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تحکيم ارزشهاي اسالمی در بين دانشجويان
عوامل و اولويتها
 سيفاله فضلالهی قمشی  /استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم
محمود اميدی  /دانشجوی دکتری مطالعات برنامه درسی دانشگاه شاهد تهران
دريافت5932/8/52 :

چکيده

fazlollahigh@qom-iau.ac.ir
mahmoudomidi@yahoo.com

پذيرش5931/5/53 :

شناسايي و اولويتبندی عوامل مؤثر بر تحکيم ارزشهای اسالمي در بين دانشجويان هدف پژوهش حاضـر اسـت
روش تحقيق توصيفي از نوع پيمايشي و جامعة آمـاری 76نفـر از اسـدادان دروم معـارف اسـالمي دانشـزاه آزاد
اسالمي واحد قم هسدند كه بهسبب محدوديت تعداد ،همزي به عنـوان نمونـه اندخـا شـدهاند ابـاار جمـ آوری
اطالعات پرسشنامة محققساخده است كه پايايي آن مطابق آلفای كرونباخ ،معادل 6/23تعيين گرديده است بـرای
تجايه و تحليل اطالعات ،عالوه بر روشهای آمار توصيفي ،از آزمون اسدنباطي  Zتک گروهي و تحليل واريانس يک
راهه( )Fاسدفاده شده است يافدهها نشان ميدهد :طراحي و ترسيم محدوای مدون برنامه درسـي بـر مبنـای آمـوزه
های فرهنگ اسالمي تممين ،تربيت و بهكارگيری مديران حسام بـه ارزشهـای اسـالمي بـهكارگيری نمادهـای
ارزشي مدناسب با دانشزاه اسالمي در طراحي محيط و فضاهای آموزشي ايجاد جوّ فرهنزي مناسب بين كارمندان و
اسدادان از طريق الداام عملي به رعايت ارزشهای اسالمي  -به ترتيب  -از مهمتـرين عوامـل مـؤثر در توسـعه و
تحکيم ارزشهای اسالمي در بين دانشجويان هسدند

كليدواژهها :ارزشهاي اسالمی ،دانشجويان ،استادان دروس معارف اسالمی ،دانشگاه آزاد اسالمی قم.
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مقدمه
امروزه کارکرد اصلی دانشگاههاا ،آماوزش ،ژاهوه  ،برت اي ن اروي
انسانی متخصا

واهاا و منزلااي و ارزشهاااي ااتماااعی و يا

اياادئولو ي ببااديل

و مااهر ،و بوساعة فرهنگای اامعاا اساي ،ولای

میشود ،تا اين حال ،آنچا تا صورت بثب يشده در ح ات دانشاگاهی

رويکرد اصلی آنها در ايران فقط آماوزش تاوده اساي ،دانشاگاهها تاا

استقرار دارد ،ارزشها و تاورهااي مارببط تاا علام اساي (عطاارزاده،

ترخورداري از مح طی مستقل ،آزادگی علمی و ثبات شغلی ،ساعی در

 ،7831ص  .)42تا واود اين ،تا نظر میرساد ايجااد دانشاگاههاا در

بول د دان  ،فرهنگسازي و ارائة خدمات دارناد و هادف اصلیشاان

اامعة ما ناشی از عوامل ترونزا تاوده و متأساکانا تا ن نهااد علام و

بوسعة اطالعات (شخص يسازي) ،بوساعة مهاارتهاا (ايجااد ارزش

آموزش عالی و ارزشها و هنجارهاي حاکم تر آن و سااير نهادهااي

افزوده) ،بوسعة شخص ي (دگرگونی) و خالق اي و بککار (شاکوفايی

ااتماعی (دينی ،اقتصادي ،س اسی و )...ژ وند متعادلی ايجااد نشاده و

استعداد) اسي .اتزار اصلی تراي بأث رگذاري تار فرهناگ و شخصا ي

اين تاور در تس اري از صاح نظران و مدع ان ارزشهاي عام شاکل

افراد ،فقط اطالعات و الگوهاي رفتااري اساي کاا تاا عناوان يا

نگرفتا اساي کاا نظاام آماوزش عاالی تاراي بحقاق کارکردهااي

س ستم نرم و فرمانناژذير ااتماعی ،مديريي ژ چ اده و ساختی دارد.

علمیاش ،تايد نظام ارزشی وهنجارهاي خاص خود را داشتا تاشد .تاا

نحوة بعامل و اربباط آنها متکاوت از دستگاههااي بول ادي و صانعتی

بواا تا اهم ي ارزشهاي اسالمی در تا ن دانشاجويان دانشاگاهها،

اسي و در آنها انسانها گنجهايی ژنهان و ق متی محسوب مایشاوند

تاويهه در دانشگاه اساالمی ،هادف بحق اق بحق اق حا ار تررسای

کا کار اصلی کشف اين ارزشها و بوسعة آنهاساي .يق نااً نهادهااي

عواماال م اؤثر تاار برت ااي و بحک ا م ارزشهاااي اسااالمی در ت ا ن

ااتماعی ،تاوياهه دانشاگاههاا ،تاا عناوان مهامبارين رکان بوساعة

دانشجويان از ديدگاه استادان دروس معارف اسالمی اسي.

همااانبا تراي داشتن انسانهاي سالم از نظار اسامانی و روانای و

بعل م و برت ي تا عنوان مهمبرين اتزار و ساازوکار هار اامعاااي

ماهر تراي اربقاي ش وة زندگی ،رسالتی از بوساعة فرهنگای ندارناد.

در سازگار کردن اعضاي اوان اامعا تا ارزشها و هنجارها در اهي

شکی ن سي کا برويج هرچا ت شتر آموزههاي دينی و فراگ ار کاردن

اامعاژذيري و فرهنگژذيري و تاا عباارت ديگار ،ياادگ ري شا وة

امور فرهنگی وگسترش دامنة شمول آن و اذب و بأث رگذاري هرچا

يادگ ري ،ش وة بککر و حل مسائلی کا در زندگی واقعی در تراتر افاراد

ت شااتر تاار مخاطب اان از مهاامباارين دغدغاااهاااي مجموعاااهااا و

شکل میگ رد ،نق

اساسای ترعهاده دارد .از ساوي ديگار ،ازاملاا

دسياندرکاران و فعاالن حوزههاي فرهنگ و انديشا ،تااويهه مراکاز

اهداف اصلی بعل م و برت ي در هر اامعا ،عالوه تار انتقاال دانا

علمی و دانشگاهی اسي ،و تايق ن ،يکی از عوامل آسا زا در حاوزة

ايجاد مهارت ،آموختن ش وة زندگی و فرهنگ اامعاا اساي و آنچاا

شخص ي اخالقی و ايمان مذهبی اوانان ،تخصوص قشار انديشامند

اوامع را از همديگر متمايز میکند فرهنگ و ارزشهاي ترآمده از آن

و فره ختا دانشجو ،روشهاي ناکارآمد و ارائا نادرساي ترنامااهااي

اسي .تناتراين ،بعل م و برت ي عالوه تر انتکاال فرهناگ و روشهااي

فرهنگاای در دانشااگاههااا در راسااتاي بحک ا م ارزشهااا و تاورهاااي

زندگی در ارزشسنجی و بوسعا آن در اامعاا نقا

زياادي دارد .در

فرهنگی متأثر از فلسکة ااتماعی اسي .دانشگاهها از ي سو ،عازت و

اامعة اسالمی ،استقرار ارزشهاي اساالمی و شاکلگ اري تاورهاا و

اقتدار دانشمندان را حکا میکنناد ،و از ساوي ديگار ،بأث رگاذاري

اعتقادات در سب

افاراد ،ناابنهاا ساالمي روانای و

روشهاي زندگی را تر مبناي ارزشهاي واقعای و اصا ل اساالمی و

کمال فردي را تا دنباال دارد ،تلکاا در ساالمتی ،بعاالی ااتمااعی و

و الگوهااي رفتااري

تسازايی

ايرانی از طريق اتزارهاي در اخت ار خاود (دانا

زندگی ب ب

رساندن انسانها تا ح ات ط با و رستگاري و صاال نقا

و

مديران ،استادان ،کارکنان و مخاطبان) درونزا مینمايند باا در فرايناد

خواهد داشي کا شکلگ ري آن مساتلزم بعلا م و برت اي مناسا و

ااتماعیشدن ،در خدمي برت ي انسانهاي سالم ،مااهر ،متخصا ،

مبتنی تر فرهنگ اسالمی اسي .در برت ي اسالمی ،عوامل گونااگونی

بوانمند و تومی شده تاشند و تراي بوسعا ژايدار و هماااانباا ،اامعاا

نق

دارد؛ ولی از ژررنگبارين آنهاا ،خاانواده و در رأس آن ،والادين

بالش کنند .تا واود اينکا دانشگاه در بوسعا ،نوسازي و برت ي کاادر

هستند کا نق

رهبري و بغ ر س اسی نق

دارد و بحصا الت دانشاگاهی تاا نمااد

اساسی در ساختار شخص تی و ااتمااعی و فرهنگای

فرزندان تا صورت عملی و ع نی ايکا میکنند.
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تااايق ن ،برت ااي ديناای يکاای از عواماال مهاام الااوگ ري از

 .7بأم ن ،برت ي و تاکارگ ري مديران حساس تا ارزشهاي اساالمی
در بحک م ارزشها ت ن دانشجويان مؤثر اسي.

ناهنجاريهااي رفتااري و رشاد انديشاة دينای و بقوياي تاورهااي
اعتقادي فرد اسي .هنگامی کا از نهادينا شدن برت ي صح ح ساخن

 .4ايجاد او فرهنگی مناس ت ن کارمندان و استادان از طريق التازام

تا م ان میآيد ،منظور اين اسي کاا دانشاجويان ،تاا عناوان نسال

عملی در رعايي ارزشهاي اسالمی موا بحک م ارزشها ت ن

آينده ،تايد مس ر زنادگی و اهاداف خاود را در تساتر نظاام اعتقاادي

دانشجويان میشود.

