
پژوهشکده تعلیم و تربیت
پژوهشگاه مطالعات آموزش  و  پرورش

فصل نامه وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

علمي ـ پژوهشي 

ë سال پنجم
ë شماره  2

ë شماره پياپي 15
ë تابستان  1399

ë   18٠ صفحه
ë شمارگان 2٠٠  نسخه

ë بها 1٠٠/٠٠٠ ریال

15

Print 2 99-7- 22 



پژوهشکده تعلیم و تربیت
پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

15
ë سال پنجم 
ë شماره 2 

ë شماره پياپي 15 
ë تابستان 1399

ë  18٠  صفحه
ë شمارگان 2٠٠  نسخه 

ë بها 1٠٠/٠٠٠ ریال

فصل نامه

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

علميـ  پژوهشي 

صاحب امتياز: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
مدير مسئول: حجت االسالم دكتر علی ذوعلم

سردبير: دكتر معصومه صمدي

اعضاي هيئت تحریریه:

دكتر احقر، قدسي؛ استاد برنامه ريزي درسي، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
دكتر بختيار نصرآبادي، حسنعلي؛ استاد فلسفه تعليم وتربيت، دانشگاه اصفهان

دكتر بهشتی، سعيد؛ استاد فلسفه تعليم وتربيت اسالمی، دانشگاه عالمه طباطبايی
دكتر پارسانيا، حميد؛ دانشيار علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

دكتر رضايي، منيره؛ دانشيار فلسفه تعليم وتربيت، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
دكتر سجادي، سيد مهدی؛ استاد فلسفه تعليم وتربيت، دانشگاه تربيت مدرس

 دكتر صادق زاده  قمصري، عليرضا؛ استاديار فلسفه تعليم وتربيت، دانشگاه تربيت مدرس
دكتر صمدي، معصومه؛ دانشيار فلسفه تعليم وتربيت، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

دكتر علوي، سيد حميد رضا؛ استاد فلسفه تعليم وتربيت، دانشگاه شهيد باهنر كرمان
دكتر فرمهينی فراهانی، محسن؛ دانشيار فلسفه تعليم وتربيت، دانشگاه شاهد

دكتر كريمی، فرهاد؛ استاديار روان شناسی تربيتی، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
دكتر ملکی، حسن؛ استاد برنامه ريزی  درسی، دانشگاه عالمه طباطبايی

داوران این شماره:
دكتر آرمند؛ دكتر پرتو ؛ دكتر خوش خلق؛ دكتر دوايی؛ دكتر دلبری؛ دكتر صمدی؛ 

دكتر فوالدچنگ ؛ دكتر محسن فرمهينی فراهانی؛ دكتر جعفر هرندی

ویراستار فارسي: دكتر حيدر قمری
ویراستار و مترجم چكيده مقاالت انگليسی: سيد رحيم راستی تبار

مدیر هنری و طراح گرافيک: شاهرخ   خره غانی

نشاني:  تهران  ،    خيابان سپهبد قرني، نرسيده به خيابان كريمخان زند، 
           نبش كوچه قصرالدشتی،  پالك 181، طبقه پنجم، 

           دفتر فصل نامه مسائل كاربردي تعليم و تربيت اسالمي
 كد پستي: 1584743517

تلفن دفتر فصل نامه: 9 -  88843251 -  021 داخلی 249 و 351

دورنگار: 88844687  -  021

http://qaiie.ir/ .........................................................................................نشاني پایگاه اینترنتي
Email:eduislamic@yahoo.com



ماره
دراین ش

143

نقل و اقتباس از مطالب با ذكر ماخذ مجاز است

راهنماي برگ درخواست اشتراك فصل نامه 
مسائل كاربردي تعليم وتربيت اسالمي

چكيده  مقاالت به زبان انگليسي

167

115

95

69

31

7

دكتر فرهاد كريمي

دكتر سمیه پوراحسان
دكتر سارا اسدپور

 پری ملکی گلندوز
دكتر باقر سرداری

 رضا قديمی يردوقدی
دكتر مريم حافظیان

اثربخشی آموزش مهارت های شهروندی 
مبتنی بر رساله حقوق امام سجاد)ع( 
بر آگاهی از حقوق شهروندی و عمل به آن 
در دانش آموزان متوسطه اول

اثربخشی  روان  درمانی مثبت گرا با تأكيد بر آموزه های دینی
 بر بهبود سازگاری روان شناختی دانش آموزان 
دارای افكار خودكشی 

تحليل مضمون كتاب احياء علوم الدین
 و ساخت و بررسی اعتبار و روایی مقياس هوش اخالقی
 براساس دیدگاه امام محمد غزالی 

آماده سازي، و بررسي شاخص هاي روایي
 و پایایي مقياس درجه بندي رفتار اخالقي 
دانش آموزان دوره متوسطه

 روابط ساختاری هوش اجتماعی 
و خودمتمایزسازی با واسطه گری دین داری معلمان

دكتر محمود شرفی
دكتر سیروس محمودی

مائده پور خواجه

دكتر سمیه غالمی
محبوبه مشهدی زاده

بررسی جایگاه مؤلفه  های تربيت جهادی
 در كتاب های درسی دوره متوسطه اول



اهداف انتشار:
1. زمینه ســازی بــرای ارتقاء رویکرد اســامي بــه علوم تربیتی و کمک بــه پژوهش گران تربیتی بــرای به کارگیری 

دستاوردهای این رویکرد در حل و فصل مسائل و چالش های تربیتی جامعه اسامی.
2. زمینه  سازي جهت تشویق اندیشمندان و پژوهش گران تربیتی حوزه و دانشگاه و کارگزاران تربیتی جهت تبادل نظر 

پیرامون مسائل كاربردي تعلیم و تربیت اسامي.
3. تبیین مباني نظري استوار و سازگار با تربیت اسامي براي انواع پژوهش هاي كاربردي تعلیم و تربیت اسامي.

4. كمك به تحقق اهداف اسناد باالدستي)از قبیل سند چشم انداز بیست ساله جمهوري اسامي ایران و سند تحول 
بنیادین( مرتبط با کاربرد تعلیم و تربیت اسامي در جامعه اسامی ایران.

5. تبیین چالش هاي فراروي كاربرد نظریات تعلیم و تربیت اسامي در جوامع معاصر و ارائه راه كارهاي پژوهش بنیان 
برای  این چالش ها.

 6. تشــویق و اقناع کارگزاران نظام های تربیتی جامعه اسامی)درسطوح سیاست ها گذاری برنامه ریزی و مدیریت( 
به اشاعه، نشر و كاربست دستاوردهاي علوم تربیتي با رویكرد اسامي. 

محورهاي موضوعي: 
1. تفسیر تربیتی روشمند متون اسامی و استخراج تعالیم تربیتی اسام با تأكید بر كاربردي كردن آن ها در نظام های تربیتی.

2. بررسی نحوه نقش آفرینی عوامل سهیم و مؤثر در جریان تربیت )خصوصًا حكومت اسامی، خانواده ها، رسانه و 
نهادها و سازمان هاي غیردولتي( در پیشبرد اهداف، اصول و روش های تربیت اسامي. 

3. تحلیل و نقد سیاست ها، اهداف، محتوي، نیروي انساني و روش هاي جاري نظام های تربیتی كشور از منظر تعلیم و تربیت 
اسامي. 

4. روش شناسي و روش پژوهش در حوزه مسائل كاربردي تعلیم و تربیت اسامي و نقد تحقیقات تربیتی انجام شده 
از این دیدگاه.

5. ارزشیابي از سیاست ها، اهداف، محتوي، تربیت نیروي انساني و روش هاي جاري تعلیم و تربیت اسامي در نظام 
آموزشي كشور.

6. بررســی تطبیقــی تحقیقات كاربــردي در زمینه تعلیم و تربیت اســامي با تأکید بر تجارب مدارس اســامی و 
دانشگاه های اسامی.

7. تبیین الگوهای کاربست تعلیم و تربیت اسامي در نظام  تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسامی ایران:
 الف در ساحت هاي شش گانه تربیت: 

تربیت اعتقادي، عبادي و اخاقي    2( تربیت اجتماعي و سیاسي   )1
تربیت زیستي و بدني      4( تربیت زیبایي شناختي و هنري   )3

تربیت اقتصادي و حرفه اي   6( تربیت علمي و فناوري   )5
ب در شش زیرنظام های اصلی:

1( راهبری و مدیریت    2( برنامة درسی
3( تربیت معّلم و نیروی انسانی   4( تأمین و تخصیص منابع مالی

پژوهش و ارزشیابی    6( فضا و تجهیزات   )5

اطالعات مربوط به فصل نامه 
و شرايط پذيرش مقاالت



شرايط پذيرش مقاالت:
مقاالت ارسالي باید واجد شرایط ذیل باشند:

n مقاالت در حوزه آموزش و پرورش پذیرفته مي شوند. 
n حاوي مطالب نكات نو و مفید براي آموزش  و  پرورش جمهوري اسامي ایران باشد. 

n براساس مطالعات و پژوهش هاي مبتني بر روش هاي علمي تدوین شده باشد.
n با اصول اخاقي، دیني، اعتقادي، ملي و فرهنگي كشور مغایرت نداشته باشد.

n نثر مقاله و شیوایي نگارش از جمله معیارهاي مهم داوري مقاله است.
n در نشریات دیگر چاپ نشده باشد.

n هیأت تحریریه فصل نامه در پذیرش، رد و اصاح مقاله ها آزاد است.
n مسؤولیت دیدگاه ها و نظریه هاي ارائه شده به عهده نویسندگان مقاله هاست.

n در صورت ارائه مقاله به نشریه اي دیگر، پي گیري آن در این فصل نامه متوقف مي شود. 

ويژگي هاي ساختاري و صوري مقاالت:
n مقاله حداكثر 25 صفحه A 4 در محیط Word تنظیم و به پست الكترونیك فصل نامه ارسال شود.

n چكيده یا معرفی مقاله هم به زبان فارسي و هم انگلیسي در حدود 200 تا 250 كلمه همراه مقاله ارسال شود.
n کليد واژه ها: به ترتیب اهمّیت و ارتباط با موضوع )3 تا 5 مورد(. 

n مقدمه: شــامل زمینه، مبانی نظری و پیشــینه، شرح مسأله، ضرورت بررســی، مدل نظری، اهداف، پرسش ها یا 
فرضیه ها.

n روش پژوهش: شامل روش و طرح پژوهش، جامعة آماری یا جامعه تحلیلی، روش نمونه گیری و حجم نمونه، 
ابزار پژوهش و روش تحلیل داده ها.

n گزارش یافته ها: شامل توضیحات، جداول، نمودارها و اشکال، )در صورت استفاده از جدول، نمودار و 
شکل، شماره جدول ها و عنوان آن ها در باالی جدول و شماره نمودارها و عنوان آن ها زیر نمودارها قرار 

گیرد(.
n بحث و نتيجه گيری: مقایسه یافته ها با پیشینه یا تطبیق با مبانی نظری، تفسیر نتایج، مقایسه نتایج به دست 

آمده و تبیین نتایج.
n پيشنهادها: ارائة راهکارهایی برای حل مشکات شناسایی شده یا در ارتباط با نتایج به دست آمده با ارجاع به آن ها.

محدوديّت ها: 
n اطالعات مربوط به منابع در پایان مقاله، به ترتیب الفبایي، با ذكر نام خانوادگي و نام نویسنده، سال انتشار، 
عنوان منبع، نام مترجم منبع )در صورتي كه ترجمه فارســي آن چاپ شده است(، محل انتشار و نام ناشر 
به تفكیك منابع فارسي و انگلیسي و بر اساس سبك APA تنظیم شود. در متن مقاله، نام خانوادگي نویسنده 
و ســال انتشار كتاب ها و منابع مورد اســتفاده داخل پرانتز ذكر شود. در صورتي كه مطلبي از نویسنده یا 

محققي نقل شده است، شماره صفحه اثر وي نیز ذكر شود.
n در مقاالت برگرفته از پایان نامه، ذكر پایان نامه، نام دانشگاه و نام استاد راهنما الزامي است. 

n معادل خارجي كلمات )اسامي/ عائم اختصاري( در پاورقي درج گردد.
n اطالعات مربوط به مؤلف یا مترجم شامل: نام، نام خانوادگي، میزان تحصیات، رشته تحصیلي، درجه  علمي، 
آخرین سمت، آدرس محل كار یا منزل، تلفن تماس، نمابر و پست الكترونیكي به همراه مقاله ضمیمه شود.

توهج:ره مقاهل بايد رب اساس يافته اهي خود پيشنهادات مشخص و كارربدي رباي مخاطبين و دست اندركاران تعليم  و رتبيت اراهئ كند.



این نشریه بر اساس آیين نامه تعيين اعتبار علمی نشریات 

وزارت علوم ، تحقيقات و فناوری در كميســيون بررسی 

نشــریات علمی مورخ 96/4/28 مطرح و موفق به اخذ 

درجه علمی پژوهشی شــد. این اعتبار طبق نامه شماره 

3/18/102736 مورخ 1396/5/15 ابالغ شده است.



7

ë  سال پنجم
ë  شمارة  2

ë  شمارة پیاپی 15
ë  تابستان 1399

نوع مقاله: پژوهشی
فصل نامه )علمي ـ پژوهشي( مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

7 - 30

دكتر سمیه پوراحسان*           دكتر سارا اسدپور**  

چکیده
از جمله مفاهیمی كه امروزه در حوزه روان شناســی، تعلیم و تربیت و فلسفه مورد توجه 
قرار گرفته است، مفهوم هوش اخالقی است. هدف از این تحقیق ساخت یک پرسش نامه معتبر 
 ایرانی امام محمد غزالی بود. بدین منظور ابتدا از روش  هوش اخالقی با توجه به دیدگاه اسالمیـ 
تحلیل مضمون كتاب احیاء علوم الدین امام محمد غزالی، استفاده، و مؤلفه  های هوش اخالقی 
با توجه به تعاریف و نظریه های مختلف و با دیدگاه اســالمی ـ  ایرانی اقتباس شــد. سپس 
براساس این مؤلفه  ها گویه های مرتبط با این پرسش نامه ساخته شد. جهت بررسی ویژگی های 
روانسنجی این پرسش نامه، جامعه مورد پژوهش كلیه دانشجویان دانشگاه های شهر كرمان 
بودند كه تعداد380 نفر براســاس جدول مورگان با استفاده از روش نمونه گیری سهیمه ای 
انتخاب شدند و پرسش نامه برروی آن ها اجرا شد. پارامترهایی چون روایی محتوایی، روایی 
سازه و پایایی با روش های مختلف بررسی شد. بررسی روایی محتوایی و روایی سازه همگرا و 
پایایی به روش آلفای كرونباخ نشان دهنده معتبر بودن این پرسش نامه است. همچنین نتایج 
تحلیل عاملی اكتشافی نشان داد كه 7 عامل براساس تحلیل گویه ها به دست آمده است كه 
عبارتند از توكل، صبر و كنترل خشم، نوع دوستی، اخالص و وارستگی، سخاوت، دوراندیشی 
و تواضع كــه ارزش ویژه این 7 عامل از مقدار یک باالتــر و در مجموع 56/77 از واریانس 
گویه ها راتبیین می كند. با توجه به اعتبار و پایایی مقیاس ســاخته شده می توان از آن جهت 

 اندازه گیری هوش اخالقی در پژوهش ها و همچنین درنظام تعلیم و تربیت استفاده كرد.

واژگان کلیدی: تحلیل مضمون، ساخت مقیاس، روایی، پایایی، هوش اخالقی ، امام محمد غزالی

ï تاریخ پذیرش: 1399/07/10  ï تاریخ دریافت:  1399/05/27  

* نویسنده مسئول: استادیار سنجش واندازه گیری ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران  ......................................
 Email: purehsan@uk.ac.ir

** دکترای فلسفه تعلیم و تربیت، استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر،کرمان، ایران.
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مقدمه
اصطالح هوش اخالقی1 اولین بار توســط بوربا )2005( در روان شناسی مطرح شد،  
وی هوش اخالقی را ظرفیت تشــخیص درســت از نادرست، داشتن یقین های اخالقی 
و اقدام بر مبنای آنها به منظور ارائه رفتار درســت و شــرافت مندانه تعریف کرده است 
و معتقد اســت که این هوش، همان ویژگی های اساســی یاری دهنده تبدیل شــدن به 
یک انسان خوب و شایسته است. هوش اخالقی شامل هفت فضیلت: همدلی، وجدان، 
خویشــتن داری، احتــرام، مهربانی، بردباری و انصاف اســت. همدلي یعني شناســایي 
احساسات دیگران،  وجدان یعني دانستن راه درست و عمل كردن به آن،  خویشتن داري 
به معناي تنظیم تفكرات و اعمال خود،  احترام یعني ارزش قائل شــدن براي دیگران و 
رفتار مودبانه به آنان،  مهرباني توجه به نیازها و احساســات دیگران،  بردباري و انصاف 
به معناي احترام گذاشــتن به شــان و حقوق دیگران حتي افرادي كه عقاید و رفتار شان 
مخالف ما است و انصاف به معنی انتخاب هاي عاقالنه و رفتار به شیوه منصفانه است. 
وی براســاس این هفت اصل اخالقی که بیان کردن پرسش نامه ای را جهت اندازه گیری 

.)Borba, 2005( هوش اخالقی برای بزرگساالن تدوین کرد
هوش اخالقی را توانایی تشــخیص درســت از نادرست اســت که با اصول جهانی 
ســازگار است و در عصر حاضر مي تواند مانند یك جهت یاب عمل كرده و سایر انواع 
هــوش را هدایت نماید )Lennick, & Kiel, 2011(. هــوش اخالقي داراي ابعادي چون 
درســتكاري،  مسئولیت پذیري،  دلسوزي و بخشش اســت )Lennick, & Kiel, 2011(. از 
ویژگي هاي اصلي هوش اخالقي درســتكاري اســت یعني وقتي كــه فردي با صداقت 
عمــل مي كند و مي داند كه كدام عمل درســت اســت و چه كاري را بایــد انجام دهد. 
مسئولیت پذیري یعني فردي كه مسئولیت اعمال و كردار خود را قبول مي كند و اطمینان 
دارد كه اعمال و كردارش براســاس اصول جهانشــمول بشري اســت. دلسوزي یعني 
احترام،  توجه و مراقبت فرد براي دیگران است و بخشش یعني فرد به این بینش آگاهي 
مي یابد كه هرشــخصي كامل و عاري از خطا نیست و رفتار فرد در برخورد با خطاهاي 
دیگران خشك و انعطاف ناپذیر نخواهد بود. آنها براساس مدل خود پرسش نامه ای نیز 
برای تعیین سطح هوش اخالقی و ابعاد آن تدوین کردید آبا اصول اخالقي مي توان توان 

1. moral intelligence
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تشخیص درد و رنج در دیگران،  توان مهار وسوسه هاي خود،  به تأخیر انداختن لذت ها، 
 گوش دادن بي طرفانه و همه جانبه قبل از قضاوت،  پذیرش تفاوت ها و درك ارزش هاي 

 .)Coles,1998( گوناگون را به دست آورد
یکی از خصوصیات فرد اخالق محور این اســت که براساس ارزش ذاتی خود و نه 
براساس دالیل محیطی چون کسب تحسین دیگران ، مطابق اصول اخالقی عمل می کند 

 .)Chinnery, 2019(

تحول اخالقی و ارزشی در نوجوانی و جوانی بیش از هر دوره دیگری است. رشد 
سریع شناختی در این دوره ها باعث می شود که فرد بهتر درباره مسائل اخالقی و ارزشی 
قضاوت کند و در برخورد با این مسائل ، واکنش دقیق تر و پیچیده تری نشان دهد )کرامتی 

و عمادیان، 1395(.
یعقوبــی، عروتی موفق و دلفان بیرانوند )1398( در پژوهشــی که با هدف بررســی 
مبنــا وابعاد هوش اخالقی براســاس فرهنگ نهج البالغه و بررســی تطبیقی آن با نظریه 
هوش اخالقی بوربا انجام شــد نتایج نشــان داد که ابعاد هوش اخالقی براساس فرهنگ 
نهج البالغه شامل ُبعد شناختی )تأملی، دانش/عقل(، بعد معنوی )قدرشناسی، خودسازی، 
خود کنترلی و وجدان(، بعد اجتماعی )روابط بین فردی، خیرعمومی، انصاف/ عدالت( 
و بعد عاطفی )مهربانی، احترام، همدلی، بردباری/ صبر، مسئولیت پذیری و گشاده رویی( 
اســت، همچنین مبنای اخالقی شامل خدامحوری و در مرحله بعدی آن انسان محوری 
اســت در حالی که مبنای هوش اخالقی از دیدگاه بوربا انســان محوری است و می توان 
نتیجــه گرفت که براســاس فرهنگ نهج البالغه تعادل بین ابعــاد هوش اخالقی با مبنای 

خدامحوری وانسان محوری برای رفتاراخالقی ضرورت دارد. 
غفوری و صالحی )1398( در پژوهشی که از روش اقدام پژوهی مبادرت به ارتقای 
هوش اخالقی دانش آموزان متوســطه اول شــد، نتایج نشــان دهنده موفقیت این روش 
درتغییرو بهبود درمحیط های آموزشــی و به ویژه ارتقای عملکرد عامالن انسانی از نظر 

هوش اخالقی بود. 
مشــفقی و لطیفی )1398( در پژوهشی به منظور اثربخشــی بسته آموزشی، پرورش 
مهارت های زندگی )مبتنی برمبانی اسالمی با روش فعال( بر هوش اخالقی دانش آموزان 
دختر به این نتیجه رسیدند که می توان از بسته های آموزشی و پرورش مهارت های زندگی 



10

 ë سال پنجم
 ë 2 شمارة
ë 15 شمارة پیاپی
ë 1399 تابستان

دكتر سمیه پوراحسان  و ...

ی
الم

س
ت ا

ربی
و ت

م 
لی

تع
ی 

رد
ارب

 ک
ل

سائ
 م

ي(
ش

وه
 پژ

ي ـ
لم

)ع
ه 

ام
ل ن

ص
ف

تحلیل مضمون کتاب احیاء علوم الدین و ساخت و 
بررسی اعتبار  و پایایی مقیاس هوش اخالقی براساس 
دیدگاه امام محمد غزالی 

7 - 30

نوع مقاله: پژوهشی

براساس مبانی اسالمی )مانند توکل، تواضع و فروتنی، شجاعت، مسئولیت پذیری ، صبر و 
شکیبایی ، عفو و گذشت، آداب معاشرت و ...( جهت هوش افزایی اخالقی دانش آموزان 

در مدارس استفاده کرد. 
فرهادی نــژاد و خانی )1397( با مطالعه عمیق خطبه ها، نامه ها و حکمت های کتاب 
نهج البالغه و اســتفاده از روش تحلیل مضمون و با اســتفاده از مصادیق هوش اخالقی 
و حذف کدهایی که همپوشــانی مفهومی داشــتند در نهایت ســیزده مؤلفه  را براساس 
کالم امیرالمومنین شناسایی کردند که شامل مؤلفه  های: رفتارمستمر در جهت ارزش های 
اخالقی، خودکنترلی، ایســتادگی برای حق، اهمیت قائل شــدن برای دیگران، وفای به 
عهد، صداقت، انصاف و عدالت، پذیرش مســئولیت تصمیمات خود و شهامت اقراربه 
اشتباهات خود، توانایی بخشش خود و دیگران، مهربانی و نوعدوستی، داشتن معنا در 

زندگی، آخرت اندیشی و باور به نظارت مستمرالهی است. 
امینی مقدم، محمدرضایی و مکوند حسینی )1397( در پژوهشی مبادرت به ساخت 
و اعتباریابی مقیاس هوش اخالقی برای کودکان و براساس نظریه بوربا کردند. نمونه این 
پژوهش کودکان مراجعه کننده به مهدها و پیش دبستانی های شهر شاهرود بود که تعداد 
300 کودک با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب و به ابزارهای پژوهش پاسخ 
دادند. بررســی نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل نشان داد که این پرسش نامه دارای یک 
ســاختار 6 عاملی شــامل وجدان، خویشــتن داری، همدلی، بردباری، عدالت و احترام 
اســت و این پرسش نامه دارای پایایی و روایی مناسبی یوده و می توان به منظور سنجش 

هوش اخالقی کودکان 4 تا 6 سال از آن استفاده کرد. 
 در فراتحلیلــی کــه بر مطالعــات هوش اخالقی صورت گرفت نتایج نشــان داد که 
هوش اخالقــی با قانون مــداری، مهارت های ارتباطــی، رهبری تیمــی، اعتمادآفرینی، 
مســئولیت پذیری، بهزیستی روان شــناختی، نوع دوستی، خودشــکوفایی و رضایت از 
زندگی ارتباط معنی داری داشته و بیشترین همبستگی هوش اخالقی مربوط به بهزیستی 
روان شناختی، مهارت های ارتباطی و مسئولیت پذیری است )یعقوبی، فتحی و محمدزاده، 

.)1397
دهقان منشادی )1396( در پژوهشــی که برروی مدیران مدارس دوره های مختلف 
انجــام داد به این نتیجه رســید که هوش اخالقی توان پیش بینی وجــدان کاری و تعهد 
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سازمانی را دارد و از بین مؤلفه  های هوش اخالقی، مؤلفه  های عالقه مند بودن به دیگران، 
راستگویی و اقرار به اشتباهات و شکست ها به ترتیب بهترین پیش بینی کننده های تعهد 

سازمانی هستند. 
ارشاد حســینی، میردریکونــدی و احمــدی )1394( پژوهشــی با هدف شناســایی 
مؤلفه  های هوش اخالقی و ساخت یک آزمون اولیه براساس منابع اسالمی انجام گرفت، 
در این پژوهش مؤلفه  های هوش اخالقی براســاس معیارهای مکارم، محاســن و معالی 
در حوزه اخالق در ســه دســته الهی )تقوا، یقین، اخالص وشــکر(، فردی )حیا، صبر، 
صداقت، شــجاعت، امانت داری و محبت به دیگران( و اجتماعی )بخشــش، انصاف، 
مدارا با دیگران، سخاوت، ایثار، وفای به عهد و پاسخ خوبی به بدی( تقسیم شدند. این 
پرســش نامه به منظور بررسی اولیه برروی 100 نفر اجرا شد و نتایج اعتبار نشان داد که 
میزان آلفای کرونباخ به دســت آمده 0/96 و اعتبار با روش دو نیمه ســازی در حد 0/93 
تا 0/95 بود. همچنین همبســتگی این آزمون با آزمون هوش اخالقی لنیک و کیل 0/84 

به دست آمد. 
مختاری پور و ســیادت )1388( با بررسی مقایســه ای ابعاد هوش اخالقی از دیدگاه 
دانشمندان با قرآن کریم و ائمه معصومین و کتاب های ارزشمند و گران بهای نهج البالغه، 
تحف العقول، بحاراالنوار، میزان الحکمه و غررالحکم به این نتیجه رســیدند که با توجه 
به ســخنان قرآن کریــم و ائمه معصومین)ع( از بین اصول عمومــی هوش اخالقی بوربا 
)شــامل همدردی، هوشــیاری، توجه و احترام، خود کنترلی، مهربانی، انصاف و صبر( 
به اصول هوشــیاری، توجه و احترام، خودکنترلی ، مهربانی و انصاف اهمیت بیشــتری 
داده شــده اســت، ازبین چهاراصل اختصاصی هوش اخالقی لنیک وکیل )درستکاری، 
مسئولیت پذیری، دلسوزی و بخشش( سه اصل درستکاری، مسئولیت پذیری و بخشش 

بیشترمورد توجه است. 
در مطالعات کشورهای دیگر در مورد هوش اخالقی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

در پژوهشــی ، هدف از پژوهش تدوین آزمون هویت اخالقی1 بود که میزان هویت 
اخالقی کودکان دبســتانی را  اندازه گیری می کرد. این پژوهش حاضر به روش پیمایشی 
انجام شــد و 516 کودک دبستانی بهعنوان نمونه مورد اســتفاده قرار گرفتند و داده ها با 

1. Moral identity test )MIT( 
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اســتفاده از روش همبســتگی، تحلیل عاملی اکتشــافی، تحلیل همسانی درونی، تحلیل 
روایی همگرا و نظریه سؤال و پاسخ )IRT( مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در تجزیه 
و تحلیل داده ها مشخص شد که این آزمون از یک سازه با ده عامل تشکیل شده است و 

.)Coskun & Kara, 2019( ضریب همسانی درونی آن 0/93 است
کامپا )2019( به ساخت و استاندارد سازی مقیاس هوش اخالقی پرداخت. وی پس 
از مطالعه ادبیات، ابعاد هوش اخالقی را تشــریح کرد و پس از تحلیل محتوا 100 گویه 
مربــوط به این ابعاد را تعیین کرد. این 100 گویه با دقت مورد بازنگری و ویرایش قرار 
گرفتند و ســپس به متخصصان ارائه شدند تا با ارائه پیشنهادات و اصالحات ارزشمند 
خود از کیفیت آنان اطمینان حاصل شود و بدینگونه روایی محتوایی مشخص شد. پس 
از تالش و جستجوی نظر متخصصان، برخی از موارد مورد استفاده مجدد قرار گرفتند 
و 11 گویه حذف شــدند. تجزیه و تحلیل گویه ها با محاســبه سطح شاخص دشواری و 
شــاخص تمیز برای هر یک از 89 گویه از مطالعه مقدماتی انجام شــد. براســاس نتایج 
تحلیل آماری، 27 گویه حذف شده و 62 گویه حفظ شد که از آن ها برای مطالعه نهایی 
استفاده گردید. پایایی پرسش نامه با استفاده از روش دونیمه کردن 0/74 به دست آمد که 
تعیین کننده اعتبار این مقیاس بود، روایی پیش بین با محاسبه ضریب همبستگی گشتاوری 
و روایی همزمان از طریق روش افتراقی با محاســبه ضریب همبســتگی دونقطه ای ، به 

