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 چکيده
لف ىِيی در اٌحلال ارزش ُای اٌلالب اؿالىی داقحَ ةاقغ و کحاب درؿی ىی جّاٌغ ٌ

ُغف ایً پژوُف جضهیم  داٌف آىّزان را ةا اٌلالب اؿالىی و ارزش ُای آن آقٍا ؿازد.

ىضحّای کحاب جؿهیيات ازحياؾی اةحغایی)ؿّم،چِارم،پٍسو،قكو( از ٌؼؼ ىیؽان جّزَ ةَ 

ةَ ورش جضهیم ىضحّاؿث. و ةؼای ارزش ُای اٌلالب اؿالىی اؿث. پژوُف از ٌّع کیفی و 

جسؽیَ و جضهیم داده ُا از روش جضهیم جفـیؼی اؿحفاده قغه اؿث. پژوُف صاضؼ قف 

ىّنفَ ارزش ُای اٌلالب اؿالىی را درةؼىی گیؼد. ٌحایر ایً پژوُف ٌكان ىیغُغ کَ ىّنفَ 

فَ درمغ ةیكحؼیً ىیؽان جّزَ را در ةیً ىّن 4/30ةا فؼاواٌی « ىكارکث و ُيکاری»ی 

 1/10ةا فؼاواٌی « ؾغانث و ةؼاةؼی»ُای ارزش ُای اٌلالب اؿالىی قاىم ىیكّد و ىّنفَ 

فغاکاری و »درمغ کيحؼیً ىیؽان جّزَ را در ةیً ؿایؼ ىّنفَ ُا دارد. ىّنفَ ُای 

، 9/17، 8/14ةَ جؼجیب « زِاد و قِادت»و«اؿحلاىث و پایغاری»،«ىـّنیث پػیؼی»،«ایذار

نفَ ی دیگؼ ارزش ُای اٌلالب اؿالىی ىضـّب ىی قٌّغ. از درمغ، چِار ىّ 7/11و 14

جضهیم یافحَ ُای ةغؿث آىغه، چٍیً ةؼ ىی آیغ کَ کيیث و کیفیث ىٍاؿب پیام ُا، در 

کحاب جؿهیيات ازحياؾی پٍسو اةحغایی ٌـتث ةَ ةلیَ ی کحاب ُای درؿی در اونّیث ىی 

 ةاقغ.
ُای اٌلالب، کحاب ىعانؿات  جضهیم ىضحّا، اٌلالب اؿالىی، ارزش :واشگان کليدي

  ازحياؾی، دوره اةحغایی
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 2، دلشاد لقمانی1جواد جهان
 ایؼان ،، پؼدیؾ قِیغ رزایی ،کؼىاٌكاهگیانداٌكگاه فؼٍُ دکحؼای ةؼٌاىَ ریؽی درؿی، 1
 کؼىاٌكاه، ایؼان، داٌكگاه فؼٍُگیان، پؼدیؾ قِیغ رزایی، داٌكسّی کارقٍاؿی آىّزش اةحغایی 2
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 مقدمه

کكّرىان در ظّل جاریط ظّد قاُغ جضّالت و جغییؼات وؿیؿی ةّده اؿث کَ ىِيحؼیً آن پیؼوزی اٌلالب اؿالىی اؿث. پیؼوزی 

ؾيیلی کَ در ىیان ىهث ُای ىـهيان اٌلالب اؿالىی صاددَ ىِو و صیؼت اٌگیؽی ٌَ جٍِا ةؼای ایؼان ةهکَ ةؼای زِان ةّد، کَ ةا آگاُی ُای 

، صؼکث ُا و ؿازىاٌغُی ُای ؿیاؿی گؼایكِا د، زىیٍَ جضّالت ؿیاؿی ریكَ دار، ةیٍف ُا،زِان ةَ ویژه در کكّرُای اؿالىی ةّزّد آور

َ ؾلب جؼ ىی رویو، در جاریط کكّر ىا، ُؼ چَ کَ ٌگاه ىی کٍیو و ُؼ چ»چكيگیؼی را فؼاُو آورد. چٍاٌکَ ىلام ىؿؼو رُتؼی ىی فؼىایٍغ:

ُیچ ٌيٌَّ دیگؼی ةؼای اٌلالب اؿالىی پیغا ٌيی کٍیو. اٌلالب اؿالىی کَ ةؽرگحؼیً جضّل وجغییؼ كغرت در ظّل جاریط ىا ةّد و اؿاس 

 (1387ةیاٌات ىلام ىؿؼو رُتؼی، «)ؿهعٍث و صکّىث فؼدی را ةَ صکّىث ىؼدىی جتغیم کؼد، ةا ٌیؼوی ىؼدىی اٌسام گؼفث.