کنند .ام رمؤمنان علی میفرمايند« :فرزنادان خاود

 .8تاکارگ ري نمادهاي ارزشی مناس تا دانشگاه اسالمی در طراحای

را تر روشهاي گذشتا برت ي نکن د؛ زيرا آنهاا تاراي زماان ديگاري

مح ط و فضااهاي آموزشای مواا بحکا م ارزشهاا در تا ن

خلق شدهاند» (قائمی ،7831 ،ص .) 83

دانشجويان میشود.

اامعا مشخ

انتقال مکاه م تا نسل اديد تا روشهااي ادياد و همخاوان تاا

 .2طراحی و برسا م محتاواي متاون ترناماة درسای تار مبنااي

زمان ن از دارد ،و در صورت تد عمال کاردن و بأک اد تار روشهااي

آموزههاي فرهنگ اسالمی ،موا بحک م ارزشهاا در تا ن

سنتی در آموزش نسل اديد تاسادگی تا ارزشها تیبواهی خواهاد

دانشجويان میشود.

کرد و بمام بالشها تیثمر خواهد شد .اکتکا کردن تا صرف آماوزش

 .5ت ن م زان باأث ر عوامال گونااگون تار بحکا م ارزشهاا در تا ن

مسائل دينی و چند واحد درس «معارف» ،تراي ساختن نسلی معتقاد

دانشجويان ،بکاوت معناداري واود دارد.

تا اصول اسالمی کافی ن سي .اين اعتقادات و تاورها تاياد در لحظاا

تراي بحقق اين مهام ،تاا تهرهگ اري از يا

لحظة حضور دانشجويان در دانشگاه در کنار درسها تا آنهاا آموختاا
شود با اين ارزشها در واود آنها نهادينا شود.
همة انسانها فطرباً تا ن کی و زيبايی عالقا دارند .برت ي دينی تايد

ژ مايشی بالش شد تا طراحی ي
 45مؤلکاا از نااوع آرايا
اطالعات الزم از يا

ژاهوه

بوصا کی ا

ژرس نامة محقاقسااختا ،داراي

رببااااي تااا همااراه دو سااؤال تاااز ژاسا ،
اامعاة آمااري  21نکاري از اساتادان معاارف

در مس ر زيبايیشناسی ،ارزشژذيري ،خويشتنشناسی ،حرمايشناسای،

اسالمی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم کا در ن مسال اول بحصا لی

حرميگزاري ،عزتطلبی ،نوعدوستی و ژذيرش مساوول يهاي دينای و

 28-24مشغول تا بدريس تودند و تاا صاورت سرشاماري انتخااب

عمل صالح تاشد .البتا اين حرکي تدون ترانگ ختن احساس دينی و ببلور

شدند ،تا دسي آيد .ژاياايی اطالعاات تادسايآمده تراسااس آلکااي

نگرشها و بحص ل بجارب دلنش ن دينی م سر ن سي.

کرونباخ ،معادل  1/34بع ن شد .تراي بجزيا و بحل ال اطالعاات ،از

در اين ژهوه  ،محققاان درصاددند عوامال ماؤثر تار بحکا م
ارزشهاي اسالمی در ت ن دانشاجويان را از ديادگاه اساتادان دروس
معارف اسالمی شناسايی و اولوييتنادي کنناد .تنااتراين ،مهامبارين

آمار بوص کی ،و تراي بع ا ن م اانگ ن  ،انحاراف اساتاندارد ،اري
ژراکندگی و آمار استنباطی ،از آزمون  Zب گروهی و بحل ل واريانس
ي

راها( )Fاستکاده شد.

اهداف بحق ق عباربند از:
 عوامل مؤثر تر بحک م ارزشهاي اسالمی در ت ن دانشاجويان ازديدگاه استادان معارف اسالمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم کدامند؟

پيشينة بحث
تررسى سواتق ژهوه

ت انگر اين اسي کا بحق ق کامالً منطباق تاا

 -اولوييتندي عوامل مؤثر تار بحکا م ارزشهااي اساالمی در

مو وع توده و بحق قی در اين زم نا صورت نگرفتاا اساي .در عا ن

تا ن دانشااجويان از ديادگاه اسااتادان معاارف اسااالمی دانشااگاه آزاد

حال ،بعداد محدودى از مطالعات انجامشده ،کا با حدى تاا مو اوع

اسالمی واحد قم چگونا اسي؟

مرتوط اسي ،امعآورى گرديد کا در ذيل ،تا آنها اشاره میشود:
 -موسوي و کالنتري ( )7821در ژهوهشی تا عنوان «راهکارهاي

فرضيههای تحقيق

بقويي هويي اسالمی و ملای دانشاجويان از ديادگاه حضارت اماام

تا بواا تاا ساؤاالت درنظرگرفتاشاده تاراي ژاهوه  ،فر ا اهاي

خم نی و مقام معظم رهبري» ،نشاان دادناد کاا رعاياي حجااب،

بحق ق عبارت اسي از:

بصح ح مطال درسی تر ژاية معارف و اهانت نی اساالمی ،و ايجااد
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بشکل اسالمی دانشجويی از املاا راهکارهااي مهام و کاارتردي در

مفهومشناسی

بحک م ژاياهاي اعتقادي دانشجويان اسي.

وا ة «ارزش» در فارسی ،اسم مصدر از «ارزيدن» و تاا معاانی «تهاا،

 -غ اثوند( )7838در «فرايند اامعاژذيري دينی نواوانان» اشااره

ارز ،ق مي ،ارج ،قدر ،ترازندگی ،شايستگی ،قاتل ي و اساتحقا » آماده

میکنااد کااا خااانواده ،دانشااگاه و دوسااتان بااأث ر مسااتق می تاار

اسي (دهخدا ،7881 ،ص 7377؛ معا ن ،7813 ،ص  .)722در زتاان

اامعاژذيري دينی دانشجويان دارند.

انگل سی« ،ارزش» ( )valueتا معناي «رببا ،ارز ،قدر ،گرامی داشاتن

 م رسندساای( )7838در «مطالعااا م اازان و انااواع دياانداريدانشجويان» ،کا ساا تعاد مناساکی ،اعتقاادي و بجرتای ديانداري

و اهم ي دادن» ،و در زتان فرانسا ( )valeurتا معناي «ق مي ،قادر،
مقدار و ارز» آمده اسي (وثوقی و ن

خلق ،7835 ،ص .)724

دانشجويان را مو وع مطالعا قارار داده اساي ،نشاان مایدهاد کاا

در بعريف لغوي «ارزش» میبوان گکي« :هار آنچاا کاا مک اد،

م زان دينداري دانشجويان در اتعاد اعتقادي و بجرتی تاال و ژايبنادي

خواستنی ،قاتل بحس ن و داراي ارزش اسي تراي شخ

يا گاروه و

آنها تا اعمال فردي دينی در حد متوسط تا تاالسي.

تراي آنها داراي ارزش اسي» (مطهري ،7812 ،ص .)844

 يوسکی لويا( )7833در «بأث ر آموزش دروس معارف اسالمی تارنگرش دينی دانشجويان» ،تدين نت جا دسي يافي کا دانشجويانی کاا

در فرهنگ فلسکی الالند ،چهار مکهوم تراي «ارزش» ارائا شده اسي:
اول ارزش تا عنوان چ زي کا فرد يا گروهی تا آن عالقا دارند.

دروس معارف اسالمی را گذراندهاند ،نسابي تاا دانشاجويانی کاا ايان

دوم چ زي کا کم و ت

دروس را نگذراندهاند از نگرش دينی مطلوببري ترخوردارند.

سوم وقتی کا فرد يا گروهی در رس دن تا هدف خود ،ار ا میشوند.

 -فضاالالهاای و اسااالمیفاار( )7821در «مع ارهاااي دانشااگاه

در م ان عدهاي قاتل بواا و احترام اسي.

چهارم از انبة اقتصادي کا ارزش کاال و عمل مطر اسي.

اسالمی از ديدگاه اسااب د دروس عماومی معاارف اساالمی» ،نشاان

در بعريف فو  ،تعد اول تا درااة بعلاق ارزشای ،تعاد دوم تاا ارزش

دادند کا رعايي حجاب اسالمی در مح ط دانشگاه تا عنوان يکای از

ذابی ،تعد سوم ارزش کارکردي ،و تعد چهارم تا ارزش مبادلااي ناارر

ارزشهاي اسالمی ،میبواند تاعث بحک م آموزههاي اسالمی گردد.

اسي(محسنی ،7812 ،ص .)471

 -ام دي( )7822در «تررسی م زان ر ايي دانشجويان دانشاگاه

ارزشها احساسات ريشاداري هستند کا اعضاي ي

اامعاا در

شاهد از دروس عمومی معارف اسالمی تاا منظاور ارائاة راهکارهااي

آنها سه ماند .هم ن احساسات غالباً اعمال و رفتار اعضااي اامعاا را

ک ک يتخشای» ،نشاان داد دانشاجويان از محتاواي دروس معاارف

بع ن میکند (کوئن ،7834 ،ص .)82

اسالمی تا نسبي متوسط ر ايي دارند؛ اما محتاواي کناونی دروس

ارزشها بصورات و انديشاهايی هستند کا مشاخ

مایکنناد

معارف اسالمی موا گراي

دانشاجويان تاا ارزشهااي اساالمی

چا چ زي مهم ،ارزشمند ،مطلاوب و ژسانديده اساي .ايان بصاورات

نمیشود .نت جة اين ژهوه

زنگ خطري تراي مسووالن اسي با تاا

انتزاعی يا ارزشها تاا آدم اان در بعامال تاا دن ااي ااتمااعی معناا

محتواي اسالمی ،تار بحکا م و نهاديناا شادن ارزشهااي

میدهند و آن را هدايي میکنناد (اماانی سااري تگلاو و همکااران،

گزين

اسالمی در دانشجويان اقدام کنند.

