
 

 

 16ـ  74ص ، 6331، مهر 832سال بيست و ششم، شماره   ____________________________________________                    

 

 

 

 

 هاي اسالمی در بين دانشجويانتحکيم ارزش
 هاعوامل و اولويت

 حد قماستادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی وا الهی قمشی /اله فضلسيف fazlollahigh@qom-iau.ac.ir 

 mahmoudomidi@yahoo.com  دانشجوی دکتری مطالعات برنامه درسی دانشگاه شاهد تهران محمود اميدی /

 53/5/5931 پذيرش:     52/8/5932 دريافت:

 چکيده
ر اسـت  های اسالمي در بين دانشجويان هدف پژوهش حاضـبندی عوامل مؤثر بر تحکيم ارزششناسايي و اولويت

نفـر از اسـدادان دروم معـارف اسـالمي دانشـزاه آزاد  76آمـاریة جامع وروش تحقيق توصيفي از نوع پيمايشي 

آوری ابـاار جمـ اند  هشـداندخـا   سبب محدوديت تعداد، همزي به عنـوان نمونـهاسالمي واحد قم هسدند كه به

تعيين گرديده است  بـرای 23/6كرونباخ، معادل ساخده است كه پايايي آن مطابق آلفای مة محققاطالعات پرسشنا

تک گروهي و تحليل واريانس يک  Z اسدنباطي از آزمون ،توصيفيهای آمار اطالعات، عالوه بر روش تحليلتجايه و 

دهد: طراحي و ترسيم محدوای مدون برنامه درسـي بـر مبنـای آمـوزه مينشان ها يافده ( اسدفاده شده است Fراهه)

كارگيری نمادهـای هـای اسـالمي  بـهكارگيری مديران حسام بـه ارزشمي  تممين، تربيت و بههای فرهنگ اسال

ارزشي مدناسب با دانشزاه اسالمي در طراحي محيط و فضاهای آموزشي  ايجاد جوّ فرهنزي مناسب بين كارمندان و 

رين عوامـل مـؤثر در توسـعه و تـاز مهم -به ترتيب  -های اسالمي اسدادان از طريق الداام عملي به رعايت ارزش

 های اسالمي در بين دانشجويان هسدند  تحکيم ارزش

 هاي اسالمی، دانشجويان، استادان دروس معارف اسالمی، دانشگاه آزاد اسالمی قم.ارزش ها:كليدواژه
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 مقدمه
آماوزش، ژاهوه ، برت اي ن اروي  هاا،امروزه کارکرد اصلی دانشگاه

ولای  ،فرهنگای اامعاا اساي ةساعو بو ،انسانی متخصا  و مااهر

تاا ها اساي، دانشاگاه آماوزش تاودهفقط ايران  رويکرد اصلی آنها در

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

شاان خدمات دارناد و هادف اصلی ةارائ سازي وبول د دان ، فرهنگ

 هاا )ايجااد ارزشمهاارت ةسازي(، بوساعاطالعات )شخص يبوسعة 

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

فرهناگ و شخصا ي  ث رگذاري تارأاتزار اصلی تراي باسي. استعداد( 

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

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

صانعتی  هااي بول ادي ودستگاه متکاوت ازاربباط آنها  بعامل و ةنحو

شاوند ق متی محسوب مای ژنهان وهايی ها گنجآنها انسان در اسي و

اي هانهاد اًق ناة آنهاساي. يبوسع ها واصلی کشف اين ارزش کا کار

ة بارين رکان بوساعتاا عناوان مهام ،هااوياهه دانشاگاهتا ،ااتماعی

روانای و  سامانی ونظار ا هاي سالم ازاانبا تراي داشتن انسانهما

 . ندارناد ، رسالتی از بوساعة فرهنگایزندگی ةش و يماهر تراي اربقا

ردن کا فراگ ار هاي دينی وآموزه شکی ن سي کا برويج هرچا ت شتر

شمول آن و اذب و بأث رگذاري هرچا  ةفرهنگی وگسترش دامن امور

 هااا وهاااي مجموعاااباارين دغدغااامهاام ن ازامخاطباا ت شااتر تاار

ويهه مراکاز هاي فرهنگ و انديشا، تااو فعاالن حوزه اندرکاراندسي

 ةحاوز زا درعوامل آسا   يکی ازيق ن، ، و تاعلمی و دانشگاهی اسي

انديشامند  ايمان مذهبی اوانان، تخصوص قشار شخص ي اخالقی و

هااي ارائا نادرساي ترناماا هاي ناکارآمد وو فره ختا دانشجو، روش

تاورهاااي  هااا وبحکاا م ارزشهااا در راسااتاي دانشااگاه فرهنگاای در

 زت وسو، عاي  ها ازااتماعی اسي. دانشگاه ةفرهنگی متأثر از فلسک

بأث رگاذاري  کنناد، و از ساوي ديگار، حکا  می دانشمندان را اقتدار

اصا ل اساالمی و  هاي واقعای ومبناي ارزش هاي زندگی را ترروش

رفتااري  الگوهااي طريق اتزارهاي در اخت ار خاود )دانا  و ايرانی از

 نمايند باا در فراينادکارکنان و مخاطبان( درونزا میاستادان،  مديران،

هاي سالم، مااهر، متخصا ، خدمي برت ي انسان در شدن،ااتماعی

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

 کاادر برت يو  نوسازي، بوسعا در دانشگاه اينکا تا واودکنند. بالش 

 نمااد تاا دانشاگاهی و بحصا الت ددار نق  و بغ  ر س اسی رهبري

 ببااديل اياادئولو ي و ياا  ااتماااعی يهاااو ارزش و منزلااي واهاا

 دانشاگاهی در ح ات شدهبثب ي صورت تا آنچا ،حال اين شود، تامی

عطاارزاده، ) اساي تاا علام مارببط و تاورهاايها ارزش استقرار دارد،

در  هاادانشاگاه ايجااد رسادتا نظر می واود اين، . تا(42، ص 7831

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

 و سااير نهادهااي تر آن حاکم و هنجارهايها و ارزش عالی آموزش

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

 عام شاکل هايارزش  انو مدع نظراناز صاح  تاور در تس اري اين

 کارکردهااي بحقاق تاراي عاالی آماوزش نظاام کاا اساي نگرفتا

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

ها، هاي اسالمی در تا ن دانشاجويان دانشاگاهبواا تا اهم ي ارزش

تررسای  هادف بحق اق بحق اق حا ار ،ويهه در دانشگاه اساالمیات

هاااي اسااالمی در تاا ن بحکاا م ارزش تاار برت ااي وثر ؤعواماال ماا

 دروس معارف اسالمی اسي.استادان دانشجويان از ديدگاه 

اي اامعاا برين اتزار و ساازوکار هاربعل م و برت ي تا عنوان مهم

اهي ها و هنجارها در در سازگار کردن اعضاي اوان اامعا تا ارزش

 ةدگ ري شا وياا ،ژذيري و تاا عباارت ديگارژذيري و فرهنگاامعا

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

ساوي ديگار، ازاملاا نق  اساسای ترعهاده دارد. از  ،گ ردشکل می

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

فرهنگ اامعاا اساي و آنچاا  زندگی و ةآموختن ش و ،ايجاد مهارت

هاي ترآمده از آن ارزش فرهنگ وکند متمايز میاز همديگر  اوامع را

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

در  .سنجی و بوسعا آن در اامعاا نقا  زياادي داردزندگی در ارزش

 گ اري تاورهاا وهاي اساالمی و شاکلاستقرار ارزش ،اسالمی ةاامع

 بنهاا ساالمي روانای وناا ،ب  افاراداعتقادات در سب  زندگی ب 

 تلکاا در ساالمتی، بعاالی ااتمااعی و ،دنباال داردا کمال فردي را ت

صاال  نقا  تسازايی  رستگاري و ها تا ح ات ط با ورساندن انسان

برت اي مناسا  و  گ ري آن مساتلزم بعلا م وخواهد داشي کا شکل

ونااگونی گعوامل  ،در برت ي اسالمی. مبتنی تر فرهنگ اسالمی اسي

والادين  ،س آنأخاانواده و در ر ،بارين آنهااولی از ژررنگنق  دارد؛ 

هستند کا نق  اساسی در ساختار شخص تی و ااتمااعی و فرهنگای 

 کنند.فرزندان تا صورت عملی و ع نی ايکا می
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برت ااي ديناای يکاای از عواماال مهاام الااوگ ري از يق ن، تااا