ش ةا در فؼمث ظالیی کّدکی و ٌّزّاٌی ٌـم زغیغ، ىی جّاٌغ ٌلف ؾيغه و ىِو در زىیٍَ ٌِادیٍَ کؼدن ارزش ُای آىّزش و پؼور

ةِحؼیً و آىاده جؼیً ٌـم ةؼای جؿهیو و جؼةیث اؿالىی در اظحیار »اٌلالب اؿالىی ایغا کٍغ، ىلام ىؿؼو رُتؼی در ایً راةعَ فؼىّده اٌغ:

ر دارٌغ و از آٌسا کَ ةلاء و اؿحيؼار ُؼ اٌلالةی ةَ ظّر ىـحلیو ةَ جؼةیث اٌـان ُای مانش و ؾانو ارجتاط آىّزش و پؼورش و ىؿهيیً کكّر كؼا

ةیاٌات ىلام ىؿؼو «)غ، ىی جّان گفث کَ فؼٍُگیان و ىؿهيان ىا ىـّنیث ةؽرگی را ٌـتث ةَ آیٍغه کكّر ؾِغه دار ُـحٍغ.پیغا ىی کٍ

 (25/10/1370رُتؼی، 

 

 تؼریف انقالب
 در زةان الجیً از امعالصات ؾهو اظحؼ قٍاؿی ةّد کَ ةَ ىؿٍای چؼظف دوراٌی افالك و ةازگكث ,Revolution اٌلالبواژه 

(. اىا در زةان فارؿی واژه اٌلالب از زةان ؾؼةی وارد فارؿی گؼدیغه اؿث 1379ؿحارگان ةَ زای اول ةَ کار ىی رفث)زيؿی از ٌّیـٍغگان، 

ىی ةاقغ و كهب یؿٍی دگؼگّن کؼد، واژگّن ؿاظث، چّن ةاب اٌفؿال ىؿٍای ىعاوؾَ یؿٍی « ةاب اٌفؿالىنغر »کَ در زةان ؾؼةی ةؼ وزن 

 پػیؼش فؿم ىی دُغ، ىؿٍای اٌلالب ىی قّد، دگؼگٌّی پػیؼی.

اٌلالب یؿٍی پػیؼش دگؼگٌّی ةَ ٌضّی کَ ةَ مفحی ةؼای فؼد یا زاىؿَ در آیغ یؿٍی دگؼقغن، یؿٍی جتغیم قغن ةَ ىّزّد 

 (.1367عِؼی، دیگؼ)ى

 

 ارزش هاي انقالب و انواع آن
ىػُب و ایغئّنّژی اؿث ةَ گفحَ ی جضهیم گؼان اٌلالب اؿالىی ُیچ یک از اٌلالب از ویژگی ُای ةارز اٌلالب اؿالىی پیّن آن ةا 

ب ةّده اؿث)زیتاکالم، ُای ىؿامؼ چٍغان ارجتاظی ةا ىػُب ٌغاقحَ و کيحؼ جضّل اؿاؿی و ازحياؾی در یک كؼن اظیؼ چٍیً ىؼجتط ةا ىػُ

(. فؼا گیؼی اككار ىعحهف زاىؿَ از ویژگی ُای ةارز دیگؼ ایً اٌلالب ةّد ةَ ظّری کَ از ىهث ایؼان ةَ زؽ ىؿغودی از واةـحگان 1378

اگیؼ و ظتلات فؼدرةاری ُيَ ی ظتلات و اككار زاىؿَ در پیكتؼد اٌلالب ىحضغ ةّدٌغ و ةَ ٌّؾی ٌارضایحی ؾيّىی در ىیان ُيَ اككار 

 (.1380ةّد)ىضيغی،

در ایً ىلانَ ةَ جضهیم جؿغادی از ىّنفَ ُای ارزش ُای اٌلالب اؿالىی ىاٌٍغ: )فغاکاری و ایذار، ؾغانث و ةؼاةؼی، ىـئّنیث پػیؼی، 

 ىكارکث و ُيکاری، اؿحلاىث و پایغاری، زِاد و قِادت( در کحاب جؿهیيات ازحياؾی اةحغایی ىی پؼدازیو.

 

(. 1377در نغث ةَ ىؿٍی ةؼگؽیغن، ؾعا کؼدن، غؼض دیگؼان را ةؼ غؼض ظّیف ىلغم داقحً اؿث)دُعغا، ایذار .فغاکاری و ایذار:1

 در ىؿٍی امعالصی، ٌیؽ ةغان ىؿٍی اؿث کَ آدىی از روی كنغ و ٌیث ظیؼ، غیؼ را ةؼ ظّد اظحیار کٍغ و او را ةؼ ظّیكحً ةؼ گؽیٍغ.

ی ؾهیَ انـالم در صضؼت ؾه»ُای زیادی درةاره ایذار و فغاکاری ةؽرگان وزّد دارد. داؿحان ُایی ُيچّن نیهۀ ال ىتیث  داؿحان

 اىام مادق)ع((.«)ةـحؼ پیاىتؼ مم اهلل ؾهیَ و انَ ظّاةیغ ةا آٌکَ ةیو کكحَ قغن وزّد داقث

 

(. یکی از ویژگی ُای 1362ناف داقحً و دادگؼی اؿث)ىؿیً، ؾغانث در نغث ةَ ىؿٍای دادکؼدن، دادگؼ ةّدن، اٌ.ؾغانث و ةؼاةؼی:2

ةارز اٌـان ُا صؾ ؾغانث ظّاُی و ؾغانث ظهتی آٌِا اؿث، ةَ ظّری کَ اگؼ جاریط را ىّرد ةؼرؿی كؼار دُیغ ظّاُیغ یافث کَ اغهب اٌلالب 

دارای جلغس ةّده و آرىاٌی اؿث کَ ُيَ  ّاىؽُا و جضّالت جاریعی ةا اٌگیؽه ی ایساد ؾغانث قکم گؼفحَ اٌغ. ؾغانث ُيّاره در ُيَ ز

 زّاىؽ در زِث جضلق آن ةَ جکاپّ ىكغّنٍغ.