نواتخ

 ،7821ص .)8

و همکاران تا نقل از فرانس س و کاربر( )7833بحق قی

ارزشها گونااي از مع ارهاي فرهنگی تاشمار مایروناد کاا

تاار روي دانشااجويان در ماادارس ديناای و غ رديناای انگلسااتان در

ت انگر آن دستا از اهداف کلای هساتند کاا در ح اات ااتمااعی

ساال 7231انجاام دادناد .نتاايج بحق اق آنهاا حااکی از همبساتگی

مطلااوب محسااوب ماایشااوند .ارزشهااا فراهمکنناادة مکهااوم و

مثبي( 22درصد) ت ن رفتار مذهبی والدين و فرزندانشان اسي.

مشروع ي نهايی تراي قواعد و واتط رفتارهاي ااتماعی هستند

بحل ل واقعت نانة ژ ش ناها ت اانگر فقادان بحق قاابی اساي کاا
مستق ماً مرببط تا مو وع توده و تاويهه تا شکل بوص کی انجام شده
اسي .تدينروي ،اين مو اوع از ويهگایهااي متماايز ايان بحق اق
محسوب میشود.

(محسنی ،7812 ،ص .)834
ارزشها ايدههايی متداول و رايج هستند درتاارة اينکاا چاا چ از
درسي و چا چ ز نادرسي اسي (عضدانلو ،7832 ،ص .)84
ارزشها را میبوان تا عناوان مکااه م صاريح و بلاويحی در

تحکيم ارزشهاي اسالمی در بين دانشجويان؛ عوامل و اولويتها 06 

نظر گرفي کا از لحاظ اتزاري و هدفی تراي فرد تربر اسي و تار

تد ،مناس ياا غ رمناسا و اروري و ياا غ ر اروري اساي .تاا

اهيگ ريهااي رفتااري و بصام مات او باأث ر دارد (صاادقی و

اينگونا ايدهها ا در اصطال ا «ارزش» گکتا میشود .هنگاامی کاا

ح دري ،7832 ،ص .)421

اين ارزشها در نظامی از مع ارها و ماالکهاا ،تاراي ارزيااتی ارزش

ارزشها همان تاورها هستند؛ تاورهاايی کاا در احسااس بن اده

اخالقی و شايستگی رفتار ،سازماندهی میشوند ،ي

نظام ارزشای را

شدهاند ،نا ايدههااي سارد و ع نای .ارزشهاا ،ساازههايی انگ ازهاي

ژديد میآورند .نبود اينها دارزشها را شاکل میدهاد (برنار،7831،

هستند .آنها تا اهداف قاتلبواهی اشاره دارند کا مردم تراي تا دسي

ص .)31
تا بواا تا مطال مزتور میبوان نت جا گرفي کا نظام ارزشهاا

آوردن آنها بالش میکنند.

ارزشها موقع يها و کن هاي ويهه را متماايز میکنناد .آنهاا

مجموعااي از عقايد و نگرشهايی اسي کاا فارد در امن فرايناد

اهداف انتزاعی هستند .ماه ي انتزاعای ارزشهاا آنهاا را از مکااه می

اامعاژذيري ،آنها را از اامعا آموختا و تار اسااس هماان آموختااها

همچون نگرشها و هنجارها ،کا معموالً تا موقع يها ،کان هاا ياا

اعمااال و کن هاااي خااود را تااا قواعااد ،هنجارهااا و قااوان ن اامعااا

ع ن يهاي ويهه اشاره دارد ،متمايز میکند.

هماهناااگ میساااازد (خساااروانی ،7832 ،ص  .)51ترايناسااااس

ارزشها گزين

و ارزياتی کن ها ،س اسيها ،مردم و رخدادها را

هدايي میکنند .تا عبارت ديگار ،ارزشهاا تاا عناوان اساتانداردها و
مع ارها تا کار میروند.

 .7ارزشها م ان مردم مشترکاند و شمار کث ري از افاراد درتااره
اهم ي آنها تا بوافق رس دهاند (وفا ااتماعی).

ارزشها از طريق اهم ي نسبی ،تا يکاديگر مانظم مایشاوند.
ارزشهاي مردم ي نظام منظم از اولوييهاي ارزشی ،کا آنها را تا عنوان
افراد مشخ

خصوص ات و مشخصات ارزشها عباربند از:

میکند ،شکل میدهد (وثوقی و اکبري ،7831 ،ص .)21

انسانها همواره ايدههايی درتارة آنچا خوب يا تد ،مناس ياا

 .4ارزشها تا عواطف همراهاند .اشخاصی تراي ص اني ارزشهاا
مبارزه میکنند و تراي حک ارزشهاي واال از تذل مال و اان دريا
نمیورزند.
 .8ارزشها تا قضاوت شخصی افراد تستگی ندارند.

غ رمناسا و ااروري و يااا غ ر ااروري اسااي ،داشااتاانااد .تااا

 .2چون ارزشها تا وفا  ،م ان افراد زيادي ژذيرفتا شاده اساي،

اينگونا ايدهها «ارزش» گکتا میشود .هنگامی کا اين ارزشهاا

میبوان آنها را مکهومسازي کرد؛ يعنای از اشا اي گونااگون ارزيااتی

در نظامی از مع ارها و مالکها ،تاراي ارزيااتی ارزش اخالقای و

شده انتزاع کرد (مطهري ،7812 ،ص .)25

شايستگی رفتار ،سازماندهی شاوند يا

نظاام ارزشای را ژدياد

میآورند (برنر ،7813 ،ص.)31
تا عبارت ديگر ،ارزشها ،نظامها و نمادهايی هستند کا در قال

اهداف و اهميت تربيت دينی و تعليم ارزشها
برت ي ي

فرايند مستمر و ژ وستا اسي .تا منظور بزک اا و بهاذي

ايدههاي انتزاعی اخالقی در امور مرتاوط تاا خاوب و تاد ،مناسا و

فرد يا افراد ،مقاتل آموزش برت ي ژارورش اساتعدادهاي افاراد تاراي

نامناس  ،درسي و نادرسي سازماندهی شدهاند .ارزشها تا دل ل عاام

رس دن تا هدف کمال نهايی اسي کا ايان کماال در اهاانت نای و

و انتزاعی تودن مصدا هاي گوناگونی را درتر میگ رناد ،تادين معناا،

مکت ما ،همان قرب الهی اسي.

ارزشها «آنقدر کلیاند کاا قاتل اي تاا کاارگ ري در موقع يهااي
تس ار متکاوت را دارند» (همان ،ص .)31

هدف مذکور ي

هدف نهايی غايی اسي ،و حال آنکاا عاامالن

برت ي هرکدام اهداف موردنظرخود را دنبال میکنند کاا متناسا تاا

در واقع ،میبوان گکي :ارزش از تن ااديبارين عوامال در بب ا ن

عاليق و نگرشهاي آنها ،متکاوت اسي و کارهاي آنها ممکان اساي

انديشا ،عمل يا اعمال فرد و همچن ن شکلگ اري ح اات ااتمااعی

تا منظور برت ي ژاک کودکان ،مک د واقع شدن آنهاا تاراي اامعاا ،و

اسي .تدينروي ،ارزشها مع ارهايی هستند کا تاا فرهناگ کلای و

خ ر دن ا و آخرت خود و آنها صورت گ رد (مطهري ،7812 ،ص .)25

اامعا معنا میدهد (ن

گوهر ،7832 ،ص .)431

اصوالً انسانها همواره ايدههايی داشتااند درتارة آنچاا خاوب ياا

مسوول ي آماوزش ارزشهاا ور کاة بماام ن روهااي برت تای
اامعا ،يعنی خانواده ،مدرسا ،دانشاگاههاا و نهادهااي گونااگون

  08معرفت ،سال بيست و ششم ،شماره  ،834مهر 6331

ااتماااعی ،ماننااد نهادهاااي س اساای ،اداري و ببل غاای اسااي ،و

تخش دن ديگران)؛  .3ياريرسانی (کارکردن تراي رفااه ديگاران)؛ .2

روري اسي اهاداف و فعال ايهااي ايان ن روهااي برت تای تاا

صداقي (درستی و تیرياايی)؛  .71خ االژاردازي (خالق اي ،ارئاي

يکديگر هماهنگ تاشد با فعال ي نهادهاي ااتماعی در بقاتل ياا

داشتن)؛  .77اساتقالل (خودککاايی ،خودابکاايی)؛  .74خردمنادي ياا

بضاد تا فعال يهاي هم قرار نگ رد.

انديشاگري (هوش ،بأمل)؛  .78منطقی تاودن (عادم بنااقر رفتاار
عقالنی)؛  .72مهرتان تودن (دلباختگی)؛  .75اطاعي (ور کاشناسای)؛

نظريه های ارزش

 .73ادب (تاادبتودن و خوشرفتاري)؛  .71مسوول ي (قاتال اعتمااد و

راک چ ،کا از نظرياژردازان مطر در حوزة ارزشهاسي« ،ارزش»

اطم نان تودن)؛  .73خويشتنداري (کنترل داشتن تر خود و تا انضباط

را تا عنوان ي

تاور ژايدار در تاب اراح ي شخصی و ااتمااعی

تودن) (آزادارمکی و غکاري ،7838 ،ص.)38

رشتا از اعمال ،اقدامات ياا هار و اع ي ژاياانی نسابي تاا

تا عق دة شواربز ،ارزشهاا همچاون اهاداف فراماوقع تی ،داراي

اعمال ،اقدامات يا هر و ع ي ژايانی متضاد تا آنها بعرياف کارده

دراات متکاوبی از اهم ي هساتند کاا همچاون اصاولی راهنماا در

اسي (گلژرور و همکاران ،7833 ،ص  .)21وي نظام ارزشهاا را

خدمي زندگی فرد يا ديگر واقع يهاي ااتماعی قرار دارناد (غکااري،

ساااختار ژايااداري ماایدانااد کااا دوام و اسااتمرار

 ،7833ص  .)74وي تا بواا تا نظريا راک چ در زم ناا ارزشهاا ،تاا

قاتلبواهی دارد و تا راحتی بغ ار نمایکناد .او ارزشهاا را تاا

طر نظرياة خاوي

درتااره ارزشهاا ژرداختاا و مق اسای را تاراي

ارزشهاي غايی و ارزشهاي اتزاري بقس متندي میکند .از نظار

اندازهگ ري ارزشها به ا کرده اسي .تر اساس فر ات شاواربز ،کاا

او ،ارزشهايی کا تا ش وههاي رفتاري اشااره دارناد ،ارزشهااي

ارزشها تا عنوان اهداف در نظر گرفتا مایشاوند ،اهاداف ارزشای و

«اتزاري» ،و ارزشهايی کا تار حالايهااي غاايی بأک اد دارناد،

ارزشهاي بشک لدهندة آنها تراساس سا ماالک از هام بشاخ

ارزش هاي «غايی»اند (ژناهی ،7835 ،ص .)32

داده میشوند:

ي

هماننااد ياا

راک چ در هر دستا ،تا  73مقولة ارزشی اشاره میکند:

 .7ارزشها ممکن اسي در خدمي منافع فردي يا امعی تاشند.

