
 Quarterly of Qualitative Research in های کیفی در برنامه درسیفصلنامه پژوهش

Curriculum  

 Allameh Tabataba’i University دانشگاه عالمه طباطبائی

 Vol. 2, No. 9, Winter 2018 131تا  111ص ، 99 زمستان، 9، شماره دوم سال

ناسی در شها با محوریت اصول ارزشارزشیابی آموزش ارزش

کتاب در آمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی ایران: 

 مطالعه موردی

 1ابوالحسنیزهرا 

 51/51/5316تاریخ پذیرش:  51/51/5316تاریخ دریافت: 

 چکیده
ها در کتاب در آمدی ها با محوریت اصول آموزش ارزشهدف از پژوهش حاضر ارزشیابی آموزش ارزش

از  به روش کیفی بود  است و می در دور  متوسهه اول بود  مهاععهبر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسال

گیری و سه مرحله توصیف، تفسیر و بهر « آیزنر»ارائه شد  توسط « خبرگی و نقادی تربیتی»روش ارزشیابی 

شد  گیری هدفمند استفاد کنندگان در پژوهش از نمونهارزشیابی را دربرگرفته است  برای انتخاب شرکت

گردآوری و تحلیل داد  با انتخاب یک مدرسه متوسهه اول دخترانه در شهرستان بهارستان آغاز شد   فرایند

جلسه مشاهد  فضای فیزیکی و محیط آموزش و  01های پژوهش طی یک دور  چهار ما  و در طی داد 

موز گرد آدانش 11های متفاوت و معلم از رشته 51کالس درس معلمان و همچنین در نتیجه مصاحبه با 

-هایی که از مبانی و اصول ارزشنتایج این پژوهش بیانگر آن بود که بین وضع موجود و روش آوری شد 

های بیان شد  در کتاب در آمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی مهرح شد  فاصله و شکاف 

  عمیقی حاکم است 
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تهران، ایران، شناسی و علوم تربیتی، دانشگا  تهران، دکتری دانشکد  رواندانشجوی 1 
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 مقدمه

یخ راـتل وـطی در رـبشی یرپارگ و دبزهای آرمانجمله از جامعه ها در ی ارزشتقاار

ر ـمعاص  در دوران ویژبه مر این است  اد عهی بوی و ابشرن توجه مکاتب گوناگورد وـمو 

ر مون در انسان اشدق غرو علمی های وریفناش که گسترا چر؛ یابداعف میـی مضـهمیتا

 هایریناهنجاها و ویریشکجافزای ابررا مینه از ارزش، ز زی اوبی نیاس حسادی و اما

ند تمرقدنی مبااز ما که ر کشو  در عیت بویژـضون ـی، ادـهدیش میافزاخالقی ارزشی و ا

کند مید یجارا ای مضاعفی ـنات نگرـسردار اوـی برخـیل فرهنگـصن اتمددینی و 

ی هاههدر دست که این اساسی امسئله  .(5311ی، اکبریان و صادق زاد ،)وجدانی، ایمان

سر اسردر تربیتی ی خالقی نظامهاارزشی و اتوسعۀ مباحث اوان و فری تالشهاد جووخیر با ا

ست  ، ایشازـفاه ـبن رو نااجون و ناابین نوجو  خالقی گوناگونی بویژت افاانحرن اجها

رو ه ـبروه ـمینزن ـیاوان در افرت شکاالاکه با  هددمین ما نشاان نسل جور فتاهمچنین ر

 ( 5331)حسنی،تیم ـهس

 مالحظات با اول درجه در که است ایبین رشته و کاربردی دانشی تربیت و تعلیم

فلسفی بخصوص  مالحظات  دارد تناتنگ ارتباط انسانی طبعیت به مربوط فلسفی اخالقی

 کند ایفا مهمی نقش تربیتی مسائل دربار  گیریتصمیم در ما به تواندها میدر حوز  ارزش

در این میان، (، بدیهی است 5313، به نقل از خاعقی و ملکی،5311مهرمحمدی، و نوری)

-های اخالقی به دانشیکی از نهادهایی که بیشترین تاثیر را بر آموزش و ترویج ارزش

دبیرستان، آموزان دارد، مدرسه است  بخصوص اینکه جمهوری اسالمی ایران به دور  

شود؛ زیرا مراحل اوعیه رشد و تکوین شخصیت در دوران نوجوانی ای داد  میاهمیت ویژ 

 ( 5311ماند )نصیری و همکاران،تثبیت شد  و گاهی برای تمام طول عمر پایدار می

 نهاد اینرو از هاست ارزش رشد مناسب بستر ایجاد نیز تربیت و تعلیم اساسی رساعت

 و فرهنگی اقتدار و اعتال موجبات باید که است اجتماع هر نهاد ترینمهم تربیت و تعلیم

-  باید توجه داشت که تربیت براساس روش(5311آورد ))نلر، فراهم را کشور هر سیاسی

های تربیتی است که به شناسی اسالمی از مهمترین ساحتهای تربیتی برگرفته از ارزش
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تضعیف و اجتناب از رذایل و مراقبت و  منظور ایجاد شناخت و بر انگیختن احساس جهت

باشد  بنابراین در پرورش هماهنگ فضایل، در راستای ملکه شدن در عمق وجود انسان می

های اسالمی مختص آموزان در جمهوری اسالمی ایران باید ار ارزشپرورش دانش

 بخش تا شودمی ها باعثگرفتن ارزش زیرا نادید  جمهوری اسالمی ایران بهر  گرفت 

-می فراهم را انسان روحی و معنوی تعاعی موجبات که انسانی واالی هایارزش از مهمی

 ( 5310)بناهان، شود سپرد  فراموشی به آورد

( طی پیمایشی دربار  آیند  وضعیت 5331در مهاععه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )

اج صفات منفی بیشتر اخالقی جامعه به این نتیجه دست یافتند که در پنج سال آیند ، رو

درصد پاسخ گویان به رواج صفات خوب اخالقی در آیند  معتقد  5151خواهد شد و تنها 

رسد، بیشتر برخوردهایی که در (  عالو  براین به نظر می5313بودند )ملکی و حکیم زاد ، 

-آید، ناشی از آن است ارزشآموز با معلمان پیش میآموزان و نیز دانشمدارس بین دانش

است  آموزان نهادینه نشد های اخالقی و اجتماعی آنچنان که باید و شاید در وجود دانش

توان به عنوان شواهدی از آموزان را میامروز  گله و شکایت معلمان و واعدین از دانش

(  همچنین بسیاری از 5311های اخالقی دانست )مهدوی و زارعی،ضعیف شدن ارزش

اعتنایی به مقررات، رفتارهایی مانند تقلب، دروغ گویی، بیمعلمان و مدیران معتقدند 

شود )ملکی پور و حکیم خشونت و پرخاشگری در بسیاری از مدارس ما مشاهد  می

آموزان از ضعف در دهد دانش(  موارد ذکر شد  شواهدی است که نشان می5313زاد ،

ه معلمان که بعنوان هایی کها برخواردار هستند و این ممکن است از روشحوز  ارزش

آموزان هستند ناشی شود؛ اعبته این موردنیاز به بررسی عنصر اساسی در تربیت ارزشی دانش

های تربیتی ارزشی در مدارس و نوعی ارزشیابی دارد تا مشکل اساسی در حورز  روش

 مشخص شود 

ها در هد اند که مشا(، اظهار داشته5315در تاکید به موارد مهرح شد  نقدی و توالیی )

دهد موقعیت کنونی مانع رعایت اصول اخالقی از جمله صداقت محیط مدارس نشان می

آموزان کشور، رعایت نکردن حقوق اوعیاء است  شیوع تقلب و دروغ گویی در بین دانش

مدرسه و قوانین نشان دهند  وضعیت بحرانی در پرورش اخالقی نونهاالن و جوانان است  
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آموزان و رعایت نکردن اخالق شغلی، های غیر منصفانه دانشتوبیخ از طرف دیگر تحقیر و

 نشانه تضعیف اصول اخالقی است 

ن خالقمند شددر اخالقی جامعه اتربیت ی هابرنامههای از کاستیسد بخشی ربه نظر می

ها به شناسی اسالمی است  امروز  ارزشروش های تربیتی ارزشش ـه نقـوجهی بـم تـک

هم و تعاعی بخش، یکی از مباحث اساسی تعلیم و تربیت هر جامعه است  عنوان موضوعی م

های تربیتی ابتدا مفهوم ارزش بررسی می شود  از نظر ها و روشبرای روشن شدن ارزش

عغوی ارزش به معنای بها، قیمت، ارج، قدر، برازندگی، شایستگی، زیبندگی، قابلیت و 

ها، مفهومی است که نشان دهند  گرایشاستحقاق آمد  است  به باور عیندزی، ارزش 

های کلی را در های مختلف اجتماعی است  ارزش، هدفمعیارها نزد افراد در موقعیت

شود )اکرامی و کند و در رفتار عملی و عفظی فرد متجلی میزندگی تعیین می

 ( 5311همکاران،

تحول در در شرایط کنونی رشد سریع علوم، تحقیقات و تکنوعوژی موجب تغییر و 

های آموزشی ها و سیاستاست، توجه ویژ  به اهداف، رساعتهای آموزشی شد برنامه

های تحقق اهداف مورد نظر در هر نهاد آموزشی، رسد  یکی از را ضروری به نظر می

ارزشیابی آموزشی است که به منظور ارتقای کیفیت آموزش و رسیدن به استانداردهای 

(  از این رو هدف 5330گیرد )موسی پور و بهزاد پور،یملی و بین اعمللی صورت م

آموزان جامعه و شناسی در تربیت دانشپژوهش حاضر با توجه به اهمیت حیاتی ارزش

شناسی وضعیت نهادهای تربیتی توصیف و ارزشیابی آموزشی از روش های تربیتی ارزش

 باتوجه به مبانی فلسفه آموزش پرورش جمهوری اسالمی ایران است 

آموزانی شایسته جامعه اسالمی و وضعیت موجود شناسی در تربیت دانشاهمیت ارزش

است که در ادامه به اختصار های فروانی گشتهآموزان موجب انجام پژوهشدر تربیت دانش

(، طی پژوهشی با عنوان ))اثربخشی 5316است  میر صاعحی و شاهدی )ها اشار  شد به آن

های خلقی و رفتارهای یادگیری گویی بر بهبود حاعت  قصهآموزش هوش اخالقی به شیو

آموزان دختر دور  ابتدایی(( به این نتیجه رسیدند که آموزش هوش اخالقی با ارتقاء دانش