ؾغانث ؾتارت از ُؼ چیؽی اؿث کَ اکذؼیث ىؼدم آن را ؾادالٌَ ةغاٌٍغ یا  ؾتارت »ةؼجؼاٌغ راؿم، در جؿؼیف ؾغانث ایً گٌَّ ىی گّیغ: 

 (1376صکیيی، «)ای ٌارضایحی ىؼدم فؼاُو ىی کٍغ ةَ صغاكم ةؼؿاٌغ.از ٌؼاىی اؿث کَ آٌچَ را کَ ةَ جنغیق ؾيّم، زىیٍَ ُایی ةؼ
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ىـئّنیث و ىـئّنیث پػیؼی فلط ىفِّىی جسؼیغی و اٌحؽاؾی ٌیـث ةهکَ یک ارزش اؿث و ارزقی کَ ةا اظالق .ىـئّنیث پػیؼی:3

 (.1385ىی ةاقغ)صـیٍی، ؿکیٍَ، فؼدی و ازحياؾی، وزغان کاری، مغاكث، درؿحی و ةـیاری دیگؼ از ارزش ُای ىذتث پكحّاٌَ آن 

ىـئّنیث ةَ ىؿٍای ضياٌث و جؿِغ اؿث. ىـئّنیث چیؽی ةا کـی ةّدن، یؿٍی ةؼ گؼدن او، در ؾِغه او و پایتٍغ او ةّدن 

 (. ةٍاةؼایً ُؼگاه اٌـان ىحؿِغ ةَ کاری ىی قّد در صلیلث ىـئّنیث اٌسام آن کار را پػیؼفحَ اؿث.1373اؿث)دُعغا، 

 

اٌـان از زىاٌی کَ آفؼیغه قغه ةَ مّرت زيؿی زٌغگی ىی کؼده اؿث و ٌیاز ةَ ىكارکث و ُيکاری  ةی گياناری:.ىكارکث و ُيک4

 ةَ ؾٍّان یک ٌیاز اؿاؿی ةؼایف ىعؼح ةّده اؿث.

ىكارکث در یک ازحياع ىضهی از صـاس قغن آغاز ىی قّد کَ ٌعـحیً پهَ ىكارکث اؿث. پهَ ةؿغی آگاه قغن و داٌـحً اؿث 

یک زاىؿَ ىضهی صق دارٌغ کَ از اجفاكاجی کَ در ازحياع آٌِا ىی افحغ ةاظتؼ ةاقٍغ. پهَ ةؿغی ٌلف پػیؼی و ىكارکث در فؿانیث ىؼدم در 

ٌاىیغ، ةَ گٌَّ ای کَ دیگؼ زؽئی از فؼایٍغ  "درگیؼ قغن در زؼیان کار"ُای ازؼایی اؿث ةؿغ از آن وارد پهَ ای ىی قّد کَ ىی جّان آن را 

غ قغن ىؼدم در زاىؿَ ىضهی ٌيی جّان او را از ایً فؼایٍغ زغا کؼد. وارد قغن در ایً فؼایٍغ، ةَ ىؿٍای جّاٌيٍ ىضـّب ىی قّد و

 (1388اؿث)ٌّری ٌكاط،

 

اؿحلاىث ةَ ىؿٍای ظهب كیام از ُؼ چیؽی اؿث. ةَ ؾتارت دیگؼ اؿحغؾای ػاُؼ قغن جياىی آدار و ىٍافؽ از ُؼ .اؿحلاىث و پایغاری:5

ىث و پایغاری آدىی در کار ایً اؿث کَ از ٌفؾ ظّد ةعّاُغ درةاره آن اىؼ كیام کٍغ، آن را امالح کٍغ، ةَ ظّریکَ دیگؼ چیؽ اؿث. اؿحلا

 (.1374فـاد و ٌلل ةَ آن راه ٌیاةغ و ةَ صغ کيال و جياىیث ظّد ةؼؿغ)ىّؿّی،

 ؿؿادت و رؿحگاری زؽ ةا پایؼادی و اؿحلاىث در راه کيال صامم ٌيی قّد)ٌؼاكی(.

 

زِاد یکی از ىفاُیو دیً اؿالم اؿث. زِاد گٌَّ ای ظاص از جالش اؿث یؿٍی ىتارزه کؼدن در راه ظغا ةا زان، .زِاد و قِادت:6

 ىال و دارایی ُای دیگؼ ظّد در ٌتؼد ةا کافؼان و یاغیان ةا ُغف گـحؼش و اؾحالی اؿالم و ةؼپاداقحً قؿائؼ یا دفاع از آن)اةً زؽم(.