الف .ارزشهاي غايی :زندگی آسوده (زندگی ژررونق)؛  .4زنادگی

 .4ارزشها ممکن اسي اتزاري و غايی تاشند.

ژره جان (زندگی فعال و ژرشور)؛  .8احساس ر ايي از کار (موفق اي

 .8ارزشها در اربباط تا ده تعد انگ زشی هستند ،ناا ترخاساتا از ساا

در کار)؛  .2صلح اهانی (رهايی از انگ و ترخاورد)؛  .5اهاانی زيباا

ن از اساسی تشر؛ يعنی ن ازهاي زيسايشاناختی ،ن ااز تاا بعامال

(زيبايی طب عي و هنرها)؛  .3تراتاري (تارادري و فرصايهااي تراتار

ااتماعی ،و ن ازهاي اساسی و رفاهی.

تراي هما)؛  .1امن ي خانواده (فراهم کردن امن ي تاراي افاراد ماورد

فهرستی از اتعاد ارزشی دهگانا و ارزشهاي متعلق تا هر تعاد عباارت

عالقااا)؛  .3آزادي (اسااتقالل و انتخاااب آزادانااا)؛  .2خوشاابختی

اسي از:

(ر ااايي)؛  .71هماااهنگی دروناای (رهااايی از ساات زه و کشاامک

 .7استقالل (آزادي ،خالق ي ،انتخاب اهداف خود ،کنجکاوي ،احتارام

داخلی)؛  .77عشق کامل (دلبستگی انسای ياا روحای)؛  .74امن اي

تا خود ،حق ترخورداري از حريم خصوصی)؛

ملی (حراسي در تراتر حملا)؛  .78لذت (زندگی آسوده و لذتتخا )؛

 .4انگ زش (زندگی مه ج ،زندگی متنوع ،شجاعي)؛

 .72رستگاري (زندگی ااودانا و سعادبمند)؛  .75احترام تاا خويشاتن

 .8لذتطلبی(ر ايي زندگی لذتتخ  ،خوشگذرانی)؛

(عزت نکس)؛  .73بأي د ااتمااعی (بحسا ن و احتارام)؛  .71دوساتی

 .2موفق ي (تانکوذ ،بوانا ،موفق ،تاهوش ،تلندژرواز تودن ،احترام تا خود)؛

واقعی (مصاحبي صم مانا)؛  .73خرد (فهم تالقوه از زندگی)؛

 .5قدرت (قدرت ااتماعی ،ثروت ،اقتدار ،اعتبار ااتماعی ،حک واهاا

ب .ارزشهاي اتزاري .7 :تلندژروازي يا ااهطلبای (کاار سانگ ن
کردن و آرزو داشتن)؛  .4وسعينظر (تازتودن ذهن)؛  .8بوانايی (ل اقي
و ککايي)؛  .2شادي (سار زنادگی)؛  .5نظافاي (ژااک زگی ،نظام)؛ .3
شجاعي (تر اعتقاد خاود مصامم تاودن)؛  .1تخشاندگی (بمايال تاا

عمومی خود)؛
 .3امن ااي (امن ااي ملاای ،امن ااي خااانوادگی ،احساااس بعلااق ،نظاام
ااتماعی ،سالمي)؛
 .1همنوايی (فهم و دان  ،انضباط شخصی ،مؤدب تودن ،احتارام تاا

تحکيم ارزشهاي اسالمی در بين دانشجويان؛ عوامل و اولويتها 03 

مظهر امر مقدس و آفريننادة ارزشهاا میدانساي (آرون،7814 ،

والدين و تزرگترها ،مط ع تودن)؛
 .3سني (احترام تا سنيها ،ژذيرش سهم خود در زندگی ،ديانداري،
فروبنی)؛

ص  .)433تا نظر او ،عمل متقاتل الگودار تار درااة يکراارچکی
ارزشی گروه اسي؛ يعنی نشاان مایدهاد کاا اعضااي گاروه در

 .2خ رخواهی (ياريگري ،مساوول تاودن ،شاريف تاودن ،اهاانی در
صلح ،وفاداري ،دوستی حق قی ،تخشندگی ،عشق واقعی)؛
 .71اهانگرايی (تراتري ،يگانگی تا طب عي ،خرد ،عادالي ااتمااعی،

ارزشها و تاورهايی سه ماند .امع يهايی کا دراة بوافاقشاان
تاالسي در مقايسا تا گروههايی کا بوافق گروهایشاان اع ف
اسي رفتار انحرافی کمتري دارناد .هرچاا اعتقااد يا

گروهای

حک مح طزيسي ،وسعينظر ،وحدت تا طب عي).

مذهبی ن رومندبر تاشد آن گروه احتماالً يکرارچابر اسي .در ااي

همچنا ن انااواع ارزش دهگانااا در مجمااوع ،تااا دو تعااد بقسا م

ديگر ،دورک م میگويد :بکاوت م اان بوافاق ارزش و يکراارچگی

میشااود .7 :ارزشهاااي فردگرايانااا :قاادرت ،اسااتقالل ،زناادگی

ساختاري را میبوان تا اصاطالحات خاود دورکا م ت اان کارد .او

ه جانانگ ز ،لذتگرايای؛  .4ارزشهااي اماعگراياناا :خ رخاواهی،

م ان همبستگی مکان کی و ارگان کی بمايز قايل تود .در اوامع تا

اهانگرايی ،سني ،امن ي و همنوايی(دارياژور ،7833 ،ص .)3

همبستگی مکان کی ،واادان امعای قاوي ،اواماع تاا صاورت

ژرينس ن ز ارزشها را تاا دو دساتة ارزشهااي سانتی و ناو

قطاعی ،و حقو بنب هی واود داشاي .در اواماع تاا همبساتگی

بقس م میکند:

ارگان کی ،وادان امعی ع ف ،و حقو برم مای و فارد گرايای

الف .ارزشهاي سنتی :تايد کارهايی انجام دهم کا عادي ن ساي.4 .

واود داشي (کوزر ،7833 ،ص .)721
تا نظر گیروشا ،ارزش ش وهاي از تودن يا عمل اسي کاا يا

تايد درتارة س اسي و دين نظرياهايی داشاتا تاشام .8 .تاياد تاا
موقع تی تربر از موقع ي ژدرم دسي ياتم .2 .تاياد تادانم بحمال

شخ

درد و رنج تا خااطر آينادهام ،امار مهمای اساي .5 .تاياد تادانم

را کا تدان نسبي داده میشوند ،مطلوب و متشاخ

ور کاام اين اسي کا ت

از حد قناعي کنم .3 .تايد تدانم مهام

يا امع آن را تا عنوان آرمان میشناسد و افراد يا رفتارهاايی
مایساازد .وي

تراي ارزش ،ژنج ويهگی اساسی قايل اسي:

اين اسي کا تراي آينده زندگی کنم .1 .میدانم کا تاياد درتاارة

 .7ارزشها در نظام آرمانی قرار دارند ،نا در حاواد و مساايل ع نای

آنچا درسي يا نادرسي اسي تاورهاي قوي داشتا تاشم .3 .تاياد

(کا ت انگر و حاکی از ارزشها يا الهام گرفتا از آن هستند).

تدانم کار مهم اسي و تازي مهم ن سي .2 .تاياد آماادة فاداکاري
تراي دن اي تربر تاشم.

کن ها داراي اهيگ ري ارزشی هستند.

ب .ارزشهاي نو .7 :تايد کارهايی انجام دهم کا ت شتر مردم آن
را انجام میدهند .4 .تايد باالش کانم کاا تاا نظار ديگاران
موافق تاشم .8 .تاياد از خوشایهااي زنادگی تا

 .4ارزشها الهامتخ

و هدايتگر کن ها هستند .تاا عباارت ديگار،

از ژادرم

تهرهمند شوم .2 .تايد تادانم کاا در زنادگی ،مهمبارين چ از

 .8ارزشها نسبی هساتند (تاا بوااا تاا عامال زماان ،مکاان و
ااتماعات).
 .2ارزشها داراي تار و تن اد عاطکی هستند.
 .5ارزشهااا داراي سلساالامرابا هسااتند (آزادارمکاای و ملکاای،

ترايم خوشبختی اسي .5 .تايد تدانم کا اقتصاد خاوب اساي،

 ،7833ص .)718

ولی نا با حد محروم شدن از همة لذتهاي موااود .3 .تاياد

در مکت اسالم ارزشها ،اايگاه و نق

اساسی دارناد و تاا

تدانم امروز مهم اسي و هر روز را با حد نهايي سارري کانم.

عنوان مختصات و شاخ هاي بعاالی حق قای انساان ،محاور و

 .1تايد تدانم «درسي» و «غلط» کلمابی نسابی هساتند.3 .

