگی

از اصـول انتخـاب محتـوا تناسـب  یکـی. شـد استخراج ییمحتوا
 یجبـا نتـا یافتـه یـناسـت ا یـرانرشـد فراگ مراحـل و یازمحتوا با ن
ــژوهش ) ١٣٩۶( عباســی) و ١٣٩٠( همکــاران و شــاملی هــای پ

 توانـایی و رشـدی سـطح به باتوجه باید محتوا یعنیهمسو است، 
 یـک بـه سـرعت به درسی برنامه صورت این غیر در باشد فراگیران
 یــدبا محتــوا چنــینخواهــد شــد. هم یلتبــد خاصــیت بــیبرنامــه 

 از یکـیباشـد.  پـذیری انعطـافاعتبـار و  اهمیت، یسودمند، دارا
 برنامهمحتوا با اهداف است.  یتناسب و هماهنگ موردتوجه اصول

 یـهکل دهنـده پوشـشحـدود و ثغـور جـامع و  لحاظبه  یدمحتوا با
 و محتـوا بـودن جـذاباصـل  آخرین. باشد کلی و ییاهداف جز

 یـادگیری هـای فرصت. است یادگیری های فعالیتبه  دادنفرصت 
 آمـوزان و تعـامالت دانـش هـا درس یـات،تجرب ها، فعالیتشامل 
 یطاز محـ یمعـان یافـتجسـتجو و در یرا بـرا آنهـا ذهن تا است

  ).١٣٩٣ ی،(افکار یدنما یکو تحر تر فعالاطرافشان 
 و تـوالی هـا، ارزشآمـوزش  یمحتـوا سـازماندهیمالک  سه
 آموزش در توالیاست.  یکپارچگی و وحدت مداومت، یا استمرار

                                                           
1. Willemse & Lunenberg & Korthagen. 

انتقال داده شـود  یبا چه نظم یادگیری یاتتجرب ینکهبه ا ها، ارزش
، از معلـوم بـه ءاز کل به جز توان می یارزش یممعطوف است مفاه

 یـنکـرد ا یعملکرد سـازمانده یبو ترت پیچیده، آسان به مجهول
 یلتسـه یـرفراگ یمطالب برا یافتکه فهم و در شود میامر موجب 

کـه چـه نـوع دانـش و  کنـد مـیمشـخص  یگـرد یگردد و از سـو
. کاربرد مفهوم کند میفراهم  یمطالب بعد یرا برا ینهزم یاتاطالع

 بـرای کـه معناست این به ها مداومت در آموزش ارزش یااستمرار 
زمـان الزم و  یـدبا یـراندر فراگ یارزشـ یممفـاه یتو تثب یادگیری

 آزمـایشو تجربـه و  یناز راه تکرار و تمـر یفرصت مناسب و کاف
 هـای برداشـت تأییـد یکپارچگیمنظور از وحدت و  وفراهم شود 

مطالـب و  ینو ارتبـاط بـ یوسـتگیدر دروس مختلف و پ یرانفراگ
مـد نظـر داشـت  یدکه با ای نکتهاست.  یارزش یمتجارب از مفاه

در درون فـرد کـه از آن  ها، ارزش آموزشدر  یکپارچگیوحدت و 
و  ی(فتحـ شـود مـی یـفتعر شود، می یاد یادراک یادگیریعنوان  به

که به صورت فعال  کند میتالش  فردمنظور  ین) بد١٣٩٢اجارگاه، 
را در  ارتبـاط بـیو دانـش و تجـارب  شـود درگیر یارزش یمبا مفاه
  کند. یسازمانده دار معنیخود به صورت  درون

 یقـیموضـوعات مجـزا و تلف صـورتدو  به سازماندهی الگوی
 ،موضـوع مجـزا یـک صـورتبـه  ی. در سـازماندهیداستخراج گرد

 از مسـتقل و مشـخص زمانی در مجزا، صورت به درسی های برنامه
 مهارتی ی،شناخت یممفاه یرو فذاگ شود می داده آموزش دیگر دروس