ائم دٌیّی و اظؼوی زِاد و قِادت ىعؼح قغه اؿث، ةَ ىّزب آیات كؼآن، کـاٌی کَ زان و ىانكان را در در آیات و اصادیخ فض

آیَ  راه ظغا فغا کٍٍغ در درگاه انِی از دیگؼ ىـهياٌان ةؼجؼٌغ و ظغاوٌغ ةَ آٌِا ىژده ةِكث و دؿحیاةی ةَ ىلام قِادت داده اؿث)ؿّره جّةَ،

 (169؛ آل ؾيؼان، 21

 :ها جدول کلی مولفه

 ردیف ىّنفَ ُا اؿحٍاد ةَ ىلاالت فؼاواٌی درمغ فؼاواٌی

 19 درمغ 8/14

ارزش ُای زِاد و قِادت در قؿار ُای اٌلالب اؿالىی پٍاُی، -1

 1385ىضيغ صـیً؛زىـحان 

 1368ش ُای اٌلالب ةاقیو، ؾتاؿی،انف؛ ظؼداد، زپاؿغار ار-2

اىام قاظنَ ُای یک اٌلالب اؿالىی ةا ىالصؼَ آرائ و ؿیؼه -3

 1378ظيیٍی، ىنعفّی، پؼویً؛جاةـحان و پاییؽ، 

 1 فغاکاری و ایذار

 13 درمغ 1/10

، جاةـحان 24ىعانؿات ؿیاؿی ؿال قكو، قياره  ةؼرؿی فنهٍاىَ-1

 179_201، مفضات 1393

گفحيان ؾغانث ؿیاؿی در اٌلالب اؿالىی ؾیّضی، ىضيغ رصیو؛ -2

 1384زىـحان 

 2 ؾغانث و ةؼاةؼی

 23 درمغ 9/17

 1384صفغ ارزش ُای اٌلالب، یؽدی، ىضيغ؛ اؿفٍغ -1

، جاةـحان 24ةؼرؿی فنهٍاىَ ىعانؿات ؿیاؿی ؿال قكو، قياره  -2

 179_201، مفضات 1393

 3 ىـئّنیث پػیؼی

 39 درمغ 4/30

قاظنَ ُای یک اٌلالب اؿالىی ةا ىالصؼَ آرائ و ؿیؼه اىام -1

 1378ظيیٍی ىنعفّی، پؼویً؛ جاةـحان و پاییؽ 

ىّنفَ ُای اجضاد اؿالىی در اٌغیكَ اىام و رُتؼی و زایگاه آن در -2

 1394اٌلالب اؿالىی كؼىاٌی ٌژاد قلایق، ةِاانغیً؛ زىـحان 

ىكارکث و 

 ُيکاری
4 
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، جاةـحان 24ةؼرؿی فنهٍاىَ ىعانؿات ؿیاؿی ؿال قكو، قياره  -3

 179_201، مفضات 1393

 18 درمغ 14

 1368ؾتاؿی،انف؛ ظؼداد، ش ُای اٌلالب ةاقیو، زپاؿغار ار -3

ارزش ُای زِاد و قِادت در قؿار ُای اٌلالب اؿالىی پٍاُی،  -2

 1385ىضيغ صـیً؛زىـحان 

 1384صفغ ارزش ُای اٌلالب، یؽدی، ىضيغ؛ اؿفٍغ  -3

اؿحلاىث و 

 پایغاری
5 

 15 درمغ 7/11

ارزش ُای زِاد و قِادت در قؿار ُای اٌلالب اؿالىی پٍاُی،  -1

 1385ان ىضيغ صـیً؛زىـح

 1368پاؿغار ارزش ُای اٌلالب ةاقیو، ؾتاؿی،انف؛ ظؼداد،  -2

قاظنَ ُای یک اٌلالب اؿالىی ةا ىالصؼَ آرائ و ؿیؼه اىام  -3

 1378ظيیٍی ىنعفّی، پؼویً؛ جاةـحان و پاییؽ 

 6 زِاد و قِادت

 

 چارچوب نظري
ىی ٌيایٍغ کَ ذات و ىاُیث یک قی نؽوىاً ؾّض قغه ةاقغ و  اٌلالب ةَ ىؿٍای زیؼ و رو قغن اؿث. فالؿفَ اٌلالب را ایٍگٌَّ ةیان

در ٌگاه زاىؿَ قٍاؿان ُؼگٌَّ زٍتف ازحياؾی جّده ای کَ ةَ فؼایٍغ ُای ؾيغه امالح یا دگؼگٌّی ازحياؾی ةیٍساىغ، اٌلالب ٌاىیغه ىی 

 قّد.

اىؿَ قٍاؿی و فهـفَ جاریط اؿث. ؾؼب ُا، اٌلالب در زىان ىا ىؿٍای ظاص دیگؼی پیغا کؼده اؿث. اىؼوز ایً کهيَ یک امعالح ز

 اٌلالب ةَ ىؿٍی اظیؼ را دّره و اروپایی ُا رونّؿیّن ىی ٌاىٍغ.