پذیری و اثربخشی آموزش هوش اخالقی به شیو  قصه گویی بر فردی، اجتماعروابط بین
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آموزان دختر دور  ابتدایی، موجب های خُلقی و رفتارهای یادگیری دانشبهبود حاعت

 شود ها میهای خُلقی و رفتارهای یادگیری آنبهبود در حاعت

(، طی پژوهشی با عنوان بررسی روش های آموزش مستقیم، آموزش 5311فرید )

شناختی اخالقی، شفاف سازی ارزش ها و تلفیقی بر قضاوت اخالقی دانش آموزان پسر 

تبریز به این نتیجه دست یافت که قبل از اعمال روش های  پایه اول دبیرستان ناحیه چهار

آموزشی تفاوت معنی داری بین قضاوت های اخالقی گروههای مورد مهاععه وجود ندارد  

آموزان تفاوت ایجاد های آموزشی توانست در سهح قضاوت اخالقی دانشاما اعمال روش

ثیر را داشت و روش تلفیقی بعد های، آموزش شناختی اخالقی بیشترین تاکند  از بین روش

توان نتیجه گرفت که از روش آموزش شناختی دومین روش آموزشی موثر بود  بنابراین می

 گیرد قضاوت اخالقی منحصرا نتیجه رشد شناختی نیست بلکه از آموزش نیز تاثیر می

ای ه(، نشان داد که که بهور کلی موعفه5313های پژوهش ملکی پور و همکاران )یافته

آموزان شهر دهلران در سهح های اخالقی در بین دانشموثر کردن بر نهادینه کردن ارزش

(، طی پژوهشی به این 5315نقدی و توالیی ) مهلوبی نیست  همچنین طی پژوهشی دیگر

ای و عدم فشار به علت کم بودن نمر  و کاهش نتیجه دست یافتند که تقویت هویت مدرسه

اف در مدرسه برای تقویت تمایل به رعایت هنجار صداقت خشونت، رعایت هنجار انص

-(، طی پژوهشی با عنوان بررسی ارزش5331ربانی و شهابی ) بسیار اساسی و موثر است 

های اخالقی جوانان شهری اصفهان به این نتیجه دست یافت  ارزش های اخالقی از اهمیت 

قی کمتر از حد متوسط زیادی برای جوانان برخوردار نیستند  اکثر شاخص های اخال

-های اخالقی کمتر مورد توجه اعضا قرار گرفته یا رعایت میهستند  همچنین، بیشتر ارزش

ای، شامل: جنسیت، شوند  وجود همگنی ارزشی بین جوانان باعث شد  خصوصیات زمینه

های اخالقی سن، سهح تحصیالت، وضعیت تاهل و وضعیت اقتصادی بر چگونگی ارزش

 ری نداشته باشد جوانان تاثی

( طی پژوهشی دیگر به این نتیجه دست یافت که عوامل آسیب زا در 5336حسین زاد  )

تفاوتی اوعیای بعد مدرسه را نیز می توان در عدم تقویت تفکر منهقی، عدم آگاهی یا بی

ریزی گیری، تاکید بر آموزش صرف، عدم برنامهمدرسه به مسائل اخالقی، تنبیه و سخت
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آموزان در جهت پرورش همه جانبه اخالقی جست وجو ی اوقات فراغت دانشمناسب برا

تبیین مبانی ارزش شناسی سند ملی آموزش و (، طی پژوهشی دیگر در 5311کرد و بناهان )

 این بیانگر بحث حاصلبه این نتیجه دست یافت که  پرورش در رویارویی با بحران اخالقی

 تعاعی غایت بر ناظر پرورش و آموزش یمل سند شناختی ارزش مبانی چون که است

 را الزم توان است، طیبه حیات تحقق و انسان وجودی کمال تکوین و معنوی و روحی

 داراست؛ ارزشی و اخالقی انگیز مخاطر  اوضاع از پارهای اصالح و پیشگیری برای

 از بیش اخالقی مخاطرات حوز  در پرورش و آموزش ملی سند پیشگیرانه توان هرچند

 .است آن اصالحگرایانه انتو

هاست(( بخشد ارزشگذاری و ارزشدر واقع ))آنچه نوعا به زندگی تعین می 

توان (  با نگاهی اجماعی به تحقیقات انجام شد  می5333،به نقل از اکبری،61))بوخنسکی،

نتیجه گرفت که اسناد باالدستی مانند سند ملی آموزش و پرورش ظرفیت مواجه با 

باشد  همچنین می توان از نتایج تحقیقات پیشین دریافت که ها را دارا میمخاطرات ارزش

-آموزان کشور از عحاظ آموزش و رعایت نکات ارزشی بسیار ضعیف میوضعیت دانش

های فلسفه تربیتی های متناسب با ارزشهایی به شیو باشند و این در حاعی است که آموزش

آموزان داشته بتی بر روی آموزش ارزش برای دانشتواند اثر مثجمهوری اسالمی ایران می

باشد  برای نوشتار حاضر  با توجه به اینکه منبع مختص برای فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری 

اسالمی ایران تا به اکنون تدوین نگردید  است  عذا کتاب درآمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت 

داد  شد  عیکن با توجه به جایگا   (، مد نظر قرار5331جمهوری اسالمی ایران )باقری،

شناسی؛ نوشتار حاضر با هدف شناسایی و توصیف و تفسیر و ارزشمند موعفه اصول ارزش

شناسی با توجه به مبانی و اصول ارزش های تربیتی ارزشاستنباط برخی ابعاد ناشناخته روش

 شناسی فلسفه جمهوری اسالمی ایران در صدد پاسخگویی به سوال زیر است:

ها براساس مبانی و اصول ارزش شناسی فلسفه جمهوری وضعیت آموزش ارزش

 اسالمی ایران در دور  متوسهه اول چگونه است؟

 



 1399 زمستان، 9، شمارة دوم، سال های کیفی در برنامه درسیپژوهشفصلنامة /  119

 روش پژوهش

گیری از روش پژوهش حاضر از نظر هدف یک پژوهش ارزشیابی است که با بهر 

که برای است  نقادی تربیتی یکی از اشکال پژوهش کیفی است خبرگی و نقادی انجام شد 

 ، در مجله تربیت زیبایی شناختی به معرفی آن پرداخت 5( 5116نخستین بار اعیوت آیزنر )

که مفهوم باشد  در حاعیاین روش بر دو عنصر اساسی خبرگی و نقادی مبتنی می

های تربیتی اشار  دارد، نقادی های ناآشکار و مهم پدید خبرگی به توانمندی درک کیفیت

است آشکار یا افشا ساختن درکی است که به سبب خبرگی بدست آمد ابزار یا وسیلۀ 

(  بنابراین، نقد تربیتی در وهله نخست مستلزم 5315، به نقل از مهرمحمدی،5131)آیزنر، 

های ناآشکار و مبهم ضروری ای از خبرگی است، که برای درک کیفیتدستیابی به درجه

های تجربه شد  سیم تصویری هنرمندانه از جنبهاست  اما در وهله دوم نیازمند توانمندی تر

-گیری از اشکال گوناگون بازنمایی است  از اینرو، نقد معتبر نیازمند توانایی بهر با بهر 

ای مندی از قدرت خبرگی است تجربه تخصصی و عملی پژوهشگر این مهاععه به انداز 

گیری از که توانمندی بهر توان او را در این زمینه فردی، خبر  تلقی کرد است که می

است  پژوهشگر یک متخصص مهاععات برنامه اعگوی نقادی تربیتی را برخوردار بود 

درسی و همچنین دبیر دور  متوسهه اول است که عالو  بر داشتن اطالع الزم از نحو  

ن باشد  همچنین باید خاطر نشاپژوهش؛ از ارتباط مستمر و پیوسته با مدارس نیز برخوارد می

-ای آشنا باشد تا حدودی میکرد که به اعتقاد آیزنر هر کس که با مدرسه و نظام مدرسه

تواند خود را به جایگا  یک نقاد تربیتی تواند یک خبر  تربیتی به شمار آید و از اینرو می