.)D Khampa, 2019( ترتیب0/70 و 0/77 به دست آمد
كلیــدی،  همبســتگی  و  ســازه  »هوش اخالقــی:  عنــوان  تحــت  پژوهشــی  در 
ساختارهوش اخالقی را به عنوان بخشی از نظریه هوش چندگانه بررسی کرد. این تحقیق 
در مؤسسات مالی آفریقای جنوبی با حجم نمونه 466 انجام شده است. آزمایش قضاوت 
اخالقی به عنوان معیار استدالل اخالقی ترجیح داده شده است و نتایج مراحل اخالقی 
کولبرگ را تأیید می کند. شواهد نشان می دهد که استفاده از مراحل اخالق پسا متعارف 
از اســتدالل اخالقی باعث افزایش صالحیت اخالقی می شودکه این امر بین استدالل و 

.)Kruger, 2012( عملکرد سازگاری ایجاد می کند
در مقالهای به بررســی اعتبار سیاهه اندازه گیری کفایت اخالقی پرداخته شد. هدف 
این مقاله معرفی افراد حرفه ای به اســتفاده مناســب از معیارهــای رفتار غیراخالقی و 
تعیین اســتفاده از ارزیابی های صحت برای اســتفاده در انتخاب پرسنل و تعیین روایی 
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ابزار شاخص صالحیت اخالقی با استفاده از روش های اعتبار استاندارد است. در این 
پژوهش از رویکردهای محتوا، ســاختار، همگرایــی افتراقی برای ارزیابی تعیین اعتبار 
نســبی ابزار استفاده می شــود. این مقاله اعتبار صوری مقیاس مذکور را تأیید می کند اما 
نتوانســته است یک ساختار عاملی ساده مناســب، روایی همگرا، روایی افتراقی و عدم 

.)Martin& Austin, 2010( تأثیر عوامل دموگرافیک بر سنجش هوش اخالقی تأمین کند
با توجه به پیشینة یاد شده و بررسی مطالعات گذشته می توان نتیجه گرفت که در این 
زمینه کارهای ارزشــمندی براساس دیدگاه های قرآن کریم، آیات و روایات و کتاب های 
مهمی چون نهج البالغه انجام شــده اســت، کــه بعضی از آنها تنها به مشــخص کردن 
مؤلفه  های هوش اخالقی و یکی ازآنها به ساخت یک آزمون اولیه براساس منابع اسالمی 
پرداخته اســت، اما همچنان فقدان یک مقیاس معتبر ایرانی ـ اسالمی که مؤلفه  های آن، 
براســاس یک روش تحلیل مناسب و از نظر عالمان بزرگ اخالق در ایران چون غزالی 
و یک مقیاس مناســب جهت  اندازه گیری آن با روش های مناســب آماری ساخته شود، 
احساس می شود. به گونه ای که نتیجه چنین پژوهشی می تواند در حوزه تعلیم و تربیت 
بســیار کارآمد باشــد چرا که نتایج این پژوهش متناسب با موقعیت فرهنگی و اعتقادی 
جامعه ایرانی اســت. یکی از عالمان بزرگ که در زمینه اخالق از ســرآمدان این حوزه 
به شــمار می رود امام محمد غزالی است. ایشان از عالمان بزرگ ایرانیـ  اسالمی است 
که در نیمه دوم قرن پنجم و ســال های اولیه قرن ششــم هجری قمری می زیست )زرین 
کوب، 1369(. یکی از مهمترین موضوعاتی که امام محمد غزالی در دو اثر بجای مانده 
ـ کیمیای سعادت و احیاء علوم الدین ـ از آن سخن رانده است، موضوع اخالق است. 
غزالی محاسن اخالقی و تهذیب نفس را امری اکتسابی و تربیتی می داند و معتقد به تغییر 
در اخالق است )اعوانی، 1388(. غزالی را می توان آغازگر جریان روان شناسی اسالمی 
دانست و با مطالعه آثار او می توان به حق دریافت که تحلیلهای عمیق روان شناختی در 
آثار او به ویژه کتاب های اخالقی اش بســیار قوی است. غزالی اخالق پژوهی مسلمان 
اســت که در تحلیل هایش به ابعاد ســه گانه منش، عواطف و کنش اخالقی، رویکردی 

شناختی دارد )کاویانی و فصیحی رامندی، 1391(. 
از نظر غزالی یکی از اهداف خداوند متعال از ارســال صدو بیســت و چهار هزار 
پیامبر، این است که آدمی از هر صفت ناقص پاک و برهنه شده و به صفات کمال، آراسته 
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شود. از این رو صفا ت نقص و اخالق ناپسندیده نظیر خشم، بخل، حسد، کبر، عجب و 
ریا و نفاث را مهلکات می نامد آنها را در قالب ده کتاب در ربع سوم احیاء علوم الدین 
شرح می دهد )غزالی، 1361، به نقل اعوانی، 1388(. کتاب احیاء علوم الدین بزرگ ترین 
و مهمترین اثر غزالی در دوران پختگی فکری و روحی اوست. در عظمیت و اهمیت این 
کتاب گفته شــده است که »اگر همه کتاب های عالم اسالم ازمیان می رفت و فقط احیاء 
باقی می ماند با داشتن این کتاب، گویی چیزی از دست نرفته بود« )پورجوادی، 1379، 

به نقل از اعوانی، 1388(. 
با توجه به مطالعات گذشــته و تحقیقات پیشــین، ســاخت بومی یک پرســش نامه 
هوش اخالقی با تلفیقی از دیدگاه اسالمی و ایرانی اهمیت بسیاری دارد تا از این طریق 
بتوان مضامینی که در ساخت پرسش نامه های دیگر با توجه تعریف هوش اخالقی نیامده 
است و از دیدگاه یک دانشمند مسلمان ایرانی اهمیت دارد را شناخت. ازاین رو هدف 
اصلی در این پژوهش تحلیل مضمون دیدگاه امام محمد غزالی با استفاده از کتاب احیاء 
علوم الدین است و همچنین مسأله اصلی این است که آیا مقیاس ساخته شده براساس 
دیدگا ه امام محمد غزالی از پایایی و روایی مناســبی برخوردار اســت و چه عواملی را 
می توان براســاس این تحلیل مضمون در مفهوم هوش اخالقی با این دیدگاه اســتخراج 

کرد؟ 

روش پژوهش
روش این پژوهش کیفی ـ کمی است؛ در بعد کیفی در این پژوهش از روش تحلیل 
مضمون برای به دستآوردن گویه های هوش اخالقی از کتاب چهار جلدی »احیای علوم 
الدیــن« از ابوحامد محمد غزالی اســتفاده گردید. بعد کمی ایــن پژوهش، توصیفی و 
شــامل ساخت مقیاس و بررسی ویژگی های آن است. احیاء علوم الدین کتابی است از 
امام محمد غزالی که در قرن پنجم هجری نوشــته شــده است. در تاریخ تفکر اسالمی، 
عنوان این کتاب مبدل به یک سرمشق و یک طرح دینی شده و هر بار که متفکران بزرگ 
اسالمی از مولوی تا مالصدرا که با هدف احیای علوم دین برآمده اند به این کتاب نظر 

داشته اند )پازوکی، 1388(. 
تحلیل مضمون روشی برای شناخت، تحلیل و گزارش الگوهای موجود در داده های 
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کیفی اســت. این روش، فرایندی برای تحلیل داده های متنی است و داده های پراکنده و 
متنوع را به داده های غنی و تفصیلی تبدیل می کند )Braun, & Clarke, 2006(. به طور کلی 
روشی است برای دیدن متن، برداشت و درک مناسب از اطالعات ظاهرا نامرتبط، تحلیل 
اطالعات کیفی، مشاهده نظامند شــخص، تعامل، گروه، موقعیت، سازمان و یا فرهنگ، 

 .)Boyatzis, 1998: 4 ( تبدیل داده های کیفی به داده های کمی
مراحل به دست آوردن گویه ها بدین صورت بود: 

آشــناییبادادهها: برای اینکه محقق با عمق و گســتره محتوایی داده ها آشــنا 
شــود، الزم است از اشراف مناســبی نسبت به محتوا برخودار باشد. این اشراف 
بــا »مطالعه مکرر داده ها« و »خواندن فعال« یعنی جســتجوی معانی و الگوها، 

یاداشت برداری و عالمت گذاری جمله ها حاصل می شود.
ایجادکدهایاولیه:مرحله دوم زمانی شروع می شود که محقق داده ها را خوانده 
و با آن ها آشنایی پیدا کرده است. این مرحله شامل ایجاد کدهای اولیه از داده ها 
اســت. کدها یــک ویژگی داده ها را معرفی می نمایند کــه به نظر تحلیلگر جالب 
می رســد. داده های کدگذاری شــده از واحدهای تحلیــل )مضمون ها( متفاوت 

 .)Stirling, 2001 ـ Attride( هستند
جســتجویمضمونها:این مرحله شامل دســته بندی کدهای مختلف در قالب 
مضمون های بالقوه، و مرتب کردن همه خالصه داده های کدگذاری شده در قالب 
مضمون های مشــخص شده است. در واقع محقق، تحلیل کدهای خود را شروع 
کــرده و در نظر می گیرد کــه چگونه کدهای مختلف می تواننــد برای ایجاد یک 
مضمون کلی ترکیب شــوند. در این مرحلــه، برخی از کدهای اولیه مضمون های 
اصلی را شــکل می دهند، در حالی که برخی دیگر، مضمون های فرعی را شــکل 
داده، و مابقی نیز حذف می شوند. ممکن است که در این مرحله یک مجموعه از 
کدها وجود داشــته باشد که به نظر نمی رسد متعلق به هیچ مضمونی باشند. برای 

این گونه کدها یک مضمون با عنوان متفرقه ایجاد می شوند.
بازبینیمضمونها: مرحله چهارم زمانی شروع می شود که محقق مجموعه ای از 
مضمون ها را ایجاد کرده و آن ها را مورد بازبینی قرار می دهد. این مرحله شــامل 
دو مرحله بازبینی و تصفیه مضمون ها اســت. مرحله اول شامل بازبینی در سطح 
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خالصه های کدگذاری شــده اســت. در مرحله دوم اعتبار مضمون ها در رابطه با 
مجموعه داده ها در نظر گرفته می شود.

تعریفونامگذاریمضمونها: مرحله پنجم زمانی شــروع می شود که ک نقشه 
رضایت بخش از مضمون ها وجود داشته باشد. محقق در این مرحله، مضمون هایی 
را کــه برای تحلیل ارائه کرده، تعریف کــرده و مورد بازبینی مجدد قرار می دهد، 
سپس داده ها داخل آن ها را تحلیل می کند. با تعریف و بازبینی، ماهیت آن چیزی 
که ک مضمون در مورد آن بحث می کند مشــخص شده و اینکه هر مضمون کدام 

جنبه از داده ها را در خود دارد، تعیین می شود.

جامعه، نمونه و روش نمونه گیری
جامعه این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه شهید باهنر شهرکرمان در سال تحصیلی 
1397ـ  1398بودند نظر به اینکه این دانشــگاه طبق آمار مربوط به مرجع دانشــگاه های 
ایــران در ســال تحصیلی 1397ـ   1398 حدود 19000 دانشــجو داشــت طبق جدول 
مورگان در تعیین حجم نمونه تعداد 377 آزمونی مورد نیاز است که در این تحقیق 380 
نفر )211 دانشجوی دختر و 169 نفر دانشجوی پسر( در سه مقطع کاردانی و کارشناسی 
)298نفر(، کارشناسی ارشــد )70 نفر( و دکترا )12نفر( به روش غیر احتمالی سهمیه ای 
کــه معادلی برای روش طبقه ای در نمونه گیری احتمالی اســت، انتخاب شــدند. روش 
نمونه گیری ســهمیه ای یک روش نمونه گیری غیرتصادفی است که در آن سعی می شود 

ویژگی های جامعه حتی االمکان در نمونه وجود داشته باشد )حسن زاده، 1392(.

ابزار اندازه گیری
)MCI(1پرسشنامهشایستگیاخالقی

این پرسش نامه توسط لنیک و کیل )2005( ساخته شده است و دارای 40 
گویه با طیف لیکرت پنج درجه ای )هرگز، به ندرت، گاهی اوقات، اغلب اوقات 
و تمام اوقات( است که به ترتیب نمره 1، 2، 3، 4 و 5 به آنها داده می شود. این 
پرسش نامه به عنوان توانایی کاربرد اصول اخالق جهانی در اخالقیات، اهداف 

1. Moral competence inventory 
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و مراودات یک فرد از روی قاعده است )Lennick & Kiel, 2005(. هوش اخالقی 
در این پرسش نامه در چهار مؤلفه  درستکاری1، مسئولیت پذیری2 ، دلسوزی3 و 
بخشــش4 مورد سنجش قرارمی گیرد که دارای 10 زیرمجموعه هوش اخالقی 
شــامل انسجام5، صداقت6، شــجاعت7، رازداری8، پاسخ گویی9، خودکنترلی و 
خودمحدود ســازی10، خدمت به دیگران11، مهربانی12، رفتار شــهروندی13 و 
درک نیازهای روحی14 اســت. سیادت،  مختاري پور و كاظمي )1388( پایایي 
این آزمون به روش آلفای کرونباخ را 0/94 به دســت آوردند و روایي صوري 
و محتوایي و همســاني دروني مؤلفه  هاي آن توسط متخصصان تأیید شد. در 
پژوهش بهرامی، اصمی، فاتح پناه، دهقانی تفتی و احمدی تهرانی )1391( روایی 
صوری و محتوایی این پرســش نامه توســط متخصصان تأیید شد و پایایی آن 
به روش ضریب آلفای کرونباخ، 0/89 به دست آمد. همچنین روایی سازه این 
این ابزار از طریق تحلیل عاملی تأییدی در پژوهش پورجمشیدی و بهشتی راد 
) 1394( مورد تأیید قرارگرفته اســت و پایایــی آن به روش آلفای کرونباخ در 

تحقیق مزبور 0/81 بود.

پرسش نامه هوش اخالقی ساخته شده براساس دیدگاه امام محمد غزالی
این پرسش نامه براساس تحلیل محتوای کتاب احیاء علوم الدین محمد بن غزالی 
و با ترجمه موید الدین محمد خوارزمی ساخته شده است که شامل 24 گویه است که 
پاسخ های گویه های 1، 4، 5، 6، 7، 8 ، 9، 11، 12، 15، 16، 17، 18، 19، 21، 22، 23، 
و 24 در طیف لیکرت 5 درجه ای از هرگز )1(، به ندرت )2(، بعضی اوقات )3(، اکثر 

1. honesty
2. responsibility
3. compassion
4. forgiveness
5. Integrity
6. honesty
7. courage
8. confidentiality
9. accountability
10. self ـ control and self ـ limiting
11. service to others
12. kindness
13. citizenship behavior
14. understand their spiritual needs
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اوقات )4( و همیشــه )5( نمره گذاری می شــوند و از این بین گویه های 6، 8، و 18 
دارای نمره گذاری معکوس هستند. پاسخ گویه های 2، 3، 10، 13، 14 و 20 در طیف 
لیکرت 5 درجه ای از کامال مخالفم )1(، مخالفم )2(، نظری ندارم )3(، موافقم )4( و 
کامال موافقم )5( نمره گذاری می شوند و از این گویه ها، گویه 3 دارای نمره گذاری 
معکوس اســت. براساس تحلیل محتوای این سه جلدکتاب و با استفاده از تعاریف 
مختلف هوش اخالقی و بررســی ادبیات و پیشینه های موجود عناوین توکل، صبر و 
کنترل خشــم، نوعدوستی، اخالص و وارستگی، سخاوت و بخشش، دوراندیشی و 

تواضع براساس محتوای این کتاب در قالب هوش اخالقی استنتاج شده است.

یافته ها
در تحلیل داده ها، روایی محتوایی، همسانی درونی، تحلیل عاملی اکتشافی، ضریب 

آلفای کرونباخ جهت پایایی و روایی مالکی همزمان استفاده شد.
به منظور بررسی روایی محتوایی این پرسش نامه نظر 5 تن از اساتید حوزه روان شناسی 
و علوم تربیتی گرفته شــد و شاخص نسبت روایی محتواییCVR( 1(، و شاخص روایی 
محتواییCVI( 2( آن محاســبه گردید. مقدار شــاخص نسبت روایی محتوایی برابر یک 
و مقدار شــاخص روایی محتوایی همه گویه ها باالی 0/80 بود که نشــان دهنده روایی 
محتوایی این مقیاس است. قبل از انجام تحلیل عاملی اکتشافی جهت گزینش گویه های 
مناســب از روش همسانی درونی استفاده شد و سؤال هایی که حداقل همبستگی مثبت 
0/3 داشــتند انتخاب و بقیه گویه ها حذف شــد که تعداد 24 سؤال باقی ماند. پایایی کل 
آزمون از طریق آلفای کرونباخ 0/83 به دســت آمد که نشان دهنده قابلیت اعتماد مناسب 

ابزار می باشد. 

تحلیل عاملی اکتشافی
به منظور تحلیل عاملی اکتشــافی ابتدا از آزمون KMO جهت بررســی تناسب اولیه 
داده ها و از آزمون کرویت بارتلت جهت بررسی صفر نبودن ماتریس همبستگی استفاده 

شد که نتایج به صورت جدول شماره 1 است. 

1. content validity ratio
2. content validity index
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جدول 1. آزمون KMO و آزمون كرویت بارتلت

0/864شاخص كفایت نمونه برداري كایرز- مایر- الكین

2153/11مجذوركاي بارتلت

276درجه آزادي

0/000سطح معناداري

همان طور که مقادیر جدول شــماره 1 نشــان می دهد شاخص کایزرـ  مایر و اولکین 
)  =2153/13X 2  به دســت آمده باالتر از 0/6 است و همچنین شاخص بارتلت با مقدار )

 در ســطح )p <000/0( معنی دار اســت که این نتیجه نشان دهنده همبستگی کافی میان 
آیتم ها برای تحلیل عوامل است. همچنین اندازه های قطری همبستگی های ضد تصویر 
همگی باالتر از 0/5 بود که نشــان دهنده قابلیت داده ها برای انجام تحلیل عاملی است. 
در تحلیل عاملی اکتشافی که با استفاده از تحلیل مؤلفه  های اصلی با چرخش واریماکس 
انجام شد ارزش ویژه یک به عنوان نقطه برش برای هر عامل درنظر گرفته شد که نمودار 

اسکری در آورده شده است: 

6

5

4

3

2

1

0

1    2    3    4    5     6    7    8     9    10   11   12   13  14   15  16   17  18  19    20  21  22  23  24

ScreePlot

ComponentNumber
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nv
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ue

نمودار 1:  نمودار سنگریزه
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براساس نتایج آزمون اسکری مقادیر ارزش های ویژه بری 7 عامل به ترتیب 5/75، 
1/67، 1/48، 1/35، 1/21، 1/08 و 1/07 می باشد که در مجموع 56/77% از واریانس های 

مشاهده شده را تبیین می کنند. 

جدول 2. سهم اشتراک هر گویه و ضرایب ماتریس ساختار عامل با چرخش واریماكس

 شماره
عاملاشتراكاتگویه ها

اول
عامل
دوم

عامل
سوم

عامل
چهارم

عامل
پنجم

عامل
ششم

عامل
هفتم

ارزش
 ویژه

20/490/66

5/75

150/560/68

160/520/45

200/620/70

230/700/78

10/540/69

1/67

70/610/55

100/390/44

110/600/74

140/510/61

40/590/68

1/48
90/580/67

120/600/64

240/600/53

30/690/77

1/35 60/510/41

180/560/71

170/540/61
1/21

220/660/75
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 شماره
عاملاشتراكاتگویه ها

اول
عامل
دوم

عامل
سوم

عامل
چهارم

عامل
پنجم

عامل
ششم

عامل
هفتم

ارزش
 ویژه

50/570/64

1/08 190/410/45

210/600/63

80/490/64
1/07

130/670/70

 درصد واریانس تبیین شده
  كل 23/996/966/165/655/054/504/4656/77هرعامل

در ایــن تحلیــل عاملی و با توجه به گویه های مرتبط بــا هرعامل و به ترتیب عامل 
اول با عنوان »توکل«، عامل دوم با عنوان »صبر و کنترل خشــم«، عامل ســوم با عنوان 
»نوع دوســتی«، عامل چهــارم با عنوان »اخالص و وارســتگی«، عامل پنجم با عنوان 
»ســخاوت«، عامل ششــم با عنوان »دوراندیشــی« و عامل هفتم با عنــوان »تواضع« 
نام گذاری شــدند. بررسی پایایی این عوامل از طریق آلفای کرونباخ برای عوامل توکل، 
صبر و کنترل خشم، نوع دوستی، اخالص و وارستگی، سخاوت، دوراندیشی و تواضع 

به ترتیب 0/78، 0/70، 0/74، 0/68، 0/67، 0/71 و 0/65 به دست آمد. 

روایی همگرا
به منظور بررســی روایی همگرایی از پرسش نامه هوش اخالقی لنیک استفاده 

شد، نتایج همبستگی بین نمرات در جدول زیر آمده است:

جدول 3.  همبستگی بین عوامل استخراج شده با مقیاس هوش اخالقی لنیک و كیل

 مقیاس
 هوش اخالقی
ساخته شده

 عامل
اول

عامل
 دوم

  عامل
سوم

عامل
 چهارم

عامل
 پنجم

عامل
 ششم

عامل
 هفتم

  هوش اخالقی لنیک
0/720/580/500/580/220/390/540/22همبستگی پیرسون

0/0000/0000/0000/0000/0000/0000/0000/000سطح معناداری

380380380380380380380380حجم نمونه

جدول 2.  )ادامه(
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p<000/0 نشــان می دهد که  طبق جدول3 همبســتگی با مقدار 0/72 و در ســطح
همبستگی مناسبی بین این دو پرسش نامه وجود دارد که نشان دهنده وجود روایی مناسب 
اســت. همچنین جهت بررسی دقیق تر روایی ســازه همبستگی بین عوامل مستخرج از 
تحلیل عاملی اکتشافی و پرسش نامه هوش اخالقی لنیک گرفته شد، تمامی عوامل حاصل 
از تحلیل عاملی اکتشافی با نمره هوش اخالقی از مقیاس لنیک همبستگی مثبت معناداری 

داشتند. 

بحث و نتیجه گیری
مطالعــه حاضر با هدف تحلیل مضمون کتــاب احیاعلوم الدین امام محمد غزالی و 
ســاخت و بررسی یک مقیاس معتبر به منظور توسعه مفهوم هوش اخالقی در چارچوب 
نظر دانشمند بزرگ اسالمی ایرانی و براساس یک رویکرد ترکیبی کیفی و کمی پژوهش 
انجام شد. براساس یافته های پژوهش، می توان به طور کلی ساختار هوش اخالقی از نگاه 
امام محمد غزالی را در قالب 7 عامل مورد بررسی قرار داد که در زیر به آنها اشاره شده 

است: 

عاملاول:با 5 گویه همبســتگی قوی داشــت و »توکل« نام گرفت. در پژوهش 
حاضر این عامل نخستین و قوی ترین عامل هوش اخالقی شناخته شد که سهم آن 
از سایر عامل ها بیشتر و با ارزش ویژه 5/75 و در حالت چرخش یافته 2/92 بود 
که 12/17 درصد از واریانس مشــترک بین گویه های پرسش نامه را تبیین می کرد. 
در نگاهــی به تحقیقات پیشــین می تــوان دریافت که این عامــل درهیچ کدام از 
تحقیقات دیگــر وجود ندارد ولی واژه توکل بار معنوی دارد که می توان آن را با 
پژوهش یعقوبی، عروقی موفق و دلفان بیرانوند )1398( که به منظور بررســی مبنا 
و ابعاد هوش اخالقی براساس فرهنگ نهج البالغه و با بررسی تطبیقی آن با نظریه 
هوش اخالقی بوربا انجام شد، مقایسه کرد. در تحقیق مذکور نشان داده شده است 
که مبنای نظریه بوربا در مورد هوش اخالقی، انســان محوری اســت و حال آنکه 
در نهج البالغه تعادل انسان محوری و خدامحوری بر رفتار اخالقی دیده می شود 
کــه در پژوهش حاضر نیز مفهوم توکل که از مفاهیم مهم در خدامحوری اســت 
به عنوان مؤلفه  ای مهم و اولین عامل در بحث هوش اخالقی شناخته شده است. 
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در اصطالح اخالق، توکل به معنای ســپردن تمام امور به خدا و قطع امید از 
غیر خدا ســت )شبر، 1395 ق:276(. توکل به خدا یکی از مفاهیم اخالقی است 
که به لحاظ معنوی نقش مؤثری در شــئون زندگی فردی و اجتماعی آدمی دارد. 
از نظر قرآن یکی از ســرمایه ها ســعادت و موفقیت در انســان، توکل برخداوند 
اســت. از مهمترین کارکردهای توکل در بعد معنوی این اســت که انسان متوکل 
همیشــه از آرامشی روحی و اطمینان قلبی برخوردار است، عزت اجتماعی دارد 
و از دیگران احســاس بی نیازی می کند. انسان متوکل در برابر مشکالت با کمال 
اســتقامت و پایداری روحی در پی اهداف خود بــه مجاهده و تالش می پردازد 
و بــا توکل به خدا و اتکاء به او، رضایت منــدی از زندگی در او افزایش می یابد 
)فقهی زاده، واعظی و خطیریان، 1393(. غزالی معتقد اســت که توکل یعنی اینکه 
برای انسان در نفس خود به کشف یا اعتقاد ثابت شود که فاعلی به جز خداوند 
نیست وورای قدرت، علم ، عنایت و رحمت او چیز دیگری نیست و دل فرد تنها 
بــه او اعتماد کند و به غیر او به هیچ وجــه توجه نکند. وی بر این امر تأکید دارد 
که زمانی توکل دوام می یابد که فرد در حرکات و ســکنات خود در برابر خداوند 
»همچون یک مرده باشــد در پیش غسال«. یعنی کسی که دینش قوی شده باشد 

)غزالی، ربع منجیات، 1386(

عاملدوم: با 5 گویه همبستگی قوی داشت که »صبر و کنترل خشم« نام گرفت. 
در پژوهــش حاضر این عامل بــا ارزش ویــژه 1/67 و در حالت چرخش یافته 
2/49 بــود که 10/36 درصد از واریانس مشــترک بین گویه های پرســش نامه را 
تبیین می کرد. نتیجه این تحقیق با تحقیقات بوربا )2005(، مختاری پور و سیادت 
)1388(، فرهادی نــژاد و خانــی )1397(، یعقوبی، عروتی موفق و دلفان بیرانوند 
)1398(، امینی مقدم، محمدرضایی و مکوند حســینی )1397( و ارشاد حســینی، 
میردریکوندی و احمدی )1394( هم راســتا است. صبر یکی از مفاهیم اخالقی 
اســت که در اخالق اســالمی مورد تأکید فراوان قرار گرفته اســت و پیامدهای 
مفیدی چون افزایش ســالمت روانی، طوالنی شدن عمر، جلب محبت خداوند 
و افزایــش خود آگاهی وبهبود روابط و تعامالت بین فردی را دارد )ایزدی طامه ، 
برجعلی، دالور و اســکندری، 1387(. همچنین خواجه پور، یوسفی و کشتی آرای 
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)1397 ( در پژوهش خود به تحلیل مفهوم مدیریت خشــم در آموزه های تعلیمی 
سعدی نامه پرداختند و به این نتیجه رسیدند که اعتدال در هیجان خشم به عنوان 
یــک راهبرد تربیت اخالقی باید در نظام تربیت رســمی و عمومی در ســاحت 
تربیت اخالقی الزم اســت و باید مورد توجه سیاست گذاران نظام آموزشی قرار 
گیرد. غزالی بر این باور است که انسان در همه احوال به صبر احتیاج دارد هم در 
زمانی که ســالم و سالمت است و یا اینکه دارای جاه و مقام ومال است در همه 
این شرایط انسان به شدت به صیر احتیاج دارد چرا که اگر در چنین شرایط نفس 
خود را کنترل نکند، طغیان می کند که به این نوع صبر، »صبر بر عافیت« می گویند؛ 
این بدان معناست که انسان باید به این امر توجه داشته باشد که همه نعماتی که به 
اوداده شده است ودیعه است و هر زمان ممکن است از او گرفته شود و همچنین 
انســان در نســبت به هر آنچه تحت اختیار اوست )مثل انجام طاعت ها و دوری 
از معصیت ها و هرآنچه که در اختیار او نیســت )مثل مصیبت ها و حادثه ها( باید 
صبر پیشــه کند و چنین انســانی به نجات و رستگاری خواهد رسید )غزالی، ربه 

منجیات، 1386(.