قوياي تاورهااي دينای و ب ةهااي رفتااري و رشاد انديشاناهنجاري

اعتقادي فرد اسي. هنگامی کا از نهادينا شدن برت ي صح ح ساخن 

تاا عناوان نسال  ،آيد، منظور اين اسي کاا دانشاجويانتا م ان می

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

فرزنادان خاود »فرمايند: می مؤمنان علیاامعا مشخ  کنند. ام ر

زيرا آنهاا تاراي زماان ديگاري  ؛اي گذشتا برت ي نکن دهرا تر روش

 (. 83، ص 7831قائمی، « )اندخلق شده

خاوان تاا همهااي ادياد و انتقال مکاه م تا نسل اديد تا روش

هااي ک اد تار روشأو در صورت تد عمال کاردن و ب ،زمان ن از دارد

بواهی خواهاد ها تیسادگی تا ارزشنسل اديد تا سنتی در آموزش

اکتکا کردن تا صرف آماوزش خواهد شد. ثمر ها تیبمام بالشو کرد 

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

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

ها تا آنهاا آموختاا دانشگاه در کنار درس حضور دانشجويان در ةلحظ

 .واود آنها نهادينا شود ها دربا اين ارزش شود

برت ي دينی تايد . دارند عالقاتا ن کی و زيبايی  ها فطرباًانسان ةهم

شناسای، شناسی، حرمايژذيري، خويشتنشناسی، ارزشدر مس ر زيبايی

هاي دينای و دوستی و ژذيرش مساوول ينوع، طلبیري، عزتزاگحرمي

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

 بحص ل بجارب دلنش ن دينی م سر ن سي. ها ونگرش

بحکا م  ثر تارؤعوامال ما محققاان درصاددنددر اين ژهوه ، 

روس ساتادان دهاي اسالمی در ت ن دانشاجويان را از ديادگاه اارزش

بارين مهام ،تنااتراينکنناد. تنادي اولويي معارف اسالمی شناسايی و

 ند از:اهداف بحق ق عبارب

هاي اسالمی در ت ن دانشاجويان از ثر تر بحک م ارزشؤعوامل م -

 ند؟اسالمی واحد قم کداممعارف اسالمی دانشگاه آزاد استادان ديدگاه 

هااي اساالمی در ثر تار بحکا م ارزشؤتندي عوامل ماولويي -

معاارف اسااالمی دانشااگاه آزاد اسااتادان تا ن دانشااجويان از ديادگاه 

 ؟قم چگونا اسياسالمی واحد 

 

 های تحقيقفرضيه

هاي شاده تاراي ژاهوه ، فر ا اتا بواا تاا ساؤاالت درنظرگرفتا

 بحق ق عبارت اسي از:

هاي اساالمی کارگ ري مديران حساس تا ارزشابرت ي و ت بأم ن،. 7

 ؤثر اسي.ها ت ن دانشجويان مبحک م ارزش در

م ريق التازااستادان از طايجاد او فرهنگی مناس  ت ن کارمندان و . 4

ها ت ن هاي اسالمی موا  بحک م ارزشعملی در رعايي ارزش

 شود.دانشجويان می

طراحای  نمادهاي ارزشی مناس  تا دانشگاه اسالمی درکارگ ري . تا8

تا ن در هاا مح ط و فضااهاي آموزشای مواا  بحکا م ارزش

 شود.دانشجويان می

درسای تار مبنااي  ةطراحی و برسا م محتاواي متاون ترناما. 2

تا ن در هاا اي فرهنگ اسالمی، موا  بحک م ارزشهآموزه

 شود.دانشجويان می

هاا در تا ن بحکا م ارزشگونااگون تار ث ر عوامال أت ن م زان با. 5

 داري واود دارد.ابکاوت معن ،دانشجويان

ا  گ اري از يا  ژاهوه  بوصا کیتاا تهره ،تراي بحقق اين مهام

، داراي سااختامحقاق ةنامد تا طراحی ي  ژرس بالش شژ مايشی 

 ،ال تاااز ژاساا سااؤ دوتااا همااراه  اياز نااوع آراياا  رببااامؤلکاا  45

معاارف اساتادان  نکاري از 21آمااري  ةاز يا  اامعاالزم اطالعات 

بحصا لی  اول سالن م درقم کا واحد دانشگاه آزاد اسالمی  ،اسالمی

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

اسااس آلکااي آمده تردسايی اطالعاات تايژاياا، تا دسي آيد. شدند

از  ،راي بجزيا و بحل ال اطالعااتبع  ن شد. ت 34/1معادل  ،نباخوکر

تراي بع ا ن م اانگ ن ، انحاراف اساتاندارد،  اري  ، و بوص کی آمار

گروهی و بحل ل واريانس ب  Z آزمون، از استنباطی ژراکندگی و آمار

 شد.( استکاده Fي  راها)

 

 پيشينة بحث
 تاا منطباق کامالً بحق قژهوه  ت انگر اين اسي کا سواتق  سىترر

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

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

 شود:ذيل، تا آنها اشاره می در کا گرديد آورىامعاسي،  مرتوط

کارهاي راه» ر ژهوهشی تا عنواند (7821) کالنتريو  وسويم -

بقويي هويي اسالمی و ملای دانشاجويان از ديادگاه حضارت اماام 

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

ايجااد و ت نی اساالمی، معارف و اهان ةبصح ح مطال  درسی تر ژاي
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مهام و کاارتردي در کارهااي راهبشکل اسالمی دانشجويی از املاا 

 اسي.هاي اعتقادي دانشجويان  م ژايابحک

اشااره « ژذيري دينی نواوانانفرايند اامعا»در  (7838)غ اثوند -

ث ر مسااتق می تاار أخااانواده، دانشااگاه و دوسااتان بااکنااد کااا می

 ند.ژذيري دينی دانشجويان داراامعا

داري مطالعااا م اازان و انااواع دياان»( در 7838)م رسندساای -

داري مناساکی، اعتقاادي و بجرتای ديانکا ساا تعاد ، «دانشجويان

دهاد کاا نشاان مای ،مطالعا قارار داده اسايمو وع را  دانشجويان

داري دانشجويان در اتعاد اعتقادي و بجرتی تاال و ژايبنادي م زان دين

 تا اعمال فردي دينی در حد متوسط تا تاالسي.آنها 

 ث ر آموزش دروس معارف اسالمی تارأب»در  (7833)يوسکی لويا -

تدين نت جا دسي يافي کا دانشجويانی کاا  ،«نگرش دينی دانشجويان

نسابي تاا دانشاجويانی کاا ايان  ،انددروس معارف اسالمی را گذرانده

 بري ترخوردارند.اند از نگرش دينی مطلوبدروس را نگذرانده

مع ارهاااي دانشااگاه »در  (7821)فاارالهاای و اسااالمیفضاال -

نشاان  ،«ماومی معاارف اساالمیاسالمی از ديدگاه اسااب د دروس ع

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

 گردد. هاي اسالمیواند تاعث بحک م آموزهب، میهاي اسالمیارزش

تررسی م زان ر ايي دانشجويان دانشاگاه »( در 7822)م ديا -

کارهااي راه ةشاهد از دروس عمومی معارف اسالمی تاا منظاور ارائا

نشاان داد دانشاجويان از محتاواي دروس معاارف  ،«تخشایک ک ي

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

هااي اساالمی گراي  دانشاجويان تاا ارزشموا  معارف اسالمی 

اسي با تاا  والنووه  زنگ خطري تراي مسهاين ژ ةشود. نت جنمی

هااي شادن ارزشناا يتار بحکا م و نهاد ،گزين  محتواي اسالمی

 کنند.اسالمی در دانشجويان اقدام 

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

تاار روي دانشااجويان در ماادارس ديناای و غ رديناای انگلسااتان در 

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

 نشان اسي.ت ن رفتار مذهبی والدين و فرزندادرصد(  22مثبي)