غايي حرکاي انب ااي الهای شامرده شادهاند .از ديادگاه اساالم،

را کاودن

ارزشها هرگز اموري انتزاعی و اعتباري محر ،کا صرف فرض

میکند .2 .تاياد ت شاترين رواتاط ااتمااعی را داشاتا تاشام

و خ ال تاشند و تا عنوان ايدههاي دسين افتنی و غ رقاتل بحقق

(آزادارمکی و غکاري ،7838 ،ص .)34

ن ستند ،تلکا خداوند متعال ،کا حق قیبرين حقاايق عاالم وااود

از ح ث نظري ،دورک م ارزش را ع نی و اامعا را عالیبارين

اسي ،منشأ و وااد همة ارزشهااي متعاالی و کمااالت حق قای

تايد تدانم خ لی کار کردن و تازي نکردن شاخ
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طمع ،کبر ،غرور و مانند آن ارزشهاي وااليی هستند کا بحقق آنهاا

اسي (ذوعلم ،7812 ،ص .)21
ارزشها از نظر اسالم ،تا دو دستا ارزشهاي ثاتاي ياا فاردي و

در آحاد اامعا ،نشانة رشد و بعم م ارزشهاي اساالمی و انساانی در

ارزشهاي نسبی يا اکتسايی ،مح طی و ...بقسا م مایشاوند .اصاول

آن اسي« :و آنان کا از تخل خوي

در امان مانده تاشند ،رستگارند»

ثاتي اخالقی و فطري نظ ر حقاويی ،عداليطلبی ،زيبايی ،صداقي،

(حشر2 :؛ ذوعلم ،7812 ،ص .)15

اتتکار و نوآوري ،عبوديي و خدامحوري؛ و ارزشهاي مکانی ،زماانی،

 .8ارزشهاااي خاااص ديناای و عبااادي :از نظاار اسااالم ،همااة

مح طی ،باريخی ،و عرفی نسبی و متغ ر اسي (شاناسااز ،7833 ،ص

ارزشهاي متعالی در امور عبادي خاص خالصا نمیشاود ،ولای اوالً،

 ،24-27تا نقل از :مطهري.)7854 ،

اين امور ارزشهاي مساتقل ،عم اق و ماؤثري در بع ا ن سرنوشاي

از مهمبرين ارزشها از ديدگاه اساالم ،میباوان تاا مو اوعات
ذيل اشاره کرد:

نهايی انسانها هستند؛ و ثان اً ،هما ن اماور عباادي نقا

ساازنده و

بع نکنندهاي تراي رشد ،بعم ق و اربقاي ساير ارزشهاي ااتمااعی

 .7ارزشهاي انسانی ،عاطکی ،رفتار متقاتل ت ن آحااد و اعضااي

ايکااا میکنااد .از دياادگاه قاارآن ،نماااز و عبااادت ذکاار و اسااتغکار،

اامعا :از ديدگاه اسالم ،ش وة سلوک و رفتار آحاد اامعا تاا يکاديگر،

ش زندهداري ،بالوت قرآن ،بواا تا مراکز دينای و مساااد و مانناد

مهم اخالقی و ارزشی شمرده میشود و در قرآن آمده اساي:

آنها ارزشهاي وااليی هستند کا در اامعاة اساالمی از آنهاا غکلاي

شاخ

«تا يکديگر تاراي انجاام کارهااي ن ا

و گساترش بقاواي الهای،

همکاري کن د» (مائده4 :؛ ذوعلم ،7812 ،ص.)15

نمیشود )ذوعلم ،7812 ،ص .)15
 .2ارزشهاي فرهنگای و برت تای :در نظاام ارزشای اساالم،

 .4ارزشهاي اخالقای و رفتااري شخصای و فاردي در اامعاا:

بککر ،مطالعا و بحق ق؛ بالش تراي اربقااي علمای و فرهنگای؛

فضايل اخالقی ،ارزشهاي فرازمانی و فرامکانی هساتند کاا در هار

بدت ر تراي رشد و بعالی برت تی و آموزشی نسل آينده؛ و بواا تاا

شرايط و موقع تی تا عنوان خصاايل ن کاوي انساانی ،بع ا ن کننادة

اين امور ،از شاخ ها و ماالکهااي ارزشای تااشامار مایرود.

ارزش حق قی و معنوي آدمیاند .اين فضايل در نکاس انساان ريشاا

اايگاه واالي بعلق و بدتر ،دعوت آيات قرآنی تا انديشا و بعقال

میدواند و موا بجلی و رهور رفتار ژسنديده در او میشاود .گرچاا

و بمج د از انديشمندان و علماا در کتااب و ساني نشااندهنادة

از ديدگاه اسالم ،مالک و شاخ هاي ارزشی اخال فاردي ،قبال از

اهتمام اسالم تا اين ارزش اسي« :کتاتی را کاا تاا ساوي شاما

هر چ ز ،موا ساعة وااودي انساان و بعاالی معناوي و روحای او

فروفرستاديم ،فرخنده اسي با در آيااب

ت نديشا د و خردمنادان

میگردد ،ولی در ع ن حال ،هم ن ارزشها در ش وة سالوک و رفتاار

يادآور شوند» (ص42 :؛ ذوعلم ،7812،ص .)15

ااتماعی ن ز ،بأث ري انکارناژذير خواهد داشي .از سوي ديگر ،فضاايل
فرهنگی و معنوي اامعا در بحقق اخال ن ا
مؤثر و مهمی دارند .تناتراين ،تراي سنج

در انساانهاا نقا

سا ر بحاول ارزشهاا در

اامعة اسالمی تايد تا ايان شااخ هااي مهام ن از بوااا داشاي.

يافتهها
در اين تخ  ،يافتاها تا برب

فر اها ،در قال ادولهااي ذيال

ازائا میشود:

راسيگويی ،امانيداري ،وفاي تا عهد ،ژاکدامنی و ژره از از حساد،
جدول ( :)6فرضيه يک (تممين و تربيت و بهكارگيری مديران حسام به ارزشهای اسالمي)
گوياها
 .7بأم ن  ،برت ي و تاکار گ ري مديران متعهد و داراي حساس ي ايمانی مطلوب تراي ادارة دانشگاه ها
 .4بجديدنظر در مع ارهاي اذب و گزين دق ق و سازمانيافتة اعضاي ه أت علمی
 .8تازسازي نظام فرهنگی دانشگاهها متناس تا ارزشهاي اسالمی اامعا
 .2افزاي مسوول يژذيري فرهنگی و ااتماعی در ت ن مديران دانشگاه

تر اساس اطالعات ادول ( ،)7همة گوياهاي مرتوط تا باأم ن و

714
722
738
711

2558
8532
2573
2583

S

Z

V

R

1531
1512
1534
1512

77537
1583
3525
77524

71531
73522
72532
71512

4
8
2
7

برت ي و تاکارگ ري مديران حساس تا ارزشهاي اساالمی نماره Z

تحکيم ارزشهاي اسالمی در بين دانشجويان؛ عوامل و اولويتها 00 

تا

از Zتحراناای در سااطح اطم نااان  1522و خطاااي  1517تااراي

از آن ا تا برب

ا گوياهاي( 7بأم ن و برت ي و تاکارگ ري ماديران

آزمون ب گروهی ()4588کس کردهاند کاا نشاان مایدهاد هماة

متعهد و داراي حساس ي ايمانی مطلاوب تاراي ادارة دانشاگاههاا) تاا

مؤلکاها از اعتبار کاافی تاراي بحکا م ارزشهااي اساالمی در تا ن

م انگ ن  2558و انحراف مع اار  1531و اري ژراکنادگی  71531و

دانشجويان ترخوردارند .همچن ن م اانگ ن نمارات بماام گويااهاا از

گويااا ( 4بجدياادنظر در مع ارهاااي اااذب و گاازين

دق ااق و

متوسااط م ااانگ ن موردانتظااار ( )8تاااالبر اسااي کااا نشاااندهندة

سازمانيافتة اعضااي ه اأت علمای)  8532و انحاراف مع اار  1512و

بأث رگذاري آنها در بحک م ارزشهااي اساالمی در تا ن دانشاجويان

ري ژراکندگی  73522در اايگاه دوم و سوم قرار گرفتااند و گوياا

گوياها ت اانگر ايان اساي

( 8تازسازي نظام فرهنگی دانشگاهها متناس تا ارزشهااي اساالمی

مسوول يژاذيري فرهنگای و ااتمااعی در تا ن

اامعا) تا م انگ ن  2573و انحراف مع اار  1534و اري ژراکنادگی

اسي ،مقايسة دادههاي مرتوط تا ب ب
کا گوية ( 2افزاي

مديران دانشگاه) تا م اانگ ن  2583و انحاراف مع اار  1512و اري

 72532ژاي نبرين موقع ي را تا خود اختصاص داده اسي.

ژراکندگی  71512در تهترين و ع ي در ت ن گوياها قرار دارد و ژاس
جدول ( :)8فرضية دو (ايجاد جو فرهنزي مناسب بين كارمندان و اسدادان از طريق الداام عملي در رعايت ارزشهای اسالمي)
S

Z

CV

R

718

2522

1522

2552

47572

1

713

2538

1535

77537

73582

2

 .8الزامی شدن رعايي موازين اسالمی در دانشگاه ها و حمايي از ارزشهاي دينی و معنوي

715

2522

1533

78552

75548

7

 .2همکاري ادي حوزه و دانشگاه و ره اتی استادان و دانشجويان تا حوزه

711

2552

1512

74571

71521

8

 .5ايجاد بحول در ترخورد مديريي و کارکنان و استادان تا دانشجويان

785

2512

1531

1512

72531

3

 .3قانونمند کردن فعال ي فرهنگی دانشجويان تا منظور فراهم آوردن مح طی سالم تراي اربقاي انديشة دينی

731

255

1514

78545

75527

4

 .1بشک ل کنکرانسها و بشکلهايی در زم نة بب ن اسالم تراي استادان و دانشجويان

732

2588

1537

71588

73552

5

گوياها
 .7بب ن و ااراي شاخ هاي ي
 .4بکک

دانشگاه اسالمی در اامعا

انسی دانشگاهها

تر اساس اطالعات ادول ( )4همة گويا هاي مرتوط تا بأم ن و

انديشة دينی) تا م انگ ن  255و انحاراف مع اار  1514و اري

برت ي و تا کارگ ري مديران حساس تا ارزشهاي اسالمی نمره

ژراکندگی  75527و گويا ( 2همکاري ادي حوزه و دانشاگاه و

تحرانی در ساطح اطم ناان  1522و خطااي 1517

ره اتی استادان و دانشجويان تا حاوزه)  2552و انحاراف مع اار

تراي آزمون ب گروهی ()4588کس کردهاند کا نشان میدهد

 1512و اااري ژراکنااادگی  71521در اايگااااه دوم و ساااوم

همة مؤلکاها از اعتبار کافی تراي بحک م ارزشهاي اسالمی در

قرارگرفتااا انااد و گويااا( 4بکک اا

انساای دانشااگاه هااا )