 ( 5315ارتقا دهد )مهر محمدی و همکاران،

ند استفاد  شد  نمونه گیری هدفمکنندگان در پژوهش از نمونهبرای انتخاب شرکت

دهند کنندگان در پژوهش را افرادی تشکیل میگیری هدفمند راهبردی است که شرکت

-که دارای خصوصیات مورد نظر در حیهه پژوهش را دارا باشند  فرض اساسی این نمونه

ها از میان دو گرو  مرتبط با تعلیم تربیت یعنی معلمان که گیری آن است که نمونه

                                                                                                                                        
1 Eisner 
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آموزان که یادگیرندگان هستند، انتخاب شد  فرایند هستند و دانش دهند آموزش

گردآوری و تحلیل داد  با انتخاب یک مدرسه متوسهه اول دخترانه در شهرستان بهارستان 

باشد که به علت دسترسی پژوهشگر به شهرستان به نام نیایش آغاز شد  الزم به ذکر می

کاوی عمیق از شیو  مهاععه موردی از یک  بهارستان این شهر انتخاب شد و برای داد 

 01های پژوهش طی یک دور  چهار ما  و در طی مدرسه در دسترس استفاد  شد  داد 

جلسه مشاهد  فضای فیزیکی و محیط آموزش و کالس درس معلمان و همچنین در نتیجه 

هم آموز در پایه های هشتم و ندانش 11های متفاوت و معلم از رشته 51مصاحبه با 

سوال  3گردآوری شد  ابزار گرداوری داد  در این پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته با 

شناسی از کتاب در آمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت ها برگرفته از اصول ارزشاست که سوال

شناسی عبارتند باشد  این اصول ارزش(، می5331جمهوری اسالمی ایران جلد اول )باقری،

ها، مهارت و اخالق ها، درک سلسله مراتبی از ارزشو اعتبارسازی در ارزشاز: اعتباریابی 

ای، حفظ و ارتقای کرامت، تامین آزاد منشی، برقراری عداعت تربیتی، فضل، اعتالی حرفه

 (   5331ذائقه زیبایی )باقری،

با هایی با روش نقادی تربیتی آیزنر دو معیار برای تعیین و تشخیص میزان اعتبار پژوهش 

کند )مهرمحمدی و عنوان یکپارچگی ساختاری و کفایت مرجعی معرفی می

(  جهت استحکام ساختاری در مهاععه حاضر از اشکال گوناگون و متنوع 5315همکاران،

است تا تصویری یکپارچه و ها استفاد  شد مانند مشاهد ، مصاحبه برای گردآوری داد 

-شناختی که در مدرسه برای دانشارزشهای تربیتی مربوط به اصول منسجم از روش

های ها بیانگر آن است که یافتهدهد؛ به خوانند  ارائه گردد  این ویژگیآموزان رخ می

کنندگان این مهاععه از یکپارچگی ساختاری کافی برخوردار است  عالو  بر این، شرکت

رس بودند که هر آموزان و معلمان مداهای متفاوت، یعنی دانشپژوهش افرادی با جایگا 

ها؛ به گیری از آموزش ارزشای متفاوت در زمینه آموزش و بهر کدام با تخصص و تجربه

شناسی پرداختند  های تربیتی ارزشهای خود در مورد جایگا  کنونی روشبیان دیدگا 

 است  های این افراد به صورت نقل قول مستقیم در پژوهش ارجاع داد  شد دیدگا 
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 ژوهشهای پیافته

ای از مفاهیم و های مهاععه حاضر به شناسایی مجموعهنتایج حاصل از تحلیل داد  

ها در سه بخش است  این مفاهیم و بینشها منجر شد ها دربار  آموزش ارزشبینش

 است ها در مدرسه پرداخته شد توصیف، تفسیر و ارزشیابی آموزش ارزش

 توصیف

های اطراف تهران با قدمتی بسیار که رستانای در یکی از شهدبیرستان دخترانه

های آن است و حفاظدیوارهای درونی و برونی آن با تصویر و جمالت ارزشی آذین شد 

همچون نیز  بر سر دیوارها نمایان است  پس از ورود به داخل مدرسه حیاطی بزرگ دید  

هایی و نیمکت چهگی آبنما و باغای از آن را مدیر خوش ذوق به تاز شود که گوشهمی

است  در سمتی دیگر اتاقک کوچکی آموزان فراهم نمود برای زیبایی و نشستن دانش

های تفریح جمعیت زیادی از شود که در زنگشود که به عنوان بوفه استفاد  میدید  می

تر زودتر به خرید و آموزان بزرگتر و قویبرند و دانشآموزان به سمت آن هجوم میدانش

 کنند ی خود دست پیدا میخوراک

رویم تا به درب ورودی اصلی برای وارد شدن به داخل ساختمان از تعدادی پله باال می

دهد  زمانی آموز میبرسیم گویی باال آمدن از پله ها نوید باال آمدن سهح علمی را به دانش

کنند و نگا  میآموز صحبت که مدیر و معاون نیز صحبت مهمی دارند از باال باالها با دانش

کند  داخل ساعن مدرسه دیوارهایی منقش به از باالبه پایین را به دانش آموزان اعقاء می

های اندازی از سبز  و باغ و بردهایی که حاوی کارهای دانش آموزان و پیامتصاویر چشم

شود  جاعب است که آموز آنها را رعایت کند دید  میای و ارزشی که باید دانشمشاور 

کردند گویی که نیست  های آن اکثرا توجهی نمیآموزان به این بردها و پیامدانش

ها ها از جمله عزاداریکند  مراسمای از حیاط خودنمایی میای متوسط در گوشهنمازخانه

انضباطی و شود و به علت جلوگیری از بیهای پرورشی در نمازخانه برگزار میو جشن

توانند شرکت کنند و کالس در مراسم می 0ها حدودا السشلوغی تعداد محدودی از ک

 ها وجود داشت هموار  حسرت بودن در مراسم برای سایر کالس
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این واحد آموزشی یک طبقه همکف و طبقه اول و داری زیرزمینی تاریک و نمور 

-است  برای زیباتر شدن آن درهای کالس منقش به تصاویری است که یکی از دانش

شویم ها میاست  سپس وارد کالسند مدرسه هنر خود را به نمایش گذاشتهآموزان هنرم

است و تخته وایت بردهایی که تایی نیمکت که به صورت سنتی چید  شد سه ردیف هفت

گذرد و میز آهنی پیچ شد  به زمین برای معلم که در راس کالس یکسال از عمر آن می

کنند  و نه کادر اجرایی وزان به عنوان استفاد آمهایی که انگار کسی )نه دانشاست  پرد 

ای ی هر کالس سهل زباعهدهند  گوشهمدرسه( به مرتب آویختن آن توجهی نشان نمی

کند  اتاق دبیران این واحد ها درون و بیرون از سهل خود نمایی مینمایان است که زباعه

که توجه را به خود جلب می آموزشی همرا  با تصاویر سبز  زار تعدادی تابلو وجود داشت 

های ای معلم، حجاب و عفاف، اعگوهای فعال تدریس، هدفنمود از جمله اخالق حرفه

آموزشی و پرورشی دور  متوسهه اول  در گوشه ای از دفتر آرشیوی از مجالت آموزشی 

وجود داشت  نکته جاعب توجه آن بود که معلمان در زمان ورود به دفتر آنقدر خسته بودند 

های تفریح مانع از استفاد  و مهاععه ا کارهای آموزشی به عهد  داشتند و زمان کوتا  زنگی

شناسی به رشته آموزان با توجه به اصول ارزششد  در ادامه توصیف معلمان ودانشآنها می

 است تحریر در آمد 

 ها: اعتباریابی و اعتبارسازی در ارزش1اصل 

کنند  معلمان نیز هماهنگ با ارزشی خاص تاکید می های درسی بر رویبرخی از برنامه

هایی که در آن آن برنامه درسی، ارزش اعقاء شد  در برنامه درسی را با استفاد  از روش

کردند و سعی در نهادینه سازی آموزان تشریح میتوانمند بودند  آن ارزش را برای دانش

گویی و بیان تجربیات زیسته خود هگیری از روش قصنمودند  بهر آموز میارزش در دانش

نمود  معلم اجتماعی های آموزش معلمان خودنمایی میو مثال و سخنرانی در میان روش

زنیم یا از تصاویر ها مثال میبیان نمود: ))با توجه به درس اجتماعی که داریم برای بچه

و قرمز پوشید  و  کنند: بله خانم دختر  رفته ختمکنیم یا خودشون تعریف میاستفاد  می

گفتند: ))کال معلم دینی بیشتر از بقیه روی حجاب و دین و     (( و دانش آموزان نیز می
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گفت سرکوچه ها هم بقیه دبیرها مثل خانم ریاضی میکند  وعی بعضی موقعنماز تاکید می

اثر ها خیلی جاعب و ها و زندگی معلمگذاشت و حتی عبرتنایستید خیلی روی ما تاثیر می

های پایه نیز با حجم زیادی از محتوا فرصتی برای آموزش گذار است  موقعیت برخی درس

ها اگر زمانش پیش بیاید با ارزش ندارند  بعنوان مثال معلم علوم بیان کرد: ))البالی درس