ها ت اانگر فقادان بحق قاابی اساي کاا ژ ش نا ةت نانبحل ل واقع

بوص کی انجام شده ويهه تا شکل توده و تامرببط تا مو وع  مستق ماً

هااي متماايز ايان بحق اق ويهگایروي، اين مو اوع از اسي. تدين

 .شودمحسوب می

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

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

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

رببا، ارز، قدر، گرامی داشاتن »ي اتا معن (value« )ارزش»، انگل سی

ق مي، قادر، » ايتا معن( valeur) و در زتان فرانسا ،«و اهم ي دادن

 (.724، ص 7835خلق، )وثوقی و ن   آمده اسي «مقدار و ارز

هار آنچاا کاا مک اد، »: بوان گکيمی «ارزش»در بعريف لغوي 

داراي ارزش اسي تراي شخ  يا گاروه و  خواستنی، قاتل بحس ن و

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

 :ارائا شده اسي «ارزش»چهار مکهوم تراي ، الالنددر فرهنگ فلسکی 

 عنوان چ زي کا فرد يا گروهی تا آن عالقا دارند.ا ول ارزش تا

 بواا و احترام اسي.قاتل اي دوم چ زي کا کم و ت   در م ان عده

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

 اقتصادي کا ارزش کاال و عمل مطر  اسي. ةچهارم از انب

بعلاق ارزشای، تعاد دوم تاا ارزش  ة ، تعد اول تا دراادر بعريف فو

اي ناارر و تعد چهارم تا ارزش مبادلا ،ذابی، تعد سوم ارزش کارکردي

 (.471، ص 7812اسي)محسنی، 

داري هستند کا اعضاي ي  اامعاا در احساسات ريشا هاارزش

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

 (.82، ص 7834)کوئن،  کندن میبع  

د ناکنهايی هستند کا مشاخ  مایها بصورات و انديشاارزش

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

تاا آدم اان در بعامال تاا دن ااي ااتمااعی معناا  هايا ارزش انتزاعی

)اماانی سااري تگلاو و همکااران،  کنناددهند و آن را هدايي میمی

 (.8، ص 7821

روناد کاا شمار مایاي از مع ارهاي فرهنگی تاها گوناارزش

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

مکهااوم و کنناادة فراهمهااا شااوند. ارزشمطلااوب محسااوب ماای

 مشروع ي نهايی تراي قواعد و  واتط رفتارهاي ااتماعی هستند

 (.834، ص 7812 )محسنی،

اينکاا چاا چ از هستند درتاارة  ايی متداول و رايجهايدهها ارزش

 (.84، ص 7832)عضدانلو،  درسي و چا چ ز نادرسي اسي

بوان تا عناوان مکااه م صاريح و بلاويحی در ها را میارزش
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نظر گرفي کا از لحاظ اتزاري و هدفی تراي فرد تربر اسي و تار 

)صاادقی و دارد  هااي رفتااري و بصام مات او باأث رگ رياهي

 (.421، ص 7832دري، ح 

 بن اده احسااس در کاا تاورهاايی؛ هستند تاورها همان هاارزش

اي هايی انگ ازهساازه هاا،ارزش .ع نای و سارد هاايايده نا اند،شده

 تا دسي تراي مردم کا دارند اشارهبواهی قاتلاهداف هستند. آنها تا 

 .کنندمی بالشنها آ آوردن

 آنهااکنناد. را متماايز می  ويهه هايکن  و هاموقع ي هاارزش

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

 ياا هااکان  ها،تا موقع ي معموالً کا ،هنجارها و هانگرش چونهم

 .کندمی متمايز دارد، اشاره ويهه هايع ن ي

 را رخدادها و مردم ها،س اسي ها،کن  ارزياتی و گزين  هاارزش

 و اساتانداردها تاا عناوان هااارزش ،ديگار عبارت تا کنند.می هدايي

 .روندمی تا کار مع ارها

 شاوند.مای مانظم يکاديگراز طريق اهم ي نسبی، تا  هاارزش

 عنوان تا را آنها کا ، ارزشی هاياولويي از منظم نظام ي  مردم هايارزش

 (.21، ص 7831)وثوقی و اکبري،  دهدشکل می کند،می مشخ  افراد

آنچا خوب يا تد، مناس  ياا  ةهايی درتارها همواره ايدهانسان

انااد. تااا داشااتا ،غ رمناسا  و  ااروري و يااا غ ر ااروري اسااي

هاا هنگامی کا اين ارزش. شودگکتا می «ارزش»ها گونا ايدهاين

ها، تاراي ارزيااتی ارزش اخالقای و در نظامی از مع ارها و مالک

وند يا  نظاام ارزشای را ژدياد شادهی شايستگی رفتار، سازمان

 (.31، ص7813)برنر،  آورندمی

ها و نمادهايی هستند کا در قال  ها، نظامتا عبارت ديگر، ارزش

هاي انتزاعی اخالقی در امور مرتاوط تاا خاوب و تاد، مناسا  و ايده

ها تا دل ل عاام اند. ارزشنامناس ، درسي و نادرسي سازماندهی شده

گ رناد، تادين معناا، هاي گوناگونی را درتر میو انتزاعی تودن مصدا 

هااي اند کاا قاتل اي تاا کاارگ ري در موقع يقدر کلیآن»ها ارزش

 (.31)همان، ص « تس ار متکاوت را دارند

بارين عوامال در بب ا ن ارزش از تن اادي: بوان گکيمی ،در واقع

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

ها مع ارهايی هستند کا تاا فرهناگ کلای و ارزشروي، تديناسي. 

 (.431، ص 7832 گوهر،)ن   دهداامعا معنا می

آنچاا خاوب ياا اند درتارة داشتاهايی ها همواره ايدهانسان اصوالً

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

هنگاامی کاا د. وشگکتا می «ارزش»ا در اصطال  ا ها گونا ايدهاين

هاا، تاراي ارزيااتی ارزش ها در نظامی از مع ارها و ماالکاين ارزش

ي  نظام ارزشای را  ،شونددهی میاخالقی و شايستگی رفتار، سازمان

، 7831برنار،دهاد )شاکل میها را  دارزش. نبود اينها آورندژديد می

 (.31ص 

هاا رزشبوان نت جا گرفي کا نظام اتا بواا تا مطال  مزتور می

هايی اسي کاا فارد در  امن فرايناد اي از عقايد و نگرشمجموعا

ها ژذيري، آنها را از اامعا آموختا و تار اسااس هماان آموختاااامعا

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

 اسااااس(. تراين51، ص 7832ساااازد )خساااروانی، هماهناااگ می

 باربند از:ها عخصوص ات و مشخصات ارزش

اند و شمار کث ري از افاراد درتااره ها م ان مردم مشترکارزش. 7

 .اند )وفا  ااتماعی(اهم ي آنها تا بوافق رس ده

هاا اند. اشخاصی تراي ص اني ارزشها تا عواطف همراهارزش. 4

هاي واال از تذل مال و اان دريا  کنند و تراي حک  ارزشمبارزه می

 ورزند.نمی

 ا تا قضاوت شخصی افراد تستگی ندارند.هارزش. 8

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

يعنای از اشا اي گونااگون ارزيااتی ؛ سازي کردرا مکهومبوان آنها می

 (.25، ص 7812 مطهري،) شده انتزاع کرد

 