ت ن دانشجويان ترخوردارناد .همچنا ن م اانگ ن نمارات بماام

تام انگ ن2538و انحراف مع ار1535و ري ژراکندگی و گويا 1

گويا ها از متوساط م اانگ ن موردانتظاار ( )8تااالبر اساي کاا

(بشک ل کنکرانسها و بشکلهاي در زم نة بب ن اساالم تاراي

نشان دهندة بأث ر گذاري آنها در بحک م ارزشهااي اساالمی در

استادان و دانشجويان)  2588و انحاراف مع اار  1537و اري

ت ن دانشجويان اساي .مقايساا دادههااي مرتاوط تاا ب با

ژراکندگی  73552در اايگاه چهارم و ژانجم قارار گرفتاااناد و

گوياها ت انگر آن اسي کا گويا ( 8الزامی شدن رعايي موازين

گويا ( 5ايجاد بحول در ترخورد مديريي و کارکنان و استادان تا

اسالمی در دانشگاه ها و حمايي از ارزش هاي دينای و معناوي)

دانشجويان)  2512و انحراف مع اار  1531و اري ژراکنادگی

تا م اانگ ن  2522و انحاراف مع اار  1533و اري ژراکنادگی

 72531و گويا( 7بب ن و اااراي شااخ

دانشاگاه

 75548در تهترين و ع ي در ت ن گوياها قرار دارد و ژس از آن

اسااالمی در اامعااا)  2522و انحااراف مع ااار  1522و ااري

Zت

ا تا برب

از

Z

ا گويااهاي ( 3قانونمناد کاردن فعال اي فرهنگای

دانشجويان تا منظور فراهم آوردن مح طی سالم تراي اربقااي

هااي يا

ژراکندگی  47572ژاي نبرين موقع ي هاا را تاا خاود اختصااص
دادهاند.
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جدول ( :)3فرضيه سه (بهكارگيری نمادهای ارزشي مناسب با دانشزاه اسالمي در طراحي محيط و فضاهای آموزشي)
گوياها
 .7اربقاي ت ن

س اسی و ااتماعی دانشجويان تا ترگزاري هماي

CV

Z

SD

N

84511

7558

7512

82

8543

741

 .4ترگزاري اردوهاي دانشجويی تا منظور بمرين عملی و نشر اخال و آداب اسالمی ت ن دانشجويان

71532

71525

1515

82

2543

733

 .8ترگزاري نماز اماعي و ااراي ارزشهاي دينی در مح ط دانشگاهها

41572

1535

1531

83

2

754

 .2به ا فضاهاي الزم تراي فعال يهاي فرهنگی ،مذهبی ورزشی در دانشگاهها

43528

8574

7517

21

855

721

 .5م دان دادن تا تس ج دانشجويی و هدايي و بأث ر گسترش آن

73521

77571

1518

82

2587

733

تر اساس اطالعات ادول ( )8هماة گويااهااي مرتاوط تاا عوامال

مع ار  1518و ژراکندگی  73521در تهترين و ع ي در تا ن گويااهاا

طراحی مح ط و فضاهاي مذهبی و تاکارگ ري نمادهااي ارزشای در

قرار دارد ،و ژس از آن ا تا برب

مجموعاهاي

شکل گرفتن دانشگاه اسالمی ،تاا اساتثناي گوياا ( 7گکيوگوهااي

بلويزيونی دينی و بااريخی در بوساعة معنوياي و ارزشهااي دينای

مااؤثري در بوسااعة معنويااي و

درت ن دانشجويان مؤثر هستند)؛ تاا م اانگ ن  2543و انحاراف مع اار

از  Zتحرانای در

 1515و ري ژراکندگی 71532اايگاه دوم را تا خود اختصاص داده

سطح اطم نان  1522و خطاي 1517تراي آزمون با گروهای ()4588

اسي .گويا ( 8شناخي فرهنگ گذشتا و بوااا تاا آن مایبواناد در

کس کردهاند کا نشان میدهد همة مؤلکاها از اعتباار کاافی تاراي

بوسعا معنويي و ارزشهاي دينی در ت ن دانشجويان بأث رگذار تاشاد)

بوسعة معنويي دانشجويان ترخوردارند .همچن ن م انگ ن نمرات بماام

تا م انگ ن  2و انحاراف مع اار  1531و اري ژراکنادگی  41572در

گوياها از متوسط م انگ ن موردانتظار ( )8تاالبر اسي کا نشااندهندة

اايگاه سوم قرار گرفتا اسي .گوية ( 7گکيوگوهاي دينی در رادياو و

بأث رگذاري آنها تر بوسعة معنويي فراگ ران اساي .مقايساا دادههااي

مااؤثري در بوسااعة معنويااي و ارزشهاااي ديناای

ديناای در راديااو و بلويزيااون نقاا

ارزشهاي دينی دانشاجويان دارناد) نمارة  Zتا

مرتوط تا ب ب

گوياها ت انگر آن اسي کا گوية ( 5تیباواهی تاا

فرهنگ خود و بواا تا فرهنگ ت گانا در رساناها نق

تازدارنادهاي

بلويزيااون) نق ا

ا گوياهاي( 4ژخ

دانشجويان دارد) و تا م انگ ن  8543و انحاراف مع اار 7512و اري
ژراکندگی  84511ژاي نبرين موقع ي را تا خود اختصاص داده اسي.

در بحک م تاورهاي دينی دانشجويان دارد) تا م انگ ن 2587و انحاراف
جدول ( :)7فرضية چهار (طراحي و ترسيم محدوای مدون برنامههای درسي بر مبنای آموزههای فرهنگ اسالمي)
گوياها

CV

Z

SD

N

 .7تازسازي تن ادين نظام آموزشی و ژهوهشی مناس تا ارزشهاي مذهبی اامعا

47572

2552

1522

82

2522

718

 .4اح اي سني الهی تحث آزاد و ايجاد فضاي سالم و امن تراي مباحث فرهنگی  ،ااتماعی و س اسی

73582

77537

1535

83

2538

713

 .8بعامل نخبگان حوزوي ا دانشگاهی در طراحی زيرساخيهاي مناس تراي تازسازي علوم انسانی

75548

78552

1533

82

2522

715

 .2تومیسازي علوم انسانی تر اساس مبانی اسالمی

71521

74571

1512

82

2552

711

 .5رعايي آموزههاي اسالمی در دانشگاه اسالمی

72531

1512

1531

88

2512

785

75525

78545

1514

21

255

731

 .3ترقراري هماي

آموزش کارتردي تراي استادان در خصوص ش وههاي نوين بدريس تر محور اخال اسالمی

تر اساس اطالعات ادول ( ،)2هماة گويااهااي مرتاوط تاا عوامال

هماة مؤلکاااها از اعتبااار کااافی تااراي بوسااعة معنويااي دانشااجويان

طراحی و برسا م محتاواي دروس تار مبنااي آماوزههااي فرهناگ

ترخوردارند .همچن ن م انگ ن نمرات بمام گوياها از متوسط م اانگ ن

اسالمی تا استثناي گويا ( 7گکيوگوهاي دينی در راديو و بلويزياون

موردانتظار ( )8تاالبر اسي کا نشاندهندة بأث رگذاري آنهاا در بوساعة

مؤثري در بوسعة معنويي و ارزشهاي دينی دانشجويان دارناد)

گويااهاا

نق

نمرة  Zت

معنويي فراگ ران اسي .مقايسا دادههاي مرتوط تا ب ب

از  Zتحرانای در ساطح اطم ناان  1522وخطااي 1517

ت انگر آن اسي کا گوية ( 5تیبواهی تا فرهناگ خاود و بوااا تاا

تراي آزمون ب گروهی ( )4588کس کردهاند کاا نشاان مایدهاد

تازدارنادهاي در بحکا م تاورهااي

فرهنگ ت گانا در رساناهاا نقا

تحکيم ارزشهاي اسالمی در بين دانشجويان؛ عوامل و اولويتها 05 

دينای دانشاجويان دارد) تااا م اانگ ن  2587و انحاراف مع ااار  1518و

بوسعة معنويي و ارزشهاي دينی در ت ن دانشجويان بأث رگذار تاشاد)

ژراکندگی 73521در تهترين و ع ي در ت ن گوياها قارار دارد و ژاس

تا م انگ ن  2و انحاراف مع اار  1531و اري ژراکنادگی  41572در

مجموعاهاي بلويزيونی دينای

اايگاه دوم و سوم قرار گرفتااند و گوياة ( 7گکيوگوهااي دينای در

و باريخی در بوسعا معنويي و ارزشهاي دينای در تا ن دانشاجويان

راديو و بلويزيون نق

مؤثري در بوسعا معنويي و ارزشهااي دينای

مؤثرند) تا م انگ ن  2543و انحراف مع اار  1515و اري ژراکنادگی

دانشجويان دارند) تا م انگ ن  8543و انحاراف مع اار  7512و اري

 71532و گويا( 8شناخي فرهنگ گذشتا و بواا تا آن مایبواناد در

ژراکندگی  84511ژاي نبرين موقع ي را تا خود اختصاص داده اسي.