گفتند: ))یکی که حجابش خوبه آموزان نیز میدهم((  دانشها آموزش میشوخی به آن

های رسید  خیلی روی ما تاثیر دارد((  در جایی دیگر بیان به چه موقعیت گهبعد میاد می

 کنند(( هایی که خودشون شنیدن تعریف میها رو با قصه و داستانداشتند که: ))ارزش

 ها: درک سلسله مراتبی از ارزش2اصل 

شد  معلمی ها به ندرت دید  میهای معلمان در کالسسلسله مراتب دادن در آموزش

-یان کرد: ))زمانی وجود ندارد که مراتب را توضیح دهم اصال به این موضوع اهمیت نمیب

دهم((  معلم سبک زندگی با توجه به نوع درس سبک زندگی تا حدودی مراتب را 

داد و این آموزش سلسله مراتب باز بستگی به معلمی دارد که این درس را آموزش می

بندی بستگی به بندی و اوعویتار داشت: ))درجهدهد بعنوان مثال معلمی اظهآموزش می

گفتند: ))اون چیزی که آموزان میکند؛ دارد(( و دانشآموز بیان میای که دانشاون مساعه

های کنیم(( یا ))مثال توی درسکنیم و آخر خودمون مرتب میگه را گوش میمعلم می

توجه به ارزش های خانوادگی ))من با  کنند(( ودینی خیلی روی نماز و حجاب تاکید می

-کنم((  در واقع معلمان بصورت آگاهانه سلسله مراتب را به دانشام اوعویت بندی می

-ها با تاکید کردن بر موضوعی مشخص ارزشدادند بلکه برخی معلمآموزان آموزش نمی

 کردند را بصورت ضمنی مشخص می های دارای اوعویت

 ای: مهارت و اخالق حرفه3اصل 

ای را کنند تا معیارهای اخالق حرفهتوان اظهار داشت تمامی معلمین سعی میریبا میتق

کنم ای را رعایت می))اصول اخالق حرفه رعایت کنند  معلمان در این زمینه بیان نمودند:

کنم دانش روزم در این حیهه کم است((  گاهی به دعیل ها قبوعم کنند  اما حس میتا بچه
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شود؛ معلمان های متفاوت بر معلم اعمال میو فشارهایی که از ناحیهمشکالت اقتصادی 

های نمایشی که فقط دهند  از جمله بخشنامهای خود را از دست میتوان حفظ اخالق حرفه

ی آموزشی و پرورشی را همرا  آموز را صرف خود کرد  و هیچ نتیجهوقت معلم و دانش

معلم مدام از جانب مدیر تحت فشارهای متفاوت آورند  در این حاعت خود به ارمغان نمی

ای کسب کند اگر نه ایراد از آموز باید بتواند رتبهداردکه دانشاست  مدیر اعالم می

شود که مدام معلمان در استرس و ترس باشند  زیرا کارمعلم است  همه این موارد باعث می

رود  در این زیر سوال می ای معلمانکه اگر مقام و رتبه بدست نیاورند صالحیت حرفه

شود و نتیجه آن را زمان است که نتیجه فشار و استرس بر اعمال و گفتار معلم نمایان می

کنن کنند: ))وقتی ناراحتن میان ناراحتی شونو سر ما خاعی میآموزان اینگونه بیان میدانش

 .و همینجور منفی میدن((

 : حفظ و ارتقای کرامت انسانی4اصل 

مت نیز معلمان تالش خود را بر دیدن اتفاقات شایسته و ارتقاء آن در کالس در این قس

گیری آموزان در ذهن خود دارند همه در شکلگذارند اما تصویرهای ذهنی که از دانشمی

آموزان تاثیر دارد اما این تاثیر به صورت ضمنی است نه اینکه دید معلمان نسبت به دانش

آموز را نبینند  بر همین اساس ند خوبی و کار نیک دانشمعلمان بصورت آگاهانه بخواه

های زبانی افزایش دهم  آموزان را با تشویقکنم خوبی دانشمعلمان بیان نمودند: ))سعی می

ای خوبی های زبانی و نمر تو دختر خوبی هستی حیفه درس نخونی یا صد در صد با تشویق

 11بشی اما انضباطتون خوب باشه بهتون  53گویم اگر دهم میآموزان را ارتقاء میدانش

آموزان رو ندید  هایی نیز ))بدی هاشونو مثل تقلب و ناسزاگویی دانشدهم((؛ یه زمانمی

هامون آموزان نیز بیان نمودند: ))شاید بدیگیرم((  در راستای تایید حرف معلمان دانشمی

هامون را صالح کنیم یا خیلی زیاد خوبیآورند تا شاید ما اونو ارا ببینند اما به روی ما نمی

آموزان نیز گیرند((  بعضی از دانشها ندید  میبینند زیرا اگه یه بدی ببینند بخاطر خوبیمی

بینند  یکی ها را میبینند و بیشتر بدیها رو میگفتند: ))خیلی کم خوبیها میدر مصاحبه
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بد بودن به او داشت نمر  کم اومد کنفرانس داد اما چون درسش ضعیف بود و نگا  

 گرفت(( 

 : تامین آزاد منشی5اصل 

ها مد ها  و ترک وابستگیدر این بخش آزاد منشی به معنای آزادی در مقابل وابستگی

باشد که بتواند نظر قرار داد  شد  به این مفهوم که فردی دارای روحیه آزاد منشی می

غیر مادی مانند علم را به دیگران ببخشد و یا  های مادی یاهای خود را از قبیل داشتهداشته

آموزان های دنیوی خود را برهاند  عذا در این زمینه معلمان و دانشبتواند از این وابستگی

ها بیشتر مختص به دور  ابتدایی است  معلمی بیان نمود: متفق اعقول بیان نمودند وابستگی

گویم برگه به ها مین برگه دادن به بچه))وابستگی برای دور  ابتدایی است  منتهی درزما

ها باعث دوستانی که ندارند، بدهید تا دل بخشش پیدا کنید(( و گاهی هم خانواد 

شوند بهور مثال معلمی دیگر بیان نمود: ))یکی ها و عدم آزاد منشی میوابستگی

ها اوعیاءآنکنند، به دعیل آنکه ها ازآن اجتناب میهام کار گروهی است اما بچهازآموزش

-ات بهتر میخواد یاد بدی وقتت میر   همون وقت رو بذاری برای خودت نمر میگن نمی

هامون یه جوریه که هر کاری برای همدیگه آموزان نیز بیان نمودند: ))ما رابههشود((  دانش

 دهیم(( یا یک دانش آموزدیگر اینگونه بیان نمود که: ))یکبار عینکم را نیاورد انجام می

آموزها بینه کسی هست بیاد عقب بعد من برم جاش، یکی از دانشهام نمیبودم گفتم چشم

که خیلی هم با او راحت نبودم جاشو به من داد و معلم بخاطر این کار نیک مثبت داد((  

آموزان دیگر نظر متفاوتی دارند که اینگونه نظر خودشون را بیان کردند: ))به بعضی دانش

دیم چرا اون زحمت نکشید  بیاد انداز  ما نمر  بگیر (( یا ))همه چیز یهیچ کس هیچی نم

دهیم شاید یه روزم ما احتیاج داشته باشیم  اما معلمون گفت حاال که نیاورد  حق به هم می

 ندار  بهش کمک کنید بر  بیرون تا دفعه بعدی یادش باشه این کار را نکند(( 
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 : برقراری عدالت تربیتی6اصل 

آموز و معلم بود به دات در حوز  عداعت حاکی از نبود معیار صحیحی برای دانشمشاه

ها هستند که ها بر حق هستند و این آنکردند آنای که هر کدام از آن دو تصور میگونه

دهند؛ اما زمانی که در جایگا  شاگرد محیط مشاهد  شد؛ عدم کار درست را انجام می

-شد و در جایگا  معلم نیز به گونه ای دیگر بیگر می ها جلورعایت عداعت در حق آن

نمود  معلمی بیان کرد: ))تو نگا  کردن و سوال شفاهی عداعت را رعایت ها رخ میعداعتی

دهم(( و کنم  وعی تکلیف را یکسان میآموز زرنگ سخت سوال میکنم و از دانشمی

و خواندن از روی کتاب همه  ))تو نگا  کردن ممکنه حواسم نباشه اما در نمر  و مشق

اما توجه معلمان به ضعیف و قوی بودن یعنی به ضعیف یک دنیا تکلیف  یکسان هستند(( 

-های بی فاید  بود که همین مورد موجب تنفر بیشتر دانشهای پی در پی، رو نویسیجریمه

 شد آموز از آن درس و معلم می

ها خیلی بد آدمو نگا  بعضی وقت xم آموزان نیز اینگونه بیان کردند که: ))خاندانش

شکند(( و حتی به آنها نیز تلقین شد  بود تکلیف بیشتر برای ضعیفان کنه دل آدم میمی

کنند  به زرنگها کمتر و به گفتند: ))تو تکلیف عداعت رعایت میعین عداعت است و می

ونویسی کنه چرا کنند فقط رشود(( و ))آدم رو مجبور میها بیشتر تکلیف داد  میضعیف

کنند مثل بچه ابتدایی بشینیم از رو درس بنویسیم((  بعضی دیگر اینگونه ما رو مجبور می

خواهند کالس شلوغ نشود مجبورند دائم حواسشون عدم عداعت را تشریح کردند: وقتی می

آموزان بی انضباط باشد تا مبادا از کالس صدا بیرون برود و معاون و مدیر علت به دانش

ین سر و صدا را بپرسد و معلم خجاعت زد  شود و مدیر تصور کند او توانایی کنترل ا

کنم بین ما آموزان تصورکنندکه: ))فکر میکالس را ندارد و همین امر باعث شد  تا دانش

دادن نیز زیاد  های شلوغه(( یا همچنین در نمر گذارن اما بیشتر حواسشون به بچهفرق نمی