 هاتعليم ارزش اهداف و اهميت تربيت دينی و
تا منظور بزک اا و بهاذي  . و ژ وستا اسيبرت ي ي  فرايند مستمر 

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

ت نای و اهااناسي کا ايان کماال در رس دن تا هدف کمال نهايی 

 اسي.همان قرب الهی ، مکت  ما

عاامالن ، و حال آنکاا ي  هدف نهايی غايی اسيهدف مذکور 

کنند کاا متناسا  تاا رخود را دنبال میف موردنظابرت ي هرکدام اهد

کارهاي آنها ممکان اساي  متکاوت اسي وها، هاي آنعاليق و نگرش

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

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

ی ن روهااي برت تا بماام ةهاا ور کامسوول ي آماوزش ارزش

هاا و نهادهااي گونااگون دانشاگاه اامعا، يعنی خانواده، مدرسا،
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و  ،ببل غاای اساايو  ماننااد نهادهاااي س اساای، اداري ،ااتماااعی

تاا  هااي ايان ن روهااي برت تای روري اسي اهاداف و فعال اي

در بقاتل ياا  يکديگر هماهنگ تاشد با  فعال ي نهادهاي ااتماعی

 نگ رد. هاي هم  قراربضاد تا فعال ي

 

 نظريه های ارزش
 «ارزش»هاسي، ارزشة ژردازان مطر  در حوزکا از نظريا ،راک چ

عنوان ي  تاور ژايدار در تاب اراح ي شخصی و ااتمااعی ا را ت

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

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

هاا را نظام ارزشوي (. 21، ص 7833همکاران، ژرور و )گل اسي

دانااد کااا دوام و اسااتمرار هماننااد ياا  ساااختار ژايااداري ماای

هاا را تاا کناد. او ارزشتا راحتی بغ  ار نمایارد و بواهی دقاتل

کند. از نظار تندي میهاي اتزاري بقس مهاي غايی و ارزشارزش

هااي ، ارزشهاي رفتاري اشااره دارنادش وههايی کا تا او، ارزش

هااي غاايی بأک اد دارناد، کا تار حالايهايی ارزشو ، «اتزاري»

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

 کند:ارزشی اشاره میة مقول 73تا  ،در هر دستا راک چ

زنادگی . 4(؛ ندگی ژررونق)ز زندگی آسوده: هاي غايیارزش. الف

موفق اي ) يي از کاراحساس ر ا. 8(؛ زندگی فعال و ژرشور) ژره جان

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

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

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

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

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

امن اي . 74(؛ دلبستگی انسای ياا روحای) شق کامل. ع77(؛ داخلی

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

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

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

 (؛هم تالقوه از زندگی)فخرد . 73(؛ صاحبي صم مانا)م واقعی

کاار سانگ ن ) طلبایتلندژروازي يا ااه. 7: هاي اتزاريارزشب. 

ل اقي ) بوانايی. 8(؛ ازتودن ذهن)ت نظروسعي. 4(؛ کردن و آرزو داشتن

. 3(؛ مژااک زگی، نظا) نظافاي. 5(؛ زنادگی سار) شادي. 2(؛ و ککايي

بمايال تاا ) تخشاندگی. 1(؛ اعتقاد خاود مصامم تاودن تر)شجاعي 

. 2(؛ کارکردن تراي رفااه ديگارانرسانی )ياري. 3(؛ تخش دن ديگران

ي ئاالق اي، ار)خ ژاردازيخ اال. 71(؛ رياايیرستی و تی)دصداقي 

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

عادم بنااقر رفتاار ) منطقی تاودن. 78(؛ لهوش، بأم) گريانديشا

شناسای(؛ )ور کا اطاعي. 75(؛ لباختگی)د . مهرتان تودن72(؛ عقالنی

قاتال اعتمااد و ) مسوول ي. 71(؛ رفتاريخوشتودن و . ادب )تاادب73

ضباط نکنترل داشتن تر خود و تا ا) داريخويشتن. 73(؛ اطم نان تودن

 (.38ص، 7838آزادارمکی و غکاري، ( )تودن

هاا همچاون اهاداف فراماوقع تی، داراي ، ارزششواربزة تا عق د

کاا همچاون اصاولی راهنماا در هساتند  راات متکاوبی از اهم يد

غکااري، هاي ااتماعی قرار دارناد )خدمي زندگی فرد يا ديگر واقع ي

تاا  ،هااارزش در زم ناا راک چتا بواا تا نظريا وي  (.74، ص 7833

هاا ژرداختاا و مق اسای را تاراي ه ارزشخاوي  درتاار ةطر  نظريا

کاا  ،شاواربزتر اساس فر  ات ها به ا کرده اسي. گ ري ارزشاندازه

شاوند، اهاداف ارزشای و عنوان اهداف در نظر گرفتا مایا ها تارزش

ماالک از هام بشاخ   دهندة آنها تراساس سا هاي بشک لارزش

 :شوندداده می

 ند.فردي يا امعی تاشها ممکن اسي در خدمي منافع ارزش. 7

 ند.ها ممکن اسي اتزاري و غايی تاشارزش. 4

ناا ترخاساتا از ساا  ،تعد انگ زشی هستندربباط تا ده ها در اارزش. 8

شاناختی، ن ااز تاا بعامال يعنی ن ازهاي زيساي؛ ن از اساسی تشر

 .و ن ازهاي اساسی و رفاهی ،ااتماعی

عباارت تعلق تا هر تعاد هاي مو ارزشگانا فهرستی از اتعاد ارزشی ده

 اسي از:

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

 ؛تا خود، حق ترخورداري از حريم خصوصی(

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

 ؛گذرانی(تخ ، خوشطلبی)ر ايي زندگی لذتلذت. 8

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

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

 ؛عمومی خود(

)امن ااي ملاای، امن ااي خااانوادگی، احساااس بعلااق، نظاام  امن ااي. 3

 ؛ااتماعی، سالمي(

)فهم و دان ، انضباط شخصی، مؤدب تودن، احتارام تاا  همنوايی. 1
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 ؛ع تودن(والدين و تزرگترها، مط 

، يدارها، ژذيرش سهم خود در زندگی، ديان)احترام تا سني سني. 3

 نی(؛فروب

، اهاانی در تاودن )ياريگري، مساوول تاودن، شاريف خ رخواهی. 2

 ؛، عشق واقعی(گی، دوستی حق قی، تخشنديصلح، وفادار

 )تراتري، يگانگی تا طب عي، خرد، عادالي ااتمااعی، گرايیاهان. 71

 .نظر، وحدت تا طب عي(وسعي زيسي،حک  مح ط

بقساا م تااا دو تعااد  ،گانااا در مجمااوعهمچناا ن انااواع ارزش ده

قاادرت، اسااتقالل، زناادگی : هاااي فردگراياناااارزش. 7شااود: می

خ رخاواهی، : گرايانااهااي اماعارزش. 4؛ گرايایانگ ز، لذته جان

 (.3، ص 7833همنوايی)دارياژور،  گرايی، سني، امن ي واهان

هااي سانتی و ناو رزشة اها را تاا دو دساترزشن ز ا ژرينس

 کند:م میبقس 

. 4انجام دهم کا عادي ن ساي. تايد کارهايی : هاي سنتیارزشالف. 

تاياد تاا . 8. هايی داشاتا تاشامس اسي و دين نظرياة ايد درتارت

تاياد تادانم بحمال . 2. تربر از موقع ي ژدرم دسي ياتم یموقع ت

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

تايد تدانم مهام . 3. ام اين اسي کا ت   از حد قناعي کنمور کا

 ةدرتاارتاياد دانم کا می. 1م. اين اسي کا تراي آينده زندگی کن

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

اري فاداکة تاياد آمااد. 2. تدانم کار مهم اسي و تازي مهم ن سي

 تراي دن اي تربر تاشم.