عاملســوم: با 4 گویه همبستگی قوی داشــت که »نوع دوستی« نام گرفت. این 
عامــل بــا ارزش ویژه 1/48 و در حالــت چرخش یافتــه 2/37، 9/87 درصد از 
واریانس مشــترک بیــن گویه های مقیــاس راتبیین می کرد. نتیجــه این تحقیق با 
تحقیقات فرهادی نژاد و خانی )1397( هم راســتا است. البته مفهوم نوع دوستی 
به صورت مفاهیم مشابه دیگر که تا حدی این معنا را می دهد در تحقیقات دیگر 
نیــز وجود دارد. مانند  مهربانــي در نظریه بوربا )2001( که بمعنی توجه به نیازها 
و احساســات دیگران اســت یا بعد عاطفی در پژوهش یعقوبی، عروتی موفق و 
دلفان بیرانوند )1398( که شامل خرده مقیاس هایی چون مهربانی، احترام، همدلی 
و گشــاده رویی اســت و همچنین با مفهوم محبت به دیگــران که از ویژگی های 
بعد فردی در پژوهش ارشاد حســینی، میردریکوندی و احمدی )1394( است، تا 
حدزیادی به مفهوم نوع دوســتی در این تحقیق شباهت دارد. از جمله مؤلفه های 
نــوع دوســتی از منظر غزالی را می تــوان به نرمی و مهربانی نســبت به دیگران، 
بدگمان نبودن به کسی، دیگر دوستی و نداشتن حسد نسبت به افراد زمانی که به 
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آنان نعمتی می رسد، ایثار و انفاق، حسن خلق)خوش خویی( و نداشتن تعصب به 
مذاهب و هوی اشاره کرد )غزالی، ربع مهلکات، 1386(.

عامـلچهـارم: با 3 گویه همبسـتگی قوی داشـت کـه »اخالص و وارسـتگی« نام 
گرفـت. ایـن عامـل بـا ارزش ویـژه 1/35 و در حالـت چرخـش یافتـه 1/55 بود که 
6/46 درصـد از واریانـس مشـترک بیـن گویه هـای پرسـش نامه را تبییـن می کـرد. 
نتیجـة یافته پژوهش بـا پژوهش ارشاد حسـینی، میردریکوندی و احمـدی)1394( 
که به مؤلفه  اخالص در ُبعد الهی دسـت یافتند هم راسـتا اسـت. از دیدگاه عالمان 
اخـالق، اخـالص صفـت نّیـت اسـت و آن که انسـان را بـر می انگیزد کـه کاری را 
انجـام دهـد، نّیـت اسـت کـه گاه به غـرض و قصد تعبیـر می کنند. اگـر غرض یک 
چیـز باشـد خالـص اسـت و اگـر بیـش از یک چیز باشـد ناخالـص اسـت )غزالی، 
1368، ج 1: 453 و 454، فیـض کاشـانی 1417ق.، ج 8: 128(. اخـالص در کل 
بـه معنـای پیراسـتگی از آمیزه هـا و انگیزه هـای دنیـوی اسـت و ضد آن ریا اسـت. 
از ریـا در روایـات بـه شـرک اصغـر و خفـی تعبیـر شـده اسـت. اکثـر مفسـران و 
عالمـان اخـالق بـر ایـن باورند کـه آنچه با اخالص ناسـازگار اسـت ریا می باشـد 
)بطحایی گلپایگانـی، 1392(. غزالی اخـالص را »مخلص گردانیدن عمل« می داند 
اینکـه فـرد کاری را صرفـًا جهـت تقـرب به خدا انجـام دهد و هیچ شـائبة دیگری 
در آن وارد نباشـد و راه به دسـت آوردن اخـالص را در شکسـتن امیـال نفسـانی و 
بریـدن از طمـع دنیـا وتنهـا برای آخـرت کاری را انجامـدادن می دانـد )غزالی، ربع 

منجیات، 1386(.

عاملپنجم: با 2 گویه همبســتگی قوی داشت که »ســخاوت« نام گرفت و این 
عامل با ارزش ویژه 1/21 و در حالت چرخش یافته 1/55 بود که 6/46 درصد از 
واریانس مشــترک بین گویه های پرسش نامه را تبیین می کرد. این مفهوم با مفهوم 
ســخاوت در بعد اجتماعی در پژوهش ارشاد حســینی، میردریکوندی و احمدی 
)1394( هم معنی است. غزالی معتقد است که فرد باید نسبت به دیگران بخشش 
داشته باشد و از بخیلی دوری کند، وی باالترین درجه سخاوت را »ایثار« می داند 
و این بدان معناست که فرد خود محتاج است ولی به دیگران می بخشد )غزالی، 

ربع مهلکات، 1386(.
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عاملششم: با 3 گویه همبستگی قـــوی داشــت که »دوراندیشی« نام گرفت و 
ایــن عامل بــا ارزش ویژه 1/08 که در حالت چرخش یافتــه 1/52 بود که 6/34 
درصد از واریانس مشترک بین گویه های پرسش نامه را تبیین می کرد. تشابه مفهوم 
دوراندیشی را می توان با مفهوم ُبعد شناختی در تحقیق یعقوبی، عروتی موفق و 
دلفان بیرانوند )1398( در یک راستا دانست. دوراندیشی از ویژگی های انسان های 
خردمند است، امام علی)ع( درتعریف دوراندیشی می فرمایند: دوراندیشی، نگاه 
کردن به عاقبت کار و مشورت کردن با خردمندان است )غررالحکم و دررالکلم، 
حدیــث 1915(. فردی که دارای این صف اســت در زندگی بــا هدف و برنامه 
پیش می رود و در مواقع تصمیم گیری با رعایت احتیاط و با ســنجش همه جانبه 
ســعی در انتخاب بهترین تصمیم دارد که در واقع نشــان دهنده هوش فرد است. 
از منظر غزالی می توان چنین اســتنتاج کرد که وی محاسبه پیش از عمل را یکی 
از نشــانه های عاقبت اندیشی می داند یعنی اینکه قبل از اینکه دست به عملی زد 
در ابتــدا در مورد آن تفکر کرد و اگر درســت بــود آن کار انجام داد )غزالی، ربع 
منجیات، 1386(. هم چنین عدم شــتابزدگی در کارها نیز نشانه دیگر دور اندیشی 
اســت این بدین معناســت که کارها باید پس از معرفت و بصیرت صورت گیرد 
وبصیرت به تأمل و مهلت احتیاج دارد وشــتاب مانع تحمل اســت )غزالی، ربع 

مهلکات، 1386(. 

عاملهفتم: با 2 گویه همبستگی قوی داشت که »تواضع« نام گرفت و این عامل 
بــا ارزش ویژه 1/07 کــه در حالت چرخش یافته 1/23 بود کــه 5/11 درصد از 
واریانس گویه های پرســش نامه را تبیین می کرد. تواضع یعنی شکســته نفسی که 
نگذارد آدمی خود را باالتر از دیگری ببیند و الزمه آن کردار و گفتاری اســت که 
داللــت بر تعظیم دیگران و اکرام ایشــان می کند )نراقــی، 1386 ص 243(. نقطه 
مقابل تواضع، تکبراست که نخستین صفت از صفات رذیله ای است که در داستان 
انبیا و آغاز خلقت انسان به چشم می خورد و در آیات و روایات و منابع اخالقی 
و تاریخی بسیار به آن توجه شده است. به اعتقاد بسیاری ازعلمای اخالق، ریشه 
همه رذایل اخالقی وهمه بدبختی ها وصفات زشــت انســانی تکبراست )مکارم 
شــیرازی، 1378، ج 2،ص21(. از جمله اولین اقدامات دربررســی فضیلت های 
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اخالق، در روان شناسی شخصیت در پرسش نامه ویژگی های شخصیتی نئو است 
که تواضع یکی از صفات عامل چهارم )موافق بودن( را تشــکیل می دهد )فتحی 
آشــتیانی، 1388 ص35(. غزالی یکی از راه هــای درمان کبر وغرور را »تواضع« 
می دانــد )خالق و خلق را تواضع کند( و از منظر وی تواضع یعنی اینکه دیگران 
را خار وحقیر نشــمردن و کســانی که از فرد کمتر باشــند را تواضع کردن و البته 
این تواضع برای او آســان باشــد نه اینکه ار روی تکلف و ســختی آن را انجام 

دهد)غزالی، ربع مهلکات ،1386( 

براســاس نتایج به دست آمده از روایی سازه همگرا، همبستگی این مقیاس و خرده 
مقیاس های آن با نمرات هوش اخالقی پرسش نامه لنیک نشان می دهد که این پرسش نامه 
دارای روایی محتوایی مناسبی است. در کل با توجه به یافته تحلیل محتوای کتاب احیا 
علوم الدین غزالی و بر اساس بررسی های همبستگی و تحلیل عاملی اکتشافی در کل 7 
عامل در زمینه هوش اخالقی به دست آمد که این عامل ها با توجه به گویه های مرتبط با 
هر عامل نام گذاری شدند. بررسی روایی محتوایی و محاسبه شاخص روایی محتوایی و 
نسبت روایی محتوایی و بررسی روایی سازه همگرا و پایایی پرسش نامه با روش آلفای 

کرونباخ نشان دهنده تأیید پایایی و روایی این مقیاس است.

 در پایان الزم به ذکر اســت که در رویکــرد فضیلت گرانه دینی، اصالت با محتوای 
تربیت اخالقی اســت و محتوای تربیت اخالقی فهرســتی از فضایا است که باید کسب 
شــود که در باال به 7 مؤلفه  که بحث هوش اخالقی پرداخته شــد )حســنی، 1395(. از 
محدودیت های این پژوهش این اســت که این پژوهش بر روی دانشجویان انجام شده 
است و تعمیم آن به جامعه های غیر دانشجویی و گروه های سنی پایین تر باید با احتیاط 

صورت گیرد. 

پیشنهادات پژوهش

از آنجــا کــه روایی پرســش نامه ها و مقیاس ها بهتر اســت به صورت مســتمر و در 
گروه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد، پیشنهاد می شود که در نظام آموزش مدرسه 
و همچنین در جامعه های آماری غیر دانشجویی این مقیاس مجددا اعتباریابی شود. 
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تحلیل مضمون کتاب احیاء علوم الدین و ساخت و 
بررسی اعتبار  و پایایی مقیاس هوش اخالقی براساس 
دیدگاه امام محمد غزالی 

7 - 30

نوع مقاله: پژوهشی

همچنین در این آزمون تحلیل عاملی تأییدی و اســتفاده از شاخص های دیگر مانند 
روایی مالکی پیش بین و پایایی به روش بازآزمایی انجام نشد که پیشنهاد می شود در 

تحقیقات آینده این شاخص ها مورد توجه قرار گیرد. 

براســاس یافته های به دســت آمده، پیشنهادات می شــود که از این مقیاس بومی که 
براســاس فرهنگ ایرانی و آموزه های اســالمی ساخته شده اســت، در تعیین میزان 
هوش اخالقــی دانش آموزان و دانشــجویان در آموزش و پرورش و در دانشــگاه ها 
و به عنــوان یــک عامــل مهم در حــوزه تعلیم و تربیــت جهت گزینــش معلمان و 

دست اندرکاران مدارس، استفاده شود. 

تشکر و قدر دانی 

 پژوهشگران این مقاله برخود الزم می دانند که از همکاری دانشجویان 
گرانقدر که در این تحقیق شرکت کرده اند و همین طور از جناب آقای 

دکتر سید حمیدرضا علوی به خاطر ارائه دیدگاه های ارزشمندشان تشکر و 
قدردانی نمایند.
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چکيده
هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه مؤلفه  های تربیت جهادی در کتاب های درسی دورة 
متوسطه اول بود. جامعة آماری این پژوهش کلیه 42 عنوان کتاب دوره متوسطه اول در سال 
تحصیلی 99ـ  1398 می باشــد. به علت گستردگی حجم و تحلیل محتوای مطالب، سه کتاب 
فارسی و سه کتاب پیام های آسمان و سه کتاب مطالعات اجتماعی دورة متوسطه به عنوان نمونه 
جهت تحلیل محتوا انتخاب شــدند. روش پژوهش تحلیل محتوا با روش آنتروپی شانون بود 
که واحد تحلیل نیز کل صفحات ) متن، پرســش ها، فعالیت ها و تصاویر( است. ابزارهاي این 
پژوهش فرم تحلیل محتوا ، شــامل دو بعد فردی و اجتماعی براي تربیت جهادی می باشــد. 
بر اســاس یافته ها باالترین ضریب اهمیت  )95%( در کتب مطالعات اجتماعی مربوط به مؤلفة 
»وظیفه شناســی« در بُعد فردی و کمترین ضریب اهمیت )صفر( در هر سه کتاب مربوط به 
مؤلفــة »روح امید در جامعه« در بُعد اجتماعی می باشــد. ارزیابی میزان توجه به مؤلفه  های 
تربیت جهادی نشــان داد که در محتوای کتاب های فارســی، پیام های آسمانی و مطالعات 
اجتماعی دورة متوسطه اول، به مؤلفه های تربیت جهادی توجه نسبتاً خوبی شده ولی توجهی 

متعادل و جامعی به مؤلفه  های تربیت جهادی در محتوای کتاب ها نشده است.
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بررسی جایگاه مؤلفه  های تربیت جهادی در کتاب های 
درسی دورة متوسطه اول
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نوع مقاله: پژوهشی

مقدمه
یکی از مفاهیم موجود در قرآن »جهاد« اســت. جهــاد در قرآن از اهمیت ویژه ای 
برخوردار اســت . در مفهوم جهاد، عنصر مبارزه نهفته اســت و این مبارزه را نمی توان 
محدود به جنگ و قتال فیزیکی کرد. زندگی در معنایی، سراسر مبارزه کردن است. کسب 
عادات خوب از طریق مبارزه با بدی ها و نفی و طرد عوامل زاید پیش می رود. انســان 
همواره در میدان مبارزه و چالشــی برای رســیدن به رشــد و کمال است. امروز بدون 
یک دفاع متقابل قاطعانه، حتی در چهاردیواری حریم خود، کســی از تعرض رفتارهای 
نامطلــوب در امان نمانده اســت )رجبی و نوروزی، 1396(. پــس در دوران کنونی که 
شرایط حاکم بر دنیا پیچیده تر از گذشته می باشد، چگونگی مبارزه نیز پیچیده شده است. 
هنگامی که میدان تقابل ها و تعارض ها مطرح شــود و ضرورت تالش و کوشش انسان 
در مواجهه با موانع مطرح می شــود؛ از جهاد سخن به میان می آید. جهاد فرآیندی چند 
الیه است که در پایین ترین سطح آن جنگ سخت است و با واژه قتال معنا می یابد ولی 
در سطوح باالتر آن به عنوان ترسیم مبانی فکری و معرفتی انسان ها و به عنوان راهبردی 
نرم افزارانه تبیین می شــود )جانی پور، ســتوده نیا، 1393(. در قــرآن که کتاب تربیت و 
انسان ســازی اســت، جهاد در ابعاد و سطوح مختلف مطرح شــده است. یکی از این 
سطوح هدایت اســت. در تربیت اسالمی، هدایت به عنوان هدف نهایی مطرح است و 
نقطه مقابل آن گمراهی اســت )باقری، 1393: 76( . از این رو می توان جهاد را با هدف 
هدایت انسان ها و با رویکردی تربیتی تفسیر کرد و به طرح »تربیت جهادی« پرداخت. 
مغهــوم تربیت جهــادی، تربیتی به روش جهادی و با ابزار جهادی اســت که منجر 
به پرورش انســان های جهادی می شود. تربیت جهادی به دنبال نهادینه کردن رفتارهای 
مجاهدانه و روحیه جهادی در انســان اســت. روحیه جهادی منشأ کم توقعی، پرکاری، 
استقامت، بردباری و گذشت انسان است. بنابراین داشتن این روحیات انسان را به سوی 
عمل خاص برای خداوند هدایت می کند و فرهنگ جهادی، براساس ذات خود که مبتنی 
بر قوت و انعطاف در پیشرفت جامعه اسالمی است، مانع تأثیرات منفی نفوذ دشمن بر 
جامعه می گردد. از طرفی فقدان روحیه و فرهنگ جهادی در جامعه نیز سبب کم طاقتی، 
خمودگی و وادادگی انسان ها و جوامع می شود. تربیت جهادی، برای تربیت انسان هایی 
با روحیه جهادی با تمام شاخص های آن به کار می رود. دلیل اهمیت این تربیت، وجود 
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ســه شــاخصه اصلی و بســیار مهم در مفهوم جهاد یعنی تالش و سخت کوشی، جلب 
رضایت خدا و مقابله با دشــمنان است. این شــاخص ها بایستی زیربنای تربیت انسان 
قرار گیرد تا فرد در زمره مجاهد فی سبیل اهلل قرار گیرد و اگر این امر محقق شود خداوند 
ادامــة راه تربیت وی را بر عهــده می گیرد )نقش و پارچه  باف دولتی، 2:1394(. بنابراین 
جهادی بودن یک روحیه است که به عنوان ملکه در افراد شکل می گیرد و این گونه نیست 
که با شعار بتوان آن را تحقق بخشید، بلکه همانند دیگر منش ها و خلق و خوی بشری 
می بایست با تمرین و تکرار ایجاد و نهادینه شده و به عنوان شاکله شخصیتی فرد درآید. 
در این صورت است که می توان از یک شخصیت انقالبی و جهادی، روحیه جهادی را 
انتظار داشت، زیرا هر کسی چنان عمل می کند که شاکله و شخصیت وجودی اش شکل 

گرفته است ) سوره اسراء، آیه 84(.
در حوزة نظري موضوع تربیت جهادی به تازگی مورد توجه متفكران و اندیشمندان 
قرار گرفته اســت. در تحقیقات سال های قبل، توجه بیشــتری به ُبعد نظامی جهاد شده 
اســت. در سال های اخیر به سایر ابعاد جهاد پرداخته شده است. همچنین پژوهش های 
متعددی به تحلیل محتوای کتب درسی پرداخته اند، اما هیچ یک، آنها را از منظر توجه به 

شاخص های تربیت جهادی، برنامه درسی ملی را بررسی نکرده است.
 پژوهــش اصغری، حســین آبادی  و اســماعیل زاده )139۷( تحت عنــوان »تحلیل 
محتوای مفاهیم ارزشــی ایثار شهادت در کتب درســی دوره اول متوسطه« دریافتند که 
از بین تمامی صفاتی که برای شــهید در کلیه کتب دوره اول متوســطه تحصیلی مطرح 
شده است به صفت شهادت طلبی بیش از سایر صفات اشاره شده است، بعد از صفت 
شهادت طلبی، مظلومیت بیشتر از سایر صفات اشاره شده است بقیه صفات مطرح شده 
بــه میزان خیلی کم در تمام کتب درســی مورد بحث قرار گرفته انــد. رجبی و نوروزی 
)1396(. در مقاله ای با عنوان »تربیت جهادی و الزامات راهبردی آن از منظر قرآن« در 
نگاه تربیتی به جهاد، تربیت برخواسته از مفهوم جهاد را تبیین می کند. پژوهش سلمانی 
و ســلمان پور سیاوشــی)1394( به ارائه الگوی تربیت جهادی دانشجویان در دانشگاه 
افسری و تربیت پاسداری امام حسین می پردازد. همچنین جعفري هرندي و یزدخواستي 
)1393( در پژوهشــي بــا هدف تحلیل میــزان توجه كتاب هاي درســي دورة ابتدایي و 
راهنمایي به بررسي فرهنگ ایثار و شهادت پرداختند . یافته هاي این مطالعه نشان دادكه 
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میزان توجه به مؤلفه هاي مفهومي ایثار و شهادت به ترتیب در كتاب هاي ادبیات فارسي، 
هدیه هاي آســمان، اجتماعي و تاریخ بیشتر از سایر كتاب ها بوده است. بیشترین توجه 
به ایثار در كتاب ادبیات فارســي دوم راهنمایي بوده اســت. نتایج پژوهش جانی پور و 
ستوده نیا )1393(. در »جهاد، مقوله ای فرهنگی ـ اعتقادی« در چارچوب سبک زندگی 
اسالمی پس از تبیین مبانی مفهومی آن و گونه شناسی جهاد در قرآن، راهبردهای جهاد 
درتغییر ســبک زندگی به سمت اسالمی را ارائه داده است. در نهایت موسوی)1392(. 
در مقاله ای با عنوان »تربیت حماسی، الگوی تربیت مهدوی« جهاد را بخشی از حماسه 
و در بعضی قسمت ها معادل با آن گرفته و تربیت حماسی را که شباهت زیادی با تربیت 

جهادی دارد؛ الگوی کارآمد برای دوران پیش از ظهور دانسته است .
از ســوی دیگر ضرورت طــرح تربیت جهادی در شــرایط فعلی کــه رویارویی با 
 اندیشــه های متنوع فکری و درگیری بین حق و باطل نمایان تر اســت، بیشــتر می باشد. 
وعده الهی به ظهور تمدن اســالمی و ادعای کامل بودن دین اســالم و داشــتن ظرفیت 
عمیق برای هدایت و تربیت انسان، ضرورت مواجهه جهادی در فضای  اندیشه و عمل 
را بیشــتر می کند و بر اساس آموزه های دین، تحقق تمدن اسالم نسخه نهایی و مطلوب 
زندگی انســان می باشــد و تربیت جهادی انسان ها، مســیر تحقق این تمدن را هموارتر 
می کند. تلفیق  اندیشه و اراده در قلمرو تاریخ و اجتماع، آینده ساز است و از خالل وجود 
ذهنی انسان و تلفیق اراده و اندیشه حرکتی در انسان به وجود می آید. این حرکت می تواند 
در مقابل ســکون و ســکوت قاعدین به پرورش مجاهدانی منجر می شود که با جدیت 
و بر اســاس مســئولیت الهی خویش وارد میدان نبرد می شوند و جهاد می کنند. ) رجبی 
و نــوروزی،1396(. همچنین اهمیت انتقال و ترویج فرهنگ و ارزش های اســالمی از 
یک سو و بررسی تناســب محتوای کتب درسی با ارزش های مورد نیاز جامعه در عصر 
حاضر از ســوی دیگر، ضرورت انجام پژوهش های مرتبط که در آن به بررســی میزان 
انطباق محتوای کتب درســی با اهداف جامعه می پردازنــد مضاعف می گردد. زیراعدم 
تناسب میان اهداف تعیین شده با محتوا برنامه درسی، مجریان و ذی نفعان را در دستیابی 
به اهداف نظام آموزشی دلسرد می سازد )نجفی، جعفری هرندی و سبحانی نژاد، 1394(.

امــا برای نهادینه کــردن روحیه و عمل جهادی در ابتدا بایــد نگرش جهادی را در 
افراد ایجاد کنیم. کتاب های درســی، اولین میدان بــرای تغییر نگرش در جهت این امر 
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است. نتایج مطالعات بین المللي »تیمز1 ، 2007« نشان مي دهد كه 52 درصد معلمان از 
كتــاب درســي به عنوان منابع و مواد اولیه و 34 درصــد به عنوان منبع كمكي تدریس و 
مطالعه اســتفاده مي كنند )رضوی،2:1394( . كتاب هاي درسي به سبب اهمیت زیادي كه 
در تعیین محتوا و خط مشي آموزش دارند، كانون توجه تمامي دست اندركاران آموزش 
و پرورش هســتند. اهمیت كتاب هاي درسي در نظام هاي آموزشي متمركز، مانند ایران، 
بیش از سایر انواع نظام هاي آموزشي است و به سبب همین اهمیت بیش ازحد، بررسي 
و تحلیل كتاب هاي درسي مي تواند راه گشاي حل بسیاري از مشكالت جاري آموزشي 
باشد )نیک نفس و علی آبادی،1392: 3(. آگاهی از محتوای کتاب درسی و ارزیابی آنچه 
در محتوای این کتاب ها ارائه می شود، برای برنامه ریزان و نویسندگان، به منظور استفاده 
از آن در تدوین و تألیف کتاب های آموزشی غنی و اثرگذار امری ضروری و مهم به نظر 
می رســد و منابع درســی در این میان از اهمیت ویژه ای برخوردارند. لذا دقت و توجه 
کارشناســانه در انتخاب محتوای درســی و پیام های آشــکار و مکنون آنان می تواند به 
صحت وسالمت فرآیند شکل دهی هویت ملی و همچنین رشد آن در کودکان کمک کند 

) نوشادی ، شمشیری و احمدی ،1386(. 
کتاب درسی سنتی ترین رسانه ای است که از طریق آن محتوای برنامه درسی به عنوان 
ابزاری برای انعکاس تغییرات برنامه درســی به صــورت مکتوب ارائه و فعالیت ها و 
تجارب تربیتی یادگیرندگان بر محور آن ســازماندهی می شــود )دیبایی صابر، جعفری 
ثانی و آیتی، 2:1389( تعیین محتوای درسی از مسائل بسیار مهم در نظام های آموزشی 
و درســی است و انتخاب آن به این پرسش پاســخ می دهد که چه چیزی باید آموخته 
شود؟ از این رو نقش کتاب درسی، فراهم کردن امکانات و شرایط مناسب برای ایجاد 
تغییرات مطلوب در رفتار دانش آموزان از طریق فرایند یاددهی و یادگیری است. دستیابی 
به اهداف دینی و اخالقی جامعه که به صورت اهداف آموزشــی و در قالب کتاب های 
درســی و محتوای تعیین شده منعکس می شوند، آرمان هر نظام آموزشی است. لذا اگر 
برنامه درســی و محتوای کتاب های مربوط هماهنگ و همســو با هداف کلی و جزئی 
نظام نباشد، نمی توان به تحقق هدف های مورد انتظار امیدی داشت. زیرا موفقیت یک 
نظام آموزشــی درگرو هماهنگی اجزای متشکله با یکدیگر و همسویی اجزا در جهت 

1. TIMSS 
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تحقق هدف ها و تناســب آن با ویژگی های خاص مخاطبان آموزشی است. اطمینان از 
این تناسب نیاز به بررسی و تحلیل محتوا دارد )رئیس دانا، 90:13۷4(. لذا با توجه به 
آنچه در اهمیت و ضرورت موضوع تربیت جهادی و نقش کتب درسی در نهادینه سازی 
فرهنگ جهادی بیان شــد، پژوهش حاضر به بررسی بررسی جایگاه مؤلفه  های تربیت 
جهادی در کتاب های درســی دوره متوسطه اول پرداخته است. از این رو این سؤاالت 
مطرح است كه: تا چه میزان به مؤلفه های تربیت جهادی در محتوای کتاب های فارسی، 

پیام های آسمان و مطالعات اجتماعی توجه شده است؟

مبانی نظری پژوهش
انســان برای نیل به اهدافش نیازمند به تالش و کوشــش است و با کاهلی و سستی 
نمی تواند به مقاصدش دست یابد. اشخاص مّوفق نیز به گواهی تاریخ ، برای دست یابی 
به اهدافشــان متحمل زحمات زیاد شده و ســعی فراوان نموده اند. و همیشه آن چیزی 
برای انســان می ماند که ماحصل سعی و تالش اوســت. در مضامین دینی ما نیز به این 
مطلب اشــاره گردیده و افراد را به وارد شــدن در میدان ســعی و تالش ترغیب نموده 
است. در قرآن کریم خداوند می فرماید: » لَْیَس ِلاِلنساِن ِإاّل َما َسَعی« یعنی: انسان آنچه که 
در زندگانی اش ِدرو می کند و به دســت می آورد ؛ همان سعی او در همه ابعاد زندگی اش 
می باشد. طبق این آیه شریفه خداوند ، انسان را مأمور به نتیجه ننموده است. بلکه از او 
ســعی و تالش برای دین داری و اطاعت و اجرای واجبات و ترک محّرمات ، خواســته 
اســت و این ســعی او را جهاد نامیده است. لهذا در زندگانی انسان میدان های تالش و 
کوششی چون: جهاد اخالقی ، جهاد نظامی ، جهاد علمی و جهاد اقتصادی پیش روی او 

قرار می گیرد )نقش و پارچه باف دولتی،1394(.
ِجهاد، واژه ای عربی از ریشــه )ج ه د( اســت. راغب می گوید:»َجهد و ُجهد؛ یعنی 
طاقت، نیرو، مشــّقت و ســختی. گفته شده جهد با فتح را» مشّقت« و با ضم را »وسیع«  
معنا کرده اســت. واژه ی جهاد و مشتقات آن 35 بار در قرآن آمده است. جهاد در لغت، 
به معنــای تــالش کردن؛ به کارگفتن نیــرو و توان خویش برای تحقق بخشــیدن به یک 
هدف اســت )مصباح یزدی، 19:1383(. به تالش توأم با رنج نیز، جهاد گویند )قرشی، 
77:1386(. جهاد در اصطالح به جنگ ها و مبارزاتی اطالق می شود که با هدف گسترش 
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اســالم و دفاع از آن انجام می شــود. در آیات قرآن، آمده است کسانی که جان و مالشان 
را در راه خــدا فــدا می کنند، در درگاه الهی از دیگر مســلمانان برترند و خداوند به آنها 
مژده بهشت و دستیابی به مقام شهادت داده می شود )دانشنامه مجازی مکتب اهل بیت، 
139۷(. جهاد از باب مفاعله است و معموال در مواردی به کار می رود که نوعی همکاری، 
تقابل و رقابت در آن وجود دارد. البته جهاد تنها شکل نظامی ندارد و هر نوع مبارزه و 
پیکار نظامی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را در بر می گیرد )مصباح یزدی، 1383: 19(. 
درتمام تعاریف فوق در معنای لغوی جهاد، تالش همراه با مشــقت آمده است. تالشی 
که از حد معمول کوشش های انسانی فراتر می رود و در مسیری است که همراه با رنج و 
طاقت است. ما مفهوم جهاد را از سه دیدگاه در پژوهش مورد توجه قرار می دهیم و به 