آموزی رو که دید گفتند: ))تو نمر  دادن یه دانشآموزان میعداعت دید  نشد مثال دانش

خوبی دار  رو باالتر نمر  داد برای کارش اما کار منم مثل اون بود نمر  کم داد(( یا ))به 

 خونهشد  یک بار که درس میآموزها اعتماد ندارند مثال کسی که همیشه بد میدانش
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هایی از این قبیل که ))اون پرسه میگه خودت خوندی؟؟؟((  صحبتمعلم با شک می

گیرند((  رنجی از تفاوت شناسند رو بیشتر تحویل میآموزی که از پارسال میدانش

 آموزان فقط به علت زرنگ بودن کامال هویدا بود گذاشتن بین دانش

 : فضل7اصل 

بهانه شد مشاهد  کرد که چه راحت و بییها مآری دل دریایی معلمان را در کالس

آموز بخشید یا با تشویق به هر نوعی سعی در دعگرم کردن دانشآموز خود را میدانش

های ترقی را داشت  معلمان نیز فضل خود را اینگونه بیان کردند: برای باال رفتن از پله

بخشم(( و ثبتی ببینم میدم(( یا ))کال هر حرکت م))فضل زیاد دارم نمر  مستمر زیاد می

آموزان نیز در تایید دانش .بخشم((اندک معلمانی بودند که گفتند: ))یک ذر  سخت می

ریم پیش معلممون مشاهدات و سخنان معلمان گفتند: ))بعضی وقتها که درس نخوندیم می

کنیم هفته بعد جبران کنیم(( یا کنن و ما هم سعی میگیم درس نخوندیم قبول میمی

 کنه(( دن خیلی ما رو خوشحال میمون همون جور مثبت میها معلمتوی مناسبت))

 : اعتالی ذائقه زیبایی3اصل 

های فردی اهمیت خاصی نشان مشاهدات نشان داد معلمان به زیبایی محیط و و زیبایی

گذارند اما ها زمانی برای اینکار نمیتوان گفت جمعیت و حجم درسدهند یعنی مینمی

گفتند: ))خط خوب، کردند  بهور مثال معلمان میرهای کالسی به این نکته توجه میدر کا

با سلیقه بودن، حاشیه دادن به کار برام مهمه؛ اگه کالس تمیز باشه بهشون میگم اما به 

های زیبا به کار ببرند(( نکته گویم افکتدهم(( یا ))تو پاور میزیبایی فردی اهمیت نمی

آموزان از خط خوبی کردند اما دانشین بود که همه به خط توجه میها اجاعب در کالس

ها هم فقط انجام شدن کار برایشان اهمیت داشت معلمی نظر خود   بعضیبرخوردار نبودند

کنم  کار انجام بشه برام مهمتر تا را اینگونه بیان نمود: ))به نظم بیشتر از زیبایی توجه می

دهند و گفتند: ))بیشتر معلمان به تمیز نوشتن اهمیت مینیز می آموزانزیباتر باشه(( و دانش

 اینکه کار رو انجام دهیم نه به زیبایی آن(( 
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 تفسیر

در مرحله دوم نقادی و خبرگی آیزنر، با توجه به آنچه در مرحله اول از مسئله مورد نظر 

را قاعب بندی  به تصویر کشید  شد  در این مرحله با استفاد  از نظریات علمی، داد  ها

نمود  و به این ترتیب داد  ها از توصیف صرف خارج شد  و در چارچوب منهقی و علمی 

قرار می گیرند  عذا با توجه به چگونگی این مرحله الزم است داد  های احصاء شد  در 

(  در واقع آنچه در مرحله قبل انجام شد 5111مرحله قبل را مورد واکاوی قرار داد )آیزنر، 

شناسی فلسفه تعلیم و تربیت های تربیتی معلمان با توجه به اصول ارزشی کلی از روششمای

شناسی جمهوری اسالمی ایران را به نمایش گذاشت  در ادامه با توجه به اصول ارزش

 شود ها پرداخته میفلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی ایران به بررسی نظری داد 

 هارسازی در ارزش: اعتباریابی و اعتبا5اصل 

ها، زمینه الزم برای این اصل بیانگر این واقعیت است که شناخت بهتر و بیشتر واقعیت

ها در جهت ساختن اعتبارهای ارزشی آورد و موجب فعال شدن ذهن آنافراد فراهم می

توان تنها به عرضه وظایف و تکاعیف اخالقی و شود  زیرا باتوجه به این اصل نمیمی

چند توسط افراد به عمل در آید، اکتفا نمود  عمل به وظایف، بدون دریافت  ارزشی هر

ها نیز گردد و پایداری آنحکمت آنها، بهور معمول، منجر به تغییرات سهحی در افراد می

اند به اعتبارهای آموزان توانستهبه همین دعیل، اندک خواهد بود  باید برسی شود که دانش

-های مورد نظر را  یابند  به این ترتیب فرد به درک عمیقشذهنی مناسب در خصوص ارز

شود و به تبع آن استواری بیشتری تری در مورد ضرورت وظایف اخالقی و ارزشی نایل می

کند و برای اعتبار دادن معیارهای ارزشی را خداوند مشخص می آورند در رفتار بدست می

دین که همان خداوند است رجوع کرد به موارد ارزشی باید به بنیاد خیر و خیر بنیا

 ( 5333)باقری،

 : درک سلسله مراتبی از ارزش ها2اصل 

ای است که با نظر به ها مربوط است  بیانگر قاعد این اصل به ثبات و تغییر در ارزش

ها را برای افراد فراهم آورد و ها، درک سلسله مراتبی از آنآن، باید در آموزش ارزش
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-ارزش(  5333آورد )باقری،ای مالیم از تغییر و نسبیت ارزش را فراهم شود گونهباعث می

 است ثابت هاموقعیت همه در برخی بلکه ندارد؛ یکسانی منزعت اسالمی دیدگا  در ها

 این بر شود می تغییر دچار برتر هایارزش حفظ مصلحت به بنا دیگر، برخی که درحاعی

 مورد هاارزش از مراتبی سلسله درک اد یکایج افراد، در هاارزش پرورش در اساس،

)اعم از مشروط و مهلق( --(  در این راستا 5313بود )خاعقی نژاد و ملکی، خواهد نیاز

آموز و توانایی (  حاصل شناخت دانش5313کند )خاعقی نژاد و ملکی،بسیار مهم جلو  می

ها تر ارزشطوالنیهای فرعی سبب ماندگاری های ارزشها و شناسایی مقامتفکیک ارزش

 شود در رفتار می

 : مهارت و اخالق حرفه ای3اصل 

باشد و تعیین کنند  رفتارهایی است که در ای بر مبانی اخالق استوار میاخالق حرفه

شوند  اصول و قواعد اخالقی مانند چراغی مسیر و قاعب اصول و قواعد اخالقی بیان می

(  معلمی یکی از 5311کنند )رحمانی،شن میمحدود  کار و وظایف صاحبان حرفه را رو

باشد آموزان میهای مهم و مورد نیاز جامعه است و وظیفه اصلی معلم تربیت دانشحرفه

گیرد  بخشی از حرفه معلمی جنبه اخالقی ها و ابعاد را در برمیکه رشد آنها را در همه جنبه

ی ااو به اصول و قواعد اخالق حرفههای تربیتی معلم نیازمند پایبندی دارد و تحقق مسئوعیت

آموزان از متون دینی و معلمی است  هشت اصل اخالقی مربوط به ارتباط معلم با دانش

تربیتی اسالم استنتاج شدند که عبارتند از: صداقت و درستکاری، تواضع و فروتنی، آسیب 

وفاداری به  آموزان، عداعت و انصاف،نرساندن، عفّت پیشگی و پاکدامنی، تکریم دانش

سپس قواعد اخالقی مربوط به هر یک از این  .ای و احسان و نیکوکاریتعهدات حرفه

اصول از متون معتبر اسالمی و آثار اخالقی و تربیتی سایر اندیشمندان استنتاج شدند 

(، طی 5315ایمانی پور ) (  همچنین5311صفایی مقدم، رحمانی، پاک سرشت، مرعشی،)

 ایحرفه اخالق مبانی اساس برل اخالق به این نتایج دست یافت که پژوهشی با عنوان اصو

 به اول، بداند؛ اخالقی اصول رعایت به ملزم را خود باید بعد دو در استاد یک معلمی،

 به آراسته را خود باید دارد، فراگیران افکار و رفتار بر که تأثیرگذاری جایگا  جهت
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 آشکار مثبت، اخالقی هایارزش انتقال در وشر موثرترین بداند و نماید اخالقی فضایل

 برآوردن قبال در که ایوظیفه جهت به دوم، است  مدرس واقعی رفتار در آنها شدن

 انجام در اخالقی اصول حداکثری رعایت با باید دارد، یادگیرندگان آموزشی نیازهای

 .ساندر انجام به نحو بهترین به را خود آموزشی هایمسؤوعیت ای،حرفه وظایف

 : حفظ و ارتقای کرامت انسانی4اصل 

های تربیتی باید به نحوی جریان یابد که حرمت و کرامت به مقتضای این اصل، فعاعیت

کسی، اعم از شاگرد، معلم و سایر افراد دخیل در امر تربیت نادید  گرفته نشود و مراعات 