اٌلالب اؿالىی را ةا جّزَ ةَ ظنّمیات ىٍضنؼ ةَ فؼدی کَ دارد آن را از دیگؼ اٌلالب ُای زِان ىحيایؽ ىی ؿازد و ىفِّم زغیغی 

 یات ؾتارت اٌغ از:از اٌلالب ةَ دؿث ىی دُغ. ةؼظی از ایً ظنّم

 .ةؼظّرداری از پكحّاٌَ ؾؼیو فهـفَ و فلَ و ىؿارف اؿالىی1

 .اٌلالب ازحياؾی ُيَ زاٌتَ ُيؼاه جضّل ةٍیادیً در زٌغگی اٌـان ُا2

 پایَ فؼٍُگ و اؾحلاد و ایيان.اؿحّاری ةؼ 3

 .ةِؼه ىٍغی از رویکؼد ارزقی و ُغف گیؼی امالح ىفاؿغ ةكؼی4

 (1386و و اٌضتاط اٌلالةی)كٍتؼی، .قکم گیؼی ةؼ ىتٍای ٌؼ5

زِان ةیٍی، ىّازیً و ارزش ُای »اٌذالب اؿالىی، یک دگؼگٌّی ةٍیادی در ؿاظحار کهی زاىؿَ و ٌؼام ؿیاؿی آن اؿث کَ ةؼاؿاس 

 (.1367، قکم گؼفحَ اؿث)زٌساٌی، «كیام كِؼاٌگیؽ جّده ُای ىؼدم»و « صؼکث و پیكگاىی ىحلیً»، «آگاُی و ایيان ىؼدم»، «اؿالىی

اُغاف دوره اةحغایی ىؼجتط ةا ارزش ُای اٌلالب اؿالىی ؾتارت اٌغ از: آقٍایی داٌف آىّزان ةا اٌلالب اؿالىی، جلّیث روصیَ از ظّد 

 گػقحگی و ایذار، جلّیث روصیَ ُيکاری ةا دیگؼان، ؾغانث و ةؼاةؼی، ایساد روصیَ زِادی و قساؾاٌَ در داٌف آىّزان.

 

 پيشينه پصوهش
ىٍضنؼ ةَ فؼد ظّیف، پیؼوزی اٌلالب اؿالىی ایؼان، یکی از جضّالت قگؼف و ؾؼیو كؼن ةیـحو ةَ قيار ىی رود کَ ةا ویژگی ُای 

ةـیاری از جئّری پؼدازان پغیغه اٌلالب را قگفث زده کؼد. در ایً زىیٍَ جضلیلات زیادی اٌسام قغه کَ ةیكحؼ ةا ىفِّم کهی اٌلالب و 

ائم ؿیاؿی ظی آن و ةؿغ از اٌلالب جّزَ قغه اؿث. در ایً راةعَ ةَ ةؼظی از جضلیلات کَ ىؼجتط ةا ىّضّع چگٌّگی رظغاد آن ، ىـ

 پژوُف صاضؼ ىی ةاقغ اقاره ىی قّد.

 کَ ىعحنؼی از آن جضث ؾٍّان« زيؽ آوری، جسؽیَ و جضهیم قؿارُای اٌلالب اؿالىی»دکحؼ پٍاُی در پژوُكی جضث ؾٍّان 

Revolution of Iran and Its slogans An Introduction to the Islamic  َةیكحؼ ةَ الجیً ىٍحكؼ قغه اؿث ٌكان ىی دُغ ک

ی اصیای یک اٌلالب ارزقی یؿٍی جالش زيؿی ةؼاقؿارُای اٌلالب ةَ ارزش ُای اٌلالب اؿالىی اقاره دارد و ىؿحلغ اؿث اٌلالب اؿالىی 

جضث ؾٍّان ةؼرؿی کحاب ُای درؿی ةَ ىٍؼّر ارائَ راُتؼد (  1394 )كی دیگؼپژوُ. (panahi: 2001, 158ةازگكث یا ظهق ارزش ُاؿث)

ةؼای ٌِادیٍَ کؼدن ارزش ُای اٌلالب اؿالىی در داٌف آىّزان اٌسام گؼفث ةَ اُيیث و ضؼورت آقٍایی داٌف آىّزان ةا ارزش ُای ىحؿانی 

 اٌلالب و جؼةیث ٌـم آقٍا ةا دؿحاوردُای ارزقی اٌلالب ىی ةاقغ.
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ظی ىعانؿَ ای در زىیٍَ ارزش ُای اٌلالب اؿالىی ؾٍّان کؼد کَ ایساد ؾكق ةَ کكّر، وفاداری، كغرداٌی و قٍاظث  (1374)ىهکی

 جالش ُای ىؼدىی را کَ در ؿاظحً زاىؿَ و ىهث ىكارکث دارٌغ، از ظؼیق آىّزش و پؼورش در دوره اةحغایی ىِو ىیغاٌغ.

جؼویر و اقاؾَ ىفِّم اٌلالب و ارزش ُای آن ةَ ؾٍّان ؾيغه جؼیً دوره در ٌؼام  ةَ ایً جؼجیب، زایگاه و ٌلف کحاب ُای درؿی در

 آىّزقی ةایغ ىّرد جّزَ كؼار گیؼد.