ت شتر مردم آن انجام دهم کا تايد کارهايی . 7: هاي نوارزشب. 

تايد باالش کانم کاا تاا نظار ديگاران . 4دهند. را انجام می

هااي زنادگی تا   از ژادرم تاياد از خوشای. 8. موافق تاشم

چ از بارين در زنادگی، مهمتايد تادانم کاا . 2. مند شومتهره

 ،تايد تدانم کا اقتصاد خاوب اساي. 5. سيترايم خوشبختی ا

تاياد . 3. هاي موااودلذتة ولی نا با حد محروم شدن از هم

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

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

تايد تدانم خ لی کار کردن و تازي نکردن شاخ  را کاودن 

رين رواتاط ااتمااعی را داشاتا تاشام تاياد ت شات. 2کند. می

 (.34 ، ص 7838آزادارمکی و غکاري، )

بارين ارزش را ع نی و اامعا را عالی دورک م ،ز ح ث نظريا

، 7814 آرون،دانساي )هاا میارزش ةمظهر امر مقدس و آفرينناد

کراارچکی ة يعمل متقاتل الگودار تار دراا(. تا نظر او، 433ص 

دهاد کاا اعضااي گاروه در عنی نشاان مایي ؛ارزشی گروه اسي

شاان وافاقة بکا دراهايی اند. امع يها و تاورهايی سه مارزش

شاان  اع ف هايی کا بوافق گروهایتاالسي در مقايسا تا گروه

هرچاا اعتقااد يا  گروهای . اسي رفتار انحرافی کمتري دارناد

اي بر اسي. در ابر تاشد آن گروه احتماالً يکرارچامذهبی ن رومند

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

او . بوان تا اصاطالحات خاود دورکا م ت اان کاردساختاري را می

ل تود. در اوامع تا يم ان همبستگی مکان کی و ارگان کی بمايز قا

واادان امعای قاوي، اواماع تاا صاورت  ،همبستگی مکان کی

واماع تاا همبساتگی در ا. حقو  بنب هی واود داشايو قطاعی، 

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

 (.721 ، ص7833)کوزر،  واود داشي

اي از تودن يا عمل اسي کاا يا  ، ارزش ش وهروشاگی تا نظر

شناسد و افراد يا رفتارهاايی عنوان آرمان میآن را تا شخ  يا امع 

ساازد. وي شاخ  مایشوند، مطلوب و مترا کا تدان نسبي داده می

 :ل اسييژنج ويهگی اساسی قا ،تراي ارزش

 نا در حاواد  و مساايل ع نای ،ها در نظام آرمانی قرار دارندارزش. 7

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

 ،تاا عباارت ديگار. ها هستندتخ  و هدايتگر کن ها الهامارزش. 4

 ارزشی هستند.گ ري ها داراي اهيکن 

)تاا بوااا تاا عامال زماان، مکاان و  ها نسبی هساتندارزش. 8

 .ااتماعات(

 .ها داراي تار و تن اد عاطکی هستندارزش. 2

)آزادارمکاای و ملکاای،  مراباا  هسااتندهااا داراي سلساالاارزش. 5

 (.718، ص 7833

ا ها، اايگاه و نق  اساسی دارناد و تادر مکت  اسالم ارزش

هاي بعاالی حق قای انساان، محاور و اخ عنوان مختصات و ش

ز ديادگاه اساالم، اند. االهای شامرده شاده يغايي حرکاي انب اا

کا صرف فرض  ،ها هرگز اموري انتزاعی و اعتباري محرارزش

ن افتنی و غ رقاتل بحقق هاي دسيتا عنوان ايدهند و و خ ال تاش

د برين حقاايق عاالم وااوتلکا خداوند متعال، کا حق قیستند، ن 

هااي متعاالی و کمااالت حق قای ارزش ةمنشأ و وااد هماسي، 
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 (.21، ص 7812)ذوعلم،  اسي

هاي ثاتاي ياا فاردي و تا دو دستا ارزش، ها از نظر اسالمارزش

شاوند. اصاول هاي نسبی يا اکتسايی، مح طی و... بقسا م مایارزش

طلبی، زيبايی، صداقي، اويی، عداليثاتي اخالقی و فطري نظ ر حق

هاي مکانی، زماانی، و ارزش؛ کار و نوآوري، عبوديي و خدامحورياتت

، ص 7833سااز، )شانا عرفی نسبی و متغ ر اسيو مح طی، باريخی، 

 (.7854، تا نقل از: مطهري، 27-24

مو اوعات  باوان تاامی ،ها از ديدگاه اساالمبرين ارزشاز مهم

 ذيل اشاره کرد:

اتل ت ن آحااد و اعضااي متق هاي انسانی، عاطکی، رفتارارزش. 7

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

آمده اساي:  شود و در قرآنشاخ  مهم اخالقی و ارزشی شمرده می

تا يکديگر تاراي انجاام کارهااي ن ا  و گساترش بقاواي الهای، »

 (.15، ص7812 ذوعلم،؛ 4)مائده: « همکاري کن د

و رفتااري شخصای و فاردي در اامعاا:  هاي اخالقایارزش. 4

هاي فرازمانی و فرامکانی هساتند کاا در هار ل اخالقی، ارزشيفضا

 ةکنناد ل ن کاوي انساانی، بع ا نيعنوان خصااا شرايط و موقع تی ت

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

ود. گرچاا شادواند و موا  بجلی و رهور رفتار ژسنديده در او میمی

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

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

سالوک و رفتاار ة ها در ش وهم ن ارزش ،گردد، ولی در ع ن حالمی

ل يفضاا ،ااتماعی ن ز، بأث ري انکارناژذير خواهد داشي. از سوي ديگر

هاا نقا  در بحقق اخال  ن ا  در انساان اامعا فرهنگی و معنوي

هاا در تراي سنج  سا ر بحاول ارزش ،دارند. تناتراين یمؤثر و مهم

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

دامنی و ژره از از حساد، ژاک، داري، وفاي تا عهدگويی، امانيراسي

هستند کا بحقق آنهاا  هاي وااليیو مانند آن ارزشطمع، کبر، غرور 

هاي اساالمی و انساانی در رشد و بعم م ارزشنة در آحاد اامعا، نشا

« و آنان کا از تخل خوي  در امان مانده تاشند، رستگارند»آن اسي: 

 (.15، ص 7812 ذوعلم،؛ 2)حشر: 

، همااة هاااي خاااص ديناای و عبااادي: از نظاار اسااالمارزش. 8

 ،لای اوالًشاود، وصا نمیخال هاي متعالی در امور عبادي خاصارزش

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

هما ن اماور عباادي نقا  ساازنده و  ،ثان اًها هستند؛ و نهايی انسان

هاي ااتمااعی اي تراي رشد، بعم ق و اربقاي ساير ارزشکنندهبع  ن

، از دياادگاه قاارآن، نماااز و عبااادت ذکاار و اسااتغکارکنااد. میايکااا 

و مانناد داري، بالوت قرآن، بواا تا مراکز دينای و مساااد زندهش 

از آنهاا غکلاي اساالمی هستند کا در اامعاة ی يهاي واالارزشآنها 

 (.15، ص 7812 ذوعلم،(شود نمی

هاي فرهنگای و برت تای: در نظاام ارزشای اساالم، رزش. ا2

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

و بواا تاا  ؛برت تی و آموزشی نسل آينده دت ر تراي رشد و بعالیب

رود. شامار مایهااي ارزشای تااها و ماالکاز شاخ  اين امور،

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

 ةدهناداز انديشمندان و علماا در کتااب و ساني نشاانو بمج د 

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

نديشا د و خردمنادان فروفرستاديم، فرخنده اسي با در آيااب  ت 

 (.15، ص 7812ذوعلم،؛ 42)ص: « ديادآور شون

 