میت، زشتی و زیبایی و ها چون نژاد، زبان، برخورداری، محروگردد  خصایص جانبی انسان

نظیر آن هیچ یک معیار کرامت آدمی نیست بلکه انسان به صرف عنوان انسان بودن از این 

شناختی اخالق اسالمی؛ وابسته بر اساس مبانی انسان ( 5333منزعت برخوردار است )باقری،

توجیه  ها به یکدیگر، کرامت انسانی و اختیار و آزادی انسان قابلو نیازمند بودن انسان

ها تبیین و ها به ویژ  صاحبان حرفه را نسبت به سایر انساناست  این مبانی نوع رفتار انسان

 است مواردی از یکی کرامت اصل اعبته(  5311صفایی مقدم و همکاران،کنند )توجیه می

 ما آدم، ))بنی فرماید:می کریم قرآن  است داشته خاصی توجه آن بهنیز  اسالم که

بخشیدیم(( این آیه نشان از اهمیت و اصل اخالقی دارد  ارزش و کرامت را مآد فرزندان

 ( 5310)دهقان و همکاران،

 : تامین آزاد منشی5اصل 

 به را او است کامل و جامع اسالم مبین دین ساحت در انسان وجودی نقشه که آنجا از

 نخستین و کرد  عوتد آزادگی رساتر تعبیر به یا حقیقی آزادی کسب یعنی برتر ایمرتبه

 نفسانی تمایالت و شهوات به وابستگی از آدمی اراد  رهایی در را آزادی این مرحله

 بویژ  و اجتماعی و فردی هایآزادی انواع به دستیابی ( اخالقی آزادگی)است  دانسته

(  فرهنگی و فکری آزادی)غاعب  هنجارهای و غلط افکار از کورکورانه تقلید از آزادی

، به نقل از 5331است )صادق زاد  و همکاران،  انسان حقیقی آزادی یگرد هایمصداق
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ای تجویزی است که طبق آن (  اصل تامین آزاد منشی بیانگر قاعد 5331حکیم زاد ،

ای تنظیم گردد که فرد منشی آزاد بیابد و های جاری در تعلیم و تربیت باید به گونهفعاعیت

ن آزاد منشی و استقالل شخصیت در دو حوز  از شخصیتی مستقل برخوردار گردد  ای

راونی و اجتماعی، مورد نظر است  تامین این آزادی، مستلزم آن است که فرد هم بر امیال 

درونی خود مسلط گردد و هم از وابستگی به دیگران و پذیرش سلهه آنان سر باز زند 

 ( 5313)خاعقی نژاد و ملکی،

 : برقراری عدالت تربیتی6اصل 

 هایحوز  از اینرو، یکی از است؛ اجتماعی و اخالقی هایارزش ترینمهم زا عداعت

باشد )پور عزت، می عداعت مورد در اخالق فلسفه مسائل و مباحث نظریه پردازی مهم

 نفی معنای به برابری و است افراد حقوق و حق رعایت معنای به(  5313سلیمی، واعظی،

 در بدون برابر مندی بهر معنای به نه است سانیان شأن برابری به توجه و تبعیض هرگونه

باید توجه داشت در  .(5313)بناهان، انسانی است متفاوت اوضاع و ویژگیها گرفتن نظر

دهد  عنصر برابری، مانع اصل عداعت دو عنصر اساسی آن را برابری و نابرابری تشکیل می

گردد، عنصر دوم، یعنی  از تبعیض نارواست  با فرض این که برابری در شرایط فراهم

هاست؛ ساز توجه به تفاوتتواند همچنان وجود داشته باشد  این نابرابری، زمینهنابرابری، می

 ورزی عداعت اصلهای متفاوت افراد است  هایی که بهور عمد  ناشی از تالشتفاوت

 مراحل در فردی، با یا مختلف افراد با را تربیتی یرابهه تواننمی که است آن بیانگر

 تنظیم موازنه صورت به رابهه این باید بلکه گرفت؛ نظر در یکسان اش،زندگی مختلف

 در مهم هایروش از یکی آموزش، در آن رعایت و فردی هایتفاوت شناخت .شود

 (5313)پور عزت و همکاران،است  و پرورشاهداف آموزش  پیشبرد

 : فضل7اصل 

ها باید بر اساس ن تعلیم و تربیت، فعاعیتاین اصل بیانگر آن است که باید در جریا

-شود و معیار آن نه محاسبه و انداز فضل شکل گیرد  فضل، بر اساس استحقاق انجام نمی



 119/ ...شناسی در کتاب ها با محوریت اصول ارزشارزشیابی آموزش ارزش

گیری بلکه مهر و عهوفت از سویی و نیاز و فقدان از سویی دیگر است  هرچند این نیاز و 

واقعیت در مورد انسان است فقدان از کاهلی فرد بوجود آمد  باشد  این مبنا حاکی از این 

که عفو نسبت به خهاهای وی و آشکار ساختن عالئم قبول، به هنگام پشیمانی و اظهار عذر 

)خاعقی نژاد و ای نیرومند در تغییر حاالت وی خواهد داشت توسط وی جذبه

 ( 5313ملکی،

 : اعتالی ذائقه زیبایی8اصل 

و پرورش گرایش فهری انسان به در جایگا  هنر و زیبایی شناسی طرح کلیات آموزش 

است و بیان شد  که ذوق هنری از مواهبی است که حیات فردی زیبایی و کمال تایید شد 

-است  به این منظور برنامهو اجتماعی را دعپذیر کرد  است و در اسالم نیز به آن تاکید شد 

تی و آموزشی یکی های تربیریزی برای تربیت ذوق هنری و استفاد  از آن در اجرای برنامه

ها و شناخت ترکیب(  5313)خاعقی نژاد و ملکی،از وظایف مهم آموزش و پرورش است 

ها، ذائقه زیبایی را قوت خواهد بخشید  باید انواع توازن میان اجزای مختلف اشیاء و رنگ

ای اعتال یابدکه وقتی چیزی از زیبایی آموزان ذائقه زیبایی شناختی به گونهدر دانش

)خاعقی نژاد و ی هم برخوردار است اما در جهت خیر قرار دارد را بتواند برگزیند کمتر

  این مبنا ناظر به واقعیتی است حاکی از آن که مالزمت زیبایی و خیر، زمینه (5313ملکی،

آورد که گرایش فرد به زیبایی، با تمایل به خیر نیز همرا  گردد و به این آن را فراهم می

 در گرایش به زیبایی حاصل شود ترتیب، اعتالیی 

 ارزشیابی

-در روش خبرگی و نقادی آیزنر پس از توصیف و بیان خام داد  ها و تفسیر و قاعب

رسد  در این مرحله محققین باید به داوری پرداخته بندی آنها نوبت به مرحله ارزشیابی می

 ( 5111یزنر،دهند )آو چارچوب و معیارهای مورد استفاد  را مورد بررسی قرار می

است و گذری بر ( بیان نمود 5333شناسی که )باقری،های ارزشباتوجه به اصول

توان دریافت که معلمان بهور کلی توجه خاصی به اتفاقات داخل کالس و مدرسه می
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ی اول خود در معنی ارزش تردید داشتند و پس از ها ندارند حتی در وهلهآموزش ارزش

کردند  اما این به نکاتی اشار  کردند که سر کالس تاکید میها تفسیر معنای ارزش آن

ها را با آموز ارزشآموزش بدون استفاد  از روشی مهلوب است  در این مرحله دانش

گیرد که بتواند بخوبی اعتباریابی کند  این در توضیح و روش صحیح آموزشی فرانمی

کمترین اثر را دارد شاید حاعی است که روش آموزش با توهین و پرخاشگری و کنایه 

 بتوان اظهار کرد یکی از دالیل عدم تاثیر آموزش ارزش همین مورد است 

ها در دین اسالم از منزعت یکسانی برخوردار نیست در نظر گرفتن آنکه ارزش

هاست  زمانی (،  نشان دهند  مراتب داشتن ارزش5313و خاعقی نژاد و ملکی، 5331)باقری،

ها را صحیح تواند ارزشبرد، میاهمیت سلسله مراتبی بودن امورمی آموز پی بهکه دانش

بندی کند و بتواند در جای مناسب خود بکار گیرد  اما نتایج نشان داد که معلمان اصال دسته

از وجود این مبنا و اهمیت آن در آموزش بی اطالع هستند و جز در موارد محدودی با 

-کردند اما اینکه دانشآموزان اعقاء مین، را به دانشتاکید بر روی احترام و ارزش زیاد آ

 شد تر دید بندی کنند، کمها را باهم مقایسه و طبقهآموزان باید بتونند ارزش

های متفاوتی دارد که مشاهد  شواهد ای معلم با توجه به مستندات، جنبهاخالق حرفه

ای بود  عهد به اصول اخالق حرفهبرآمد  از کار معلمین بیانگر آن بود که سعی معلمین بر ت

دادند که ناشی از شرایط محیهی و ای را از دست میاست و در مواقعی اخالق حرفه

ای در خارجی بود  است  با این حال تالش معلمین بر حفظ و رعایت اصول اخالق حرفه

د  ای در جایگا  های شغلی متفاوت به دانش آموزان بوخود و اموزش داشتن اخالق حرفه

 است   

با در نظر داشتن اصل کرامت انسانی مشخص شد معلمان تا آنجا که فرصت و زمان و 

-ای به حفظ و ارتقای کرامت انسانی دانشهای زبانی و نمر کالس اجاز  دهد با تشویق

شد که دعیل آن جمعیت پردازند  در موارد معدودی این کرامت انسانی حفظ نمیآموز می

 شد  ن حجم بسیار زیاد درس دید زیاد کالس و همچنی

های مادی و فرا مادی انگاشته اصل آزاد منشی در این دور  به معنای رهایی از وابستگی

بخشیدند اگر اوعیاء مانع این آزاد آموزان فراگرفته بودند و به یکدیگر میشد  بود  دانش
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نیز معلمان این آزاد یادگیری -گشتند  همچنین در قسمت هایی از فرایند یاددهیمنشی نمی