از آن ا تا برب

ا گوياهاي( 4ژخ

جدول ( :)5فرضية پنج (بين مياان تمثير عوامل ذكرشده در تحکيم ارزشها تفاوت معنيداری وجود دارد)
خالصه جدول تحليل واريانس يک راهه()F

F

MS

DF

SS

2/23

1/821
1/13
-

8
73
47

7/72
7/25
4/32

شاخ

مناتع بغ رات
ت نگروهی
درونگروهی
امع

تراساس اطالعات ادول ( )5چون Fمحاسباشده ( )2/23از Fتحرانی

کا اين نت جا تا بواا تا نمرة  zتادسيآمده در ساطح اطم ناان

در سطح اطم نان  1/25و خطااي  1/15وِ درااا آزادي صاورت  8و

 %22بأي د میشود و تا نت جة ژهوه

ش خی ( )7831کا اعتقااد

مخرج  )8/73(73تزرگتر اسي ،ژس فر ا صکر رد میشود .تا بوااا

دارد «معلمان میبوانند الگودهندة خوتی تراي ارزش مطلاوب تاا

تا معنیدارشدن بکاوت م انگ نها تا اطم نان  1/25مایباوان نت جاا

دانشااجويان تاشااند» همخااوانی دارد .واااود مااديران ارزشاای و

گرفي کا ت ن م زان بأث ر عوامل گوناگون در بحک م ارزشها بکااوت

همچن ن استادان ملتزم تا رعايي ارزشهاي اسالمی زم نااسااز

معنیداري واود دارد.

اسالمی شدن دانشگاهها و برويج ارزشهاي اسالمی اسي کا تاا
ژهوه

تاا مروبای( )7813در مقالاااي تاا عناوان «دانشاگاه باا
و

بحث و نتيجهگيری

اسالمیشدن» همسو اسي .وي تا اين نت جا رس د کا گزين

دانشگاهها و مراکز آموزش عالی هر اامعا معرف تااالبرين ساطح از

انتخاب ن روها ،از املاا ماديران ارشاد مراکاز آماوزش عاالی و

بککر و علم آن اامعا محسوب میشوند و اصول اهاانت نی و نظاام

همچن ن استادان تراي اسالمی کردن دانشاگاه در اهاي بارويج

اعتقادي و ارزشی اامعا را در خاود متجلای مایساازند و تاا برت اي

ارزشهاي اسالمی ،میبواند مثمرثمر تاشد.

متککااران و دانشاامندان و مااديران آينااده ،در اهااي تخش ا دن تااا

 .4ايجاد او فرهنگی مناس ت ن کارمندان و استادان از طريق

حرکيهاي گوناگون فکاري ،اعتقاادي ،فرهنگای و س اسای اامعاا

التزام عملی در رعايي ارزشهاي اسالمی موا بحک م ارزشها

مؤثر واقع میشوند .ازهم نرو ،دانشگاهها از ديرتاز ،در ژای بحکا م و

ت ن دانشجويان میشود .اين سخن تا نت جة بحق ق محتشمی

حا ار تاا

( )7838تا عنوان «حجاب ،آس ها ،س اسيها و راهکارها» ،با حدي

هدف شناسايی و اولوييتندي عوامل بحک م ارزشهاي اساالمی در

هخوانی دارد .از نظر محتشمی ،يکی از ارزشهاي اصلی در درون

ت ن دانشجويان از نظر استادان گاروه معاارف اساالمی دانشاگاه آزاد

دانشگاه را میبوان حک حجاب تا عنوان بثب ي ارزش اسالمی

اسالمی واحد قم نشان داد:

دانسي .همچن ن تراي بحک م ارزشهاي اسالمی در دانشگاه ،تايد

بقويي تن انهاي اعتقادي دانشجويان تاودهاناد .ژاهوه

 .7بااأم ن و برت ااي و تاااکااارگ ري مااديران حساااس تااا

درک صح حی از عوامل مح طی افراد داشي.

ارزشهاي اسالمی بأث ر مثبي و معنیداري در بحک م ارزشهاي

 .8تاکارگ ري نمادهاي ارزشی مناس تا دانشگاه اسالمی در

اسالمی در ت ن دانشجويان از ديدگاه اساتادان دروس مزتاور دارد

بحک م ارزشها ت ن

طراحی مح ط و فضاي آموزشی موا

  04معرفت ،سال بيست و ششم ،شماره  ،834مهر 6331

مريجی(،)7832

خصوص ش وههااي ناوين بادريس تار محاور اخاال اساالمی تاا

دانشجويان میشود .اين مو وع تا نتايج ژهوه

رساناهاي امعی ،از املا ترناماهاي بلويزيون و

م انگ ن()2/5؛  .3الزامی شدن رعايي موازين اسالمی در دانشاگاههاا

همچن ن مطبوعات را در بحک م يا عف ارزشهاي حاکم تر اامعا

و حمايي از ارزشهاي دينی و معنوي تاا م اانگ ن()2/22؛  .2بعامال

مثبي ارزياتی کرده تود ،هماهنگی دارد.

نخبگان حوزوي ا دانشگاهی در طراحی زيرساخيهاي مناس تراي

کا در آن نق

 .2طراحی و برس م محتواي متون ترناما درسی تر مبناي

تازسااازي علااوم انسااانی تااا م ااانگ ن()2/22؛  .71بب ا ن و ااااراي

آموزههاي فرهنگ اسالمی موا

بحک م ارزشها در ت ن

شاخ هاي ي

دانشگاه اسالمی در اامعا تاا م اانگ ن()2/22؛ .77

دانشجويان میشود ،کا تا نتايج ژهوه

ام دي( )7822در خصوص

تازسازي تن ادين نظام آموزشای و ژهوهشای متناسا تاا ارزشهااي

دروس معارف اسالمی تراي عالقامندي

مسااوول يژااذيري

برس م محتواي مناس

مااذهبی اامعااا تااا م ااانگ ن()2/22؛  .74افاازاي

دانشجويان تا مباحث ارزشی اسالم و بأک د تر استکاده از ش وههاي

فرهنگی و ااتماعی در ت ن مديران دانشگاه تاا م اانگ ن()2/83؛ .78

نوين بدريس تر محور اخال اسالمی تراي آشنايی هرچا تهتر

ترگزاري سخنرانیها و بشکلهايی تاا منظاور بب ا ن اساالم تاراي

دانشجويان تا ارزشهاي اسالمی همخوانی دارد .از سوي ديگر،

استادان و دانشجويان تا م انگ ن()2/88؛  .72م ادان دادن تاا تسا ج

در بحک متخشی تا

دانشجويی و هادايي و باأث ر گساترش آن تاا م اانگ ن()2/87؛ .75

فضلالهی و

ترگزاري اردوهاي دانشجويی تا منظور بمرين عملی و نشر اخاال و

اسالمیفر( )7821مطاتقي دارد .آنان تا اين نت جا رس دند کا

آداب اسالمی ت ن دانشجويان تا م انگ ن()2/43؛  .73تازساازي نظاام

محتواي مناس درسی در اهي اسالمی کردن دانشگاه ،کا الوهاي

فرهنگاای دانشااگاههااا متناسا تااا ارزشهاااي اسااالمی اامعااا تااا

از بحک متخشی تا ارزشهاي اسالمی اسي ،همخوانی دارد.

م ان گن()2/73؛  .71ايجاد بحول در ترخاورد ماديريي و کارکناان و

نتايج مرتوط تا تحث محتواي مناس

ارزشهاي اسالمی در دانشجويان تا نت جا ژهوه

 .5ت ن م زان بأث ر عوامل گوناگون در بحک م ارزشها در ت ن

استادان تا دانشاجويان تاا م اانگ ن()2/12؛  .73رعاياي آماوزههااي

دانشجويان بکاوت معنیداري واود دارد کا اين فر ا تا بواا تا

اسالمی در دانشگاه اسالمی تاا م اانگ ن()2/12؛  .72ترگازاري نمااز

نت جا آزمون بحل ل واريانس ي راها ) (Fتا دسي آمده در سطح

اماعااي و ااااراي ارزشهاااي ديناای در محاا ط دانشااگاههااا تااا

اطم نان  %25نشان میدهد کا از نظر ا ستادان دروس معارف

م انگ ن()2؛  .41بجديدنظر در مع ارهااي ااذب و گازين

دق اق و

اسالمی ،بأث ر عوامل گوناگون تر بحک م ارزشهاي اسالمی در ت ن

سازمان يافتة اعضااي ه اأت علمای تاا م اانگ ن()8/32؛  .47به اا

دانشجويان يکسان ن سي و تعضی از عوامل بأث ر ت شتري از عوامل

فضاااهاي الزم تااراي فعال اايهاااي فرهنگاای ،مااذهبی ،ورزشاای در

ديگر دارند .تر هم ن اساس ،در ذيل تا اولوييتندي استادان از

س اسای و ااتمااعی

عوامل گوناگون میژردازيم:
 .7بکک

دانشگاهها تا م انگ ن()8/5؛  .44اربقااي ت ان
دانشجويان تا ترگزاري هماي

تا م انگ ن(.)8/43

انسی دانشگاهها تا م انگ ن()2/38؛  .4اح ااي ساني

آنچا ذکر شد اولوييهاي بحکا م ارزشهااي اساالمی در تا ن

الهی تحث آزاد و ايجاد فضاي سالم و امان تاراي مباحاث فرهنگای،

دانشجويان از ديدگاه اساتادان دروس معاارف اساالمی دانشاگاه آزاد

ااتماعی و س اسی تاا م اانگ ن()2/38؛  .8همکااري اادي حاوزه و

اسالمی واحد قم اسي.

دانشگاه و ره اتی استادان و دانشجويان تا حوزه تاا م اانگ ن()2/52؛
 .2تااومیسااازي علااوم انسااانی تاار اساااس مبااانی اسااالمی تااا

پيشنهادها

م انگ ن()2/52؛  .5باأم ن ،برت اي و تااکاارگ ري ماديران متعهاد و

تاار اساااس نتااايج تادساايآمااده از ژااهوه  ،ژ شاانهادابی در اهااي

داراي حساس ي ايمانی مطلوب تاراي ادارة دانشاگاههاا تاا م اانگ ن

بحک متخشی تا ارزشهاي دينی در ت ن دانشاجويان در ذيال ارائاا

()2/58؛  .3قانونمند کردن فعال ي فرهنگای دانشاجويان تاا منظاور

شده اسي:

فااراهم آوردن مح طاای سااالم تااراي اربقاااي انديشااا ديناای تااا

 .7تاکارگ ري استادان مجرب و بوانمند تا منظور انتقاال درساي

آموزش کارتردي تراي استادان در

ارزشهاي اسالمی و همچن ن عالقامندکردن دانشجويان تا مباحث
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ارزشی کا میبواند در بحک متخشی تا ارزشهااي اساالمی در تا ن
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دانشجويان بأث ر تسزايی داشتا تاشد.