 گیـرد مـی یـاد ویـژه  و تخصصـی صـورت بـه را موضـوع نگرشی و
مهـارت و  ،چون دانش ها ارزش آموزش موضوع). ١٣٩۶ ی،(احمد
موضـوع مجـزا  یکعنوان  مربوط به خود را دارد به یتخصص یممفاه
 یسـازمانده مشـخص زمـانو  مـدارس درسـی برنامه در تواند یم

 مجـزا، موضوع یک منزله به ها ارزش آموزش بر تأکید وجود باشود. 
 فـرا یتو خاصـ هـا ارزش موضـوع ماهیـت دلیـل بـه دیگر سوی از

هـم  یقـیتلف یاز سـازمانده توانیم میآن  یتبودن و شمول ای برنامه
 ،)١٣٩٠و همکـاران ( یشـامل نتایجهمسو با  یافته یناستفاده کرد. ا

) ١٣٩۶( عباسـی و) ١٣٩٣( ی)، افکـار١٣٩٣( همکـاران و  کارور
 مفـاهیم ین،با مضام یقاز راه تلف توان می ها ارزش آموزش دراست. 

اطالعـات و  یو مسائل موجود در جوامـع اعـم از تحـوالت فنـاور
 یـقو عال یـازن ی،و جهان یمل ی،ارتباطات، مسائل و مشکالت محل
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به آن داد.  یمعنادارتر یادگیریو  تر کاربردی جنبه یرانفراگ دادو استع
 اجتماعی، اعتقادی، اخالقی، ارزش مفاهیم شامل محتوایی مفاهیم
 هـای پـژوهش بـا همسـو یافتـه ایـن کـه اسـت اقتصـادی و عبادی
 کاویـانی)، ١٣٩١( توکلی)، ١٣٨۵( جعفری)، ١٣٨۵( آبادی لطف

ـــا)، ١٣٩۵( همکـــاران و  ی)، مظـــاهر١٣٩١(  همکـــاران  و  1بهاتی
 ) است.٢٠١١( همکارانو  2یال ،)٢٠٠٧(

 روش  سه  به یادگیری و یاددهی راهبردهای :تدریس روش عنصر
 هـای پـژوهش. شـد تقسـیم یرمسـتقیمغ و مسـتقیم نیمـهو  یممستق

 یافتـه یـنا مؤیـد) ١٣٩۶( ی)، عباس١٣٩٣( همکاران و خوشبخت
 یستـدر هـا ارزشو شـفاف  صـریح طور به مستقیم روش دراست. 

 در. هـا ارزش یـلو تحل یینتب یا یسقراط روشعنوان مثال  به شود یم
و  یممسـتق طـور بـهمعلم،  یستدر یا درسی برنامه یمحتوا یوهش ینا

 نظـر موردارزش  یکاز  یمتفاوت های جنبه تبیین و توضیح بر صریح
 بیـان کمتـری صراحت با ها ارزش مستقیم، نیمه های شیوه دراست. 

 داده آمـوزش فعالیـت و کـار انجـام ضـمن در هـا ارزش و شوند می
 ارزشـی مفـاهیم روش، ایـن در .وگفتگـو روش بحث مانند شود می
 مباحثـه قالـب در چـون امـا شوند می مطرح بحث موضوععنوان  به

 شـود می انجام یکدیگر با متقابل صورت به فراگیران یا فراگیر  و  معلم
). ١٣٨٧ مزیدی، و یقت(حق نامید مستقیم نیمه روشی را آن توان می

چـون کلبـرگ و  یکسان یدر کارها توان می را شیوه این از هایی نمونه
 در). ٢٠٠۴ یـت،مالحظـه کـرد (هو و کلبـرگ) یاژهبالت (به تبع پ

 قالـب در صـریح صـورت بـهنـه  ارزشـی مفهوم ، یرمستقیمروش غ
 گفتگـوی و بحث جریان در مستقیم نیمه صورت به نه و معلم تدریس
 در آنکـه بدون و غیرمستقیم صورت به بلکه معین، ارزشی به مربوط
 چـون روشـی مثـال بـرای. شـود مـی مطـرح گیرد، قرار توجه کانون