بررسی آن از هر منظر می پردازیم:

 1.  جهاد اخالقی:
ایـن مفهـوم از جهـاد در علـم اخـالق به عنـوان جهـاد اکبـر معّرفـی می گـردد. 
کـه موضـوع آن تزکیـه نفـس انسـانی از رذایـل اخالقـی می باشـد. از آنجـا کـه 
محبوب تریـن چیزهـا در نـزد انسـان نفس اوسـت ، لذا همیشـه در جهت تمایالت 
و خواهش هـای نفـس خـود قـدم برمـی دارد. و از آنجـا که همه تمایالت انسـانی 
حـّق و صحیـح نمـی باشـد لـذا توصیه هـای مکـّرر قرآن کریـم و انبیـاء و اوصیـاء 
در جهـت مسـتقیم نمـودن آنهـا بـوده اسـت. و بـه همیـن جهـت سـعی و تـالش 
انسـان در راه مقابلـه بـا ایـن نیـروی خـود کششـی نیرومنـد ، نیازمنـد بـه طاقـت و 
کوشـش گسـترده دارد.  قرآن کریـم نیـز بـه ایـن مطلـب اشـاره دارد و می فرمایـد:

ـوِء: به درسـتی که نفس امر به بدی می کند« ) یوسـف / 53(.   » إنَّ النَّْفَس َلَّماَرًئ ِبالسُّ
لهـذا ایـن جهـاد را اکبر گویند و انسـان در هر لحظه از لحظـات زندگانی اش دائمًا 
در سـعی و تـالش مبـارزه بـا نفـس أّمـاره خـود به عنـوان دشـمن درونی می باشـد. 
دربـاره اهمّیـت و فضیلت این جهاد ، روایات متعـّددی وجود دارد که به چند مورد 
به عنوان نمونه اشـاره می گردد:امام باقر ) علیه السـالم ( در فضل و اهمّیت آن چنین 
می فرماید: »ال َفِضیَلَئ َکالجهاد َو ال َجهاَد َکُمَجاَهَدِئ الَهَوی: هیچ فضیلتی چون جهاد 
و هیچ جهادی چون جهاد با هوای نفس نیسـت« ) میزان الحکمه ،1391ج 596:2(.
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 2.  جهاد نظامی
این مفهوم از جهاد ، در مفاهیم دینی و اخالقی به عنوان جهاد اصغر معّرفی 
می شود و در مقابل قسم اول قرار می گیرد. راغب اصفهانی این نوع جهاد را راندن 
و دفع دشمن آشکار معنا می کند. ) ترجمه مفردات ج1: 424(. علت نامگذاری 
این نوع از جهاد با توجه به معنای لغوی آن به جهاد اصغر می تواند این باشد که 
مدت زمانی که انسان در آن به سعی و تالش برای دفع مهاجم بیرونی می پردازد ، 
نسبت به مدت زمان جهاد اکبر که لحظه لحظه انسان را شامل می شود ، محدود تر 
است. البته امروزه این نوع از جهاد دارای دو مفهوم دیگر به نام های جنگ سخت 
در قالب ادوات نظامی و جنگ نرم در قالبی فرهنگی و سیاسی می باشد ) شرح 

لمعه 1396، ج1: 311 (.
در بحث جنگ نرم که دایره آن از جنگ سخت بسیار وسع تر است ؛ تالش ها 
و کوشش های بیشتری برای دفع تهاجمات فرهنگی و مکاید سیاسی دشمن و 
حفظ موازین شرع در پهنه اجتماعی کشور اسالمی می طلبد. علت قرار گرفتن 
این جنگ در این نوع از جهاد این است که توسط دشمن بیرونی طّراحی و اجرا 
می گردد. اگر چه هدف آن تحریک قوای نفس اّماره و ترویج فساد می باشد. و از 
این منظر خود به خود داخل در قسم اول جهاد یعنی جهاد اکبر می شود. پیامبر  
) صلی اهلل علیه و آله ( می فرماید: »َجاِهُدو اْلُکفَّاَر ِبَأْیِدیُکم َو أَْلِسَنَتُکم: با دست و 

زبانتان با کفار جهاد کنید«
در این روایت جهاد با دست اشاره به جنگ سخت و مبارزه در میدان نظامی 
می کند و جهاد با زبان اشاره به مقابله با تهاجم فرهنگی و تبلیغاتی همان دشمن 
می کند. آنچه که جالب توجه است حضور اخالقیات حتی در میدان سخت جهاد 
نظامی است. چنانچه قرآن کریم می فرماید: »َجاِهُدوا ِبأْمَواِلُکم َو أنُفِسُکم ِفی َسِبیِل 
اهلِل: با اموال و جانتان در راه خدا جهاد کنید .« )توبه/41(قرآن این مجاهده ُپر 
مشّقت را متصل به منبع الیزال الهی می کند. به این معنا که حتی میدان کارزار 
نظامی ، محّل تجّلِی عارفانه ترین تالشها و کوشش های یک انسان می تواند باشد. 
مبارزه در جهت هوا و هوس ، کینه توزی ، عصبّیت کور کورانه ، دنیا طلبی و سایر 
اهداف بی ارزِش نفسانی نباید باشد، بلکه در راه رضای الهی و به خاطر مجموعه 
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دین الهی باید باشد. که اگر اینگونه شود قرآن کریم حتی کشته شدن را زندگانی 
جاوید و پیروزی معّرفی می کند که متضّمن تمامی فواید و سود های متصّور انسان 
می باشد. قرآن کریم می فرماید: »َو ال َتْحَسَبنَّ الَِّذیَن ُقِتُلوا ِفی َسِبیِل اهلِل أْمَواَتًا َبْل 
َأْحَیاٌء ِعنَد َربِِّهم ُیْرَزُقوَن: کسانی را که در راه خدا کشته می شوند مرده مپندار بلکه 
زنده اند و نزد پروردگارشان روزی داده می شوند.« ) آل عمران / 169(. خداوند در 
این آیه می فرماید که در مقام شهادت ، حیاتی جاودانه همراه با رزقی فراوان و 
تمام نشدنی نهفته است. یعنی اگر کسی می خواهد برای همیشه به این دو نگرانی 
اش در حیات و رزق تمامی ببخشد ، وارد میدان سعی و تالش جهاد اخالقی و 

جهاد نظامی هر کدام که ُمیَّسر باشدش ، وارد گردد.
مقام شهادت ، باالترین هدفی است که در میدان نظامی در دنیا و عقبی معّرفی 
بین  تنگاتنگ  رابطه  از  روایتی  در ضمن  )علیه السالم(  المؤمنین  امیر  می شود. 
ایشان  می گویند.  اخالقی سخن  میدان جهاد  و  نظامی  واالی جهاد  این هدف 
می فرمایند:»إنَّ الُمجاِهَد َنْفَسُه َعَلی َطاَعِئ اهلِل َو َعن َمَعاِصیِه عند اهلِل ُسبحاَنه ِبَمنِزَلِئ 
َبرٍّ َشِهیٍد: کسی که با نفسش در راه اطاعت و دوری کردن از معاصی خداوند متعال 
مبارزه کند در نزد خداوند به مانند نیکوکاری شهید است«. ) میزان الحکمه ، 1391، 
ج2: 595(. ایشان أجر و پاداش میدان جهاد با نفس را شهادتی معّرفی می کند که 
باالترین هدف کارزار جهاد نظامی است. گویا اینکه سعی انسان برای مهار دشمن 
درون ، خود مقّدمه ای برای دست یابی به مقام باالی شهادت در تالش نظامی 

انسان در مقابل دشمن بیرونی است. 

 3.  جهاد اقتصادی: 
این مفوم از جهاد در دین اسالم در دو ُبعد فردی و اجتماعی مورد توجه قرار 

گرفته است. 

 4.  جهاد اقتصادی فردی: 
در مضامین دین اسالم ، تالش و کوششی که هر شخص برای بهبود وضعّیت 
اقتصادی خود و افراد تحت تکّفلش از طریق صحیح آن انجام می دهد ؛ مورد 
تکریم و تمجید قرار داده شده است و از آن تعبیر به طلب رزق حالل و طّیب 
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شده است. امام صادق ) علیه السالم ( می فرماید: »الَکادُّ َعَلی َعَیاِله َکالُمَجاِهِد ِفی 
َسِبیِل اهلِل: کسی که برای بهبود اقتصاد همسر و فرزندانش زحمت بکشد همچون 

شخصی است که در راه خدا مجاهده کند« ) اخالق ُشبَّر:180(.

نیا ِإْسِتْعَفاَفًا َعِن النَّاِس  و امام باقر  ) علیه السالم ( می فرماید: » َمن َطَلَب الِرْزَق ِفی الدُّ
َفًا َعَلی َجاِرِه َلَقی اهلَل َعزَّ و َجــلَّ َو َوْجُهُه ِمثُل الَقَمِر لَیَلَئ الَبْدِر:  َو َســْعَیًا َعَلــی أْهِلِه َو َتَعطُّ
کسی که در دنیا به جهت بی نیازی جستن از مردم و بهبود وضع اهلش ، سعی و تالش و 
برای لطف و مهربانی کردن بر همســایه اش طلب رزق کند ؛ خداوند را در روز قیامت 
مالقــات می کند در حالی که صورتش همچون ماه شــب چهارده می درخشــد« ) اخالق 
ُشــبَّر:180( و در روایات حّتی افراد را به تالش و کوشش در جهت طلب رزق و بهبود 
وضــع اقتصادی ، در شــهر و دیارهایی غیر از وطن خود تشــویق می کنند. ا مام صادق  
) علیه السالم ( می فرماید: » ِإنَّ اهلَل لَُیِحبُّ اإِلْغِتَراَب ِفی َطَلِب الِرْزِق: به درستی خداوند به 
دیار غربت رفتن برای طلب رزق را دوست می دارد « ) اخالق ُشبَّر:180(. خداوند متعال 
نیز به عنوان خالق انســان به جنبه های روانی این مسأله اشاره نموده و همواره انسان را 
مورد تفقُّد و دلداری قرار داده است. و در آیات متفاوت قرآن کریم تحت عنوان رّزاق و 

روزی ده انسان ، وی را مورد خطاب قرار داده و توصیه هایی نموده است.

جهاد اقتصادی اجتماعی: سعی وتالش همه افراد اجتماع در باال بردن توان اقتصادی 
که مقوله ای تأثیر گذار در سایر انواع جهاد از مجاهدت های اخالقی و نظامی و علمی 
می باشد ؛ در دین مبین اسالم مورد توجه قرار گرفته است در سوره مبارکه انفال آیه 
ٍئ َو... : تا آنجا که می توانید قّوت را  وا َلهم َما اْســَتَطْعُتم ِمن ُقوَّ 06 می فرماید:»َو َأِعدُّ
در برابر دشمنان آماده سازید« خداوند به طور عام ، همه افراد را دستور به باال بردن 

قّوت و توان اجتماعی کرده است.

مفهوم تربيت جهادی
 تربیت جهادی نســخه ای از تربیت اسالمی است که به دنبال تربیت انسان جهادی 
است. انسانی که همواره خود را در میدان مبارزه می بیند و در این میدان نهایت تالش 
و کوشــش اود را در جهت رفع موانع میدان نبرد به کار می بندد. تربیت جهادی در پی 
ایجاد، تثبیت و تقویت شاخصه های جهادی که الزمه هر میدان مبارزه ای است؛ می باشد  
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) رجبی و نوروزی،1396(. قســمی از جهاد، مربوط به مبارزه انســان با نفس است. این 
مبارزه تالشــی برای کســب فضایل اخالقی و رفع رذایل است. در واقع تربیت اخالقی 
انســان در بســتر مبارزه انسان با صفات ناپسند شکل می گیرد. انســان جهادی ابتدا در 
میــدان ایــن مبارزه خود را قــوی می کند تا در مرحله بعد، که مرحله عملیاتی اســت و 
در حوزه قلمرو تربیت اجتماعی اســت، وارد عمل شــود. هر چه در تربیت اخالقی که 
مرحله ای مقدماتی است، بهتر مبارزه کند و پیروزی کسب کند در مرحله عملیاتی اجتماع 
موفقترخواهد بود. حضور اجتماعی انسان جهادی حضوری هدفمند و در جهت برطرف 
کردن موانع مسیر سعادت سایر انسان ها است. این حضور او را در میدان نبرد اجتماعی 
وارد می کند. بر این اساس شاکله مطلوب در تربیت جهادی را میتوان از مفاهیم مندرج 
در جهاد و هم چنین آیاتی که در خصوص جهادگران است، برداشت نمود. در شکل )1( 

چگونگی ارتباط تربیت با جهاد به تصویر کشیده شده است.

ماهیتانسان

تربیت

درون

تربیتهدایت

تربیت

بیرون

جهاد نزاع
دفاع از حق 
و مبارزه با باطل

شکل1.  مدل مفهومی ارتباط جهاد و تربیت

بــا توجــه به تعاریفی که بــه صورت خــاص از دو واژه »تربیــت« و »جهاد« ارائه 
شــد می توان گفت تربیت جهادی یعنی »ایجاد قدرت شــناخت حق، امید به تحقق آن 
و شــجاعت اقداِم بر اســاس آن « مبتنی بر مبارزه در تمامی عرصه های علمی، سیاســی، 
اقتصــادی، فرهنگــی و... جهت نیل به اهداف عالی یک مجموعــه و رفع موانعی که در 
رسیدن به آن وجود دارد، مي باشد )کوشکی،1:1393( به عبارت دیگر تربیت جهادی باعث 
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می شود که فرد جهادی با عشق و ایمان به خدا، خستگی ناپذیر، با گام هایی بلند و دارای 
شــتاب مدبرانه با بصیرت و دشمن شناســی خود از موانع پیش رو یکی پس از دیگری 
بگذرد و به  سوی ایجاد تمدن اسالمی به پیش رود. )عزتی،1393( همان طور که از مفهوم 
جهاد پیداست تربیت جهادی تربیتی است که در آن تالشی مضاعفی صورت می گیرد در 
مقابله با دشــمن و مشــکالت درونی و بیرونی و برای رسیدن به اهداف عالی و مقدس. 
بنابراین مفهوم تربیت جهادی، مفهومی است که انسان ها را با تخصص های مختلف اعم 
از مؤمن، بصیر، جهادی، والیت مدار، آرمان خواه، رسالت محور، انقالبی، تحول گرا، خالق 
و با نشــاط، منضبط و قانون گرا، کارآمد، خستگی ناپذیر، هوشمند، سالم و قوی، مردم دار 
و مردم یــار و با ظرفیت چندگانه به مجاهد فی ســبیل ا... تبدیل می کند به نحوی که تمام 
مهارت هــا و تخصص های آنان، در خدمت جهاد قرار می گیرد )ســلمانی و ســلمان پور 
سیاوشی، 1394: 5(. در حقیقت تربیت جهادی، به تناسب آثار خود، ظرفیت های گوناگونی 
در انسان ایجاد می کند. چنانچه این ظرفیت ها به خوبی مدیریت و هدایت شود، به بروز 
آثار انقالبی و حماســی مانــدگار و پرثمر در ابعاد گوناگون فــردی، اجتماعی، فرهنگی، 
سیاسی و دیگر عرصه های زندگی منتهی شود )رهنمایی، 1396: ۷(. یکی از ویژگی های 
برجســته تربیت جهادی، سرشــار بودن این نظام از محتوای غنی و کامل جهت رساندن 
بشــر به کمال است. انسان تربیت یافته به تربیت والییـ  جهادی، نیل به کمال و سعادت 
را در همراهی با ولی امر و وفاداری نسبت به فرمان وی می داند و تا حد توان تا آخرین 
درجــة ایثار از هیچ مجاهدتی دریغ نمی ورزد. تحقق خواســته های ولی امر برای چنین 
 فردی، از هر چیزی واالتر و حیاتی تر بر هر امری ضروری تر است )رهنمایی،1396: 5(. 
هدِف تربیت جهادی، رشــد هویت دانش آموزان و متربیانی اســت که بتوانند با تکیه بر 
عناصر و شاخصه های جهاد همچون حق شناسی، حق طلبی، عدالت خواهی و ظلم ستیزی، 
با نابرابری ها، نامالیمات و زیاده خواهی ها مبارزه کنند و در مقابل، فضایل و ارزش های 
الهی و انســانی را در ســطح جامعه گسترش دهند. به طور خالصه تربیت جهادی تربیتی 
است که قدرت شناخت حق، امید به تحقق آن و شجاعت اقداِم بر اساس آن را در متربی 
ایجاد کند. در مجموع می توان گفت که تربیت جهادی همان نسخه کامل و جامع تربیت 
دینی است که محصول آن پرورش انسان مؤمن مجاهد است و می تواند وجه تمایز اصلی 
مدل تربیت ناب اســالمی، با دیگر نسخه های ناقص از تربیت باشد )نقش و پارچه باف 
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دولتی،1394: 114(. بنابراین شــاخص های تربیت جهادی از نظر قرآن را می توان در دو 
بعد فردی و اجتماعی تقسیم نمود )آذر شب و میر مرادی، 1393: 5(.

شاخصه های فردی تربيت جهادی
شاخصه هایی که با تحلیل آیات و روایات برای روحیه و تربیت جهادی بیان شده اند 

عبارتند از:

ایمان و اخالص
 ایمان و اخالص از مهم ترین شاخص های تربیت جهادی ایمان و اخالص 
است. خداوند در آیاتی توفیق بر جهاد خالصانه و به دور از هرگونه ترس از 
سرزنشگران را جلوه فضل الهى دانسته است. این بدان معناست که هر کسی 
باشد  برده  بهره  ایمان و اخالص  از  اینکه  نمی یابد، مگر  این روحیه دست  به 
)آل عمران، آیات 1۷3 / 1۷4؛ مائده، آیه 54؛ ممتحنه، آیه 1(. در سوره آل عمران 
توانایی  فرد  به  به خدا،  ایمان  است.  در جهاد سفارش شده  لزوم اخالص  به 
می بخشد، عزم را استوار و اراده را مستحکم و گام  ها را ثابت و تحمل را باال 

می برد و همچنین به اهداف جنبه الهی و قدسی می بخشد .

توحید، ذکر خدا و تقوا
خداوند در آیاتش، شش ویژگی برای مؤمنان راستین ذکر می کند که یکی 
از این شش ویژگی اعتقاد قلبی به خداوند است. بنابراین چنانچه مؤمنان ایمان 
میدان  در  باشند،  برخوردار  راسخ  ایمان  ویژگی های  از  و  باشند  داشته  واقعی 
جهاد به پیروزی می رسند )قاسمی  و طاهری خدیو، 1393: ۷(. ذکر بسیار خدا 
از شاخص های مهم دیگر تربیت جهادی این است که انسان همواره خدا را در 
یاد داشته و خود را در محضر خدا ببیند. چنین حالتی موجب می شود که هرگز 
کار را در گستره کوچک دنیا و برآورد نیازهای مردم نبیند بلکه یک انگیزه قوی و 
آسمانی و بلندتری او را هدایت و تقویت کند )انفال، آیه45(. تقوا سبب اجتناب 
از تخلف در جهاد با مال و جان می شود. در آیه 44 سوره توبه به این نکته اشاره 
شده است که آن ها که به خدا و روز جزا ایمان دارند، هیچ گاه برای ترک جهاد )در 

راه خدا(، از تو اجازه نمی گیرند و خداوند پرهیزگاران را می شناسد.
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استغفار از اسراف
نیز از آداب جهاد  در سوره آل عمران آمرزش خواهی از اسراف در کارها، 
به  گرایش  ثروت  و  قدرت  موقعیت هایی چون  در  انسان ها  است.  مطرح شده 
اسراف می یابد. لذا باید همواره خود را در پناه خدا قرار داده و از هر گونه اسراف 
و خطا استغفار کند. خداوند در آیه 174 سوره آل عمران، آمرزش خواهى از گناه و 

اسراف در كار ها را از شاخص های جهاد و روحیه جهادی دانسته است.

استقامت ، مقاومت و سختی پذیری
انسان جهادی انسانی است که اهل اقدام و حرکت است و در این زمینه هر 
گونه سختی و مشکالتی را برای رضای خدا تحمل می کند )رجبی و نوروزی، 
1396: 15(. بنابراین این افراد جهت رسیدن به اهداف واال، پا روی لذت های در 
اختیار خود گذاشته و مشکالت و نامالیماتی که برای رسیدن به هدف واال ممکن 
است پیش روی او قرار گیرد، به جان و دل می پذیرد و به استقبال آن ها می رود و 

از آن ها گریزان نیست )موسویان، 139۷: 12(. 

شجاعت، خودباوری و شهامت در اقدام و شهادت طلبی
شجاعت و جسارت در فرهنگ جهاد تبلور می یابد. شاید عمده ترین دلیل آن 
را بتوان در عدم محافظه کاري نظام مدیریتی آن جستجو نمود. شجاعت صفتی 
بود که امام در آخرین پیام خود پس از ده سال فعالیت جهاد به آن نسبت دادند 
و فرمودند: »شجاعت دلیر مردان و شیرزنان جهادي مان در جهادمان علیه کفر و 

بیداد زبانزد خاص و عام است« )واشقانی فراهانی، 7:1390(.

صبر
در  اخالقی  شاخصة  اثربخش ترین  و  کلیدی ترین  تقوی  و  استقامت  صبر، 
روحیه جهادی نیروهای مسلح هست و قرآن آن را عامل جلب نصرت و امداد 
الهی درصحنه جنگ تلقی نموده است، آنجا که در آیه 123 سوره مبارکه آل عمران 
می فرماید: »َبلى ِإْن َتْصِبُروا َو َتتَُّقوا َو َیْأُتوُکْم ِمْن َفْوِرِهْم هذا ُیْمِدْدُکْم َربُُّکم ِبَخْمَسئ 
استقامت و تقوا پیشه کنید و  مین«. آرى، )امروز ( اگر  اْلَمالِئَکِئ ُمَسوِّ ِمن  آالٍف 
دشمن به همین زودى به سراغ شما بیاید، خداوند شمارا به پنج هزار نفر از 

فرشتگان، که نشانه هایى با خود دارند، مدد خواهد داد.
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نظم
از دیگر شاخص های روحیه جهادی نظم در امور است. خداوند در آیه 4 
سوره صف می فرماید که نظم نیرو ها در میدان جهاد، از شاخص های پسندیده و 

ارزشمند در تحقق روحیه جهادی است.

توکل و امید
عدم توجه به کمبود نیرو و امکانات ظاهری »قال الذین یظنون انهم مالقوا 
اهلل کم من فئئ قلیلئ غلبت فئئ کثیرئ باذن اهلل و اهلل مع الصابرین« ) بقره/ 249 ( در 
روحیه جهادی به کمبود نیرو و امکانات نسبت به دشمن توجه نمی شود بلکه 
با امید به فضل پروردگار، صبر و تالش مضاعف برای نیل به اهداف صورت 
می گیرد. ریشه ای ترین و محوری ترین شاخصه ی روحیه ی جهادی در نیروهای 
مسلح عامل ایمان و اتکای الی اهلل است که از اعتقادات راسخ آن ها سرچشمه 
گرفته و سایر شاخص ها را تحت الشعاع خود قرار می دهد. خداوند بار ها بر اصل 
توکل تأکید کرده و حتی به پیامبر)ص( سفارش کرده که در هنگام عزم بر انجام 
کاری اصل توکل را فراموش نکند، زیرا این خداوند است که برای اسباب، آثار 
قرار می دهد و مشیت اوست که تأثیرات را رقم می زند )آل عمران، آیه 159(. 
همین مسئله در خصوص جهاد نیز به عنوان یک شاخص مورد تأکید قرآن در آیه 

51 سوره توبه قرار گرفته است.

امر به معروف و نهی از منکر
شایان ذکر است امر به معروف و نهی از منکر از مصادیق جهاد است. حضرت 
علی)ع( در نامه 31 نهج البالغه خطاب به امام حسن می فرمایند: »امر به معروف 
کن تا از اهل معروف باشی« و نیز می فرمایند با تمام توان این کار را انجام بده 

)خاتمی ، خاتمی و براتی، 1391، ص14(.

پرهیز از غرور
قرآن کریم به مومنین یاد می دهد که همه موفقیتها و پیروزی های خود را به 
خدا نسبت دهند. »فلم تقتلوهم و لکن اهلل قتلهم و ما رمیت اذ رمیت و لکن اهلل 
رمى« )انفال 1۷(. قدرت و ثروت و موفقیت در امری موجب می شود که؛ انسان 
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دچار عجب و غرور شود و زمینه برای اشتباه و خطا فراهم گردد. خداوند در آیه 
4۷ سوره انفال از رهسپار شدن به جبهه هاى نبرد، با سرمستى و غرور نهی کرده 
است. این عامل در هر حوزه دیگری که مرتبط به جهاد است می تواند تأثیرات 

منفی و مخربی به جا گذارد.

پرهیز از سستی
مجاهدان اسالم بایستی از سستی در تعقیب دشمنان بپرهیزند. خداوند در آیه 
104 سوره نساء می فرمایند: »در راه تعقیب دشمن، هرگز سست نشوید. زیرا اگر 
شما درد و رنج می بینید، آن ها نیز همانند شما درد و رنج می بینند ولی شما امیدی 

از خدا دارید که آن ها ندارند و خداوند دانا و حکیم است«.

وظیفه شناسی
مسئولیت پذیري در فرهنگ جهاد بسیار باالست، زیرا فلسفه ورود برخی از 
نیروهاي ارزشی به جهاد به خاطر احساس مسئولیت بوده است. دفاع از کشور 
و محرومیت زدایی از چهره روستاها و انجام کارهاي زمین مانده همه نشان دهندة  
میزان باالي مسئولیت پذیري در جهادگران بوده  است ) واشقانی فراهانی،1390: 9(. 
خداوند در سورة مبارکة نساء آیة 79 می فرماید: و در راه خدا پیکار کن! تنها 
مسئول وظیفه خود هستى! و مؤمنان را بر این کار تشویق نما! امید است خداوند 
از قدرت کافران جلوگیرى کند )حتى اگر تنها خودت به میدان بروى!( و خداوند 
قدرتـش بـیشتر و مجـازاتش دردنـاک تر اسـت )سـلمانی و سـلمان پـور سیاوشی، 

.)1394

شاخصه های اجتماعی تربيت جهادی
دمیده شدن روح امید در جامعه

امید و امیدواری به رحمت الهی از ارکان دین اسالم است که با آن رکود 
و رخوت از انسان و جامعه جدا شده و نشاط و تعالی جایگزین آن می شود. 
از راه خدا محوری و  نیست، مگر  امید در دل و قلب ممکن  از دیدگاه قرآن 
اعتقاد به معاد و عامل مستقیم تالش ها و رفتارهای انسان می باشد )خاک پور، 
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حسومی، گلی و ایران منش، 3:1392 (. حضرت علی)ع( یکی از با اهمیت ترین 
علل شهادت طلبی را امید می داند )نوروزی، ۷:1389(.

اتحاد ، تعاون و همکاری:
هست  قدرت ها  و  نیروها  همگرایی  و  تجمیع  عامل  که  همکاری  و  تعاون 
از عوامل مهم در موفقیت بوده و از شاخص های کار جهادی هست خداوند 
در سوره مائده آیه 2 ما را به تعاون و همکاری در امور خیر و تقوی سفارش 

می نماید.
وُکْم َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحرا َأْن َتْعَتُدوا َو َتعاَوُنوا  »َو ال َیْجِرَمنَُّکْم َشاَننن َقاْو َأْن َصدُّ
َعَلى اْلِبرِّ َو التَّْقوى َو ال َتعاَوُنوا َعاَلى  ااْل ِثم َو اْلُعْدواِن َو اتَُّقوا اهللََّ ِإنَّ اهللََّ َشدیُد 
اْلِعقاب« و خصومت بر جمعّیتى که شما را از آمدن به مسجدالحرام )در سال 
و )همواره( در  تجاوز کنند!  و  تعّدى  شمارا وادار به  نباید  حدیبیه(  بازداشتند، 
راه نیکى و پرهیزگارى باید تعاون کنید! و )هرگز( در راه گناه و تعّدى همکارى 
ننمایید! و از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید که مجازات خدا شدید است. حضرت 
از  دوری  و  وحدت  را  شهادت  و  ایثار  فرهنگ  مؤلفه  زیربنایی ترین  علی)ع( 
تفرقه عنوان کرده اند. وحدت از مؤلفه  هایی است که ایثار و شهادت را در خود 
می پروراند. زیرا جهت حفظ وحدت و امنیت پایدار، به ایثار و ترجیح دیگری بر 

خود نیاز است )خطیبی، 11:1389(.