ی زیسته خود به منشی را با چند روش خوب مثل حدیث، نمر ، تشویق، داستان و یا تجربه

 آموختند آموزان میدانش

کنند  در صورتی که پنداشتند که عداعت را رعایت میدر مبحث عداعت معلمان می

اشتند  تراکم زیاد و های آموزشی دفراگیران دل پری از عداعت معلمان و بهور کلی سیستم

است  تکاعیف روشن نبودن معیارها برای سنجش و عمل در کالس باعث ایجاد شبه شد 

-متناسب با برچسب شاگرد زرنگ و قوی بودن نه میزان استعداد و توانایی فردی؛ تفاوت

-تر میکردن نیز خود را در عدم عداعت نمایانهای ظاهری و زرنگ بودن و خوب صحبت

 کرد  

د بیانگر فضل معلمان بود  معلمان به خوبی خود را به این فضیلت خود را آراسته شواه

بخشیدند  منتهی زیبایی شناختی را آنگونه که آموزان را میبودند و با دستی گشتاد  دانش

کرد  جاعب آموزان تشریح مینمود برای دانشپسندید و برایش مهم جلو  میهر معلم می

خواست بدون آنکه علت را بدانند همان کاری را که معلم می آموزنآن است که دانش

 دادند انجام می

ها براساس مبانی و اصول ارزش شناسی فلسفه جمهوری چکید  وضعیت آموزش ارزش

 5روش خبرگی و نقادی در جدول اسالمی ایران در دور  متوسهه اول با بهر  گیری از

 آورد  شد  است 

ها براساس مبانی و اصول ارزش شناسی فلسفه جمهوری اسالمی وضعیت آموزش ارزش :1جدول 

 ایران در دوره متوسطه اول  

 اصول ارزش شناسی نشانگر های توصیف نشانگرهای تفسیر نشانگرهای ارزشیابی

توجهی به آموزش ارزش -

 ها وجود نداشت 

 ندانستن چیستی ارزش-

آموزش با روش های -

 نامناسب

اخت بهتر و بیشتر شن-

ها، زمینه الزم برای واقعیت

 ساخت ارزش می شود 

برای اعتبار دادن به موارد  - 

ارزشی باید به بنیاد خیر و خیر 

بنیادین که همان خداوند 

استفاد  از مثال ها با -

 تصاویر 

تاکید معلم دینی بر روی -

 حجاب

بیان نمودن تجربیات -

 آموززیسته معلم و دانش 

اعتباریابی و 

اعتبارسازی در 

 هاارزش
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 است رجوع کرد 

عدم اطالع معلمین از این -

 اصل

آموزان عدم توانایی دانش-

در مقایسه و طبقه بندی 

 ها ارزش

تنها توجه به آموزش  -

احترام گذاشتن آن هم فقط 

 با تاکید زیاد بر آن

 

این اصل به ثبات و تغییر در -

 ها مربوط است ارزش

ا  اسالمی ها در دیدگارزش -

 منزعت یکسانی ندارد 

های متغیر و بازشناسی ارزش-

های برنیامیختن آن با ارزش

 ثابت

عدم توجه معلمین به -

 سلسله مراتب

آموزش مراتب اهمیت -

 با تاکید معلم

انجام بندی اوعویت بندی -

نهایی توسط دانسته های 

 دانش آموز 

درک سلسله مراتبی 

 هااز ارزش

عهد به سعی معلمین بر ت -

ای بود  اصول اخالق حرفه

 است 

معلمین در مواقعی اخالق  -

دادند ای را از دست میحرفه

که ناشی از شرایط محیهی و 

 خارجی بود  است 

 صداقت و درستکاری،-

 تواضع و فروتنی، -

 آسیب نرساندن،  -

 عفّت پیشگی و پاکدامنی، -

 آموزان، تکریم دانش-

 عداعت و انصاف، -

 ای ه تعهدات حرفهوفاداری ب-

 احسان و نیکوکاری-

تالش برای داشتن اخالق -

 حرفه ای

تاثیر منفی بخشنامه های -

نمایشی بر روی اخالق 

 حرفه ای

 کمبود دانش روز معلمان-

 

 

 

مهارت و اخالق 

 ایحرفه

معلمان تا آنجا که فرصت  -

و زمان و کالس اجاز  دهد 

ای های زبانی و نمر با تشویق

رتقای کرامت به حفظ و ا

-آموز میانسانی دانش

 پردازند 

کرامت انسانی تنها گاهی  -

به علت تعداد زیاد دانش 

آموز یا حجم درس رعایت 

 نمی شد  

های تربیتی باید به فعاعیت-

نحوی جریان یابد که حرمت 

و کرامت کسی، اعم از 

شاگرد، معلم و سایر افراد 

دخیل در امر تربیت نادید  

 گرفته نشود 

ویق های زبانی و نمر  تش-

 ای 

دیدن رفتاری خوب و -

ندید  گرفتن رفتارهای 

 منفی

حفظ و ارتقای 

 کرامت،
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اصل آزاد منشی در این -

دور  به معنای رهایی از 

های مادی و فرا وابستگی

 مادی انگاشته شد  بود

معلمان این آزاد منشی را  -

با چند روش خوب مثل 

حدیث، نمر ، تشویق، 

ی زیسته تجربهداستان و یا 

-آموزان میخود به دانش

 آموختند

 

این آزادی برابر است بار -

رهایی اراد  آدمی از 

وابستگی به شهوات و 

تمایالت نفسانی )آزادگی 

 اخالقی(  

های فردی و انواع آزادی -

اجتماعی و بویژ  آزادی از 

تقلید کورکورانه از افکار 

غلط و هنجارهای غاعب 

 ی( )آزادی فکری و فرهنگ

شریک شدن وسیله ها با -

 یکدیگر

شدن این بخشش ها  -

 توسط معلم

درحداقل مواقع واعدین -

 مانع از بخشش می شوند  

 

 

 تامین آزاد منشی

تعداد زیاد دانش آموز و -

روشن نبودن معیارها برای 

سنجش و عمل در کالس 

 است باعث ایجاد شبه شد 

تکاعیف متناسب با برچسب -

بودن  شاگرد زرنگ و قوی

نه میزان استعداد و توانایی 

 فردی

های ظاهری و تفاوت-

زرنگ بودن و خوب 

کردن نیز خود را در صحبت

 کردتر میعدم عداعت نمایان

 

به معنای رعایت حق و  -

حقوق افراد است و برابری به 

معنای نفی هرگونه تبعیض و 

توجه به برابری شأن انسانی 

مندی  است نه به معنای بهر

ر بدون در نظر گرفتن براب

ها و اوضاع متفاوت ویژگی

 انسانی است 

معیار صحیح برای  -

 سنجش عداعت

دادن تکلیف بیشتر به -

 دانش آموز ضعیف  

توجه و نگا  کردن به -

دانش آموز شلوغ یا خیلی 

 عاعی

دادن نمر  خوب به علت -

داشتن دید مثبت به دانش 

 آموز و باععکس

برقراری عداعت 

 تربیتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معلمان با دستی گشتاد   -

 بخشیدند آموزان را میدانش

ها باید بر اساس فعاعیت -

 فضل شکل گیرد

معیار آن نه محاسبه و  -

گیری بلکه مهر و انداز 

 عهوفت است

بخشش معلمین در همه -

 موارد

 دادن نمر  مستمر و مثبت-

 فضل

ها وابسته به توجه به زیبایی-

  نظر و سلیقه معلم بود

عدم توجه معلمین به نتیجه -

کار، که باید در جهت خیر 

ها و انواع شناخت ترکیب -

توازن میان اجزای مختلف 

ها، ذائقه زیبایی اشیاء و رنگ

 را قوت خواهد بخشید  

توجه به خط زیباو -

های استفاد  از رنگ

 متفاوت

 توجه به تمیزی کالس-

 اعتالی ذائقه زیبایی
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زیبایی شناختی باید به گونه  - بنیادین باشد 

ای باشد که وقتی چیزی از 

زیبایی کمتری هم برخوردار 

جهت خیر  است اما اگر در

آموز قرار دارد را دانش

 بتواند، برگزیند 

توجه به  در برخی موارد-

انجام کار تا ترکیب 

 زیبایی و انجام کار 

 گیریبحث و نتیجه

ارگیری مبانی و اصول ارزشپژوهش حاضر با هدف بررسی و ارزشیابی میزان بک

شناسی شناسی فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی ایران با محوریت کتاب در آمدی بر 

فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی به صورت موردی در مدرسه دخترانه دور  متوسهه 

نتایج حاکی از آن است که  .استاول به مصاحبه و مشاهد  پیرامون موضوع پرداخته

هایی را که مورد توجه ها ندارند و منحصرا ارزشای برای آموزش ارزشلمان توجه ویژ مع

ای به آموزش دادند  بیشتر از نیمی از معلمان توجهو عالقه خود معلم بود؛ را آموزش می

-توان بیان کرد  بیشتر از نیمی از  معلمان ارزشدادند  میها از خود نشان نمیمستدل ارزش