 دانسـت غیرمسـتقیم شـیوه از ای نمونه توان می را عملی الگوپردازی
  ).١٣٩۶ عباسی، ؛١٣٩٣ افکاری،(

 یرمکتـوبشامل منابع مکتوب و غ :یادگیری منابع و مواد عنصر
 ،)١٣٩۴( همکـاران  و عبدالحسـینی یجهمسو با نتا یافته ایناست. 
 از بایـد هـا ارزش آمـوزش بـرای .است) ١٣٩١( همکاران و شاملی
 و مکتـوب مختلـف منـابع از استفاده. کرد استفاده گوناگون منابع

 یختنعکس و داستان در بـرانگ فیلم، نوشتاری، از اعم غیرمکتوب
                                                           
1. Bhatia. 

2. Lai. 

 افـزایش  را یـادگیری و اسـت مـؤثر آمـوزان دانـش دگانهحواس چن
  .دهد می

معلـم و  نقـش بعـد دو در انسانی نیروی :انسانی نیروی عنصر
. در رابطه بـا نقـش معلمـان، شداستخراج  نمعلما های صالحیت

 هـا، ارزش آمـوزش درسـی برنامـه گسـتردگی و رویکـرد بـه توجه با
 مـورد خـاص طـور بـه معلـم نقش و عام طور به انسانی نیروی  نقش
 همکـاران  و  شـاملی جملـه از مختلفـی  هـای پژوهش. است تأکید

 ی)، خالد١٣٩٣( افکاری ،)١٣٩١( همکاران و  خوشبخت )،١٣٩٠(
ــ ،)١٣٩۵( ــدن)، ١٣٩۶( یعباس ــیامن ،)٢٠٠۴( 3هی ــین و ش  4کل
 بـر) ٢٠١٣( 6کلسـی و ساهینکیاسـی)، ٢٠٠٨( 5کمپبل)، ٢٠٠۴(

 فراگیـران بـر معلـم هـای ارزش اثرگـذاریو  معلم الگودهی نقش
کید  ارتباط تدریس، شو رفتار معلم در نوع و رو ها ارزش. دارند تأ

 یـنثر اسـت و اؤمـ درسـی برنامـه محتـوای نوع آموزان، دانش با او
 خـود معلـم. باشـد می معلم  شخصیت مقام  و  یگاهجا دهنده نشان
را بـه صـورت  هـا ارزشباشـد و  ها ارزش کامل نمونه  و اسوه باید

معلـم  یعمل پیام زیرا دهد  نمایش خود کردار  و مشخص در کالم 
 بخـش). ٢٠١۶ 7ازمـت،و  یـرلاو نافذتر است (دم یکالم یاماز پ
 هــا، شــناخت شــاملمعلمــان  هــای صــالحیتمربــوط بــه  یگــرد

 عقلـی، جسـمی، پرورش به که است آنها های مهارت و ها گرایش
 کننـد، مـی کمـک فراگیـران اخالقی و معنوی اجتماعی، عاطفی،
 ینـدمـداوم در فرا ییـراتتغ مـورد دردانـش خـود را  یـدبا معلمان
  بهبود بخشند. یادگیری

 یـاریهم گـروه از  اسـتفاده مقولـه ایـن در :بنـدی گـروه عنصر
 گـروه .شـود مـی  انجـام یـادگیری یـاددهی فرایند تسهیل منظور به

 اخالقـی هـای نقـش منابع پایدارترین  و  مؤثرترین  از یکی همیاری
 تبـادالت نظـر از هـا گروه این در شرکت با کودکان .هستند کودک
 شـرایط تـرین عمیـق و تـرین یدر غنـ فـردی بین مباحث و  ارزشی
  ).١٣٩٠ یمی،(کر گیرند می قرار تعاملی

 در دو هـر گروهـی و  فردی  های فعالیت :یادگیری تجارب عنصر
 اسـدی وحدانی  پژوهش با یافته  این. هستند سهیم ها ارزش  یادگیری

                                                           
3. Haydon. 

4. Xiaoman   &  Cilin. 

5. Campbell. 

6. Şahinkayası & Kelleci. 