 

 روش شناسی پصوهش
پغیغه اٌلالب، قٍاظحً و جفکیک ارزش ُای آن ىّضّع ُایی پیچیغه اٌغ ةَ ُيیً دنیم روش ُای جضلیق در ىّرد ایً پغیغه ٌیؽ 

(. 1378ىحٍّع و ىحؿغدٌغ و اؾحتار دؿحاوردُای جضلیق ةَ قغت جضث جادیؼ اؾحتار روقی اؿث کَ ةؼای جضلیق ةؼگؽیغه ىی قّد)ظاکی، 

 ظیؼ ةَ قغت رو ةَ گـحؼش اؿث، روش جضهیم ىضحّاؿث.یکی از روش ُایی کَ در دَُ ا

ؿاروفی جضهیم ىضحّا را یکی از ىِيحؼیً و پؼکارةؼدجؼیً روش ُای جضلیق ىی داٌغ و ةَ درؿحی ىی جّان گفث ُؼ جضلیلی ةَ 

ىی در کحاب جؿهیيات مّرجی ةا آن ؿؼوکار دارد. نػا پژوُف صاضؼ از روش جضهیم ىضحّا ةؼای ةؼرؿی ىّنفَ ُای ارزش ُای اٌلالب اؿال

 ازحياؾی دوره اةحغایی اؿحفاده قغه اؿث. واصغ جضهیم ىحً، پؼؿف ُا، جيؼیً ُا، فؿانیث ُا و جناویؼ ىی ةاقٍغ.

 

 نمونه آماريجامؼه و 
 زاىؿَ آىاری ىلاالت و کحاب ُای ىؿحتؼ ىی ةاقٍغ و ٌيٌَّ آىاری کهیَ کحاب ُای جؿهیيات ازحياؾی اةحغایی)پایَ ؿّم، چِارم،

 ( ىیتاقغ.پٍسو و قكو 

 

 روش هاي تجيه و تحليل آماري
در ایً پژوُف ةؼای جسؽیَ و جضهیم داده ُا و اظالؾات زيؽ آوری قغه از جکٍیک ُای آىار جّمیفی ىاٌٍغ فؼاواٌی، درمغ فؼاواٌی، 

 زغاول و ٌيّدارُا زِث ٌيایف ةِحؼ داده ُا اؿحفاده قغه اؿث.

 

 یافته هاي پصوهش
ت ازحياؾی دوره اةحغایی از ٌؼؼ ةؼظّرداری از ىّنفَ ُای ارزش ُای اٌلالب اؿالىی ىّرد جضهیم كؼار گؼفث و کحاب ُای جؿهیيا

 ٌحایر زیؼ ةَ دؿث آىغ.

.جؿهیيات ؿّم اةحغایی ؿّم اةحغایی: کحاب جؿهیيات ازحياؾی ؿّم اةحغایی از ٌؼؼ ىیؽان ةؼظّرداری از ىّنفَ ُای ارزش ُای 1

 .ةَ مّرت زیؼ ىیتاقغاؿالىی اٌلالب اؿالىی 

 

 ردیف ىّنفَ ُای ارزش ُای اٌلالب اؿالىی فؼاواٌی درمغ فؼاواٌی

 1 فغاکاری و ایذار 4 درمغ 3/15

 2 ؾغانث و ةؼاةؼی 2 درمغ 6/7

 3 ىـئّنیث پػیؼی 8 درمغ 7/30

 4 ىكارکث و ُيکاری 12 درمغ 1/46

 5 اؿحلاىث و پایغاری 0 درمغ 0

 6 زِاد و قِادت 0 درمغ 0

 

، درمغ( 3/15) ىّرد 4مفضَ کحاب جؿهیيات ازحياؾی ؿّم اةحغایی، فغاکاری و ایذار  106زغول فّق ٌكان ىی دُغ کَ از ىسيّع 

، اؿحلاىث و درمغ( 1/46) ىّرد 12، ىكارکث و ُيکاری درمغ( 7/30) ىّرد 8 ، ىـئّنیث پػیؼیدرمغ( 6/7) ىّرد 2ؾغانث و ةؼاةؼی 

پایغاری و زِاد و قِادت کَ در کحاب اقاره ای ةَ آٌِا ٌكغه اؿث را ٌكان ىی دُغ. ةٍاةؼایً در جؿهیيات ازحياؾی ؿّم، ىّنفَ ىكارکث و 

ُيکاری ةیكحؼیً فؼاواٌی و از ایً زِث زایگاه ظّةی را در کحاب درؿی دارد و ىّنفَ ُای پٍسو و قكو کَ در کحاب جؿهیيات ازحياؾی 

 و ةا جّزَ ةَ اُيیث ایً ىّنف ُا ىی ةایـث ةیكحؼ ةَ آٌِا جّزَ قّد.ّم اقاره ی ةَ آٌِا ٌكغه اؿث ؿ
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.جؿهیيات چِارم اةحغایی: کحاب جؿهیيات ازحياؾی چِارم اةحغایی از ٌؼؼ ىیؽان ةؼظّرداری از ىّنفَ ُای ارزش ُای اؿالىی اٌلالب 2

 اؿالىی ةَ مّرت زیؼ ىیتاقغ.