 هايافته
ذيال هااي قال  ادول در ،هاها تا برب   فر  ايافتا ،اين تخ  در

 شود:ازائا می

 های اسالمي(يران حسام به ارزشكارگيری مدهفرضيه يک )تممين و تربيت و ب(: 6)دول ج

 هاگويا
 

 

S Z V R 

 4 71531 77537 1531 2558 714 دانشگاه ها  ةکار گ ري مديران متعهد و داراي حساس ي ايمانی مطلوب تراي اداراأم ن ، برت ي و ت. ب7

 8 73522 1583 1512 8532 722 اعضاي ه أت علمیيافتة بجديدنظر در مع ارهاي اذب و گزين  دق ق و سازمان. 4

 2 72532 3525 1534 2573 738 هاي اسالمی اامعاها متناس  تا ارزشتازسازي نظام فرهنگی دانشگاه. 8

 7 71512 77524 1512 2583 711 ژذيري فرهنگی و ااتماعی در ت ن مديران دانشگاه افزاي  مسوول ي . 2
 

 Zهاي اساالمی نماره کارگ ري مديران حساس تا ارزشابرت ي و تباأم ن و  هاي مرتوط تاگويا(، همة 7)تر اساس اطالعات ادول 



  00ها هاي اسالمی در بين دانشجويان؛ عوامل و اولويتتحکيم ارزش
 

 

 

تااراي  1517 و خطاااي 1522 تحراناای در سااطح اطم نااان Zاز تاا  

ة دهاد همااند کاا نشاان مای(کس  کرده4588گروهی )آزمون ب 

هااي اساالمی در تا ن از اعتبار کاافی تاراي بحکا م ارزشها مؤلکا

هاا از گوياا ن م اانگ ن نمارات بماامهمچن ند. دانشجويان ترخوردار

دهندة اسااي کااا نشااان( تاااالبر 8) متوسااط م ااانگ ن موردانتظااار

هااي اساالمی در تا ن دانشاجويان گذاري آنها در بحک م ارزشبأث ر

ها ت اانگر ايان اساي ب  گوياهاي مرتوط تا ب داده ةمقايس ،اسي

 ن ژاذيري فرهنگای و ااتمااعی در تا)افزاي  مسوول ي 2 ةکا گوي

و  اري   1512 و انحاراف مع اار 2583 ا م اانگ ن( تمديران دانشگاه

دارد و ژاس  ها قراردر تهترين و ع ي در ت ن گويا 71512 ژراکندگی

کارگ ري ماديران ا)بأم ن و برت ي و ت 7هايگوياا تا برب   ا آن  از

تاا  هاا(دانشاگاه ةمتعهد و داراي حساس ي ايمانی مطلاوب تاراي ادار

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

)بجدياادنظر در مع ارهاااي اااذب و گاازين  دق ااق و  4 گويااا

 و 1512 و انحاراف مع اار 8532اعضااي ه اأت علمای( يافتة سازمان

 گوياا اند وگرفتا اايگاه دوم و سوم قرار در 73522  ري  ژراکندگی

هااي اساالمی تا ارزشها متناس  )تازسازي نظام فرهنگی دانشگاه 8

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

 برين موقع ي را تا خود اختصاص داده اسي.ژاي ن 72532

 های اسالمي(طريق الداام عملي در رعايت ارزش ازسدادان دو )ايجاد جو فرهنزي مناسب بين كارمندان و ا ةفرضي(: 8)جدول 

 هاگويا

 

 

S Z CV R 

 1 47572 2552 1522 2522 718 هاي ي  دانشگاه اسالمی در اامعا ن و ااراي شاخ  بب .7

 2 73582 77537 1535 2538 713 هابکک   انسی دانشگاه .4

 7 75548 78552 1533 2522 715 هاي دينی و معنويو حمايي از ارزش الزامی شدن رعايي موازين اسالمی در دانشگاه ها .8

 8 71521 74571 1512 2552 711 مکاري ادي حوزه و دانشگاه و ره اتی استادان و دانشجويان تا حوزهه. 2

 3 72531 1512 1531 2512 785 دانشجويان تاستادان ايجاد بحول در ترخورد مديريي و کارکنان و ا. 5

 4 75527 78545 1514 255 731 دينی ةانديشي تراي اربقا قانونمند کردن فعال ي فرهنگی دانشجويان  تا منظور فراهم آوردن مح طی سالم. 3

 5 73552 71588 1537 2588 732 و دانشجوياناستادان  ن اسالم تراي  بهايی در زم نة بها و بشکلبشک ل کنکرانس. 1

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

هاي اسالمی نمره کارگ ري مديران حساس تا ارزشابرت ي و ت

Z   از ت Z 1517 و خطااي 1522 تحرانی در ساطح اطم ناان 

دهد اند کا نشان می(کس  کرده4588گروهی )تراي آزمون ب 

هاي اسالمی در اعتبار کافی تراي بحک م ارزشها از همة مؤلکا

 همچنا ن م اانگ ن نمارات بماامناد. ت ن دانشجويان ترخوردار

اساي کاا ( تااالبر 8) وردانتظاارها از متوساط م اانگ ن مگويا

هااي اساالمی در گذاري آنها در بحک م ارزشدهندة بأث رنشان

  بامرتاوط تاا ب هااي مقايساا داده. ت ن دانشجويان اساي

)الزامی شدن رعايي موازين  8اسي کا گويا آن ها ت انگر گويا

 هاي دينای و معناوي(ها و حمايي از ارزشاسالمی در دانشگاه

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

آن  ژس از دارد و ها قراردر تهترين و ع ي در ت ن گويا 75548

)قانونمناد کاردن فعال اي فرهنگای  3هاي ا گوياا تا برب  ا 

 يدانشجويان تا منظور فراهم آوردن مح طی سالم تراي اربقاا

 اري   و 1514 و انحاراف مع اار 255 دينی( تا م انگ ن ةانديش

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

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

اايگااااه دوم و ساااوم  در 71521 و  اااري  ژراکنااادگی 1512

)بکک اا  انساای دانشااگاه هااا (  4قرارگرفتااا انااد و گويااا

 1 گويا و  ري  ژراکندگی و1535و انحراف مع ار2538تام انگ ن

ن اساالم تاراي   بدر زم نة بهاي ها و بشکل)بشک ل کنکرانس

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

اناد و گرفتاا در اايگاه چهارم و ژانجم قارار 73552 ژراکندگی

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

 و  اري  ژراکنادگی 1531 ع اارو انحراف م 2512دانشجويان( 

هااي يا  دانشاگاه ن و اااراي شااخ  )بب  7گويا و 72531

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

هاا را تاا خاود اختصااص برين موقع يژاي ن 47572 ژراکندگی

 اند.داده
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 طراحي محيط و فضاهای آموزشي( در كارگيری نمادهای ارزشي مناسب با دانشزاه اسالميهفرضيه سه )ب(: 3)جدول 

 CV Z SD N هاگويا
  

 741 8543 82 7512 7558 84511 ت ن  س اسی و ااتماعی دانشجويان تا ترگزاري هماي   ياربقا .7

 733 2543 82 1515 71525 71532 ترگزاري اردوهاي دانشجويی تا منظور بمرين عملی و نشر اخال  و آداب اسالمی ت ن دانشجويان. 4

 754 2 83 1531 1535 41572 ها هاي دينی در مح ط دانشگاهترگزاري نماز اماعي و ااراي ارزش . 8
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هااي مرتاوط تاا عوامال گوياا( هماة 8) تر اساس اطالعات ادول