7. Demirel, M. & Ozmat. 
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 از  بیـرون و  گروهی های فعالیت  .دارد همخوانی) ١٣٩۵( همکاران و 
 هـا، ارزش دربـاره مطمـئن وگـوی گفـت در  آمـوزان دانش  به  کالس
 کمک ها ارزش یادگیری در آنها ترغیب  و  تحلیل ها، ارزش بررسی

 در آمـوزان دانـش ترغیـب بـا معلمـان). ٢٠٠۴ یـت،(هو کند می
 یکـدیگر،  بـه افـراد احتـرام راه از گروهـی، و  فـردی  هـای فعالیت
 یـک ایجـاد  بـه گـروه ارزشـمند عضو عنوان  به مسئولیت  احساس
 کننـد مـی کمـک ارزش بـا جامعـه بـه ادامـه در و  بـاارزش کالس

  ).١٩٩٣ 1یکونا،(ل
امـا  اسـت اصـلی مکـان ،درس کالس ازاستفاده  :مکان عنصر
منتقــل  یــزپنهــان ن درســی برنامــه طریــق از هــا ارزش  کــه  ازآنجــایی

 ورزشـی، های سالن از  اعم یادگیری موقعیت هراستفاده از  شوند می
کمـک  هـا ارزش کسـب و... بـه  مدرسه دفتر و راهروها کتابخانه،

  هستند.  یجهنت ینا ید) مؤ١٣٩٣( افکاری های یافته  خواهد کرد
ــان عنصــر ــه :زم ــان دو ب ــی رســمی  زم  حضــور  و  شــرکت یعن

 یررسمیزمان غ و  خاص  ساعت ، درسی  های کالس در آموزان دانش
 یافتـه این. داد آموزش را ها ارزش  یلحظه و فرصت زمان، هر در یعنی
  .است) ١٣٩٣( افکاری های پژوهش با همسو

ــیابی عنصــر ــوزه ارزش :ارزش ــا در ح ــیابی ه ــا ارزش ــایر ب  س
 میزان سنجش برای روشی باید ارزشیابی و دارد تفاوت موضوعات
 نه باشد، ها ارزش به واقعی و  عینی صورت به آموزان دانش دستیابی
 و(کـورن  مختلـف مقـاطع در آمـوزان دانش ارتقای  جهت ابزاری
 صـورت عملـی  و  شـفاهی روش دو به ارزشیابی). ٢٠١۴ 2کوتز،
 همکـاران و  عبدالحسـینی یافتـهپژوهش بـا  ینا یجکه نتا گیرد می

 نکته. است همسو) ١٣٩۶( عباسی و )١٣٩٣( افکاری)، ١٣٩۴(
کـرد.  یابیارزشـ یکبـار تـوان نمـی را هـا ارزش کـه است این مهم
 درون در هـا ارزش یـاکـه آ یـدفهم یابیارزشـ بـار یـکبا  توان ینم

 ابزارهـای و  هـا روش از بایـد بلکه است، شده نهادینه آموزان دانش
  .رسید  نتیجه به گوناگون های موقعیت و مختلف

  

                                                           
1. Lickona. 

2. Curren & kotzee. 

  گیری نتیجه
 شخصـیت و رفتـار گیـری شـکل در هـا ارزش اهمیـت به توجه با

 و هـا ارزش بـه اساسـی توجـه لزومو بقا و توسعه جامعه  ها انسان
 با ها ارزش آموزش درسی برنامه. است مبرم و ضروری آن آموزش
 ها ارزش شدن درونی به منجر فراگیران عملکرد و معلمان هدایت