والیت  مداری
از آن جایی که تأسیس جهاد بر مبناي فرمان ولی فقیه و رهبر انقالب می باشد 
اطاعت از والیت فقیه و التزام عملی به آن از مهم ترین ویژگی هاي فرهنگ جهادي 
است.در تار و پود فرهنگ جهادی، اطاعت از امام و والیت موج می زند و چنان 
شور و نشاطی در وجود جهادگران ایجاد می کند به طوری که با هر فرمان او سر از 
پا نشناخته و می شتابند )معدنی، حسین پور و یاری ، 6:1395 (. خداوند در سوره 
نساء آیه 34 در خصوص اطاعت پذیری و والیت مداری می فرماید: »یا َأیَُّها الَّذیَن 
آَمُنوا َأطیعووا اهللََّ َو َأطیعووا الرَّسووَل َو ُأوِلی اْلَْمِر ِمْنُک َفِإْن َتناَزْعُت فی َشری ٍء 
َفُردُّوهو إَِلى اهللَِّ َو الرَّسوِل ِإْن ُرْنُت ُتْؤِمُنوَن ِباهللَِّ َو اْلَیْوِم اْلِخِر ذِلَك َخْیٌر َو َأْحَسُن 
َترْأویال« اى کسانى که ایمان آورده اید !اطاعت کنید خدا را !و اطاعت کنید پیامبر 
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خدا و اولوالمر]اوصیاى پیامبر[ را ! و هرگاه در چیزى نزاع داشتید، آن را به خدا 
و پیامبر بازگردانید )و از آن ها داورى بطلبید( اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان 

دارید! این )کار( براى شما بهتر و عاقبت و پایانش نیکوتر است.

احسان
کسی که دارای روحیه جهادی می باشد ناگزیر در امور خیر از دیگران سبقت 
و پیشی گرفته و درصحنه عمل ایفای نقش می نماید همان  گونه که مجاهدان فی 
سبیل اهلل برای دفاع در برابر حمالت غافل گیرانه دشمن به بالد اسالمی اینگونه 
عمل کردند دست روی دست نگذاشته و منتظر دیگران نشدند و تاریخ اسالم و 
جمهوری اسالمی ایران خود گواه این امر است. چراکه این سبقت در امور خیر 
دستور قرآن است آنجا که در سوره مبارکه بقره آیه19۷ می فرماید: »و ِلُکلٍّ ِوْجَهٌئ 
ُهَو ُمَولِّیها َفاْسَتِبُقوا اْلَخْیراِت َأْیَن ما َتُکوُنوا َیْأِت ِبُکُم اهللَُّ َجمیعًا ِإنَّ اهللََّ َعلى ُکلِّ 
َشْیٍء َقدیٌر« هر طایفه اى قبله اى دارد که خداوند آن را تعیین کرده است )بنابراین، 
زیاد( درباره قبله گفتگو نکنید! و به جاى آن در نیکی ها و اعمال خیر، بر یکدیگر 
سبقت جویید! هر جا باشید، خداوند همه شما را )براى پاداش و کیفر در برابر 
اعمال نیك و بد، در روز رستاخیز( حاضر می کند زیرا او، بر هر کارى تواناست 

)رشید و ادریسیان، 139۷: 13(.

وفاداری و تعهد
در  انسان  یعني حركت  دیگر می فرماید: جهاد  امام خامنه ای )ره( در جایی 
میدان حركت و مبارزه با مانع ها و مانع تراش ها و احساس تكلیف و تعهد. یك 
ملت وقتي معتقد به جهاد شد، در همه میدان ها پیشرو است. جهاد فقط تفنگ 
به دست گرفتن نیست، جهاد این است كه انسان خود را همیشه در میدان حركت 
و مبارزه با مانع ها و مانع تراش  ها ببیند، احساس تكلیف كند، احساس تعهد كند. 

) اسماعیل پور، 1393: 1(

ایثار و از خودگذشتگی
امیر مؤمنان علیه السالم حضرت علی )ع( مى فرماید: ایثار، خوى نیکوکاران 
و شیوه نیکان است. ایثار که در کالم رهبری معظم، توأم با روحیه جهادی آمده 
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است به معنای از خودگذشتگی و فداکاری است. یعنی مقدم داشتن و دانستن 
دیگران و مطالبات و نیازهای آنان را برخواسته   های خود رجحان دادن ولو آنکه 
نیاز خودمان بیشتر از سایرین باشد. اوج ایثار و کمال فداکاری لحظه ای است 
که آنچه خود بدان نیاز مبرم داریم دیگری را ارجح دانسته و در اوج رضایت، 
آن را تقدیم کرده و از مالمت و سرزنش اطرافیان نیز نهراسیم و از تصمیم خویش 

منصرف نگردیم.)احمدی، 1393: 2(.

روش پژوهش
در این پژوهش با توجه به ماهیت موضوع از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. روش 
تحلیل محتوا یکی از روش هایی که در چند دهه اخیر به شدت رو به گسترش بوده است. کرلینجر 
) Krippendorff, 1394& Holsti, 1374(. تحلیل محتوا را روشی پژوهشی برای توصیف عینی، 

منظم و کمی متغیرها دانســته است )بیابانگرد، 390:1384 (. در این روش پژوهشگر می کوشد 
از طریق مطالعه یک پیام مکتوب یا شفاهی، به داده هایی دست یابد تا به کمک آ نها، به بررسی 
ســؤال ها یا فرضیات پژوهش بپردازد  ) بورگ و گال1 ،1384(. ســه مرحله اصلی تحلیل محتوا، 
عبارتند از: 1.آماده سازی و سازماندهی )مرحله قبل از پیام(، 2.  بررسی مواد )پیام(، 3. پردازش 

نتایج )سرمد، بازرگان و حجازی به نقل از محمودی،139۷(.

جامعة آماري، نمونه و روش نمونه گيري
در کشور ما، کتاب درسی مظهر تحوالت برنامه درسی به شمار می رود و نارسایی های 
آن در عمل از بنیادی ترین معضالت نظام آموزشــی محسوب می گردد. بنابراین در دوره 
متوســطه اول کتاب های فارســی، پیام های آســمان و مطالعات اجتماعی به عنوان بستر 
تخصصی مناســب برای ارائه محتوای اخالقی به دانش آموزان دوره در نظر گرفته شده 
است. زیرا این درس با مأموریت تربیت اخالقی و ارزشی نظام تربیت رسمی و عمومی 
ارتباط اســتواری دارد )حســنی، 1395(. همچنین با توجه به این که هدف گذاران نظام 
آموزشــی در تدوین اهداف کلی دوره متوســطه اول به برنامه خاصی نظر نداشته و این 
مجموعه، چنانچه از نام آن بر می آید برای مجموع دروس نظام آموزشــی تدوین شــده 
اســت و لذا هر یک از دروس، عالوه بر محور کانونی خاص خود الزم است تا سر حد 

1. Borge &Gall
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امکان در خصوص توسعه سایر ابعاد اهداف کوشا باشند؛ بنابراین در این جا کتاب های 
درســی فارسی، پیام های آســمان و مطالعات اجتماعی، با توجه به توضیحات باال و نیز 
تمایل محققان و همچنین تمرکز آنان بر این نوع از کتاب های درســی به واســطه انجام 
تعدادی کار پژوهشی دیگر بر روی آن ها، انتخاب شده و سعی شده این جامعیت توجه 
بــه جمیع جهات ابعاد تربیت جهادی، در آن ها مالحظه شــود تا ضمن روشــن شــدن 
موضوع، تصویر مناســبی در اختیار مســئولین، برنامه ریزان، مؤلفین کتاب های درسی و 

سایر عالقه مندان قرار گیرد. 

ابزار  اندازه گيري
در این پژوهش، براي بررسي و تحلیل محتواي كتاب هاي هدیه های آسمان، فارسی 
و مطالعات اجتماعی، از فهرســت وارسي تحلیل محتوا، استفاده شده است. فرم اولیه 
تحلیل محتوا، براساس دیدگاه های مطرح شده بوسیله پوجما ن 1)2001(، بنسون)1382(، 
تهیه شــد. )به نقل از شبیری و عبدالهی، 1390( و سپس فرم اولیه در اختیار پنج نفر از 
صاحب نظران این حوزه )اســاتید(  براي تغییر و اصــالح قرار گرفت كه پس از اعمال 
نظرات آنها فهرست وارسي تحلیل محتواي نهایي تهیه گردید. مؤلفه ها و مصادیق این 

ابزار در جدول 1 قابل مشاهده است.

جدول1. مؤلفه ها و مصادیق تربیت جهادی

ف
مصادیقمؤلفه  های تربیت جهادیردی

به نام خداوند جان و خرد ایمان و اخالص1
كزین برتر  اندیشه برنگذرد

 ) فارسی نهم، ص 10(

كوه و دریا و درختان همه در تسبيح اند توحيد، ذكر خدا و تقوا2
نه همه مستمعين فهم كنند این اسرار 

)فارسی نهم، ص13(

در موقع حمام كردن و مسواک زدن، شيرآب را باز نگذاریم.استغفار از اسراف3
)مطالعات اجتماعی هفتم، ص84(

استقامت، مقاومت و 4
سختی پذیری

انسان عاقل در برابر حوادث و مشكالت زندگی، چگونه باید رفتار كند؟
)فارسی نهم،خودآزمایی ص 59(

1. pojman  
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ف
مصادیقمؤلفه  های تربیت جهادیردی

شجاعت، خود باوری 5
و شهامت دراقدام و 

شهادت طلبی

رهبر ما آن طفل 13 سال های است كه با نارنجک خود را زیر تانک  
انداخت و آن را منهدم نمود و خود نيز شربت شهادت نوشيد.

 )مطالعات اجتماعی هفتم، ص11(

برایت آرزومندم صبور باشی نه با كسانی كه اشتباهات كوچک می كنند صبر6
كه این كار ساده ای است بلكه با كسانی كه اشتباهات بزرگ می كنند.

)فارسی نهم، ص127(

هر جامعه ای برای حفظ نظم و امنيت و حقوق افراد به مقررات و قوانين نظم7
نياز دارد.

)مطالعات اجتماعی هفتم، ص17(

یوسف گم گشته بازآید به كنعان غم مخور توكل و اميد8
كلبة احزان شود روزی گلستان غم مخور

) فارسی نهم، ص 84(

 امر به معروف 9
و نهی از منكر

یكی از مسئوليت های افراد جامعه نسبت به هم توصية  یكدیگر به كار 
خير و پسندیده و باز داشتن هم از كار ناپسند است.

 )پيام های آسمان نهم، ص112(

گر تكبر می كنی با خواجگان سفله كن پرهيز از غرور10
ور تواضع می كنی با مردم درویش كن

) فارسی نهم ، فعاليت، ص 67(

هركس امروز در كارش كوتاهی و سستی كند در آینده به غم و  اندوه پركاری11
مبتال می شود. 

) پيام های آسمان هفتم، ص155(

مسئوليت مشترک مردان و زنان برای حفظ پاكی جامعه چيست؟وظيفه شناسی12
)پيام های آسمان هفتم،پرسش ها، ص146(

دميده شدن روح اميد 13
در جامعه

آنان كه گفتند پروردگار ما اهلل است سپس در این راه پایدار ماندند 
به  و  مباشيد  غمگين  و  نترسيد  كه  می شوند  نازل  آنان  بر  فرشتگان 

بهشتی كه وعده داده می روید. شاد باشيد.
) پيام های آسمان نهم،ص 38(

تعاون یعنی چه؟ اشكال مختلف تعاون در خانه، مدرسه، محله و جامعه اتحاد، تعاون و همكاری14
كدامند؟

)مطالعات اجتماعی هشتم ، ص1(

فقيهانی كه هدایت مردم را در زمان غيبت به عهده دارند باید دارای والیت مداری15
چه ویژگی هایی باشند؟

)پيام آسمانی نهم، ص57(

جدول 1.  )ادامه(
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بررسی جایگاه مؤلفه  های تربیت جهادی در کتاب های 
درسی دورة متوسطه اول

31 - 68

نوع مقاله: پژوهشی

ف
مصادیقمؤلفه  های تربیت جهادیردی

به كسانی كه احسان16 توانایی ها و وقت خود  ما، علم،  از طریق بخشش  افراد 
نيازمند هستند، یاری می رسانند.

)مطالعات اجتماعی هشتم، ص7(

بر دوستی كه به عهد خود وفا نمی كند، اعتماد نكنوفاداری17
)پيام های آسمان هفتم، ص146(

حضرت فاطمه)س( رسيدگی به محرومان را نيز عبادت و اطاعت خدا ایثار و از خودگذشتگی18
می دانست. بارها فقرا به درب خانه او می آمدند اما با آنكه خود ثروتمند 

نبود، آنچه داشت به آنها می بخشيد.
)پيام های آسمان هفتم، ص 4(

روایي و پایایی ابزار  اندازه گيري
براي تعیین روایي فهرست وارسي تحلیل محتوا، از روش روایي صوري، محتوایي 
و نظر متخصصان اســتفاده شــده اســت. براي تأمین پایایي ابزار  اندازه گیري از روش 
ویلیام اســکات1 استفاده شد. بدین صورت كه فرم تحلیل محتوا در اختیار چهار نفر از 
صاحب نظران حوزه آموزش متوســطه قرار گرفت که ضریب توافق آ نها براســاس داد 

ه های ذیل 90 درصد به دست آمد.

تعيين واحدهاي تحليل
بــراي تحلیل محتواي كتاب هاي درســی، در این پژوهش متن، تصویر، پرســش و 
فعالیت مورد بررسی قرار گرفته است و واحد تحلیل، مضمون در نظر گرفته شده است.

شيوه تحليل داده ها
امروزه برای تحلیل داده ها، روش های بســیاری ارائه شــده اســت که اساس آنها، 
محاســبه رتبه درصدی از فراوانی شــاخص ها اســت. در روش های مذکور مشکالت 

1. William Scott

جدول 1.  )ادامه(
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بررسی جایگاه مؤلفه  های تربیت جهادی در کتاب های 
درسی دورة متوسطه اول

31 - 68

نوع مقاله: پژوهشی

ریاضی وجود دارد که از اعتبار نتایج می کاهد )آذر،1380( در این پژوهش نتایج با روش 
آنتروپی شــانون1 که برگرفته از تئوری سیستم ها است، پردازش شده اند. در این روش، 
تحلیل داده ها بســیار قوی تر و معتبرتر انجام خواهد شــد. در نظریه سیستم ها ، آنتروپی 
شــاخصی اســت برای  اندازه گیری عدم اطمینان که با یک توزیع احتمال بیان می شود 
)آذر،1380( براســاس این روش که به مدل جبرانی مشــهور می باشد. داده های تحلیل 
محتوا با استفاده از شاخص های توصیفی در فرایند تحلیلی آنتروپی شانون بررسی شد. 
ابتدا فراوانی مؤلفه ها اســتخراج و در جدول مربوط درج شد. سپس داده های پژوهش 
در فرایند تحلیلی آنتروپی شــانون بهنجار کردن داد ه های جدول فراوانی، محاســبه بار 
اطالعاتی مقوله ها، و به دســت آوردن ضریب اهمیــت آنها  تجزیه و تحلیل و توصیف 

شدند که در ادامه به توضیح مراحل سه گانه آن پرداخته می شود.

مرحله اول: ماتریس فراوانی های جدول فراوانی بهنجار می شوند. برای این کار از 
این رابطه استفاده شد:

P =فروانی ماتریس هنجار شده ،  F=فراوانی مقوله
m =تعداد پاسخگو ،  j =شماره مقوله ،  i =شماره پاسخگو

مرحله دوم: بار اطالعاتی هر مقوله محاســبه و در ستون های مربوطه قرار داده شد. 
برای این منظور از رابطه ای که در پی می آید استفاده شد:

Ln=لگاریتم نپری ،  J=)n2و1و...و( ،  p=ماتریس هنجار شده
m =تعداد پاسخگو ،  j =شماره مقوله ،  i =شماره پاسخگو

1. Shannon
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درسی دورة متوسطه اول

31 - 68

نوع مقاله: پژوهشی

در روش آنتروپی شــانون، به مؤلفه هایی که دارای فراوانی بیشــتر و توزیع هدفمند 
می باشد، ضریب اهمیت باالتری تعلق می گیرد. نکته ضمنی اینکه، صرف فراوانی زیاد 
نمی تواند دال بر ضریب اهمیت باال باشــد. این روش به گونه ای اســت که مؤلفه هایی 
که فراوانی باال دارند اما توزیع ناهمســان و نامتناوب دارند، در مقایســه با مؤلفه هایی 
کــه دارای فراوانــی کمتر اما توزیع متناوب و همســان دارند، ضریــب اهمیت پایینی 
کسب خواهندکرد )صالحی عمران و سبحانی نژاد به نقل از محمودی، 14:1397 وفائی، 

فضل الهی قمشی و طالعی فرد، 15:1396(.

یافته های پژوهش 
یافته های حاصل از میزان توجه به مؤلفه  های تربیت جهادی در محتوای کتب فارسی 

دوره اول متوسطه در جدول 2 منعکس شده است .

 جدول 2. میزان توجه به مؤلفه های تربیت جهادی 
در محتوای کتب فارسی دورة اول متوسطه

ف
 مؤلفه های ردی

تربیت جهادی
مجموعنهمهشتمهفتم

فراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصد

2311/273719/682915/188915/26ایمان و اخالص1

2311/274222/344624/0811119/03توحيد، ذكر خدا و تقوا2

00000000استغفار از اسراف3

استقامت، مقاومت و 4
2210/783518/612613/618314/23سختی پذیری

5
شجاعت، خودباوری 
و شهامت دراقدام و 

شهادت طلبی
2612/743518/61189/427913/55

20/9831/59115/75162/74صبر6

20/9831/590050/85نظم7
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بررسی جایگاه مؤلفه  های تربیت جهادی در کتاب های 
درسی دورة متوسطه اول

31 - 68

نوع مقاله: پژوهشی

ف
 مؤلفه های ردی

تربیت جهادی
مجموعنهمهشتمهفتم

فراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصد

20/98157/9794/71264/45توكل و اميد8

امر به معروف و نهی از 9
0031/590030/51منكر

20/9831/5973/66122/05پرهيز از غرور10

62/94179/0494/71325/48پركاری11

188/82126/3884/18386/51وظيفه شناسی12

دميده شدن روح اميد 13
00000000در جامعه

41/96105/312412/56386/51اتحاد، تعاون و همكاری14

62/9442/12115/75213/60والیت مداری15

31/4710/5373/66111/88احسان16

94/412211/70105/23417/03وفاداری17

188/822211/702110/996110/46ایثار و از خودگذشتگی18

204100188100191100583100مجموع مؤلفه ها

جدول شــماره2 نشــان داد که: کل جمالت )جمالت، تصاویر، تمرین و سؤاالت( 
درکتب فارسی دوره اول متوسطه 583 واحد می باشد که از این تعداد محتوا: پایه هفتم با 
فراوانی 204، پایه هشتم با فراوانی 188، پایه نهم با فراوانی 191 را به خود اختصاص 
داده اســت. دربین مؤلفه های تربیت جهادی توحیــد، ذکر خدا و تقوا با فراوانی 111 و 
درصد فراوانی 19/03 بیشــترین فروانی را دارا بــوده و در رده دوم ایمان و اخالص با 
فراوانی 89 و درصد فراوانی 15/26 و استقامت، مقاومت و سختی پذیری با فراوانی 83 

و درصد فراوانی 14/23 در جایگاه سوم به لحاظ توجه بوده است. 

جدول 2.  )ادامه(
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بررسی جایگاه مؤلفه  های تربیت جهادی در کتاب های 
درسی دورة متوسطه اول

31 - 68

نوع مقاله: پژوهشی

جدول 3. داده های بهنجار شده ی مؤلفه های تربیت جهادی در محتوای کتب فارسی

ف
 بار اطالعاتینهمهشتمهفتممؤلفه های تربیت جهادیردی

)EJ(
 ضریب اهمیت

)WJ(

0/2580/4150/3250/9840/073ایمان و اخالص1

0/2070/3780/4140/9640/071توحيد، ذكر خدا و تقوا2

00000استغفار از اسراف3

استقامت، مقاومت و 4
0/2650/4210/3130/9830/072سختی پذیری

شجاعت، خودباوری و شهامت 5
0/3290/4430/2270/9680/071دراقدام و شهادت طلبی

0/1250/1870/6870/7570/056صبر6

0/40/600/6130/045نظم7

0/0760/5760/3460/8030/059توكل و اميد8

00/000100/2510/018امر به معروف و نهی از منكر9

0/1660/250/580/8740/064پرهيز از غرور10

0/1870/5310/2810/9170/068پركاری11

0/3750/250/3750/9860/073وظيفه شناسی12

دميده شدن روح اميد در 13
00000جامعه

0/1050/2630/6310/800/059اتحاد، تعاون و همكاری14

0/2850/1900/5230/9220/068والیت مداری15

0/2720/0910/6360/7830/058احسان16

0/2190/5360/2430/9210/068وفاداری17

0/2950/3600/3440/9970/074ایثار و از خودگذشتگی18
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نوع مقاله: پژوهشی

مطابق با جدول شماره3 بیشترین میزان توجه درکتاب های فارسی دوره متوسطه اول 
مربوط به مؤلفه  ایثار و از خودگذشــتگی با ضریب اهمیت 0/074 اســت.عالوه بر این 
بر اســاس داده های این جدول مؤلفه  ایثار و از خودگذشتگی بیشترین بار اطالعاتی را 
به خود اختصاص داده است . مؤلفه  های وظیفه شناسی ، مؤلفه  شجاعت ، خود باروری و 
شــهامت در اقدام و شهادت طلبی ، ، توحید و ایمان و اخالص ، والیت مداری به ترتیب 
در رتبه های بعدی قرار دارد . الزم به ذکر است که از مؤلفه  های 18 گانه بیشترین ضریب 
اهمیت مربوط به مؤلفه  امر به معروف و نهی از منکر اســت که الزم اســت مورد توجه 

قرار گیرد .

 جدول 4.  میزان توجه به مؤلفه های تربیت جهادی
 در محتوای کتب پیام های آسمان دورة  اول متوسطه

ف
 مؤلفه های ردی

تربیت جهادی
مجموعنهمهشتمهفتم

فراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصد

4318/692211/453115/429615/40ایمان و اخالص1

208/694523/432110/448613/80توحيد، ذكر خدا و تقوا2

00147/2910/49152/40استغفار از اسراف3

استقامت، مقاومت و 4
156/5263/124019/90619/79سختی پذیری

5
شجاعت، خودباوری 
و شهامت دراقدام و 

شهادت طلبی
156/5221/042612/93436/90

10/4352/6052/48111/76صبر6

0010/520010/16نظم7

10/4310/5262/9881/28توكل و اميد8
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درسی دورة متوسطه اول

31 - 68

نوع مقاله: پژوهشی

ف
 مؤلفه های ردی

تربیت جهادی
مجموعنهمهشتمهفتم

فراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصد

امر به معروف و نهی از 9
0021/04188/95203/21منكر

00000000پرهيز از غرور10

41/73136/7710/49182/88پركاری11

10947/396835/416431/8424138/68وظيفه شناسی12

دميده شدن روح اميد 13
00000000در جامعه

10/43147/2910/49162/56اتحاد، تعاون و همكاری14

52/17168/3394/47304/81والیت مداری15

135/6510/5283/98223/53احسان16

156/520062/98213/37وفاداری17

166/9521/04115/47294/65ایثار و از خودگذشتگی18

230100192100201100623100مجموع مؤلفه ها

جدول شــماره )4( نشان داد که: کل جمالت )جمالت، تصاویر، تمرین و سؤاالت( 
درکتب پیام های آســمان دوره امتوسطه اول 623 واحد می باشد که از این تعداد محتوا: 
پایه هفتم با فراوانی 230 و پایه هشــتم با فراوانی 192 و پایه نهم با فراوانی 201 را به 
خود اختصاص داده است. دربین مؤلفه های تربیت جهادی وظیفه شناسی با فراوانی 241 
و درصد فراوانی 38/68 بیش ترین فروانی را دارا بوده و در رده دوم ایمان و اخالص با 
فراوانــی 96 و درصد فراوانی 15/40 و توحید، ذکر خدا و تقوا با فراوانی 86 و درصد 

فراوانی 13/80 در جایگاه سوم به لحاظ توجه بوده است. 

جدول 4.  )ادامه(
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31 - 68

نوع مقاله: پژوهشی

 جدول5.  داده های بهنجار شدة بار اطالعاتی و ضریب اهمیت مؤلفه های تربیت جهادی
 در محتوای کتاب پیام های آسمان

ف
 بار اطالعاتینهمهشتمهفتممؤلفه های تربیت جهادیردی

)EJ(
 ضریب اهمیت

)WJ(

0/4470/2290/3220/9670/091ایمان و اخالص1

0/2320/5230/2440/9310/087توحيد، ذكر خدا و تقوا2

00/9330/0660/2230/021استغفار از اسراف3

استقامت، مقاومت و 4
0/2450/0980/6550/7740/073سختی پذیری

5
شجاعت ، خودباوری 
و شهامت دراقدام و 

شهادت طلبی
0/3480/0460/6040/7420/070

0/0900/4540/4540/8510/080صبر6

00/000100/1500/014نظم7

0/1250/1250/750/6700/063توكل و اميد8

امر به معروف و نهی از 9
00/10/90/30/028منكر

00000پرهيز از غرور10

0/2220/7220/0550/6650/063پركاری11

0/4520/2820/2650/9720/091وظيفه شناسی12

دميده شدن روح اميد در 13
00000جامعه

0/0620/8750/0620/4220/039اتحاد ، تعاون و همكاری14

0/1660/5330/30/9060/085والیت مداری15

0/590/0450/3630/7460/070احسان 16

0/71400/2850/5450/051وفاداری17

0/5510/0680/3790/8020/075ایثار و ازخودگذشتگی18
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نوع مقاله: پژوهشی

مطابق با جدول شــماره 5 بیشترین میزان توجه در کتاب های پیام های آسمان دوره 
متوســطه اول مربوط به مؤلفه های ایمان و اخالص و وظیفه شناســی با ضریب اهمیت 
0/091 بوده اســت. عالوه بر این بر اســاس داده های این جدول مؤلفه  وظیفه شناسی و 
مؤلفه  ایمان و اخالص بیشترین بار اطالعاتی را به خود اختصاص داده است . مؤلفه  های 
والیت مداری ، ایثار و از خودگذشتگی ، استقامت ، مقاومت و سختی پذیری و شجاعت ، 
خودباوری و شهادت در اقدام شهادت طلبی به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارد . الزم 
به ذکر است که از مؤلفه  های 18 گانه بیشترین ضریب اهمیت مربوط به مؤلفه  استغفار از 

اسراف است که الزم است مورد توجه قرار گیرد .

 جدول 6.  میزان توجه به مؤلفه های تربیت جهادی در محتوای کتب مطالعات اجتماعی
 دورة اول متوسطه

ف
 مؤلفه های ردی

تربیت جهادی
مجموعنهمهشتمهفتم

فراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصد

00131/76121/99251/70ایمان و اخالص1

30/44101/35233/82362/45توحيد، ذكر خدا و تقوا2

81/1900182/99261/77استغفار از اسراف3

استقامت، مقاومت و 4
30/44273/66396/47694/70سختی پذیری

5
شجاعت، خودباوری 
و شهامت دراقدام و 

شهادت طلبی
30/44222/98396/47644/36

0030/4020/3350/34صبر6

40/5910/1340/6690/61نظم7

000010/1610/06توكل و اميد8

امر به معروف و نهی 9
00152/0310/16161/09از منكر
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نوع مقاله: پژوهشی

ف
 مؤلفه های ردی

تربیت جهادی
مجموعنهمهشتمهفتم

فراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصد

00000000پرهيز از غرور10

0060/8110/1670/47پركاری11

8011/997910/738013/2823916/31وظيفه شناسی12

دميده شدن روح اميد 13
000010/1610/06در جامعه

162/39435/84264/31855/80اتحاد، تعاون و همكاری14

0070/95213/48281/91والیت مداری15

91/34212/8550/83352/38احسان16

00111/4981/32191/29وفاداری17

30/44222/98172/82422/86ایثار و از خودگذشتگی18

6671007361006021001465100مجموع مؤلفه ها

جدول شماره 6 نشان می دهد که کل )جمالت، تصاویر، تمرین و سؤاالت( درکتب 
مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی 1465 واحد می باشد که از این تعداد محتوا: پایه هفتم با 
فراوانی 66۷ و پایه هشتم با فراوانی ۷36 و پایه نهم با فراوانی 602 را به خود اختصاص 
داده اســت. در بین مؤلفه های تربیت جهادی، وظیفه شناســی با فراوانی 239 و درصد 
فراوانی 16/31 بیشــترین فروانی را دارا بوده و در رده دوم اتحاد، تعاون و همکاری با 
فراوانی 85 و درصد فراوانی 5/80 و استقامت، مقاومت و سختی پذیری با فراوانی 69 و 
درصد فراوانی 4/۷0 در جایگاه سوم به لحاظ توجه بوده است. داده های بهنجار شده ، بار 
اطالعاتــی و ضریب اهمیت مؤلفه  تربیت جهادی در محتوای کتاب مطالعات اجتماعی 

در جدول 7 منعکس شده است.