 

 ردیف ىّنفَ ُای ارزش ُای اٌلالب اؿالىی ؼاواٌیف درمغ فؼاواٌی

 1 فغاکاری و ایذار 2 درمغ 4/7

 2 ؾغانث و ةؼاةؼی 2 درمغ 4/7

 3 ىـئّنیث پػیؼی 5 درمغ 5/18

 4 ىكارکث و ُيکاری 12 درمغ 9/62

 5 اؿحلاىث و پایغاری 4 درمغ 8/14

 6 زِاد و قِادت 2 درمغ 4/7

 

 4/7) ىّرد 2مفضَ کحاب جؿهیيات ازحياؾی چِارم اةحغایی، فغاکاری و ایذار  121ةاال، از ىسيّع ةاجّزَ ةَ یافحَ ُای زغول 

، درمغ( 9/62) ىّرد 12، ىكارکث و ُيکاری درمغ( 5/18) ىّرد 5، ىـئّنیث پػیؼی درمغ( 4/7) ىّرد 2، ؾغانث و ةؼاةؼی درمغ(

اقاره قغه اؿث. در ایً کحاب ىّنفَ ىكارکث و ُيکاری از ةیكحؼیً  درمغ( 4/7) ىّرد 2ىّرد، زِاد و قِادت  4اؿحلاىث و پایغاری 

ز فؼاواٌی ةؼظّردار اؿث و ایً ٌكان از اُيیث ایً ىّنفَ در کحاب جؿهیيات ازحياؾی ؿال چِارم دارد. در ىلاةم ىّنفَ ُای ؿایؼ ىّنفَ ُا ا

 ةیكحؼ جّزَ ٌيایٍغ. اصی کحاب درؿی ةَ ایً ىّنفَ ُافؼاواٌی ظّةی ةؼظّردار ٌیـحٍغ و ىی ةایـث ظؼاصان ىضحؼم کحاب درؿی در ظؼ
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 جيبد ً شيبدت استقبهت ً پبیداری هشبرکت ً ىوکبری هسئٌلیت پذیزی عدالت ً بزابزی فداکبری ً ایثبر

 نوٌدار فزاًانی هٌلفو ىبی کتبة تعلیوبت اجتوبعی سٌم ابتدایی

 نوٌدار فزاًانی هٌلفو ىبی کتبة تعلیوبت اجتوبعی سٌم ابتدایی
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.جؿهیيات پٍسو اةحغایی: کحاب جؿهیيات ازحياؾی پٍسو اةحغایی از ٌؼؼ ىیؽان ةؼظّرداری از ىّنفَ ُای ارزش ُای اؿالىی اٌلالب 3

 اؿالىی ةَ مّرت زیؼ ىیتاقغ.

 

 ردیف ىّنفَ ُای ارزش ُای اٌلالب اؿالىی فؼاواٌی درمغ فؼاواٌی

 1 فغاکاری و ایذار 9 درمغ 6/17

 2 ؾغانث و ةؼاةؼی 8 درمغ 6/15

 3 ىـئّنیث پػیؼی 7 درمغ 7/13

 4 ىكارکث و ُيکاری 10 درمغ 6/19

 5 اؿحلاىث و پایغاری 8 درمغ 6/15

 6 زِاد و قِادت 9 درمغ 6/17

 

 6/17) ىّرد 9پٍسو اةحغایی، فغاکاری و ایذار مفضَ کحاب جؿهیيات ازحياؾی  146ةاجّزَ ةَ یافحَ ُای زغول ةاال، از ىسيّع 

، درمغ( 6/19) ىّرد 10، ىكارکث و ُيکاری درمغ( 7/13) ىّرد 7، ىـئّنیث پػیؼی درمغ( 6/15) ىّرد 8، ؾغانث و ةؼاةؼی درمغ(

در کحاب جؿهیيات اقاره قغه اؿث. ىی جّان گفث کَ  درمغ( 6/17) ىّرد 9، زِاد و قِادت درمغ( 6/15) ىّرد 8اؿحلاىث و پایغاری 

 ازحياؾی پٍسو اةحغایی ةَ ظّةی ةَ ُيَ ىّنفَ ُا اقاره قغه اؿث.
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 جيبد ً شيبدت استقبهت ً پبیداری هشبرکت ً ىوکبری هسئٌلیت پذیزی عدالت ً بزابزی فداکبری ً ایثبر

 نوٌدار فزاًانی هٌلفو ىبی کتبة تعلیوبت اجتوبعی چيبرم ابتدایی

 نوٌدار فزاًانی هٌلفو ىبی کتبة تعلیوبت اجتوبعی چيبرم ابتدایی
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. جؿهیيات قكو اةحغایی: کحاب جؿهیيات ازحياؾی قكو اةحغایی از ٌؼؼ ىیؽان ةؼظّرداری از ىّنفَ ُای ارزش ُای اؿالىی اٌلالب 4

 اؿالىی ةَ مّرت زیؼ ىیتاقغ.

 

 ردیف ارزش ُای اٌلالب اؿالىیىّنفَ ُای  فؼاواٌی درمغ فؼاواٌی

 1 فغاکاری و ایذار 4 درمغ 3/17

 2 ؾغانث و ةؼاةؼی 2 درمغ 6/8

 3 ىـئّنیث پػیؼی 3 درمغ 13

 4 ىكارکث و ُيکاری 6 درمغ 26

 5 اؿحلاىث و پایغاری 5 درمغ 7/21

 6 زِاد و قِادت 3 درمغ 13

 

 3/17) ىّرد 4کحاب جؿهیيات ازحياؾی چِارم اةحغایی، فغاکاری و ایذار مفضَ  154ةاجّزَ ةَ یافحَ ُای زغول ةاال، از ىسيّع 