آرون ،ريمون ،7811 ،مراحل اساسي انديشه در جامعهشناسي ،برامة تاقر ژرهاام،

 .4ايجاد راتطا عاطکی و مثبي در ت ن کارکنان ،استادان ،ماديران
و دانشجويان دانشگاهها تراي ببادل اطالعات دينای و ارزشای تاراي
بحک متخشی هرچا تهتر تا ارزشهاي اسالمی در ت ن دانشجويان.
 .8انتخاااب ،باادوين و غناایسااازي محتااواي مناسا در دروس
اسالمی کا اوال ً،همسو تا ن ازهاي اامعا و دانشجويان تاشد ،و ثان ااً،
تتواند ارزشهاي رايج اسالمی را تراي دانشجويان تا ارمغان ت اورد.
 .2ترگزاري هماي ها و سخنرانیهايی در زم ناة آشانايی تهتار

بهران ،انتشارات آموزش انقالب اسالمی.
آزادارمکی ،بقی و ام ر ملکی« ،7835 ،تررسای ارزش در ساطح خارد و کاالن» ،نامـه

علوم اجدماعي ،ش  ،81ص .747-21
آزادارمکی ،بقی و غالمر ا غکااري ،7838 ،جامعهشناسي نسلي ،بهاران ،ژهوهشاکده
علوم انسانی و ااتماعی اهاد دانشگاهی.
امانی ساري تگلو ،اواد و همکاران« ،7821 ،راتطاة ارزشهااي فرهنگای و متغ رهااي
فردي تا م زان استکاده از رايانا در دانشاجويان» ،علوم رفدـاری ،دوره ژانجم ،ش
 ،7ص .71-7
ام دي ،محمود ،7822 ،بررسي ميـاان رضـايت دانشـجويان دانشـزاه شـاهد از

دانشجويان تا ارزشهاي اسالمی ،و همچن ن ترگزاري همااي هاا و

دروم عمومي معارف اسالمي به منظور ارائـه راهکارهـای كيفيتبخشـي،

کارگاااههااايی درتااارة روش باادريس اسااتادان تااراي هماااهنگی تااا

ژايانناما کارشناسی ارشد ،بهران ،دانشکده ادت ات انسانی دانشگاه شاهد.

ارزشهاي اسالمی کا در نهايي ،منجر تا انتقال درساي ارزشهااي
اسالمی میشود کا زم ناساز بحکا م ارزشهااي اساالمی در تا ن

اسالمی» ،نامه علوم اجدماعي ،ش  ،47ص .87-7
ژورعزت ،علیاصغر و همکاران« ،7831 ،الگوي مطلوب طراحی دانشاگاهها و مؤسساات

دانشجويان اسي.
 .5ببديل ارزشهااي اساالمی تاا يا

ژناااهی ،محمدحساا ن« ،7835 ،ارزشهاااي اهاااد و شااهادت در شااعارهاي انقااالب

تااور عماومی در تا ن

دانشجويان ،استادان ،کارکنان ،مديران و ساير مساووالن دانشاگاههاا
تراي بحک م هرچا ت شتر ارزشهاي اسالمی.

آموزشی عالی ايران در عصر اهانیشدن» ،دانشـزاه اسـالمي ،ساال دوازدهام،
ش ،21ص.44-8
برنر ،اانابان اچ ،7813 ،مفاهيم و كاربردهای جامعهشناسي ،برامة محماد فاوالدي
و محمدعزيز تخت اري ،قم ،مؤسسا آموزشی و ژهوهشی امام خم نی.

 .3ترگزاري السات همافزايی فکري ،علمی و دينی در ت ن علماا

ب موري ،کاوه ،7813 ،بررسي مقايسه نظام ارزشهای پسران و پـدران و عوامـل

و انديشمندان حوزوي و استادان و دانشاجويان دانشاگاههااي کشاور

مؤثر برآن در شهر تهران ،ژايانناما کارشناسی ارشد ،بهاران ،دانشاگاه عالماا

تراي بعامل در زم نة بحک م هرچا ت شتر ارزشهاي اسالمی.

طباطبايی.
خسروانی ،عباس ،7832 ،نظام ارزشي جوام  ،بهران ،رسالي.
دارياژور ،زهرا« ،7833 ،ساختار ارزشی و مناسبات ارزشی» ،جوانان و مناسبات نسـلي،
ش  ،7ص .48-7
دهخدا ،علیاکبر ،7881 ،فرهنگ دهخدا ،بهران ،دانشگاه بهران.
ذوعلم ،علی ،7812 ،انقال و ارزشها ،بهران ،ژهوهشگاه فرهنگ و انديشا اسالمی.
شاناساز ،زهرا ،7833 ،بررسي رابطه بـين ارزشهـای شخیـي و بخشـودگي در

زنان و مردان مدمهل شاغل در شـركت مهندسـي و توسـعه نفـت ايـران،
ژايانناما کارشناسی ارشد ،رشتا مشاوره خانواده ،بهران ،دانشگاه شه د تهشتی.
ش خی ،شاهرزاد ،7831 ،بررسي رابطه بين نظام ارزشـي معلـم و دانشـجويان در

دورة مدوسط و پيشدانشزاهي شهر شيراز ،ژايانناما دوره کارشناسای ارشاد،
ش راز ،دانشگاه ش راز.
صادقی ،منصورهالسادات و محمود ح دري« ،7832 ،تررسی سلسلامراب نظاام ارزشای
اوانان دان آموز در ش وههاي فرزنادژروري» ،خـانوادهپژوهي ،ساال اول ،ش،8
ص .452-482
عضدانلو ،حم د ،7832 ،آشنايي با مفاهيم اساسي جامعهشناسي ،بهران ،نشر نی.
عطارزاده ،مجتبى« ،7831 ،دانشاگاه و ناوآورى؛ کاارکرد و آس شناساى» ،دانشـزاه
اسالمى ،سال دوازهم ،ش  ،2ص 48ا.24

  15معرفت ،سال بيست و ششم ،شماره  ،834مهر 6331
غکاري ،غالمر ا« ،7833 ،رواتط و ارزشهااي ااتمااعی اواناان ايرانای» ،مطالعـات

جوانان ،ش  ،2-3ص .84-1
غ اثوند ،احمد ،7831 ،بررسي فرايند جامعهپذيری ديني جوانان (مطالعـه مـوردی:

محسنی ،مناوچهر،7812 ،آبرفساعآمگرهعهار،آنرر هارآوآفتارفهاریآاجامارلع،آ

ترهنرعآدفآايرا  ،دت رخانا فرهنگ عمومی کشور.
مطهري ،مربضی ،7812 ،تعليمآوآتربيتآدفآاسالم ،بهران ،صدرا.

دانشجويان دانشزاه تهران) ،ژاياننامة کارشناسی ارشاد ،رشاتة اامعاشناسای،

مع ن ،محمد ،7813 ،ترهنگآترفسع ،چ چهاردهم ،بهران ،ام رکب ر.

بهران ،دانشگاه بهران.

موسوي ،محمد و مونا کالنتري« ،7821 ،راهکارهااي بقوياي هوياي اساالمی و ملای

فضلالهی قمشی ،س فالا و سوده اسالمیفر« ،7821 ،مع ارهااي دانشاگاه اساالمی از
ديدگاه اساب د دروس عمومی معارف اسالمی» ،معرفت ،ش ،731ص .21-17
قائمی ،علی« ،7831 ،روزآمد کردن برت ي» ،پيوند ،ش  ،431ص .82-83
قورچ ان ،ناردقلی و همکاران ،7838 ،دايرةالمعارف آموزشیاعآلارلع ،بهاران ،وزارت
علوم ،بحق ق ات و فناوري.
کوئن ،تروس ،7838 ،وبرنعآجروعهینرسع ،برامة غالمعباس بوسالی و ر اا فا ال،
بهران ،سمي.
کوزر ،لوئ س ،7833 ،شندگعآوآانديشهآبزفگار آجروعاه ینرساع ،براماة محسان
ثالثی ،چ س زدهم ،بهران ،علمی و فرهنگی.
گلژرور ،محسن و همکاران« ،7833 ،راتطاة ارزشهااي ساازمانی تاا اساترس شاغلی،
فرسودگی ه جانی و رفتارهاي انحرافی سازمانی در کارکنان شرکي ساهامی ذوب
آهن» ،دانشآوآپژوهشآدفآفوانشنرسع کرفبردی ،ش  ،24ص .33-23
محسنی ،منوچهر ،7812 ،جروعهینرسعآلمزوع ،بهران ،طهوري.

دانشجويان از ديدگاه حضرت اماام خم نای و مقاام معظام رهباري» ،وطرلعار آ

قدف آنرم ،سال دوم ،ش ،5ص .22 -17
م رسندساای ،سا دمحمد ،7838 ،وطرلعااهآوياازا آوآاناازااآديناادافیآدانش ا زير ،
ژايانناما دکتري ،بهران ،دانشگاه برت ي مدرس.
نواتخ  ،مهرداد و همکاران« ،7833 ،ژايبندي مذهبی دانشجويان دانشگاه آزاد اساالمی
واحد گرمسار» ،پژوهشنروهآللزمآاجامرلع ،سال سوم ،ش ،8ص .24-37
ن گوهر ،عبدالحس ن ،7832 ،وبرنعآجروعهینرسع ،چ دوم ،بهران ،رايزن.
وثوقی ،منصور و حس ن اکبري« ،7831 ،روندها و عوامل مؤثر تار بغ ار ارزشهاا يا
مطالعا بطب قی» ،تحليلآاجامرلعآنظمآوآنربرابری ،ش  ،52ص .743-28
وثوقی ،منصور و علیاکبر ن خلق ،7835 ،وبرنعآجروعهینرسع ،بهران ،ته نا.
يوسکی لويا ،وح د« ،7833 ،بأث ر آماوزش دروس معاارف اساالمی تار نگارش دينای
دانشجويان» ،تربيتآاسالوع ،سال سوم ،ش  ،5ص .732-758