جدول 6.  )ادامه(
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نوع مقاله: پژوهشی

 جدول7. داده های بهنجار شدة  مؤلفه های تربیت جهادی 
در محتوای کتب مطالعات اجتماعی

ف
مؤلفه های تربیت ردی

 بار اطالعاتینهمهشتمهفتمجهادی
)EJ(

 ضریب اهمیت
)WJ(

00/520/480/6310/061ایمان و اخالص1

0/0830/2770/6380/7730/074توحيد، ذكر خدا و تقوا2

0/03700/690/5620/054استغفار از اسراف3

استقامت، مقاومت و 4
0/0430/390/560/7520/072سختی پذیری

5
شجاعت، خودباوری 
و شهامت دراقدام و 

شهادت طلبی
0/0460/340/6090/7400/071

00/60/40/6130/059صبر6

0/440/110/440/8790/085نظم7

000/00010/0520/005توكل و اميد8

امر به معروف و نهی از 9
00/390/0620/2130/021منكر

00000پرهيز از غرور10

00/850/140/3740/036پركاری11

0/3340/3300/3340/9800/095وظيفه شناسی12

دميده شدن روح اميد در 13
000/0010/0520/005جامعه

0/1880/5050/3050/9300/089اتحاد، تعاون و همكاری14

00/250/750/5120/049والیت مداری15

0/250/60/1420/8500/082احسان16

00/570/420/6200/059وفاداری17

0/0710/520/4070/8140/078ایثار و از خودگذشتگی18
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نوع مقاله: پژوهشی

مطابق با جدول شــماره 7، بیشــترین میزان توجه در کتاب های مطالعات اجتماعی 
دوره متوسطه اول مربوط به مؤلفة وظیفه شناسی با ضریب اهمیت 0/095 است. عالوه 
بر این بر اســاس داده های این جدول مؤلفه  وظیفه شناســی و مؤلفــه  اتحاد و تعاون و 
همکاری بیشترین بار اطالعاتی را به خود اختصاص داده است . مؤلفه  های نظم، احسان 
و شــجاعت ، خودباوری و شــهادت در اقدام شهادت طلبی به ترتیب در رتبه های بعدی 
قرار دارد . الزم به ذکر است که از مؤلفه  های 18 گانه بیشترین ضریب اهمیت مربوط به 

مؤلفه  توکل و امید است که الزم است مورد توجه قرار گیرد .

بحث و نتيجه گيری
در ایـن مقالـه بـا محـور قـرار دادن قـرآن و کالم امیرالمومنین معنا و مفهـوم جهاد و 
تربیـت جهـادی مشـخص شـده و پـس از تبیین گسـترده و اهمیت آن، آثـار و پبامدهای 
فـردی و اجتماعـی این مدل تربیتی تبیین شـده اسـت. می توان گفت کـه تربیت جهادی 
نقـش کلیـدی و غیرقابـل جایگزینی را در مکتب تربیتی اسـالم به خـود اختصاص داده 
اسـت. بنابرایـن تربیـت جهـادی یعنـی »ایجاد قدرت شـناخت حـق، امید بـه تحقق آن 
و شـجاعت اقـداِم بـر اسـاس آن « مبتنـی بر مبـارزه بلکـه در تمامی عرصه هـای علمی، 
سیاسـی، اقتصـادی، فرهنگـی و... جهـت نیـل بـه اهـداف عالـی یـک مجموعـه و رفـع 
موانعـی کـه در رسـیدن بـه آن وجـود دارد. تربیـت جهادی سـطح اسـتقامت و بردباری 
فـرد و جامعـه را در شـرایط سـخت و حسـاس بـاال می برد و روح شـجاعت، شـهامت، 
شـهادت طلبی ، خـود بـاوری، پر کاری و کم توقعی و امیـد و آمادگی دائمی را در جامعه 

می دمـد و رحمـت و مغفـرت الهـی را بـه دنبال خواهد داشـت.
یافته هـای حاصـل از پژوهـش نشـان می دهـد کـه در محتـوای کتاب هـای فارسـی، 
بـه مؤلفه هـای تربیـت  پیام هـای آسـمانی و مطالعـات اجتماعـی دوره متوسـطه اول 
جهـادی توجـه نسـبتا خوبـی شـده ولی توجهـی متعادل و جامعـی به مؤلفه  هـای تربیت 
جهـادی در محتـوای کتاب هـا نشـده اسـت و میـزان توجـه بـه هـر یـک از مؤلفه  هـای 
تربیـت جهـادی متفـاوت بوده و در کتب درسـی سـه پایـه از توزیع یکسـانی برخور دار 
نبـوده اسـت. میـزان اهمیـت به تربیـت جهـادی در کتاب هـاي پیام های آسـمان در رتبة 
اول و در کتاب هـای فارسـی در رتبـة دوم و در کتاب هـای مطالعـات اجتماعـی در رتبـة  



64

 ë سال پنجم
 ë 2 شمارة
ë 15 شمارة پیاپی
ë 1399 تابستان

دکتر محمود شرفی و ...

ی
الم

س
ت ا

ربی
و ت

م 
لی

تع
ی 

رد
ارب

 ک
ل

سائ
 م

ي(
ش

وه
 پژ

ي ـ
لم

)ع
ه 

ام
ل ن

ص
ف

بررسی جایگاه مؤلفه  های تربیت جهادی در کتاب های 
درسی دورة متوسطه اول

31 - 68

نوع مقاله: پژوهشی

سـوم قـرار دارد. تحلیـل محتـوای کتـب فارسـی متوسـطه اول نشـان داد کـه از مجموع 
583 واحـد شـمارش شـده در محتـوای کتـب سـه پایـه 666 مـورد فراوانـی در رابطه با 
مؤلفـه و مفاهیـم مربـوط بـه تربیـت جهادی می باشـد بیشـترین ضریب اهمیـت مربوط 
بـه مؤلفــ  ایثـار و ازخودگذشـتگی بـا ضریـب اهمیـت 0/074 اسـت و طبـق یافته های 
به دسـت آمـده مؤلفه  هـای توحیـد، ذکـر خـدا و تقـوا، ایمـان و اخـاص، اسـتقامت، 
مقاومت و سـختی پذیری، شـجاعت ، خودباوری و شـهامت دراقدام و شـهادت طلبی و 
ایثار و ازخودگذشـتگی بیش از سـایر مؤلفه  ها در کتب فارسـی اشـاره شـده اسـت و به 
مؤلفه  هـای پرهیـز از اسـراف، نظـم، امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر ، صبر کمتـر توجه 
شـده اسـت. ایـن نتیجـه با یافته هـای پژوهـش اصغـری، حسـین آبادی  و اسـماعیل زاده 
)۱3۹7(، جعفـری هرنـدی ویـزد خواسـتی)1393( همسـو می باشـد. در تبییـن نتایـج 
می تـوان گفـت کـه در کتاب هـای درسـی بعـد از انقـاب به ارزش هـای دینـی از جمله 
انقـاب فرهنگـی، ایثارگـری و جهـاد بیشـتر توجه شـده اسـت. نتایج حاصل نشـان داد 
کـه محتـوای کتـب درسـی دوره متوسـطه اول، تبلیـغ و ترویـج ارزش های دفـاع مقدس 
را افزایـش می دهـد. ایـن بـدان معناسـت کـه محتـوای کتب درسـی دوره متوسـطه اول 
ارزش هـای دفـاع مقـدس و سـبک زندگـی جهـادی را تبلیـغ و ترویـج می کننـد زیـرا 
پژوهشـگران دریافتنـد کـه در دوره متوسـطه اول، کـودکان بـه مرحلـه تفکـر انتزاعـی 

رسـیده اند و بایـد در ایـن دوره بیشـتر بـه ایـن مفاهیـم پرداخته شـود.
از سـوی دیگـر در بررسـی کلـی از مجمـوع 623 واحـد شـمارش شـده بـراي کتب 
پیام هـای آسـمان دوره اول متوسـطه در محتـوای کتـب 7۱8 مـورد فراوانـی در رابطه با 
مؤلفـه و مفاهیـم مربـوط بـه تربیت جهادی می باشـد بیشـترین تعداد فراوانـی مربوط به 
مؤلفــ »وظیفه شناسـی« بـا 24۱ واحـد و بیشـترین ضریب اهمیت مربـوط به مؤلفه  های 
بـا ضریـب اهمیـت 0/0۹۱ می باشـد. در حالـی  ایمـان و اخـاص و وظیفه شناسـی 
کـه بـه مؤلفه  هـای پرهیـز اسـراف، نظـم و امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر کمتـر از 
سـایر مؤلفه  هـا پرداختـه شـده اسـت و مؤلفــ  پرهیـز از غـرور در ایـن کتاب هـا مـورد 
غفلـت قـرار گرفتـه اسـت. ایـن یافته هـا بـا نتایـج پژوهش های اصغـری، حسـین آبادی  
و اسـماعیل زاده )۱3۹7(، جعفـري هرنـدي و یزدخواسـتي )۱3۹3( هـم خوانـی دارد. 
 زیـرا پژوهشـگران بـه ایـن نتیجـه رسـیده اند کـه چـون در دوره راهنمایـی دانش آموزان 
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بـه مرحلـه تفکـر انتزاعـی رسـیده اند، ضـروری اسـت تـا در ایـن دوره بیشـتر بـه ایـن 
مفاهیـم ایثـار و شـهادت پرداختـه شـود. همچنیـن بعد از انقـاب در کتاب های درسـی 
بـه ارزش هـای دینـی بیشـتر توجـه شـده اسـت. در تبییـن نتایـج می تـوان گفـت کتـب 
دینـی بـه حقـوق و وظایـف سـه گانه انسـان )حـق اهلل، حق النـاس، حق النفـس( پرداخته 
و از ایـن رو تمامـی واحدهـای شـمارش شـدة  آن بـه مؤلفــ  وظیفه شناسـی ارتبـاط 
می یابـد. در نهایـت نتایـج نشـان داد کـه در محتـوای کتاب هـای مطالعـات اجتماعـی 
متوسـطه اول از مجمـوع 2065 واحـد شـمارش شـده تنها 703 مورد فراوانـی در رابطه 
بـا مؤلفـه و مفاهیـم مربـوط بـه تربیـت جهـادی مشـاهده شـد. بیشـترین تعـداد فراوانی 
مربـوط بـه مؤلفــ  »وظیفه شناسـی« با 23۹ واحد و بیشـترین ضریـب اهمیت مربوط به 
مؤلفــ  وظیفه شناسـی بـا ضریـب اهمیـت 0/0۹5 می باشـد. براسـاس یافته هـای تحقیق 
در کتـب مطالعـات اجتماعـی ماننـد دو کتـاب قبـل بـه مؤلفه  هـای توحیـد، ذکـر خـدا و 
تقـوا، ایمـان و اخـاص، اسـتقامت، مقاومت و سـختی پذیری، شـجاعت ، خودباوری و 
شـهامت دراقدام و شـهادت طلبی و ایثار و از خودگذشـتگی بیشـتر توجه شـده اسـت. 
امـا بـه مؤلفه  هـای پرهیـز از غـرور و امیـد توجـه چندانـی نشـده اسـت. ایـن یافته ها با 
نتایـج تحقیقـات اصغـری، حسـین آبادی  و اسـماعیل زاده )۱3۹7(، جعفـري هرنـدي و 

یزدخواسـتي ) 1393( هم خوانـی دارد . 
به طـور خاصـه نتایـج نشـان دهندة کمرنـگ بـودن نسـبی بعضـی مفاهیم مربـوط به 
فرهنـگ جهـادی و وجـود نارسـایی هایی در ایـن زمینـه اسـت ، اشـاره  انـدك بـه ایـن 
فرهنـگ در آمـوزش و پـرورش عمومـی و همگانـی، ضـرورت بخـش توجـه بیشـتر 
دسـت اندرکاران برنامه ریـزي و مؤلفـان کتاب هـاي درسـی بـه ایـن مهم اسـت؛ توجهی 
کـه نـه تنهـا در قالـب برنامــ درسـی صریـح، بلکـه در قالـب برنامــ درسـی پنهـان و بـا 
رویکـرد تکویـن فنـی، مهره چینـی عوامـل مختلـف برنامـه و از جمله ارائـه محرک هاي 
الزم را در عمـق متـن درسـی ضـرورت می بخشـد. خلـق محتـواي متناسـب بـا انـواع 
عوامـل مفهومیجهـاد در قالب انواع واحدهاي تحلیلی مورد بررسـی به منظور اسـتفاده 
مـداوم در به روز  سـازي محتـواي کتاب هـاي درسـی دوره متوسـطه می توانـد در دسـتور 
کار برنامه ریـزان درسـی دفتـر تألیـف کتاب هـاي درسـی قـرار داده شـود همچنینتوزیع 
نامتـوازن مصادیـق توجـه بـه عوامـل مفهومـی جهـاد در واحدهـاي تحلیلـی کتاب هاي 
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درسـی، حکایـت دارد کـه برنامه ریـزان درسـی می تواننـد با بررسـی ظرفیـت واحدهاي 
تحلیلی مختلف از حداکثر آنها به گونه اي متناسـب براي توسـعه و تعمیق انواع عوامل 
مفهومـی ایثـار و شـهادت اسـتفاده کننـد. بر اسـاس یافته های فوق پیشـنهاد می شـود که 
بـه تحلیـل محتـوای کتـب دوره  هـای مختلـف تحصیلـی بـا توجه بـه مؤلفه هـای تربیت 
جهـادی پرداختـه شـود. عـاوه بر این بررسـی رابطه نگـرش جهادی معلمـان و مدیران 
مـدارس بـا تربیـت جهـادی دانش آمـوزان و همین طـور بررسـی آسیب شناسـی موانـع 
تربیـت جهـادی دانش آمـوزان در مقاطـع مختلـف تحصیلـی از موضوعاتی اسـت که به 

عاقمنـدان ایـن حوزه پیشـنهاد می شـود.

تشکر و قدر دانی 

بدین وسیله از آموزگاراّن دبیران و کارشناسان و صاحب نظران که ما را 
در تهیه چارچوب تحلیل محتوای کتاب های مورد مطالعه یاری نموده اند 

صمیمانه تشکر و قدردانی یه عمل می آید.
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دکتر سمیه غالمی *            محبوبه مشهدی  زاده ** 

چکیده
هدف از پژوهش حاضر سنجش میزان اثربخشی آموزش مهارت های شهروندی مبتنی بر 
حقوق شهروندی رساله حقوق امام سجاد)ع( بر میزان آگاهی از حقوق و نیز عمل به این حقوق 
بود. این پـژوهش از نـوع تحقیقـات تـرکیبی کیفیـ   کمی بـود. در قسمت اول با بهره گیری 
از روش کیفی محتوای آموزشی مناسب برگرفته از رسالة حقوق تدوین شد و در قسمت کمی 
بـا شیوه نیمه تجربی و با پیش آزمونـ  پس آزمون همـراه بـا گــروه کنترل انجام شد. روش 
نمونه گیری در بخش کیفی، هدفمند و تعداد 5 نفر از متخصصان برنامه  ریزی درسی بود و در 
بخش کمی، جامعه پژوهش شامل نوجوانان متوسطه اول شهر بندرلنگه بود که با استفاده از 
روش نمونه  گیری خوشه  ای، تعداد 60 نفر در قالب دو گروه 30 نفره آزمایش و کنترل جایگزین 
ـ  پس  آزمون با گـروه کـنترل  شدنـــد . پـژوهش با طـرح پژوهشی نیمه تجربی پیش  آزمون 
در 11 جلسه آموزشی انجام پذیرفت. ابزار گردآوری اطالعات پرسش نامه  های محقق ساخته 
»آگاهی از حقوق شهروندی« و »رفتار شهروندی« بود که از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار 
بودند. جهت تحلیل یافته  ها از آزمون  های تی مستقل و تحلیل واریانس چندمتغیری استفاده 
شد که یافته  ها نشان داد آموزش مهارت های شهروندی منجر به افزایش آگاهی نوجوانان از 
حقوق شهروندی شده و همچنین باعث تغییر رفتار آنان می  گردد. با توجه به نتایج این بررسی 

با تمرکز بر آموزش برنامه درسی مبتنی بر رساله حقوق می  توان روابط اجتماعی را بهبود داد.

واژگان کلیدی: مهارت شهروندی، رساله حقوق امام سجاد)ع(، آگاهی از حقوق شهروندی، رفتار شهروندی

* نویسنده مسئول: استادیار روان شناسی تربیتی، دانشکده روان شناسی، مجتمع آموزش عالی الرستان، الرستان، ایران.......................
Email: somayeg@yahoo.com
** دانش  آموختة کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی )واحد بندر لنگه(، هرمزگان، ایران.

ï تاریخ پذیرش: 1399/04/11 ï تاریخ دریافت: 1399/07/10  

اثربخشی آموزش مهارت های شهروندی 
 مبتنی بر رساله حقوق امام سجاد)ع( 

 بر آگاهی از حقوق شهروندی 
و عمل به آن در دانش آموزان متوسطه اول
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مقدمه
مفهوم شــهروندی اگر چه دارای یک تاریخ طوالنی اســت اما هنوز هم مبهم 
و مســئله دار است. یونگ استدالل می کند که شهروندی درحقیقت مجموعه ای از 
ارتباطات عمدی بین مردمی اســت کــه می خواهند از حالت طبیعی یعنی حالتی 
کــه زندگی به صورت منــزوی، فقیرانه و حیوانی جریــان دارد اجتناب ورزند. از 
این رو شــهروندی، نوعی قرارداد اجتماعی است که هدف اصلی آن ارتقا، رفاه و 
امنیت در ســطح جامعه است و ضرورتاًً به این امر می پردازد که افراد یک جامعه 
چگونه باید رفتار کنند تا به این هدف برسند )McEvan, 2003(. بنابراین اگر جامعه 
به شــهروندان مفید و مؤثر نیاز دارد پس باید مطمئن شــود که این شهروندان از 
طریق فرصت هایی برای اکتساب مهارت ها، توانایی ها و اطالعات ضروری تربیت 

 .)SLO, 2002( می شوند
از نظر برن شــهروندي مقوله  اي دربارة عملكرد افراد اســت به گونه  اي كه در 
یك جامعة دموكراتیك بتوانند در محیط خود و محیط اجتماعي دیگران تأثیرگذار 
باشــند. به عبارتی شــهروندي را مي  توان پاي بندِي فعال بــه ارزش  هاي مبتني بر 
حقوق، وظایف عام و اخالق مشــاركت به صورتي فعاالنه و نه منفعـــالنه قلمداد 
نمود. شــهروندي به وســیلة  مجموعه حقوق ـ  وظایف، تعهــدات و ارزش  هاي 
به وجود آمده از آنها مسیری براي توزیع عادالنة منابع زندگي، همراه بـا مـشاركت 
و پویـــایي فـــراهم مـــي  سازد. البته پاي بند بودن به ارزش  هاي جمعي به معنـي 
فرامـــوش كـردن هویـت فـــردي، ارزش  هاي شخصي، قواعد و راه و روش هاي 
فردي نیســت. قبول ارزش  هاي عمومي و احتــرام و عمل به آنها، مي  تواند بدون 

 .)Born, 1996( تضاد با ارزش  هاي فردي، جایگـاه خـود را داشـته باشد
 مبنای شــهروندی بر اساس نگرش به شــهروندی، حقوق و تعهدات مربوط 
به آن متفاوت اســت. با توجه به این که نظریه های مختلفی درباره ی مشــروعیت 
وجود دارد، می  توان گونه های مختلفی را برای شهروندی به دست آورد. در برخی 
از نظریه ها، شــهروندی کاماًل رقیق و تضعیف می شــود، اما اگر شهروندی را در 
معنای عام آن در نظر گرفته شــود، میان این نظریه ها و الگوی شهروندی تناسب 
وجود خواهد داشت. نمونه هایی از مبانی شهروندی عبارتند از شهروندی مبتنی بر 
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نگرش سنتی به مشروعیت، شهروندی مبتنی بر آموزه های دینی، شهروندی مبتنی 
بر قرارداد اجتماعی، شــهروندی باال ـ  پایین و شــهروندی نخبه  گرایانه )عربی فر، 
1389(. به طور خالصه، شــهروندی مفهومی اجتماعیـ   سیاسی است که در سیر 
تحول تاریخی خود راه پرفراز ونشیبی را پیموده است. این مفهوم به مجموعه ای 
از انتظارات در زمینه حقوق و مســئولیت ها در اجتماع اســت که اعضا نســبت 
به یکدیگــر، نهادها و جامعه دارند. بنابراین، حقوق شــهروندی مجموعه قواعد 
و قوانینی اســت که زمینه  ساز ورود شــهروندان به عرصه های مختلف اجتماعی 
جامعه اســت. ازایــن رو تمایالت و روابط اجتماعی افــراد منطبق بر این قوانین 
وضع می  شــود. همچنین عوامل اجتماعی ـ   فرهنگی نیز نقش مؤثری در آگاهی 
یا عدم آگاهی شــهروندان از حقوق خود ایفا می کند )توســلی و نجاتی حسینی، 
1383(. عــالوه بــر تفاوت در مفهوم شــهروندی، مؤلفه  های شــهروندی از نگاه 
صاحب نظران مختلف نیز، متفاوت است. مینکلر احساس تعهد، احساس برابری، 
کنجــکاوی، ترقی  طلبی، اطاعت از قانون، توجه به نفع عمومی و مشــارکت را از 
مؤلفه  های شهروندی قلمداد می کند )Minkler, 1998(. اندیشمند دیگری بنام توماس 
دی مشــارکت، تعاون، همکاری و دانایی محوری را مؤلفه  های اصلی شــهروندی 
برمی شمارد )Thomas Dee, 2004(. آراستگی شخصی، دانش محوری محلی ـ  ملی 
ـ  جهانی، سخت کوشی، وطن  پرستی، نوع دوستی مؤلفه  های شهروندی از دیدگاه 

.)Liu,2001( لیو است
در ایران مهرمحمدی در سال 1377 در تبیینی جامع، اندیشه  ورزی، ژرف اندیشی، 
سعه  صدر، عزت نفس، قانون  پذیریی، احـساس خـود ارزشـمندی، تحمل اندیشه های 
مخالف، قانون گرایی، پرسشگری، کنجکاوی، تمایل به تفکر خالق و واگرا در حل 
مسائل، توانایی و اعتماد به نفس، تمایل به رقابت سازنده، عدم تمکین به روابط 
مبتنی بر قدرت مستبدانه، تقویت روحیـــه جرأت در ابراز اندیـــشه را از جملـه 
ویژگی هایی می داند کـــه مفهـوم شـهروندی بر آنها مبتنی است. کیشانی فراهانی، 
فرمهینی فراهانی و رهنما )1392( مؤلفه  هاي اساسي تربیت شـهروندي اسـالمی 
ـ  ایرانی را با توجه به منابع دینی چون قرآن، نهج البالغه، روایات، کتب اشــعار، 
 گــروه افراد خبره و در نهایت روش های آماری شناســایی کردند و این موارد را 
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برشمردند: ارزشــــمندي، هدفمنــــدي، روشــ ــمندي، نــوع دوســــتي، مــردم 
ســاالري دینــي، شایسته  ساالري، جستجوگري، استقالل فردي، كفایت، سالمت، 
وطن دوســـتي و اعتدال. پژوهش حاضر الگوی تورنی پورتا، لهمان، اســؤالد و 
شولز و صالحی، محمدی پویا و ترکاشوند )1398( را مبنای نظری کار خود قرار 
داده است. در این الگوها شهروندی سه مؤلفه  شناختی، رفتاری و عاطفی را شامل 
می  شود. بعد شناخت ناظر به دانش و آگاهی فرد از حقوق شهروندی است. عالوه 
بر بعد آگاهی از حقوق شهروندی، شهروندی دو مؤلفه  عاطفی و رفتاری نیز دارد. 
وقتی فرد مهارت یاد گرفته شده را در عمل نشان دهد، رفتار شهروندی را از خود 
بروز داده است. بعد انگیزشیـ   عاطفی نیز ارزش  گزاری به حقوق شهروندی و رفتار 
 شهروندی اســت؛ در واقع وقتی فرد برای حقوق شهروندی ارزش قائل می  شود

 )Torneyـ  purta, Lehmmannn, Oswald & Schulz, 2003(. در الگوی ارائه شده توسط 
صالحی و همکاران )1398( تربیت شهروند تراز در جامعه اسالمی بر اساس رساله 
حقوق امام ســجاد)ع( در سه ُبعد شناختی، عاطفی و رفتاری تبیین گردیده است. 
یافته  هاي حاصل از این پژوهش صالحی و همکاران )1398( با تحلیل مفهومی و 
اســتنتاج منطقی نشان داده كه بر اساس رهیافت  هاي رساله حقوق امام سجاد)ع( 
تربیت شهروند تراز جامعه اسالمي در سه حیطه شناختي، عاطفي و رفتاری قابل 
تبیین و دفاع اســت و با كاربســت مؤلفه  هاي هر یك از این حیطه های سه  گانه در 

نظام تعلیم و تربیت، مي  توان موفق به تربیت شهروند تراز جامعه اسالمي برآمد.
اگرچه کشور ایران جامعه  ای است با اکثریت مسلمان به نظر می رسد، رساله حقوق 
حتی در بین مسلمانان نیز مهجور می باشد. در این رساله، اصول اخالقی مهمی به چشم 
می خورد که رعایت آن ها از بروز بســیاری از معضالت در زندگی شخصی و اجتماعی 
جلوگیری می کند و می  توان از این ظرفیت دینی در راستای تربیت شهروند مطلوب و مؤثر 
بهره برد. آموزش این معیارهای دینی و انسانی روابط فردی و اجتماعی را که حکیمانه 
در این رساله بیان شده و همة ابعاد زندگی را در برمی گیرد، کمک شایانی به رشد ظرفیت 
فرهنگی می  نماید. به عنوان  مثال ایشــان رفتار صحیح، منصفانه و انســانی در برابر پدر، 
مادر، معلم ، همسایه، و... را مطرح می کنند که رعایت این آموزه ها موجب می شود انسان 
روابط ســالم و درســتی با دیگر افراد جامعه برقرار کند و سرمایه روان شناختی جامعه 
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افزایش پیدا کند. می  توان گفت اگر کســی همه ی آموزه های زندگی شهروندی از دیدگاه 
امام ســجاد)ع( را به خوبی دریابد به اســرار قوانین و حقوق اسالمی در روابط فردی و 
اجتماعی پی برده اســت )مشــهودی،1393(. درواقع در این رســاله برای تنظیم روابط 
اجتماعی، سیاســت  گذاری، طبقه  بندی، نظام نامه و چگونگی ارتباط با مردمان به صورت 
ظریف پرداخته  شده است )صابر کیوج، 1390(. ضیاء جلدی )1386( در تحقیقی درباره 
»حقوق خانواده در رســاله حقوق امام ســجاد)ع(« در بخش نتایــج بر این نکته تأکید 
کرده اســت که توجه به شــیوة بیان حقوق افراد خانواده در رسالة حقوق، می تواند منشأ 

تحوالت بزرگ اجتماعی و فرهنگی در جامعة اسالمی گردد.
دومیــن جنبه حائز اهمیت جهــت انجام پژوهش این نکته اســت که مطابق 
بــا تحقیقات اگر آموزش مناســب شــهروندی در ایران صــورت نگیرد، جامعه 
 بایــد خــود را برای زندگی با انــواع درگیری  ها، مشــکالت و بحران  ها آماده کند 
)Rashidpour, Sarmadi, Mashhadi Mighani & Nateghi, 2019(. روحیــه لذت محوری 

افراطی در دانش آموزان در حال شــکل  گیری است و بروز اخالق ابزاری، انفعال 
و بدبینی متولیان مدرســه به دلیل کم  توجهی مدارس نســبت به تربیت اخالقی و 
در اولویــت قرار ندادن آن به عنوان پدیده  محوری اســت )یــادگاری، صالحی و 
ســجادیه، 1398(. در عین حال یک راه کارآمد برای آموزش شــهروندی، تزریق 
.)Kurt, Güngör & Ekici, 2014( پیام  های اخالقی مبتنی بر دانش  آموز محوری است 

 در تائیــد این نکتــه، صفورائی )1389( بــا انجام پژوهش در اثربخشــی حیطه 
آموزه های اســالمی بر کارآمدی رفتار در خانواده معتقد اســت که رعایت حقوق 
و وظایفی که در دین اســالم برای افراد تعیین شــد ه اســت، امری مهم است که 
والدیــن و فرزنــدان در چارچوب روابط خانواده به آن نیازمند هســتند. جباری، 
اســمعیلی و کالنتر هرمزی )1393( نیز با آموزش حقوق متقابل والد ـ  فرزند بر 
اســاس آموزه  های اسالمی موفق به کاهش پرخاشــگری و تعارض های ناکارآمد 
والد ـ  فرزندی شــدند. در کل می  توان گفت، میزان رفتارهای منفی که از خشــم 
 سرچشمه می  گیرد در نوجوانانی که آموزه  های مذهبی دریافت کرده اند؛ کمتر است 
 .)Pullen, Modrcin, McGuire, Lane, Kearnely & et al, 2015; Edwards, van de Mortel & Stevens, 2019(