 هـای ویژگـی بررسـی. شـود می آموزان دانش در آن شدن نهادینه و
 آشـکار را مختلفـی نکـات و نتـایج ها ارزش آموزش درسی برنامه
 موضـوع آنهـا، مـتن و هـا مقالـه در کاوش با اینکه اول نکته. نمود

و  اسـت نبـوده مغفـول ها، ارزش آموزش درسی برنامه های ویژگی
انجـام شـده اسـت. نکتـه دوم  ینهزم یندر ا یمختلف های ژوهشپ
محدود به سـطح شـناخت و محتـوا  یشترب ها ارزش آموزش ینکها

برنامـه  اهـداف، بعد در سوماست. نکته  یمحصور در حوزه دانش
کید بیشتر ها آموزش ارزش یدرس  دانشـی و شـناختی اهداف بر تأ
 آمـوزش درسـی برنامه به دستیابی جهت ،. نکته چهارماست بوده

مدرسـه  هـای ظرفیـتو  یستـدر هـای روش همه از باید ها ارزش
و زمان  درس کالس بهآموزش  ینو از محدود کردن ا شوداستفاده 
 هـای حلقـه همه پتانسیل از یدبا ینشود. همچن یخوددار یکالس

دروس در سطح خـرد و بـا مدرسـه در  سایرآن با  یقو تلف یادگیری
 بـه پـژوهش نتـایج و ها یافته. با توجه به گردد استفادهسطح کالن 

 آموزش محتوای ارائه ضمن شود می پیشنهاد درسی برنامه طراحان
 هـای ویژگـی بـا مناسـب محتـوای تلفیقـی، صـورت بـه ها ارزش

 اسـتفاده مختلـف منـابع و مـواد از و شـود گرفتـه نظر در فراگیران
در  یکلـ یعنـوان راهنمـا بـه تـوان مـی پژوهش این نتایج از. گردد
 تهیـه و تـدوین تنظـیم، در همچنـین و درسـی ریـزی برنامه یانجر

 هـای کتـاب و معلـم راهنمای درسی، برنامه راهنمای درسی، برنامه
 و هـا صـالحیت شـود مـی پیشـنهاد همچنـین. کرد استفاده درسی
 هـا ارزش آموزش کیفیت افزایش و بهبود برای معلمان های توانایی
  .شود بررسی
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 شناســی ارزش دیــدگاه بررســی«)، ١٣٨٣( محمــد حســنی، .١۵

 مجلـه ،»یاخالق یتآن در ترب های داللت و طباطبایی عالمه
  .٢۴۴−١٩٩ص)، ٢( ٣۴ ،تربیتی علوم و اسینش روان

 ارزیابی و بررسی«)، ١٣٨٧( مزیدی محمد و شهربانو حقیقت، .١۶
 یاخالق یتترب یکردچهار رو یآموزش های روش و فلسفی زمینه
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: ییدوره راهنمـا ینـید یدرس های کتاب محتوای در ها ارزش
 یتوضـع یبـرا ییموجود و ارائـه راهکارهـا یتوضع یبررس

ــوب ــلنامه، »مطل ــات فص ــه مطالع ــی برنام )، ١١( ٣ ،درس
  .١١٧−٩۵ص

ــدری، .١٨ ــین؛ حی ــب محمدحس ــی زین ــیه و اعراب ــه راض  امامی
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 و اســالم، »آن در اســالم یاخالقــ یــتترب هــای داللــت
  .١٠۶−٨۵ص)، ٨( ۴ ،تربیتی های پژوهش
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 تربیـت در معلـم نقـش بررسی«)، ١٣٩۵( محسن خالدی، .١٩
 آمـوزان دانـش: مـوردی(مطالعه  آموزان دانش اخالقی و دینی

 ،پیشــرفت پیشــگامان کنگــره ،»یــوانمتوســطه شــهر مر
  .۶٢١−۶١٣ص

 مسعود قدمی، محمدرسول رضایی، منصور الله؛ حبیب خزایی، .٢٠
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  .١٠٣−٩۵ص)، ١٧٩( ٢١ ،معرفت
 خطیبـی حسـین و سـاجدی ابوالفضل محمدجواد؛ زارعان، .٢٣