باشد و باید با روشی صحیح آموزش داد را با استفاد  از یلی حساس میها را که خ

 دادند پرخاشگری، برچسب زدن، توهین و اعهای نمر  منفی آموزش می

ای بودند  در دور  متوسهه ای معلمان در تالش حفظ اخالق حرفهاز عحاظ اخالق حرفه

آزاد منشی و رهایی از  آموزان به علت وابستگی به همساالن به نوعیاول گویی دانش

بودند و از طرفی دیگر اگر در کالس نیز مجاعی بود تعلقات خود برای دوستان رسید 

آموزان تشریح ها را برای دانشهای صحیح رهایی از وابستگیمعلمان با استفاد  از روش

-ها سعی بر این بود کرامت انسانی حفظ شود اما گویی تراکم دانشکردند  در کالسمی

شود  این در حاعی ست که موز در کالس مانع از رعایت کرامت انسانی و عداعت میآ

ها از سمت معلم دید  شد و در موارد خاصی زیبایی شناختی برای بسیار در کالس فضل

 نمود  آموزان مهم جلو  میمعلمان و دانش
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د پژوهش باشد  عذا با تعدااین پژوهش از حیث روش و نوع پژوهش منحصر به فرد می

ها رسد نتایج نامساعد آموزش ارزششود  به نظر میمعدودی اشتراکاتی دارد که بیان می

(،  5315ای که نوظهوری پهرآباد و رسوعی )شود به گونهتنها محدود به تحقیق حاضر نمی

در کتاب تعلیمات دینی دور  ها به این نتیجه دست یافتند که وضعیت فعلی آموزش ارزش

برهانی های های اسالمی به دور است  نتایج یافتهای از جامعیت و شمول ارزشپیش حرفه

ظام متمرکز آموزشی حاکم بر آموزش وپرورش، ن(، نیز حاکی از این نکته بود که 5311)

آموزش سخنرانی که حاکم بر مدارس ایران است از  های درسی سازمان یافته و روشبرنامه

هبود مناسبات بین کنشگران تعلیم وتربیت را در آموزش ی بجمله موانعی است که اجاز 

  همچنین نتایج تحقیق حاضر همسو با نتایج نظری تحقیق میر صاعحی و دهدوپرورش نمی

باشد که اثر بخشی آموزش ارزش را با روش قصه گویی روشن (، می5316شاهدی )

(، را 5313و همکاران)نمودند  نتایج بدست آمد  از نوشتار حاضر، نتایج تحقق ملکی پور 

 باشد کند   نتایجی که ذکر شد به عحاظ نظری با پژوهش حاضر همسو مینیز تایید می

ها در شود، غاعبا آموزش ارزشآورد میهمانهور که ازمتن و نتایج این پژوهش بر

باشد  ابتدا پیشنهاد می شود این پژوهش در مدارس دیگر و مدارس بصورت مهلوب نمی

از کشور نیز انجام شود زیرا انجام پژوهش در یک مدرسه از محدودیت های نقاط دیگر 

های پیمایشی استفاد  شود  باشد  سپس برای تعمیم نتایج پژوهش از روشپژوهش می

ها را شود که روش صحیح آموزش ارزشهمچنین برای بهبود شرایط موجود پیشنهاد می

از طرفی آموزش ارزش در برخی از  باید طبق روندی مناسب به معلمان آموزش داد و

کند بنابراین اگر برنامه درسی بصورت مستقیم است که این اثر آموزش را کمرنگ می

ها بصورت غیر مستقیم در خالل برنامه درسی قرار داد  شود؛ اثر بخشی آموزش ارزش

، هابنابراین انتخاب معیارهای درست انتخاب محتواهای آموزش ارزشیابد  افزایش می

 یابد ها ضرورت میها، جهت آموزش ارزشنحوة سازماندهی آن
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 فهرست منابع

فصلنامه  (  ارزش شناسی در فلسفه ارسهو،5333اکبری، مجید و حسینی، سید محمد  )

  11-510،فلسفه وکالم اسالمی آیینه معرفت

ق و مجله ایرانی اخال (  اصول اخالق حرفه ای در آموزش،5315ایمانی پور، معصومه  )

  11-33(،6)1،اصول پژشکی

تبیین مقوعه ارتباط )مناسبات( بین کنشگران تعلیم و تربیت  ( 5311برهانی، پوران  )
آموزان و مدیران( در مدارس ایران و ارزشیابی آن براساس نظریه )معلمان، دانش

نامه کارشناسی ارشد،  ،پایان(مهاععه موردی مدارس کرمان)ارتباطی هابرماس 

 دانشگا  تربیت مدرس، دانشکد  ادبیات و علوم انسانی 

(  تبیین مبانی ارزش شناسی سند ملی آموزش و پرورش در رویارویی 5310بناهان، مریم  )

  513-503(،13)11،پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمیبا بحران اخالقی، 

سی ربرو (  تحلیل 5313عزت، علی اصغر؛ واعظی، احمد و سلیمی، غالمرضا  )پور 

تخصصی اسالم -دو فصلنامه علمیسازمانی، عت اشناختی عدض ارزش پیشفر
  15-515(،1)3،ومدیریت

ن، گا زرباون ترجمه فرید، ورشپرزش و موآشنایی با فلسفۀ آ(، 5311نلر  )ج ف، جر

 تهران: سمت 

بررسی دیدگا  ارزش شناسی عالمه طباطبایی و دالعت های آن در (  5333حسنی، محمد  )

  511-110(،1)30،مجله روان شناسی و علوم تربیتیتربیت اخالقی، 

  01-01،553(  آسیب شناسی تربیت اخالقی، کتاب نقد،5336حسین زاد ، اکرم  )

مبانی  (  بررسی مبانی فلسفی آموزش جهانی و مقایسه آن با5331حکیم زاد ، رضوان  )

فصلنامه اندیشه های نوین  نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی ایران،

  11-510(،3)0،تربیتی

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/543664
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/543664
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/543664
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/543664
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  ارزشیابی دانش و مهارت فنون تدریس معلمان شیمی در (5333حیدری ابهری، مریم  )

های دخترانه استان زنجان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگا  تربیت دبیر دبیرستان

 دانشکد  تربیت بدنی و علوم تربیتی  شهید رجایی،

(  نقد دیدگا  پدیدارشناسی در برنامه درسی 5313خاعقی نژاد، سید علی و ملکی، حسن  )

پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت  .با شاخص های مبانی فلسفی تربیت اسالمی
  11-11، 10اسالمی، 

تقوی، محمد رضا   دهقان، داوود؛ مزیدی، محمد؛ شمشیری، بابک؛ رحیمیان، سعید و

در اخالق حرفه ای روان  آن تلویحات و اشراق حکمت شناسی (  ارزش5310)

  15-35(،5)3،مجله ایرانی اخالق و تاریخ پزشکی شناسان و روان درمانگران،

(  بررسی ارزش های اخالقی جوانان شهری 5331ربانی، رسول و شهابی، سیامک  )

  11-11(،1)1،منهقه ایمهاععات و پژوهش های شهری و  .اصفهان

صفایی مقدم، مسعود؛ رحمانی، بهااعدین؛ پاک سرشت، محمدجعفر و مرعشی، سیدمنصور  

پژوهش نامه  (  مبانی و اصول اخالق اسالمی: ارتباط معلم با دانش آموزان،5313)

  13-01(،5)6،مبانی تعلیم و تربیت

تقیم، آموزش شناختی (  بررسی اثربخشی روش های آموزش مس5311فرید، ابواعفضل  )

اخالق، شفاف سازی ارزش ها، و تلفیقی بر قضاوت اخالقی دانش آموزان پسرپایه 

  531-31،506،پژوهش های نوین روانشناختی اول دبیرستان ناحیه چهار تبریز،

(  ارزشیابی برنامه درسی آزمایشهای درس 5330موسی پور، نعمت اهلل و بهزادپور، فرزانه  )

  13-10، مهاععات تربیتی و روانشناسی سهه شهر کرمان،فیزیک دور  متو

 .(5311نصیری، فخراعسادات؛ ایزدی معز، شیرین؛ حسین فالحی، احمد و شمخانی، اژدر  )

درونی کردن ارزش های اسالمی در میان دانش آموزان از دیدگا  مربیان تربیتی 

  13-10،گیمهندسی فرهن .مهاععه موردی دبیرستان های دخترانه شهر همدان)

(  عوامل اجتماعی موثر بر پرورش اخالقی جوانان 5315نقدی، وحید و توالیی، نوین  )

مسائل اجتماعی برای رعایت انصاف، به منزعه هنجار اخالقی صدرنشین، 
  511-511(،1)0،ایران
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سی ی درهاکتابها در زش ارزشمو(  آ5315نوظهوری پهرآباد، رامین و رسوعی، سمیه )

ای هایی بررهکارائه د و اراضعیت موجووسی ر: برایپیش حرفه  دور ینی د

  61-13(، 5)51ب  فصلنامه ایرانی کودکان استثنایی، ضعیت مهلوو

(  ماهیت 5311وجدانی، فاطمه؛ ایمانی، محسن؛ اکبریان، رضا و صادق زاد ، علیرضا  )

پژوهش   ( تربیت اخالقی از نظر فردی یا جمعی بودن از دیدگا  عالمه طباطبایی )ر
  55-13(،53)15،در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی

 