در واقع، آموزه  های دینی توانایی خوبی برای کنترل و مدیریت خشم در فرد ایجاد 
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می کند )عمویی و خیاطان، 1398، مدبر و اســالمی اکبر، 1392، معماری و زمرد، 
.)1394

 همچنین این آموزه  ها حل مســئله والدین و فرزندان را افزایش داد. درزمینهٔ 
خانواده، یکی از مشــکالت نافرمانی و مخالفت فرزندان نوجوان با والدین است 
)Mogler, 2009(. گاهی این تعارض ها جنبه تخریبی یافته و منجر به مســائلی چون 

خشــونت، افسردگی، آشــفتگی اجتماعی و کاســتی عزت نفس در والد یا فرزند 
می شــود )Ali, 2010(. در جوامعی مانند ایران که کمتر فردگرا هســتند؛ روابط والد 
با نوجوان  ها حول مفاهیمی چون انجام وظایف، مســئولیت و احترام به بزرگترها 
دور می  زند )برجعلی، 1384(. در حوزه ارتباطات بیرون از خانه، پرخاشگری  های 
کالمــی و فیزیکی یکی از نگرانی  های مدارس اســت که به صورت  های مختلفی 
چون خراب کردن وســایل دیگران، حذف دیگران از گروه  ها، دعوا، مشــاجره و 
گاهی پرخاشــگری  های جســمی رخ می دهد که به قربانیان آسیب  های مدام  العمر 
وارد می کنــد )Mc Mohon, Peist, Davis, Bare, Martinez & et al, 2020 (. بــا همه این 
مســائل تعداد معلمان کمی بــه آموزش رفتارهای نوع دوســتانه برای کاهش این 
پرخاشگری  ها می  پردازند )Taylor & Smith, 2017(؛ درحالی که  یکی از راهکارهای 
مفید آشــنا نمودن افــراد با حقوق و وظایف هر یک از اعضا اســت )صفورایی، 
1389( که آموزش برنامه  ای رســاله حقوق که شــرح کاملی از حقوق ـ  وظایف 

است، می تواند مؤثر واقع شود. 
سومین چیزی که پژوهش حاضر دنبال می کند، پر کردن خال آگاهی از حقوق 
ـ  وظایف در شــهروندان است. بر پایه پژوهش های انجام شده، آگاهی از حقوق 
شــهروندی به صورت خــودکار و تنها به واســطه زندگی در کنــار یکدیگر ایجاد 
نمی شــود بلکه باید نهادهاي اجتماعی عهده  دار ایجاد آن شــوند. از سوی دیگر، 
کشــورهاي درحال توســعه ای ازجمله ایران، اندونزی و ... در این زمینه پیشرفت 
چندانی نداشــته اند. برای مثال؛ نتایج تحقیق وبر )Webber, 1997( نشان می دهد که 
اطالعات عمومی آمریکاییانی که در سانفرانسیسکو ساکن هستند به طور تقریبی ده 
برابر بیشتر از اطالعات عمومی ساکنان جاکارتا در اندونزي است. به عبارت دیگر 
داشتن زندگی مناسب در کنار دیگران و بهره مندي از مزایاي شهر بدون آگاهی از 
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حقوق، وظایف و تکالیف مرتبط با آن تحقق نمی یابد )محمدی و تبریزی،1390(. 
چاوز نیز با بررسی ادارک معلمان و دانش آموزان معتقد است در جوامع در حال 
توســعه، موانعی برای پیاده کردن موفق آموزش شهروندی وجود دارد که دو مانع 
اصلی آن، یکی عدم وجود منابع مانند کتاب ودیگری کمبود پروژه ها و فعالیت های 
کالسی مشارکتی می باشــد. همچنین او به این نتیجه رسید که معلمان باید روش 
آموزش مؤثرتری را اســتفاده کنند و با منابع الزم و مورد نیاز برنامه درسی مجهز 
شوند )Chavez, 2016(. آموزش شهروندی همچنین باید خارج از چارچوب کالسی 
صورت گیرد و به دانش آموزان این قدرت را بدهد تا با شــرکت در جامعه شــان، 
خود عامل تغییر باشــند. شواهد پژوهشی داخلی در حیطه  های مختلف آگاهی و 
رفتارهای شهروندی نشان می دهد که میزان آگاهی از حقوق شهروندی بسیار اندک 
است )محمدی و تبریزی، 1390(، همچنین از بین ابعاد رفتار شهروندی، روحیه 
مســئولیت  پذیری در حوزه اجتماعی و فردی قابل قبول نیســت )چلپی، 1389 و 

خرمدل، 1393(. 
روی هــم رفته با وجود ظرفیت آموزه  های دینــی در جهت ارتقای رفتارهای 
شــهروندی، کمتر شــاهد آموزش و پژوهــش در زمینه آگاهــی از این حقوق  ـ  
وظایف و رعایت آن، جهت بهبود روابط میان فردی هستیم و پژوهشی در ارتباط 
با آموزش شــهروندی و تربیت شهروند بر اساس آموزه  های رساله حقوق که در 
قالب یک برنامه درســی با تعداد مشخص سرفصل  های آموزشی، تعداد مشخص 
جلســات، تکالیف و ارزشیابی عینی از آموخته  ها باشد و از روش تحقیق کمی و 
روش های تجربی و نیمه تجربی استفاده شده باشد، صورت نگرفته است و به قول 
ســلیمان با وجود روش های جدید آموزشــی، هنوز برای آموزش نسل جدید از 
فنون نسل قدیم استفاده می  شود )Sulaiman, 2017(. البته این موضوع در کل جهان 
اســالم فراگیر است و مطالعات ساهین نشــان داد که علی رغم تعدد کتب معارف 
اسالمی، فقدان روش های سیستماتیک در زمینه روش شناختی تحقیق و طراحی 
آموزش، فقدان تحقیقات تجربی در زمینه اثربخشــی تمرین  های آموزشی باعث 
شکاف بین عرصه متون و کاربرد متون است )Sahin, 2018(. در حالی که اثربخشی 
آموزه  های مذهبی در تقویت اخالقی نســل جوان تا حد زیادی به توانایی مربیان 



76

 ë سال پنجم
 ë 2 شمارة
ë 15 شمارة پیاپی
ë 1399 تابستان

دکتر سمیه غالمی و ...

ی
الم

س
ت ا

ربی
و ت

م 
لی

تع
ی 

رد
ارب

 ک
ل

سائ
 م

ي(
ش

وه
 پژ

ي ـ
لم

)ع
ه 

ام
ل ن

ص
ف

اثربخشی آموزش مهارت های شهروندی مبتنی بر رساله 
حقوق امام سجاد)ع( بر آگاهی از حقوق شهروندی و عمل 
به آن در دانش آموزان متوسطه اول

69 - 94

نوع مقاله: پژوهشی

در طراحی فعالیت های آموزشــی بســتگی دارد که به وسیله آن اصول و ارزش
 های اخالقی را با ماهیت مذهب ترکیب می  کنند )نبوی، 1399(. تعداد محدودی 
از تحقیقــات انجام شــده مانند صالحی و همکاران )1398( و کیشــانی فراهانی 
و همــکاران )1392(، ضیاء جلــدی )1388( از روش هایی با ماهیت کیفی مانند 
تحلیل مفهومی و اســتنتاج منطقی استفاده کرده  اند و این موضوع ضرورت انجام 
یک پژوهش بر پایه روش هایی با ماهیت کمی برای کندوکاو اثربخشی آموزش بر 
کسب دانش و بالتبع تغییر رفتار نمایان می  سازد. بنابراین پژوهش حاضر با مد نظر 
قرار دادن دو ُبعد شــناختی )دانش و آگاهی( و رفتاری به دنبال بررســی پاسخ به 

سؤاالت زیر است:
1. آیا آموزش مهارت های شــهروندی مبتنی بر رساله حقوق امام سجاد)ع( موجب 

افزایش آگاهی از حقوق شهروندی نوجوانان می  شود؟

2. آیا آموزش مهارت های شــهروندی مبتنی بر رساله حقوق امام سجاد)ع( موجب 
تغییر رفتار شهروندی نوجوانان می  شود؟

روش
این پــژوهش از نوع تحقیقات ترکیبی کیفیـ   کمی بود. در قسمت اول با بهره گیری 
از روش کیفی محتوای آموزشی مناسب برگرفته از رساله حقوق تدوین شد و در قسمت 
کمی با شــیوه نیمه تجربی و با پیش آزمون ـ   پس آزمون همراه با گــــروه کنترل انجام 
شــد. بازنمایی از طرح تحقیق در شکل شــماره1 نمایش داده شده است. برای انتخاب 
سرفصل  های آموزشی با 5 نفر از متخصصان برنامه  ریزی درسی مصاحبه شد و در نهایت 
تعداد 10 حق که به توافق متخصصان مناسب برای آموزش به دانش آموزان بود در نظر 
گرفته شــد. در قسمت دوم پژوهش، جامعة آماری کلیه دانش آموزان متوسطه دوره اول 
شهرستان بندرلنگه که در سال تحصیلی 98ـ  97 مشغول به تحصیل بودند. نمونه آماری 
شامل 60 دانش آموز دختر پایه هشتم بود که به روش نمونه  گیری خوشه  ای انتخاب گردید 
و به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شده که حجم نمونه برای هر گروه، سی نفره در نظر 
گرفته شــد. در مورد انتخاب و جایگزینی آزمایشی باید اضافه نمود که در ابتدای امر با 
ارائه مجوز که از اداره آموزش و پرورش گرفته شد، موافقت مدیریت مدرسه شادروان 
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صالح ادیب اخذ شد. برای کنترل مهم  ترین متغیر مزاحم که میزان دانش از رساله حقوق 
بود، دو سؤال در اختیار دانش آموزان قرار گرفت که میزان آشنایی دانش آموزان با رساله 
حقوق امام سجاد)ع( را می   سنجید. قصد محقق این بود که افرادی غیرمطلع از رساله را 
انتخاب نماید اما با ارزیابی مشخص شد که تمامی دانش آموزان هیچ اطالعی از محتوای 
رساله نداشتند و حتی نام این کتاب را نشنیده بودند. در واقع به لحاظ دانش پیشین، گروه 
همگن بود. زمان اجرای بسته آموزشی نیز می  توانست بر نتایج اثرگذار باشد. ایامی چون 
محرم و رمضان از رســانه  ها و مراسم  های گوناگون آگاهی مذهبی داده می  شود. بنابراین 
اجرای برنامه در زمان بدون مناســبت مذهبی صورت گرفت. به طور کلی، مالک ورود به 
پژوهش بی  اطالعی از رساله حقوق امام سجاد)ع( و ناآگاهی از محتوای آن، تحصیل در 
دوره اول متوســطه، رضایت و موافقت شــرکت  کنندگان در پژوهش بود و مالک خروج 
نیز غیبت از جلســات آموزشی به مدت 2جلسه بود. از حقوق شهروندی دانش آموزان 
متوسطه اول، آموزش بسته طراحی شده در 11 جلسه بر روی گروه آزمایش اجرا گردید. 

جدول 1. بازنمایی از طرح تحقیق

پس آزمون کاربندی پیش آزمون گروه

  پرسش نامه آگاهی از
  حقوق شهروندی

و پرسش نامه رفتار شهروندی

  شرکت در
جلسات آموزش

  پرسش نامه آگاهی از
  حقوق شهروندی

و پرسش نامه رفتار شهروندی
آزمایش

  پرسش نامه آگاهی از
  حقوق شهروندی

و پرسش نامه رفتار شهروندی

 بدون شرکت در
جلسات آموزش

  پرسش نامه آگاهی از
  حقوق شهروندی

و پرسش نامه رفتار شهروندی
کنترل

بسته آموزشی و شیوه اجرا
در این مطالعه برنامه درسی توسط محقق تدوین گردید. ابتدا رساله حقوق به 5 نفر 
از متخصصان برنامه درسی که با ویژگی های فراگیران دوره متوسطه آشنایی داشتند، قرار 
داده شد. تحت شرایط ذکرشده، ده حق از حقوق شهروندی رساله حقوق امام سجاد)ع( 
مورد توافق همه متخصصان بود که به آزمودنی ها آموزش داده شــود. این حقوق شامل 
حق اســتاد و آموزگار، حق والدین )پدر و مادر(، حق شــخصی که کار خوبی برای تو 
نموده، حق بزرگ ساالن، حق همسایه، حق هم صحبت )دوست(، حق کسی که به تو بدی 



78

 ë سال پنجم
 ë 2 شمارة
ë 15 شمارة پیاپی
ë 1399 تابستان

دکتر سمیه غالمی و ...

ی
الم

س
ت ا

ربی
و ت

م 
لی

تع
ی 

رد
ارب

 ک
ل

سائ
 م

ي(
ش

وه
 پژ

ي ـ
لم

)ع
ه 

ام
ل ن

ص
ف

اثربخشی آموزش مهارت های شهروندی مبتنی بر رساله 
حقوق امام سجاد)ع( بر آگاهی از حقوق شهروندی و عمل 
به آن در دانش آموزان متوسطه اول

69 - 94

نوع مقاله: پژوهشی

کرده، حق کســی که تو را خوشــحال کرده، حق کســی که از تو کمک می  خواهد و حق 
هم کیش )هم دین( بود.

پس از تعیین ســر فصل  ها، محتوای آموزشــی تهیه شــد. برای بررسی روایی 
محتوایی بســته آموزشی، از شاخص نســبت روایی محتوایی1 و شاخص روایی 
محتوایی2 استفاده شد. جهت محاسبه شاخص CVR ، از نظرات 8 تن از کارشناسان 
متخصص در زمینه محتوای مورد نظر استفاده شد و با توضیح اهداف مطالعه، از 
آنها خواســته شد تا میزان تناسب هر یک از اهداف درس را با محتوای آموزشی 
را ارزیابی کنند. ســپس، براساس فرمول CVR ، نســبت روایی محتوایی محاسبه 
گردید. براساس تعداد 8 نفر کارشناس که اهداف برنامه و محتوا را مورد ارزیابی 
قــرار داده بودنــد، مقدار CVR قابل قبول برابر با 0/75 اســت که در این پژوهش 
میزان نسبت روایی محتوا برای تمامی هدف ها در پروتکل آموزشی بین 0/8 تا 1 
به  دست آمد. در این پژوهش میزان شاخص روایی محتوا برای تمامی هدف ها در 
بسته آموزشی بین 0/9 تا 1 به  دست آمد. خالصه محتوی بسته آموزشی در جدول 

2 آمده است.
پــس از اجــرای پیش آزمون در گروه هــای آزمایش و کنترل، با اســتفاده از بســته 
طراحی شــده، از 19 آبان ماه ســال تحصیلی 98ـ  97 آغاز گردیــد. با توجه به محتوای 
مورد آموزش، زمان جلســات بین 60 تا 90 دقیقــه متغیر بود و به مدت یک ماه طی 11 
جلســه ادامة یافت. کالس به شش گروه پنج نفره تقسیم شده و یکی از اعضای هر گروه 
به عنوان سرگروه، کار مدیریت گروه خود را به عهده داشــت. انتخاب اعضای هر گروه 
با نظر خود آزمودنی ها صورت گرفت. گروه ها به صورت نیم دایره و ســرگروه در باالی 
گروه قرار می گرفت به طوری که دو نفر در ســمت راســت و دو نفر درست چپ او قرار 
می گرفتند و همه اعضا گروه، تعامل چهره به چهره داشــتند. یک جلســه قبل از شــروع 
آموزش، به گروه بندی، بیان کلیات و توقعات تشریح جزییات نحوه آموزش اختصاص 
یافت. روش های آموزشی شامل سخنرانی آموزشی، بحث گروهی، بحث کالسی، بارش 
فکری، روش سقراطی و نمایش پویانمایی بود. به آزمودنی ها گفته شد الزم است موارد 

زیر را رعایت کنند:

1. ratio validity content
2. index validity content
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همه آن ها باید فعال بوده و نظر خود را ابراز کنند.
برای صحبت کردن باید دست خود را باال ببرند و نوبت را رعایت کنند.

صحبت یکدیگر را قطع نکنند.
به سخنان دوستانشان با دقت گوش دهند.

می توانند عقاید یکدیگر را به چالش بکشند.
حق مسخره کردن و خندیدن به نظرات یکدیگر را ندارند.

زمان اظهارنظر برای هر آزمودنی محدود است. باید زمان را رعایت کنند.
در ابتدای هر جلســه، تکلیف جلسه قبل را آماده به همراه داشته باشند. خالصه 

مباحث جلسات در جدول شماره 2 شرح داده شده است.

جدول 2. خالصه مباحث جلسات آموزشی

تکلیف روش هدف موضوع جلسه

- معارفه گروه و اعضا - سخنرانی آموزشی - مطالعه رساله حقوق
- آشنایی با روش کار و 

ساختار جلسات
- شناخت کلی از رساله 

- آشنایی افراد با 
هم بیان قواعد
- معرفی رساله 

حقوق امام 
سجاد)ع(

اول

- پیدا کردن مصادیق احترامی و 
بی احترامی با توجه به تجربیات 

شخصی دانش آموزان 
- بحث پیرامون مصادیق

- در نهایت تهیه لیست مصادیق 
رفتاری و نصب در تابلو

- سخنرانی آموزش
- بحث کالسی

- پخش پویانمایی
- روخوانی از رساله حقوق

- اهمیت احترام به 
آموزگار

- چگونگی حضور در 
کالس در محضر استاد 

یا آموزگار

- آشنایی با حق 
استاد و آموزگار

دوم

- بررسی رفتارهای درست و 
نادرست خود و خواهر و برادر

- بررسی رفتارهای نادرست خود و 
خواهر و بردار

- پایش خود و تهیه لیست رفتار 
درست و نادرست در طی یک 

هفته
- تهیه منشور رفتار با والدین

- سخنرانی آموزش
- بحث کالسی

- پخش پویانمایی
- روخوانی از رساله حقوق

- حق والدین در پیری
- وظایف فرزند در قبال 

والدین

- حق پدر و مادر سوم
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تکلیف روش هدف موضوع جلسه

- جدولی شامل تعدادی کار نیک 
در اختیار فراگیر قرار گرفت و 

وی باید رفتار درست در مقابل 
آن را تکمیل می نمود

- سخنرانی آموزش
- بحث کالسی

- پخش پویانمایی
- روخوانی از رساله حقوق

- آشنایی با مفهوم و 
مصداق احسان

- لزوم سپاسگزاری از فرد 
احسان  کننده

- حق فردی که 
کار خوبی کرده

چهارم

- تکمیل جمالت ناتمام
- مثال: وقتی از بزرگتری اخالق 

بدی سر زد، بهتر است  ...

- سخنرانی آموزش
- بحث کالسی

- پخش پویانمایی
- روخوانی از رساله حقوق

- لزوم احترام به 
بزرگسال

- بررسی مصادیق احترام

- حق بزرگساالن پنجم

- تهیه لیست رفتارهای مناسب 
با همسایه

- سخنرانی آموزش
- بحث کالسی

- پخش پویانمایی
- روخوانی از رساله حقوق

- لزوم مراعات همسایه
- یاری همسایگان

- حق همسایه ششم

- تهیه لیست رفتارهای مناسب با 
موضوع حسن معاشرت

- سخنرانی آموزش
- بحث کالسی
-  ایفای نقش

- روخوانی از رساله حقوق

- تکریم و احترام دوست
- کوتاهی نکردن در 

دوستی
- گذشتن از خطاها و 

حسن معاشرت

- حق هم صحبت هفتم

- لیستی از رفتارهای نادرست 
دیگران در اختیار فرد قرار داده 

شد و بایست نحوه واکنش را 
بیان می  نمود.

- سخنرانی آموزش
- بحث کالسی

- پخش پویانمایی
- روخوانی از رساله حقوق

- لزوم بخشش در روابط 
انسانی

- حق کسی که 
به تو بدی کرده 

است

هشتم

- تکمیل جمالت ناقص - سخنرانی آموزش
- بحث کالسی

- پخش پویانمایی
- روخوانی از رساله حقوق

- لزوم سپاسگزاری
- لزوم جبران خوبی

- حِق 
خوشحال کننده

نهم

- سؤاالت کوتاه پاسخ از متن رساله - سخنرانی آموزش
- بحث کالسی

- پخش پویانمایی
- روخوانی از رساله حقوق

- لزوم کمک
- لزوم برخورد درست با 

احترام

- حق کسی که 
از تو کمک 

می خواهد

دهم

- سؤاالت صحیح و غلط از متن 
رساله

- سخنرانی آموزش
- بحث کالسی

- روخوانی از رساله حقوق

- آشنایی با سی حق 
برادر مسلمان

- لزوم عفو یکدیگر

- حق هم  کیشان یازدهم
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ابزارهای گردآوری اطالعات
آزمون آگاهی از حقوق شهروندی: برای سنجش این متغیر از آزمون محقق ساخته  ای 
که شامل 20 سؤال تشریحی بوده که منبع آن اهداف برنامه درسی طراحی و اجراشده توسط 
پژوهشگر برگرفته از رساله حقوق امام سجاد)ع( استفاده شد و برای هر سؤال یک نمره در 
نظر گرفته شده است. برای تهیه آزمون آگاهی از حقوق شهروندی از جدول دو بعدی هدف 
ـ  محتوا در طراحی آزمون  ها استفاده شد. در واقع آنچه مد نظر این ابراز سنجش بود، مربوط 
به حوزه دانش و درک و فهم از ابعاد شــناختی بلوم بود. یعنی اینکه مشــارکت  کنندگان در 
تحقیق به چه میزان در مورد حقوق رساله امام سجاد)ع( به سطح دانش و درک دست یافته 

اند. در توضیح بیشتر جدول مشخصات باید گفت که ک جدول دوبعدی است با تعدادی 
ردیف و ســتون، متناسب با محتوا و هدف های آموزشی درس. در ردیف باالی جدول که 
بعد محتوا نام دارد اجزای مطالب درسی که شامل ده حق بودند نوشته شدند و در ستون کنار 
آن که بعد هدف نامیده می  شود، فهرست هدف های آموزشی گرفت )مثل این هدف: فراگیر 
بتواند دو حق والدین را نام ببرد(. در واقع، یک آزمون خوب، آزمونی اســت که به بهترین 
شــکل منعکس   کننده تمامی هدف های آموزشی و همه محتوای برنامه درسی باشد. بعد از 
تکمیل بعد محتوا و بعد هدف جدول مشخصات، آزمون  ساز باید تعیین کند که سؤال های 
آزمون خود را به چه صورتی در میان هدف ها و عنوان  های درس توزیع نماید؛ یعنی تعداد 
سئوال  هایی را که به هریک از موضوع  های درسی و هدف های آموزشی اختصاص خواهند 
داشت تعیین نماید و این تعداد را یا به صورت تعداد واقعی سؤال ها یا به صورت درصد 
در خانه  های جدول مشخصات وارد نماید. برای تعیین درصد سؤال هایی که به بخش  های 
مختلف محتوا و هدف ها تعلق می  گیرند جواب  های این سؤاالت را تکمیل نماید. نخست، 
کدام بخش از محتوا و کدام دســته از هدف ها دارای حجم بیشتری است و وقت بیشتری 
صرف آموزش آنها شده است؟ دوم، کدام هدف ها از لحاظ نگهداری در حافظه و کاربرد 
در آینده ارزش بیشتری دارند؟ و سوم، کدام قسمت یا قسمت  های درس یا موضوع درسی 
از اهمیت بیشتری برخوردارند؟ با در نظر گرفتن این موارد، چون بیشترین بحث بر سر حق 
والدین و چگونگی رفتار با آنها بود و همچنین بحث همسایگان، از این دو مبحث 3 سؤال 
مطرح شد و سایر مباحث بنا به اهمیت و زمان صرف آموزش بین 2 و 1 سؤال بود. سؤاالت 

با بهره  گیری از نظرات استاد راهنما طراحی شد.
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 جدول4. جدول محتوا ـ  هدف طراحی سؤاالت آگاهی از حقوق شهروندی
 رساله امام سجاد)ع(

عنوان بخشردیف
ساعت  های
  تدریس
هر بخش

  نسبت
ساعت  های
 تدریس

901/13 دقیقهشناخت رساله حقوق1

801/01 دقیقهحق معلم2

901/13 دقیقهحق والدین3

600/75 دقیقهحق هم صحبت4

801/01 دقیقهحق بزرگسال5

901/13 دقیقهحق همسایه6

801/01 دقیقهحق شخصی که بدی نموده7

600/75 دقیقهحق خوشحال  کننده8

801/01 دقیقه حق مسلمان9

801/01 دقیقهحق کسی که تقاضای کمک نموده10

79010دقیقهجمع

اعضای متخصص تعیین روایی محتوایی و صوری 10 نفر از متخصصان برنامه 
ریزی تحصیلی بودند. بسته آموزشی، سؤاالت، اهداف تحقیق و آزمون را دریافت 
کردند. برای تعیین روایی صوری پرســش نامه برای هر یک از ســؤاالت اولیه 5 
گزینه منظور شد. بسیار آسان، آسان، متوسط، دشوار، بسیار دشوار و نمرات 5 الی 
1 به این گزینه  ها اختصاص داده شــد. سپس آزمون جهت تعیین روایی صوری از 
متخصصین خواســته شــد تا از دید گروه هدف در مورد درجه دشواری، نظرات 
خود را ارائه دهند. سؤاالتی که نمره تأثیرشان کمتر از 1/5 بود، حذف و یا اصالح 
شــدند. نمره تأثیر با فرمول )Impact Score= frequency % × importance( محاســبه 
شــد. منظور از فراوانی درصد افرادی اســت که به ســؤاالت امتیاز 4 و 5 داده اند 
و منظــور از اهمیت، نمره کل بر اســاس نمره کل افراد بر اســاس طیف لیکرتی 
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مذکور است.20 سؤال گنجانده شده در آزمون مذکور نمره مساوی یا بیشتر از 1/5 
داشتند. از روش الوشی برای تعیین روایی محتوا استفاده شد که نتایج در جدول 

شماره ... ارائه شده است.

جدول 5: ارزیابی روایی کمی محتوایی آزمون آگاهی از حقوق شهروندی

انحراف معیارمیانگین

0/770/08سادگی

0/870/09شفافیت

0/910/07تناسب

0/850/05میانگین تشخص روایی محتوا

0/850/15میانگین نسبت روایی محتوا

پرسش نامه رفتار شهروندی: این پرسش نامه که به منظور سنجش رفتارهای آموخته 
شده از بسته آموزشــی طراحی شد، پرسش نامه ای 30  گویه  ای در مقیاس لیکرت است 
کــه آزمودنی با انتخاب یکی از گزینه های »همیشــه، معمواًل، گاهــی اوقات، بندرت و 
هیچ وقت« به ســؤاالت پاسخ می دهد. نمره در نظر گرفته شــده برای گزینه ها به ترتیب 
5، 4، 3، 2 و 1 هســت. برای تدوین این پرســش نامه ابتدا مصادیق رفتاری ناشی از هر 
یک از هدف های آموزشــی و محتوای بسته بود، لیست شد. پرسش نامه دارای ده مؤلفه  
شامل چگونگی رفتار با والدین، رفتار با معلم، رفتار با همسایه، رفتار با مسلمانان، رفتار 
با بزرگســاالن، رفتار با دوست، رفتار با فرد احســان  کننده، رفتار با فرد یاری گر، رفتار با 
فرد شــادی  آفرین و فرد مشکل  آفرین بود. تعداد 30 گویه که مورد توافق متحصصان بود 
انتخاب شــد. برای محاســبه ضریب پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. به این  
صورت که قبل از اجرای پرسش نامه در گروه های آزمایش و کنترل، ابتدا پرسش نامه در 
بین شــصت آزمودنی با شرایط مشابه اجراشده و بعد از اجرا در بین آزمودنی ها در دو 
گروه، میزان ضریب پایایی 0/91 به دست آمد و با توجه به این که ضریب به دست آمده از 
0/70 بیشــتر می باشد؛ درنتیجه پرسش نامه رفتار شهروندی از پایایی مطلوب برخوردار 
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بوده و درنتیجه می توان از بابت همسنگی درونی سؤاالت مطمئن بود.
 جهت تعیین روایی آزمون از روایی محتوایی اســتفاده شد . بدین صورت که 
به 10 نفر از داوران صاحب نظر در موضوع، درخواســت شــد که پس از مطالعه 
ســؤاالت، آن ها را با توجه به میزان دقتی که هدف های آموزشی و محتوای مورد 
نظر را می سنجد، درجه  بندی نمایند. به هریک از داوران نسخه ای از بسته آموزشی 
و نســخه ای از فــرم درجه بندی با گویه ضروری اســت 2 امتیــاز، گویه مفید اما 
ضروری نیســت 1 امتیاز و گویه ضروری نیســت و حذف شود 0 امتیاز داده شد. 
ضریب توافق به دست آمده باالتر از 0/79 برای همه سؤاالت بود که طبق جدول 

 .)Lawshe, 1975( الوشی ضریب قابل قبول تشخیص داده شد

یافته  ها
در این قسمت، با توجه به تحلیل هاي آماري انجام شده، ابتدا نتایج توصیفی مربوط 
بــه متغیرهــاي پژوهش ارائه شــده اند و پــس ازآن، نتایج تحلیل هایی که براي بررســی 
فرضیات پژوهشــی صورت گرفته اند، ارائه گردیده اســت. الزم به  ذکر اســت که چون 
پیش فرض همگنی شــیب های رگرسیون برای اســتفاده از کوواریانس رعایت نمی شد، 
برای تحلیل فرضیه ها و ســؤاالت از روش آماری تحلیل واریانس چندمتغیری تفاضل 
نمرات پس آزمونـ   پیش آزمون اســتفاده گردید. در جدول شماره 6 میانگین و انحراف 
معیــار گروه  های آزمایشــی و گروه کنترل در پیش  آزمــون و پس  آزمون آگاهی از حقوق 

شهروندی گزارش شده است.