و  ینـید هـای ارزش تربیـت بـه رایج رویکردهای«)، ١٣٩١(
 هـای پـژوهش و اسـالم ،»یاسـالم یکـردآنها بـا رو یسهمقا

  .٣١−٩)، ص٢( ۴ ،تربیتی
 کوهســتانی، حســنی سیدرســول رضــا؛ ســمنگان، زارعــی .٢۴

 و هــا ارزش«)، ١٣٩١( قنبــری محمدرضــا و زارع غالمعلــی
)، ١٧٩( ٢١ ،معرفـــت، »آنهـــا یشکوفاســـاز هـــای شـــیوه
  .۴۵−٣١ص

 و مطلـوب وضع بررسی«)، ١٣٨۶( محمود رضوانی، سعیدی .٢۵
 توجـه بـا آن تبیین و آموزان دانش اخالقی و دینی تربیت موجود

 اصـلی هـای مؤلفـه کمیتـۀ ،»فراینـدی و دادی درون عوامـل به
  .پرورش و آموزش ملی سند تدوین طرح پرورش، و آموزش

 دوسـت نشـاط حمیـدطاهر و نـائلی حسین فاطمه؛ سمیعی، .٢۶
در  یـتو خالق هـا ارزش نظـام بین رابطه بررسی«)، ١٣٨۴(

)، ١٢( ٩ اصـفهان، دانشـگاه پژوهشـی مجلـه ،»یاندانشجو
  .٩٨−٨٣ص

 فهیمـه و جوشـقانی اسـمی زهـرا محسن؛ بیدگل، شاطریان .٢٧
 بـر مـؤثر اجتمـاعی عوامـل بررسی«)، ١٣٩٢( آرانی نوریان

 توسـعۀ مطالعـات  ،»آمـوزان دانـش رفتـاری هـای ناهنجاری
  .١٣۵−١٢٣ص)، ٣( ۵ ،ایران اجتماعی

ــاملی، .٢٨ ــعل ش ــ ی؛عباس ــن ملک ــاو حم یحس ــاظم یدرض  یک
 ،»یاخالق یتبه ترب یلن یبرا یابزار ی،برنامه درس«)، ١٣٩٠(

  .٩٨−٧٧ص)، ٣( ٢ ،تربیتی های پژوهش و اسالم
 تربیـت درسـی برنامه الگوی طراحی«)، ١٣٩۶( ذکیا عباسی، .٢٩

قـران  یاخالقـ هـای آمـوزه مبنـای بر عالی آموزش در اخالقی
 ،درسـی ریـزی برنامـه رسـاله ،»یـزانالم یربراساس تفسـ یمکر

  .طباطبایی عالمه دانشگاه تربیتی، علوم و روانشناسی دانشکده
 نراقـی سـیف مـریم و نادری الله عزت عبدالحسینی،احمد؛ .٣٠

 و دینــی تربیــت درســی برنامــه الگــوی طراحــی«)، ١٣٩۴(
 یکرددوره اول متوسطه براساس رو آموزان دانش برای اخالقی

 هـای پـژوهش ،»یماز منظـر قـرآن کـر یمـانعقل و ا یبیترک
  .١١۶−١٠١ص)، ٢( ۶ ،اخالقی

 بررسـی«)، ١٣٩٢( صـالحیان افشین و حمیدرضا عریضی، .٣١
انتخـاب  هـای مـالک و آمـوزان دانش ارزشی نظام بین رابطه

 فصـلنامه، »رشته داوطلبان ورود به دانشگاه در شهر اصفهان
  .١۴٨−١٢۵ص)، ۴۵( ١١ ،آموزشی های نوآوری

)، ١٣٩١( غالمرضـایی حـاج مهناز و سیدحمیدرضا علوی، .٣٢
 و اسـالم ،»ینیو د یاخالق های ارزش آموزش شناسی روش«

  .١٣٢−١٠٧ص)، ٢( ۴ ،تربیتی های پژوهش
و  یتشخصـ هـا، ارزش نظام«)، ١٣٩١( علی زادگان، عیسی .٣٣