کارگ ري نمادهااي ارزشای در اطراحی مح ط و فضاهاي مذهبی و ت

گوهااي و)گکي 7گوياا ، تاا اساتثناي شکل گرفتن دانشگاه اسالمی

معنويااي و  ةديناای در راديااو و بلويزيااون نقاا  مااؤثري در بوسااع

تحرانای در  Zتا   از  Z( نمارة ی دانشاجويان دارنادهاي دينارزش

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

ها از اعتباار کاافی تاراي لکاة مؤدهد هماند کا نشان میکس  کرده

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

دهندة اسي کا نشاان( تاالبر 8) رها از متوسط م انگ ن موردانتظاگويا

هااي مقايساا داده. معنويي فراگ ران اساي ةر بوسعتگذاري آنها بأث ر

تاا باواهی )تی 5آن اسي کا گوية  ها ت انگرب  گويامرتوط تا ب 

اي ها نق  تازدارنادهفرهنگ خود و بواا تا فرهنگ ت گانا در رسانا

انحاراف  و 2587م انگ ن( تا در بحک م تاورهاي دينی دانشجويان دارد

هاا در تهترين و ع ي در تا ن گوياا 73521 ژراکندگیو  1518 مع ار

هاي مجموعا)ژخ   4هايگوياا ا برب   ، و ژس از آن ا تدارد قرار

هااي دينای معنوياي و ارزشبلويزيونی دينی و بااريخی در بوساعة 

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

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

بواناد در )شناخي فرهنگ گذشتا و بوااا تاا آن مای 8 گويااسي. 

( ت ن دانشجويان بأث رگذار تاشاد هاي دينی دربوسعا معنويي و ارزش

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

گوهاي دينی در رادياو و و)گکي 7اسي. گوية  اگرفت اايگاه سوم قرار

هاااي ديناای معنويااي و ارزش ةنقاا  مااؤثري در بوسااع (بلويزيااون

و  اري  7512 و انحاراف مع اار 8543 تا م انگ ند( و دانشجويان دار

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

 های فرهنگ اسالمي(های درسي بر مبنای آموزهی مدون برنامهچهار )طراحي و ترسيم محدوا ةفرضي(: 7)جدول 

 CV Z SD N هاگويا
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هااي مرتاوط تاا عوامال گوياا(، هماة 2) تر اساس اطالعات ادول

هااي فرهناگ نااي آماوزهطراحی و برسا م محتاواي دروس تار مب

گوهاي دينی در راديو و بلويزياون وگکي) 7ا استثناي گويا اسالمی ت

هاي دينی دانشجويان دارناد( معنويي و ارزش ةنق  مؤثري در بوسع

 1517 وخطااي 1522 حرانای در ساطح اطم ناانت Z از   ت Zة نمر

دهاد یاند کاا نشاان ماکس  کرده (4588گروهی )تراي آزمون ب 

معنويااي دانشااجويان  ةاز اعتبااار کااافی تااراي بوسااعها ؤلکاااة مهماا

ها از متوسط م اانگ ن گويا همچن ن م انگ ن نمرات بمام ند.رترخوردا

 ةث رگذاري آنهاا در بوساعأبدهندة اسي کا نشان ( تاالبر8) موردانتظار

هاا ب  گويااهاي مرتوط تا ب مقايسا داده. معنويي فراگ ران اسي

بوااا تاا  و فرهناگ خاودبواهی تا تی) 5 ةگوياسي کا آن ت انگر 

اي در بحکا م تاورهااي هاا نقا  تازدارنادهفرهنگ ت گانا در رسانا
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و  1518 انحاراف مع ااار و 2587 م اانگ ن( تااا دينای دانشاجويان دارد

ژاس  دارد و ها قاراردر تهترين و ع ي در ت ن گويا73521 ژراکندگی

دينای هاي بلويزيونی عامجمو)ژخ   4هايگوياا تا برب   ا  آن از

تا ن دانشاجويان  هاي دينای درو باريخی در بوسعا معنويي و ارزش

  اري  ژراکنادگی و 1515 انحراف مع اار و 2543  انگ نند( تا ممؤثر

بواناد در )شناخي فرهنگ گذشتا و بواا تا آن مای 8گويا و 71532

( شادت ن دانشجويان بأث رگذار تا هاي دينی درمعنويي و ارزش ةبوسع

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

گوهااي دينای در و)گکي 7اند و گوياة گرفتا سوم قرار اايگاه دوم و

هااي دينای راديو و بلويزيون نق  مؤثري در بوسعا معنويي و ارزش

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

 اسي. برين موقع ي را تا خود اختصاص دادهژاي ن 84511 ژراکندگی

 داری وجود دارد(ها تفاوت معنيثير عوامل ذكرشده در تحکيم ارزشمپنج )بين مياان ت ةفرضي(: 5)جدول 

 (Fک راهه)يانس يل واريخالصه جدول تحل

F MS DF SS 
 شاخ 

 رات مناتع بغ

23/2 

 گروهین ت 72/7 8 821/1

 روهیگدرون 25/7 73 13/1

 امع 32/4 47 -
 

تحرانی  Fاز (23/2) شدهمحاسبا Fون( چ5)تراساس اطالعات ادول 

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

بوااا  تاشود. ژس فر  ا صکر رد میاسي،  تزرگتر (73/8)73 مخرج

 باوان نت جاامای 25/1ها تا اطم نان دارشدن بکاوت م انگ نتا معنی

ها بکااوت ر بحک م ارزشگوناگون دث ر عوامل أگرفي کا ت ن م زان ب

 داري واود دارد.معنی

 
 گيری بحث و نتيجه

 از ساطح تااالبرين معرف اامعا هر عالی آموزش مراکز و هادانشگاه

 نظاام و ت نیاهاان اصول و شوندمی محسوب اامعا آن علم و بککر

 برت اي تاا و ساازندمای یمتجلا خاود در را اامعا ارزشی و اعتقادي

 تااا تخشاا دن اهااي در ،آينااده مااديران و دانشاامندان و متککااران

 اامعاا س اسای و فرهنگای اعتقاادي، فکاري، گوناگون هايحرکي

در ژای بحکا م و  ،ها از ديرتازدانشگاه ،روشوند. ازهم نمی واقع مؤثر

اناد. ژاهوه  حا ار تاا هاي اعتقادي دانشجويان تاودهبقويي تن ان

هاي اساالمی در تندي عوامل بحک م ارزششناسايی و اولوييهدف 

گاروه معاارف اساالمی دانشاگاه آزاد استادان ت ن دانشجويان از نظر 

 اسالمی واحد قم نشان داد:

کااارگ ري مااديران حساااس تااا ام ن و برت ااي و تااأباا. 7

هاي داري در بحک م ارزشث ر مثبي و معنیبأ هاي اسالمیارزش

دارد مزتاور دروس اساتادان  نشجويان از ديدگاهاسالمی در ت ن دا

آمده در ساطح اطم ناان دسيات  zة کا اين نت جا تا بواا تا نمر

( کا اعتقااد 7831) ش خیژهوه  شود و تا نت جة أي د میب 22%

تاا مطلاوب  خوتی تراي ارزشبوانند الگودهندة معلمان می»دارد 

ارزشاای و  همخااوانی دارد. واااود مااديران «دانشااجويان تاشااند

سااز هاي اسالمی زم نااملتزم تا رعايي ارزشاستادان همچن ن 

اسي کا تاا هاي اسالمی ها و برويج ارزشاسالمی شدن دانشگاه

دانشاگاه باا »اي تاا عناوان ( در مقالاا7813تاا مروبای)ژهوه  

کا گزين  و همسو اسي. وي تا اين نت جا رس د « شدناسالمی

ان ارشاد مراکاز آماوزش عاالی و از املاا مادير ،انتخاب ن روها

تراي اسالمی کردن دانشاگاه در اهاي بارويج ستادان همچن ن ا

 بواند مثمرثمر تاشد.می ،هاي اسالمیارزش

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

ها هاي اسالمی موا  بحک م ارزشالتزام عملی در رعايي ارزش

بحق ق محتشمی ن سخن تا نت جة شود. ايت ن دانشجويان می

ي حد ،  با«کارهاها و راهس اسي ها،حجاب، آس  »( تا عنوان 7838)