، اؿحلاىث و درمغ( 26) ىّرد 6، ىكارکث و ُيکاری درمغ( 13) ىّرد 3، ىـئّنیث پػیؼی درمغ( 6/8) ىّرد 2، ؾغانث و ةؼاةؼی درمغ(

 6ىكارکث و ُيکاری ةا فؼاواٌی اقاره قغه اؿث. در ایً کحاب ىّنفَ  درمغ( 13)ىّرد 3، زِاد و قِادت درمغ( 7/21) ىّرد 5پایغاری 

ىیؽان کيحؼیً  درمغ( 6/8) 2اواٌی ٌـتث ةَ ؿایؼ ىّنفَ ُا ىّرد جّزَ ةیكحؼی كؼار گؼفحَ اؿث و ىّنفَ ؾغانث و ةؼاةؼی ةا فؼ درمغ( 26)

 را دارد و ةایغ ةیكحؼ ةَ آن جّزَ قّد. جّزَ
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 ىّنفَ ُای ارزش ُای اٌلالب اؿالىی پایَ ؿّم پایَ چِارم پایَ پٍسو پایَ قكو فؼاواٌی درمغ فؼاواٌی

 فغاکاری و ایذار 4 2 9 4 19 درمغ 9/14

 ؾغانث و ةؼاةؼی 2 2 8 2 14 درمغ 11

 ىـئّنیث پػیؼی 8 5 7 3 23 درمغ 1/18

 ىكارکث و ُيکاری 12 12 10 6 40 درمغ 4/31

 اؿحلاىث و پایغاری 0 4 8 5 17 درمغ 3/13

 زِاد و قِادت 0 2 9 3 14 درمغ 11
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 تحث و نتيجه گيري
ىّرد  127مفضَ، در ىسيّع  527در ظالل جضهیم ىضحّای کحب جؿهیيات ازحياؾی اةحغایی)ؿّم، چِارم، پٍسو و قكو(، از ىسيّع 

ىفِّم کهی کَ ؾتارت ان از: فغاکاری و ایذار، ؾغانث و  6در راةعَ ةا ىفاُیو ارزش ُای اٌلالب ىكاُغه قغ. ایً فؼاواٌی ُا در فؼاواٌی 

ةؼاةؼی، ىـئّنیث پػیؼی، اؿحلاىث و پایغاری، زِاد و قِادت در ىضحّای کحاب درؿی جّزیؽ قغه اٌغ. ٌحایر ةغؿث آىغه ٌكان ىی دُغ کَ 

، درمغ( 11) فؼاوان ىؼةّط ةَ ؾغانث و ةؼاةؼی 14، درمغ( 9/14)فؼاواٌی ىؼةّط ةَ فغاکاری و ایذار 19ٌی ةَ دؿث آىغه، فؼاوا 127از ىسيّع 

فؼاواٌی ىؼةّط ةَ  17، درمغ( 4/31) فؼاواٌی ىؼةّط ةَ ىكارکث و ُيکاری 40، درمغ( 1/18) فؼاواٌی ىؼةّط ةَ ىـئّنیث پػیؼی 23

 ىی ةاقغ. درمغ( 11) فؼاواٌی ىؼةّط ةَ زِاد و قِادت 14، درمغ( 3/13) اؿحلاىث و پایغاری

از زيهَ ُغف ُای غایی ٌؼام پؼورقی زيِّری اؿالىی ایؼان، جّؿؿَ ارزش ُای دیٍی و اؿالىی و از زيهَ جّؿؿَ ةعكی ةَ 

رده قغه اؿث، ىی فؼٍُگ زِاد، ایذار، قِادت و دفاع ىلغس اؿث. ایً رؿانث کَ ةعف ىِيی از آن ٌؼام رؿيی آىّزش و پؼورش گػا

کَ از ُيان ایام کّدکی و در ٍُگام قکم گیؼی و جکّیً ارزش ُا و ؾّاظف، از ظؼیق ىـحلیو و ضيٍی ةَ ىعاظتان یادگیؼی ارائَ  ةایـث

دن ٌـتی ایً قغه، جا قانّده آٌِا را ةؼای ایذار و زاٌفكاٌی در راه ظغا آىاده ٌيایغ. ٌحایر ارائَ قغه در زغاول ةاال ٌكان دٍُغه ی کيؼٌگ ةّ

 ىفاُیو در کحب جؿهیيات ازحياؾی دوره اةحغایی اؿث ةَ زؽ جؿهیيات ازحياؾی ؿال پٍسو کَ در اقاره ةَ ىّنفَ ُا ىّكؿیث ظّةی دارد .

( در اقاره اٌغك ةَ ایً فؼٍُگ در آىّزش و پؼورش ؾيّىی و 1385ىعانؿَ ؾؼب زوزٌی و ؿؿیغ رضّان)ایً ٌحایر کَ ُيـّ ةا 

 ورت ةعف جّزَ ةیكحؼ دؿث اٌغر کاران ةؼٌاىَ ریؽی و ىّنفیً کحب درؿی  ةَ ایً ىّضّع اؿث.ُيگاٌی اؿث، ضؼ

ةا جّزَ ةَ اُيیث ایً ىّضّع و جادیؼ ایً ارزش ُا در اظالق، رفحار ودر کم زٌغگی داٌف آىّزان ىی جّان ةیكحؼ و ةِحؼ ةغان جّزَ 

 ٌيّد.
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