  .٩٣−٧٩)، ص٧٩( ٢١ معرفت، ،»ییرتغ
 ریــزی برنامــه اصــول)، ١٣٩٢و اجارگــاه، کــوروش ( فتحــی .٣۴

  .زمین ایران: تهران ،درسی
)، ١٣٩۴( نسـب موسـوی محمدرضـا و سیدحسـن فتوحی، .٣۵

 ،»یبـه کودکـان دبسـتان ینـید های ارزش اتقال راهکارهای«
  .١١۶−١٠٧ص)، ٢٠٩( ٢۴ ،معرفت

 علیرضـا شـهیدی، شـهریار دانـش، عصـمت زهرا؛ فخری، .٣۶
ــلیمی ــا س ــتک«)، ١٣٩١( نی ــ یفی ــام ارزش ــا ینظ  یو باوره

، »جانبـاز یـرپدر جانبـاز و غ یدر فرزندان دارا یخودکارآمد
  .۴٢−٢۵ص)، ۴( ۶ ،کاربردی روانشناسی فصلنامه

 انتقـال در الگـو شناسـی روش«)، ١٣٩١( علـی رفیـع، فالح .٣٧
ـــا ارزش ـــالم ،»ه ـــژوهش و اس ـــای پ ـــی ه )، ٢( ۴ ،تربیت
  .۵٧−٣٣ص
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)، ١٣٩٣( یـدیخوشبخت و محمـد مز یبانجمه؛ فر کارور، .٣٨
 یدگاهاز د یرازشهر ش ییفهم آموزش اخالق در مدارس ابتدا«

 ۴ ،ایـران درسـی برنامه مطالعات انجمن، »اول یهمعلمان پا
  .١۶٢−١٣١ص)، ٢(
 ابـزار و اسـالمی زنـدگی سـبک)، ١٣٩١محمـد ( کاویانی، .٣٩

  .دانشگاه و حوزه پژوهشگاه: قم ،آن سنجش
 در اخـالق گیـری شـکل مراحل )،١٣٩٠( عبدالعظیم کریمی، .۴٠

  .تربیت انتشارات :تهران ،تحولی رویکردهای بر تأکید با کودک
)، ١٣٨٩( رمضـانپور فریبـا و قدسـی احقـر علـی؛ کوپایی، .۴١

 مطالعـه آمـوزان دانـش ملـی هویـت با ها ارزش نظام رابطه«
دختــر و پســر مقطــع متوســطه شــهر  آمــوزان دانــش: مــوردی
  .٢۵−٣ص)، ۴( ١١ ،ملی مطالعات، »تهران

 و ملـی شـهروندی آمـوزش«)، ١٣٨۵( حسین آبادی، لطف .۴٢
 ،»آموزان دانش ارزشی نظام و هویت تحکیم با همراه جهانی
  .٣٩−۴ص)، ١٧( ۵ ،آموزشی های نوآوری

 دیـدگاه مقایسـه«)، ١٣٩۵( امیـری شـعله و زهـرا محمدی، .۴٣
زورگـو و  آمـوزان دانـش در همـدلی میـزان و عاطفی درگیری
)، ١( ٣ ،کـودک روانـی سالمت فصلنامه ،»ییزورگو یقربان
 .٢٧−١٩ص

 قــرب بــه دوبــاره نگــاهی« ،)١٣٩١( محمــدتقی، مصــباح، .۴۴
  .١۴-٧ ،)١٧٩( ٢١ ،معرفت ،»الهی

و محمـد  یفائزه ناطق پور، موسی الله نعمت حسن؛ مظاهری، .۴۵
در برنامـه  یاسـالم یسـبک زنـدگ یبررسـ«)، ١٣٩۵( یفیس

آمـوزش و  یـادیناز منظـر اسـناد تحـول بن ییدوره ابتدا یدرس
  .٣۶−٧ص)، ۵٩( ١۵ ،آموزشی های نوآوری، »پرورش