هاي اصلی در درون يکی از ارزش ،هخوانی دارد. از نظر محتشمی

حک  حجاب تا عنوان بثب ي ارزش اسالمی بوان میدانشگاه را 

تايد  ،هاي اسالمی در دانشگاههمچن ن تراي بحک م ارزش. دانسي

 داشي. از عوامل مح طی افراد یدرک صح ح

گ ري نمادهاي ارزشی مناس  تا دانشگاه اسالمی در رکا. تا8

ها ت ن طراحی مح ط و فضاي آموزشی موا  بحک م ارزش
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 ،(7832نتايج ژهوه  مريجی)شود. اين مو وع تا دانشجويان می

ن و هاي بلويزيواز املا ترناما ،هاي امعیکا در آن نق  رسانا

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

 هماهنگی دارد. ،مثبي ارزياتی کرده تود

راحی و برس م محتواي متون ترناما درسی تر مبناي . ط2

ت ن در ها موا  بحک م ارزش هاي فرهنگ اسالمیآموزه

خصوص ( در 7822تا نتايج ژهوه  ام دي)شود، کا دانشجويان می

مندي دروس معارف اسالمی تراي عالقا م محتواي مناس  برس

هاي ک د تر استکاده از ش وهأدانشجويان تا مباحث ارزشی اسالم و ب

هرچا تهتر آشنايی نوين بدريس تر محور اخال  اسالمی تراي 

ديگر، هاي اسالمی همخوانی دارد. از سوي دانشجويان تا ارزش

تخشی تا بحک م نتايج مرتوط تا تحث محتواي مناس  در

الهی و هاي اسالمی در دانشجويان تا نت جا ژهوه  فضلارزش

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

اي کا الوه ،محتواي مناس  درسی در اهي اسالمی کردن دانشگاه

 همخوانی دارد. ،اسالمی اسيهاي تخشی تا ارزشاز بحک م

ها در ت ن در بحک م ارزشگوناگون وامل ث ر عأت ن م زان ب. 5

کا اين فر  ا تا بواا تا  داري واود دارددانشجويان بکاوت معنی

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

دروس معارف ا ستادان  دهد کا از نظرنشان می %25 اطم نان

سالمی در ت ن هاي اتر بحک م ارزشگوناگون ث ر عوامل ، بأاسالمی

ث ر ت شتري از عوامل أتعضی از عوامل ب سي و دانشجويان يکسان ن

از ستادان تندي ااولويي، در ذيل تا ديگر دارند. تر هم ن اساس

 ژردازيم:گوناگون میعوامل 

اح ااي ساني . 4(؛ 38/2ها تا م انگ ن)بکک   انسی دانشگاه. 7

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

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

(؛ 52/2)دانشگاه و ره اتی استادان و دانشجويان تا حوزه تاا م اانگ ن

سااازي علااوم انسااانی تاار اساااس مبااانی اسااالمی تااا تااومی. 2

کاارگ ري ماديران متعهاد و اباأم ن، برت اي و تا. 5؛ (52/2م انگ ن)

هاا تاا م اانگ ن هدانشاگا ةانی مطلوب تاراي ادارداراي حساس ي ايم

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

انديشااا ديناای تااا  يفااراهم آوردن مح طاای سااالم تااراي اربقااا

ترقراري هماي  آموزش کارتردي تراي استادان در . 1؛ (5/2م انگ ن)

می تاا هااي ناوين بادريس تار محاور اخاال  اساالخصوص ش وه

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

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

هاي مناس  تراي انشگاهی در طراحی زيرساخيا د نخبگان حوزوي

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

. 77؛ (22/2گاه اسالمی در اامعا تاا م اانگ ن)هاي ي  دانششاخ 

هااي ناسا  تاا ارزشتتازسازي تن ادين نظام آموزشای و ژهوهشای م

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

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

ساالم تاراي  ا ن اهايی تاا منظاور ببها و بشکلترگزاري سخنرانی

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

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

ترگزاري اردوهاي دانشجويی تا منظور بمرين عملی و نشر اخاال  و 

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

هاااي اسااالمی اامعااا تااا هااا متناساا  تااا ارزشگاای دانشااگاهفرهن

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

هااي آماوزه رعاياي. 73؛ (12/2دانشاجويان تاا م اانگ ن) تاتادان اس

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

هااا تااا ر محاا ط دانشااگاههاااي ديناای داماعااي و ااااراي ارزش

ظر در مع ارهااي ااذب و گازين  دق اق و نجديد. ب41؛ (2م انگ ن)

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

ورزشاای در  ،هاااي فرهنگاای، مااذهبیفعال اايتااراي فضاااهاي الزم 

ت ان  س اسای و ااتمااعی  ياربقاا. 44؛ (5/8ها تا م انگ ن)دانشگاه

 .(43/8ا ترگزاري هماي  تا م انگ ن)دانشجويان ت

هااي اساالمی در تا ن بحکا م ارزشهاي آنچا ذکر شد اولويي

دروس معاارف اساالمی دانشاگاه آزاد اساتادان گاه ددانشجويان از دي

 اسالمی واحد قم اسي.

 

 پيشنهادها
اهااي ژ شاانهادابی در  ،آمااده از ژااهوه دسااياتاار اساااس نتااايج ت

ارائاا ذيال ی در ت ن دانشاجويان در هاي دينتخشی تا ارزشبحک م

 :شده اسي

مجرب و بوانمند تا منظور انتقاال درساي ستادان کارگ ري اتا. 7

ندکردن دانشجويان تا مباحث مهاي اسالمی و همچن ن عالقاارزش
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هااي اساالمی در تا ن تخشی تا ارزشبواند در بحک مارزشی کا می

 ث ر تسزايی داشتا تاشد.أدانشجويان ب

ماديران استادان، اد راتطا عاطکی و مثبي در ت ن کارکنان، ايج. 4

ها تراي ببادل اطالعات دينای و ارزشای تاراي و دانشجويان دانشگاه

 هاي اسالمی در ت ن دانشجويان.تخشی هرچا تهتر تا ارزشبحک م

سااازي محتااواي مناساا  در دروس انتخاااب، باادوين و غناای. 8

 ،ثان ااً، و معا و دانشجويان تاشدهمسو تا ن ازهاي اا ،ًاسالمی کا اوال

 هاي رايج اسالمی را  تراي دانشجويان تا ارمغان ت اورد.تتواند ارزش

تهتار هايی در زم ناة آشانايی ها و سخنرانیترگزاري هماي . 2

هاا و و همچن ن ترگزاري همااي  ،هاي اسالمیتا ارزشدانشجويان 

هنگی تااا تااراي هماااسااتادان روش باادريس اتااارة هااايی درکارگاااه

هااي منجر تا انتقال درساي ارزش ،هاي اسالمی کا در نهاييارزش

هااي اساالمی در تا ن ساز بحکا م ارزششود کا زم نااسالمی می

 دانشجويان اسي.

هااي اساالمی تاا يا  تااور عماومی در تا ن ارزشببديل . 5

هاا ن دانشاگاه، کارکنان، مديران و ساير مساووالستاداندانشجويان، ا

 هاي اسالمی. م هرچا ت شتر ارزشتراي بحک

علماا و دينی در ت ن  ، علمیيافزايی فکرترگزاري السات هم. 3

هااي کشاور و دانشاجويان دانشاگاهو استادان و انديشمندان حوزوي 

 .هاي اسالمیبحک م هرچا ت شتر ارزش ةتراي بعامل در زم ن
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