)، ١٣٩٠( خسـروی صـدرالله و رفاهی ژاله نازفر؛ مقتدری، .۴۶
 کودکـــان بـــه زنـــدگی هـــای ارزش آمـــوزش اثربخشـــی«

، »آنــان یبــر ســالمت روان و رشــد اجتمــاع دبســتانی پــیش
  .٨٢−۶۵ص)، ٣( ١ ،شناختی روان های مدل و ها روش

ــل«)، ١٣٩٣( نیلــی محمدرضــا و ســتاره موســوی، .۴٧  و تحلی
ــی ــود بررس ــای ارزش نم ــانی ه ــی و انس ــوزه در اخالق  ح
ـــه ـــزی برنام )، ٧٩( ٨ ،فرهنگـــی مهندســـی ،»یدرســـ ری

  .١۴٢−١٢٠ص

 ظرفیـت بازشناسی و تبیین«)، ١٣٩١( محمود مهرمحمدی، .۴٨
از منظر  یدر نظام آموزش ها ارزش آموزش به ناظر های نظریه

  .٩٧−٨١ص)، ۴۶( ١١ ،آموزشی های نوآوری ،»یاثربخش
 حسـینی هـاجر و زاده حسین حسین علی عبدالحسین؛ نبوی، .۴٩

 یتو هو اقتصادی−اجتماعی پایگاه تأثیر بررسی«)، ١٣٨٧(
)، ٣٩( ١ ،انتظـامی دانـش ،»یاجتماع یتبراساس امن یقوم
  .٣۶−٩ص

ــواح عبدالرضــا عبدالحســین؛ نبــوی، .۵٠  حســینوند افســانه و ن
ــی«)، ١٣٩۶( ــی بررس ــل برخ ــاعی عوام ــؤثر اجتم ــر م  ب

پسـر و  آموزان دانش: مطالعه(مورد  آموزان دانش هنجارشکنی
)، ۴( ١١ ،اجتمـاعی توسـعه، »شهر اهـواز) یرستانیدختر دب

  .٣۶−٧ص
 حسـین احمـد مغـز، ایـزدی شـیرین فخرالسادات؛ نصیری، .۵١

 هـای ارزش کردن درونی«)، ١٣٩٠( شمخانی اژدر و فالحی
 ،»یتـیترب یـانمرب یـدگاهاز د آمـوزان دانـش میان در اسالمی
  .٨۵−۴٧ص)، ۵٨ و ۵٧( ۶ ،فرهنگی مهندسی

ــوری .۵٢ ــادی، نوظه ــین بهرآب ــمیه و رام ــولی س )، ١٣٩١( رس
: ای حرفـه پیش دوره دینی درسی برنامه در ها ارزش آموزش«

 وضـعیت بـرای راهکارهـایی ارائه و موجود وضعیت بررسی
  .٧٣−۶۵ص)، ١( ١٢ ،ییکودکان استثنا ،»مطلوب

ــوروز یــوشمحمدرضــا؛ دار ی،اســد یوحــدان .۵٣ هاشــم  ی،ن
ــردانش، خد ــ یجــهف ــادی یعل ــاقر آب )، ١٣٩۵( یو خســرو ب

 ،»یآموزش اخالقـ یبرا یآموزش یطراح یالگو یابیاعتبار«
 .٢١١−١٩١ص)، ۴٠( ١٢ ،تربیتی شناسی روان

 ،زاده قصـاب جواد ،سبحانی حرفتی محمد بهبود؛ ،قلی یاری .۵۴
 معلمـان ادراک«)، ١٣٩۶( رحیمـی حبیبه زاد، سیوانی فاطمه

: مـدارس در آن کـاهش راهکارهـای و خشونت پیامدهای از
)، ٢۴( ۶ ،فرهنگ اجتماعی راهبرد ،»پدیدارشناسی پژوهش

  .١٠٨−٧٧ص
: تهران ،اسالم در تربیت و تعلیم)، ١٣٨٢( یمرتض مطهری، .۵۵
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