 جدول 6: آماره های توصیفی گروه های آزمایش و کنترل 
در پیش آزمون و پس آزمون پرسش نامه آگاهی از حقوق شهروندی

تعداد

پس آزمون آگاهی
 از حقوق شهروندی

پیش آزمون آگاهی
از حقوق شهروندی

گروه
انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

29 1/63 16/01 2/14 8/24 آزمایش

30 1/63 8/66 2/13 7/93 کنترل
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بر اساس اطالعات جدول 6 به نظر می رسد بین میانگین پس  آزمون گروه های 
آزمایــش )16/01( و کنتــرل )8/66( در آگاهــی از حقــوق شــهروندی تفاوت 
چشــمگیری وجــود دارد. همچنین در گــروه آزمایش بین پیش آزمــون )8/24( 
و پس آزمون )16/01( تفاوت زیادی مشــاهده می شــود امــا در گروه کنترل، بین 
پیش آزمون )7/93( و پس آزمون )8/66( تفاوتی دیده نمی  شود. در ادامه آماره های 
توصیفی پیش آزمون و پس آزمون رفتار شهروندی در گروه های آزمایشی و کنترل 

مشاهده می شود )جدول 7(.

 جدول 7: آماره های توصیفی گروه های آزمایش و کنترل 
در پیش آزمون و پس آزمون پرسش نامه رفتار شهروندی

متغیر

پس آزمونپیش آزمون

گروه کنترلگروه آزمایشگروه کنترلگروه آزمایش

MSDMSDMSDMSD

13/061/7013/002/4414/440/8213/401/99رفتار با والدین

10/512/2910/432/2614/031/4712/501/85رفتار با معلم

11/002/8910/462/2013/551/7211/102/64رفتار با همسایه

12/791/2610/962/4414/061/2212/131/88رفتار با مسلمانان

10/032/098/632/2813/551/359/832/33رفتار با بزرگساالن

13/581/6312/161/5714/411/1112/701/48رفتار با دوست

12/481/5911/861/8514/001/1612/161/57رفتار با احسان کننده

12/861/4311/031/5414/480/8211/801/66رفتار با یاریگر

13/581/5212/401/6914/750/5712/862/19رفتار با فرد شادی  آفرین

9/961/118/303/4812/242/869/003/22رفتار با فرد مشکل  آفرین

119/912/510914/1138/79/22116/312/9نمره کل
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بر اســاس اطالعات جدول فوق، بین میانگین پس آزمون رفتار شهروندی گروه های 
آزمایــش )138/7( و کنتــرل )116/3( نیز تفاوت معناداری وجــود دارد. همچنین بین 
میانگین پیش آزمون )109( و پس آزمون )116/3( گروه کنترل تفاوت چشمگیری مشاهده 
نمی شــود اما بین میانگین پیش آزمــون )119/9( و پس آزمــون )138/7( گروه آزمایش 

تفاوت به چشم می خورد. در ادامه به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته  شده است.
فرضیه اول پژوهش عبارت است از اینکه »آموزش مهارت های شهروندی مبتنی بر 
رساله حقوق امام سجاد)ع( موجب افزایش آگاهی حقوق شهروندی نوجوانان می شود«. 
براي بررسي معني داري تفاوت بین گروه آزمایش و کنترل، نمره های تفاضل پس آزمون 
و پیش آزمون پرسش نامه آگاهی از حقوق شهروندی مورد تحلیل آزمون تی مستقل قرار 
گرفت. قبل از اســتفاده از آزمون پارامتریك تحلیل واریانس یک متغیري جهت رعایت 
فرض هاي آن، از آزمون  لون استفاده شد. بر اساس آزمون لون و عدم معناداری آن برای 
متغیر موردنظر شرط برابری واریانس بین گروهی رعایت شده است )جدول شماره 8(.

جدول 8: نتایج آزمون لون و آزمون تی در گروه آزمایش و کنترل مهارت شهروندی
یر
تغ
م

شاخص  های
 آماری

شرایط
t آزمون 

 برای بررسی برابری )نابرابری( میانگین  هاtآزمون  آزمون لوین

FSigTDfsigها
ین  

انگ
 می
ت
فاو

ت

ت
فاو

د ت
دار

تان
اس
ی 
طا
فاصله اطمینانخ

  95 درصد

  حد
پایین

  حد
باال

 در شرایط عدم
 رعایت پیش فرض
برابری واریانس  ها

2/420/12

12/8570/0017/040/545/95/9

 در شرایط عدم
 رعایت پیش فرض
برابری واریانس  ها

12/852/30/0017/040/548/18/1

بر اســاس آزمون لون و عدم معناداري آن براي همه متغیرها، شــرط برابري 
واریانس های بین گروهي رعایت شده است. نتایج نشان داد كه بین متغیرها در بین 
گروه  هاي موردبررسی تفاوت معناداري وجود دارد )P=0/001 ،t =12/8(؛ بنابراین 



87

ë  سال پنجم
ë  شمارة  2

ë  شمارة پیاپی 15
ë  تابستان 1399

دکتر سمیه غالمی و ...

ی
الم

س
ت ا

ربی
و ت

م 
لی

تع
ی 

رد
ارب

 ک
ل

سائ
 م

ي(
ش

وه
 پژ

ي ـ
لم

)ع
ه 

ام
ل ن

ص
ف

اثربخشی آموزش مهارت های شهروندی مبتنی بر رساله 
حقوق امام سجاد)ع( بر آگاهی از حقوق شهروندی و عمل 

به آن در دانش آموزان متوسطه اول

69 - 94

نوع مقاله: پژوهشی

این فرضیه که آموزش مهارت های شهروندی مبتنی بر رساله حقوق امام سجاد)ع( 
موجب افزایش آگاهی حقوق شهروندی نوجوانان می شود، تائید می  گردد.

فرضیه دوم پژوهش عبارت بود از اینکه »آموزش مهارت های شــهروندی مبتنی بر 
رســاله حقوق امام سجاد)ع( موجب تغییر رفتار شــهروندی نوجوانان می  شود«. براي 
بررســي معني  داري تفاوت بین گروه آزمایش و کنترل، در ابتدا به طور همزمان نمره  هاي 
تفاضل پس  آزمون و پیش آزمون ده خرده مقیاس پرسش نامه رفتار شهروندی مورد تحلیل 
واریانس قرار گرفتند. قبل از استفاده از آزمون پارامتریك تحلیل واریانس چند متغیري 
جهت رعایت فرض هاي آن، از آزمون  لون اســتفاده شــد. بر اســاس آزمون لون وعدم 
معناداري آن براي همه متغیرها، شــرط برابري واریانس های بین گروهي رعایت شــده 

است )جدول شماره 4(.

 جدول 9: نتایج آزمون لون برای ارزیابی همگنی واریانس گروه ها 
در خرده مقیاس  های رفتار شهروندی

سطح معناداری Df2 Df1 F

0/87 57 1 0/023 رفتار با والدین

0/92 57 1 0/01 رفتار با معلم

0/36 57 1 0/841 رفتار با همسایه

0/01 57 1 5/86 رفتار با مسلمانان

0/99 57 1 0 رفتار با بزرگساالن

0/01 57 1 5/86 رفتار با دوست

0/13 57 1 2/32 رفتار با احسان کننده

0/25 57 1 1/33 رفتار با یاریگر

0/41 57 1 0/672 رفتار با شادی آفرین

0/21 57 1 1/61 رفتار با مشکل آفرین

بر اســاس آزمون لون و عدم معناداري آن براي همه متغیرها، شــرط برابري 
واریانس های بین گروهي رعایت شده است. نتایج نشان داد كه بین متغیرها در بین 
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گروه هاي موردبررســی تفاوت معناداري وجود دارد. نتایج آزمون المبداي ویلكز 
)λ=0/64 ،F=2/6 ،P≥0/01( نشــان داد که اثر گروه بر رفتار شــهروندی معنادار 
هســت؛ بنابراین المبدای ویلکز آزمون فوق، قابلیت اســتفاده از تحلیل واریانس 
چنــد متغیره را مجاز شــمرد. نتایج نشــان داد که حداقل بین یکــی از متغیرهای 
موردبررســی در بین گروه ها تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل واریانس 
چندمتغیری نمرات خرده مقیاس  های رفتار شهروندی در گروه آزمایشی و کنترل 

جدول شماره 10 قابل مشاهده است.

جدول10. تحلیل واریانس چندمتغیری رفتار شهروندی

 مجموع منبع تغییرات
مجذورات

 درجه
آزادی

 میانگین
 مجذورات

FsigSE*

14/1114/14/740/030/077رفتار با والدین

31/02131/026/930/010/108رفتار با معلم

5/870/010/093 54/2154/2رفتار با همسایه

0/1710/170/0400/840/001رفتار با مسلمانان

79/1179/119/610/0010/256رفتار با بزرگساالن

1/2711/270/4740/490/008رفتار با دوست

15/2115/25/270/020/085رفتار با احسان کننده

10/75110/754/020/050/066رفتار با یاریگر

7/317/32/200/140/037رفتار با فرد شادی  آفرین

36/6136/63/640/060/066رفتار با فرد مشکل  آفرین

 نتایــج جــدول شــماره 10 نشــان می دهــد بیــن نمرات رفتــار بــا والدین
، رفتار با همســایه 6/9=F،0/01≤P ، رفتــار بــا معلــم 4/7=F،0/03≤P

F،0/01≤P=19/6  ، رفتار با فرد  ، رفتــار با بزرگســاالن 5/8=F،0/01≤P
 4/02=F،0/05≤P F،0/02≤P=5/27   و رفتار با فرد یاریگر احســان کننده
تفــاوت معناداری وجــود دارد. به عبارت دیگر برنامه آموزشــی منجر به تغییرات 
، 0/04=F،0/08≤P  رفتاری در این ابعاد گردیده است. در ابعاد رفتار با مسلمانان
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    2/2=F،0/1≤P ،  رفتار با فرد شادی آفرین 0/47=F،0/4≤P رفتار با دوست
F،0/06≤P=3/6   تفاوتی مالحظه نمی شود. در واقع برنامه  و فرد مشکل  آفرین

آموزشی در این ابعاد تغییراتی را به وجود نیاورده است.

جدول 11. نتایج تحلیل مقایسه  های زوجی خرده مقیاس  های پرسش نامه رفتار شهروندی

 فاصله 95 درصد اطمینان
Sig SE  تفاوت

میانگین متغیرهای وابسته
کرانه باال کرانه پایین

0/56 1/15 ـ 0/4 0/42 رفتار با والدین 0/29 ـ

1/15 0/56 ـ 0/4 0/42 0/29 رفتار با معلم

0/02 0/13 ـ 1/9 ـ 0/44 رفتار با همسایه 1/01 ـ

0/07 3/2 ـ 0/06 0/82 رفتار با مسلمانان 1/57 ـ

0/13 1/9 0/02 0/44 1/01 رفتار با بزرگساالن

0/24 1/6 ـ 0/1 0/47 رفتار با دوست 0/7 ـ

3/2 0/07 ـ 0/06 0/82 1/57 رفتار با احسان کننده

0/002 1/7 0/05 0/42 0/85 رفتار با یاریگر

0/05 0/002 ـ 1/7 ـ 0/42 رفتار با شادی آفرین 0/85 ـ

1/65 0/2 ـ 0/1 0/47 0/7 رفتار با مشکل آفرین

همان  گونه که جدول شــماره 11 نشــان می دهد اختالف نمرات معنادار است 
و این تغییر به نفع گروه آزمایشــی بوده است. در برخی زیر مقیاس ها نیز تفاوتی 
مشاهده نشده  است. همچنین اختالف بین میانگین نمرات گروه آزمایش با گروه 
گواه در ابعاد رفتار با والدین، رفتار با معلم، رفتار با همســایه، رفتار با بزرگســال، 
رفتار با فرد احسان  کننده و رفتار با فرد یاریگر معنادار است. به عبارت دیگر میانگین 
نمرات گروه آزمایش بیشتر از میانگین نمرات گروه گواه بوده است؛ بنابراین این 
فرضیه که آموزش مهارت های شــهروندی مبتنی بر رســاله حقوق امام سجاد)ع( 

موجب افزایش رفتار شهروندی نوجوانان می شود، تائید می  گردد
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بحث و نتیجه  گیری
این مطالعه در گام اول باهدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت های شهروندی مبتنی 
بر رســاله حقوق امام سجاد)ع( بر افزایش آگاهی حقوق شهروندی نوجوانان انجام شد و 
مشخص گردید که بین میانگین پیش آزمون و پس آزمون در گروه آزمایش، اختالف معناداری 
وجود دارد و درواقع، آموزش مهارت های شهروندی مبتنی بر رساله حقوق امام سجاد)ع( 
بر باال بردن آگاهی نوجوانان از وظایف و حقوق خود بر اساس این برنامه درسی تأثیر مثبت 
داشته است. این یافته ها همچنین همسو با نتایج تحقیق قاسمی، ربانی خوراسگانی، کیان  پور 
و یاوری )1386( مبنی بر این که آموزش شهروندی موجب افزایش آگاهی اعضا از حقوق 
یکدیگر می شود؛ بود. به عالوه شریفی  و طاهرپور )1387( نیز بیان داشتند که برنامه درسی 
شهروندی که با مشارکت دانش آموزان باشد؛ در تربیت شهروندی اثرگذاری مطلوبی دارد. 
نریمانی )1389( نیز آموزش آموزه  های اسالمی را در تربیت مؤلفه های اجتماعی، فرهنگی، 

اقتصادی و سیاسی شهروندی مؤثر دانست.
یکی از دالیل اثربخشــی بســته آموزشــی این اســت که نوجوانان در آســتانه 
جامعه پذیــری هســتند و آمادگی و پذیرش بیشــتری برای فراگیــری آموزش های 
شــهروندی دارند )UNESCO, 2010(. از دالیل دیگر تأثیرگذاری آموزش اســتفاده از 
روش های جدید تدریس و اســتفاده از فّناوری آموزشــی بــود. یافته های چاوز نیز 
نشــان داد که آموزش شهروندی در مدارس شهری کشور اکوادور که مجهز به تابلو 
 .)Chavez,2016( هوشمند، پروژکتور، کتاب و دی وی دی پلیر بودند، بیشتر تأثیر داشت 
این موضوع شــاید به این دلیل باشد که چون یادگیری از طریق رسانه و مولتی مدیا 
و تعاملی بود؛ برای افراد محیط جالب تری را به وجود آورده و آن ها را درگیر بحث 
و نظرخواهــی می نمود که خود این موضوع نیز اثربخشــی دوره پیش روی را تائید 
می کند)Reddi & Mishra, 2003(. پویانمایی های ارائه شده در کالس چون از جذابیت  و 
زیبایی برخوردار بودند، تشویق به یادگیری را افزایش می دادند. رضوی )1390( نیز 
معتقد است چندرسانه ای بودن آموزش و تدریس منجر به یادگیری بیشتر می شود که 
نفوذ بر ذهن افراد را بیشتر می سازد. آموزش به صورت روش تدریس فعال )استفاده 
از بحث گروهی، بحث کالســی، بارش مغزی، روش سقراطی و همچنین با استفاده 
از تابلــو هوشــمند و نمایش پویانمایی( صورت  گرفتــه و نوجوانان را درگیر بحث 
و مشــارکت می کرد، آموزش این حقوق منجر به آگاهی از ابعاد حقوق شــهروندی 
گردید. در تفسیر این یافته ها می توان گفت که بحث رساله حقوق و همچنین بحث 
حقوق شهروندی به دلیل داشتن تازگی برای فراگیران دوره، جذابیت خاصی داشته و 
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تکراری نبود و همچنین به دلیل سن خاص این گروه از افراد که آماده جامعه پذیری و 
عالقه مند به مباحث حقوقی و اجتماعی هستند، یادگیری به خوبی اتفاق افتاده و تفاوت 
پیش  آزمونـ  پس آزمون نشان دهنده اثربخشی آموزش می باشد. همچنین می توان گفت 
منطبق بودن سخنان ائمه اطهار)ع( با فطرت انسان ها به خصوص نوجوانان و آمادگی 

آنان برای پذیرش این گونه مباحث از دیگر دالیل اثربخشی آموزش می باشد.
سؤال دوم پژوهش به بررسی تأثیر آموزش مهارت های شهروندی مبتنی بر رساله حقوق 
امام ســجاد)ع( بر تغییر رفتار شهروندی نوجوانان پرداخت. نتایج نشان داد که تفاوت در 
شش بعد رفتار با والدین، معلم، همسایه، بزرگسال، فرد احسان کننده و فرد یاریگر معنی دار 
بوده است اما در چهار بعد رفتار با مسلمانان، دوست، فرد شادی آفرین و فرد مشکل آفرین 
تفاوتی مالحظه نشده است. بدین معنا که آموزش مهارت های شهروندی بر شش بعد مؤثر 
و بر چهار بعد دیگر بی تأثیر بوده است. این نتیجه همسو با یافته های ربانی خوراسگانی و 
کیان  پور )1392( می باشد که معتقدند رفتار شهروندی همچون سایر سازه های علمی قابل 
یادگیری است و باعث می شود که دانش آموزان مطابق ارزش  های اخالقی عمل کنند. این 
یافته همچنین همسو با نتایج شاه طلبی و قپانچی )1392( می باشد. در واقع تغییر رفتار ناشی 
از درونی شــدن اطالعات اســت و این یافته دور از انتظار نبوده اســت چرا که در تعمیق 
باورهای دینی با رویکرد قرآنی بصیرت بخشی و قصه  گویی بسیار مؤثر هستند و منجر به 
درونی شــدن آموزه  ها می  شوند )سوهانی، امیری قائمی، وکیلی و اهنگران، 1396(. در این 

دوره آموزشی نیز سرتاسر بصیرت بخشی و قصه  گویی مورد استفاده قرار گرفت. 
در بررســی خرده مقیاس های رفتار شــهروندی مشخص شد که بیشترین تأثیر مربوط 
به رفتار با بزرگســاالن و ســپس رفتار با معلم است. همچنین مشــخص شد که از ده بعد 
مورد آموزش در ده جلســه، آموزش فقط بر ابعاد رفتــار با والدین، رفتار با معلم، رفتار با 
همســایه، رفتار با بزرگســال، رفتار با شخص احسان کننده و رفتار با فرد یاریگر مؤثر بوده 
اســت و بر چهار بعد رفتار با مســلمانان، رفتار با دوست، رفتار با فرد شادی  آفرین و رفتار 
با فرد مشــکل آفرین تأثیری نداشته اســت. از شش بعد از ابعادی که آموزش بر آن ها مؤثر 
بوده اســت، پنج بعد در پنج جلسه اول، آموزش داده شده اند که ممکن است آزمودنی ها و 
پژوهشگر آمادگی بیشــتری برای یادگیری و آموزش داشته اند. احتمال دیگر اینکه ممکن 
اســت مطالب مورد آموزش در این شــش بعد، موردعالقه آزمودنی ها بوده و یا نحوه ارائه 
آن توســط پژوهشگر مؤثرتر از بقیه ابعاد بوده باشــد. آمادگی قبلی دانش آموزان و داشتن 
پیش زمینــه نیز در مؤثر بودن آموزش بی تأثیر نیســت. از طرفی این احتمال وجود دارد که 
فضا و محیط آموزش و شرایط روحی دانش آموزان مثال داشتن امتحان سخت، یا برخورد 
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تند یکی از معلمان با کالس در آن روز باعث مشــغولیت فکری آنان شده و تأثیر آموزش 
چهار بعد از رفتار شهروندی را از بین برده باشد. امکان این که تأثیر آموزش بر ابعاد رفتار 
با مسلمانان، رفتار با دوست، رفتار با فرد شادی آفرین و رفتار با فرد مشکل آفرین، با توجه 
به محدودیت زمان، فرصتی برای نشان داده شدن نیافته است نیز وجود دارد. به عبارت دیگر 
با توجه به این که تدریس این دروس در ســه جلســه آخر بوده و سپس پس  آزمون به عمل 
آمد، ممکن است آزمودنی در این فاصله با مشکلی توسط دیگران برخورد نکرده باشد و یا 
کسی موجب شادی وی نگردیده و به اصطالح زمانی برای عمل وجود نداشته است. درواقع 
دربســته آموزشی، رفتارهای درست برخورد با بزرگسال خیلی واضح و شفاف و عملیاتی 
بیان شده است. مثاًل سعی می کنم جلوتر از آنان راه نروم و یا از جای خود برای نشستن آنان 
بلند می شوم و ... که منجر به تغییر رفتار می شود درحالی که دربسته مربوط به حقوق مسلمانان 
مباحث انتزاعی تر مثل کینه به دل نگرفتن و دعا کردن مطرح شده است؛ بنابراین به طورکلی 
می توان گفت که آموزش مهارت های شهروندی مبتنی بر رساله حقوق بر آگاهی نوجوانان 

از حقوق شهروندی و همچنین رفتار شهروندی تأثیر مثبت داشته است.
با توجه به یافته  های پژوهش حاضر پیشــنهاد می  شــود که در پژوهش های آتی حقوق 
مختلف رساله حقوق امام سجاد)ع( مانند حق  اهلل، حق  النفس، حق رهبر سیاسی، حق رعیت، 
حق خدمتکار، حق فرزند موردمطالعه قرار گیرد. به عالوه با توجه به داشتن منابع غنی چون 
رساله حقوق امام سجاد)ع( در دین مبین اسالم، متخصصان و برنامه  ریزان آموزش وپرورش 
می تواننــد، حقوق شــهروندی را در برنامه درســی مقاطع مختلف تحصیلــی گنجانده و 
دانش آموزان را برای زندگی بهتر آماده کنند. برگزاری جلسات آموزشی حقوق شهروندی 
رســاله حقوق به منظور افزایش آگاهی از حقوق شــهروندی و تقویت رفتار شهروندی و 
که نتیجه آن داشــتن زندگی فردی و اجتماعی بهتر می باشد، مفید به نظر می رسد. تشکیل 
کالس های ضمن خدمت جهت باال بردن آگاهی معلمان از حقوق شهروندی اسالمی پیشنهاد 
می شود. بیماری و مسافرت دانش آموزان و درنتیجه غیبت آنان در جلسات متعدد آموزش 
از محدودیت هــای این پژوهش بود. به طوری که گروه آزمایش، دچار افت آزمودنی شــد.

تشکر و قدر دانی 

از مدیریت محترم شادروان صالح ادیب به خاطر حمایت معنوی و 
همکاری در اجرای پژوهش حاضر سپاسگزاری می شود.
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دكتر فرهاد كريمي* 

چکیده
هدف از اجراي اين پژوهش آماده ســازي، اجراي مقدماتي و بررســي شــاخص هاي 
روان سنجي مقياس درجه بندي رفتار اخالقي دانش آموزان دختر دوره متوسطه است . جامعه 
آماری اين تحقيق دانش آموزان دوره متوســطه منطقه 8 شهر تهران است که از بين كليه 
دانش آموزان دختر پايه اول و دوم مدارس متوسطه دوم آموزش و پرورش منطقه 8 تهران ، 
368 دانش آموز كه در قالب 12 كالس درس ســازماندهي شــده بودند، با استفاده ازروش 
نمونه گيري تصادفي خوشه اي انتخاب شدند و ســپس از معلم هركدام از كالس هاي گروه 
نمونه خواسته شد مقياس درجه بندي رفتار اخالقي را براي تك تك دانش آموزان هركالس 
به طور انفــرادي، تكميل كنند. پس از گردآوري اطالعات، داده هاي حاصله با اســتفاده از 
تحليل عاملي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته هاي حاصله نشــان داد كه ســؤاالت 
مقياس روي دو عامل عمده كه مجموعاً  58/59 درصد واريانس كل را تبيين مي كنند، قرار 
دارند. از طرف ديگر بررســي تفاوت هاي گروهي به عنوان يكي ديگر از شواهد روايي سازه 
نشــان داد كه از نظر معلمان، بين رفتار اخالقي دانش آموزان پايه اول و پايه دوم متوسطه، 
تفاوت معني داري وجود دارد كه اين تفاوت به نفع دانش آموزان پايه دوم اســت ، همين طور 
از نظر معلمان بين رفتار اخالقي دانش آموزان پايه دوم متوســطه رشــته رياضي و علوم 
 انســاني تفاوت معني داري وجود دارد كه اين تفاوت به نفع دانش آموزان دوم رياضي است .
پايايي مقياس از طريق روش هاي آزمون مجدد، همساني دروني )آلفاي كرونباخ( و همبستگي 
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 آماده سازي و بررسي 
 شاخص هاي روايي و پايايي 

مقياس درجه بندي رفتار اخالقي 
دانش آموزان دوره متوسطه
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اثربخشی  روان درمانی مثبت گرا با تأکید بر آموزه های 
دینی بر بهبود سازگاری روان شناختی دانش آموزان دارای 
افکار خودکشی
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بين درجه بندي كنندگان معني دار محاســبه شــد.اين نتايج حاكي از آن است كه مقياس 
درجه بندي رفتار اخالقي، ابزار مناســبي براي درجه بندي رفتار اخالقي دانش آموزان دوره 
متوسطه است و با اطمينان مي توان از آن براي درجه بندي رفتاراخالقي دانش آموزان دوره 

متوسطه دوم استفاده كرد.

واژگان کلیدی:  رفتار اخالقي، مقياس درجه بندي، دانش آموزان متوسطه دوم روايي و پايايي

مقدمه
پرورش اخالقیات در جامعه از مهمترین آرمان های بشــری است و آموزش رسمی 
فرصتی مناسب برای بستر اخالقیات در جامعه است )Bryan & Burstow, 2018(. عالوه 
بر این پیچیده شدن ارتباطات انسانی ، ضرورت توجه به اخالق را در سطح جامعه به طور 
 Arif,( عام و نظام رســمی و عمومی به طور خاص بیشــتر مورد توجه قرار داده است
Din & Saleem,2019(. پــرورش ویزگی های اخالقــی )مانند انصاف ، احترام ، صداقت ، 

امانت داری ، وفای به عهد و ... ( در دانش آموزان و سنجش این ویزگی ها در یادگیرندگان 
از مهم ترین مســائل در این زمینه اســت )Giordmaina & Zammit, 2019(. اخالقی 
بودن به ارزشیابی اخالقی رفتار اشاره می کند . این امر بر چندین مالحظه زیر بنایی مبتنی 
اســت . ـ  بین تصدیق وجود هنجار از چشــم انداز ناظر و ادعای اعتبار برای هنجار از 
چشم انداز بازگر تفاوت قطعی وجود دارد . ارزشیابی هنجاری بر ادعای اعتبار هنجاری 
مبتنی است.  ـ در سود انگاری اخالقیات بر حسب نتایج آن مورد داوری قرار می گیرد . 
در اخالقیات وظیفه شناسانه ، اخالق با توجه به نیّت مورد قضاوت قرار می گیرد. در این 
میان قدری آزادی اراده وجود دارد، تنها کنش هایی که به طور ارادی و هشــیارانه انجام 

می شود با خشم یا گشاده رویی مواجه می شوند. 
 تقویت رفتارهــاي اخالقي دانش آموزان از دیر باز در نظام هاي تربیت رســمي و 
عمومي مورد توجه سیاست گذاران نظام آموزشي قرار داشته است )jenifer, 2020( . رفتار 
اخالقي رفتاري اســت که در یك محیط خاص ، از طرف عموم به عنوان رفتار خوب و 
صحیح و در مقابل رفتار بد و نادرســت قرار دارد . این رفتار ها شــامل صداقت ، تعهد ، 
مهرباني ، دلسوزي ، تواضع ، شجاعت و ... مي باشد که مبین مسئولیت هاي اخالقي است . 
وقتي از اخالقي بودن فردي صحبت مي شــود در واقع مســئولیت پذیر بودن آن فرد به 
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ذهن متبادر مي شود . رفتار اخالقی در سطح دگرخواهانه است و در جهت منافع دیگران 
قرار دارد که با فراشــناخت که باالترین ســطح و مرحله شــناخت است مرتبط است 
)عاشوری ، 1394(. رفتار اخالقی مجموعه ای از باید ها و نباید هایی است که در راستای 
ارزش هــای حاکم بــر نظام اجتماعی قرار دارد که در حوزه دیــن ، بایدها و نبایدها در 
راستای ارزش های دینی است .  هافمن به عنوان یکی از نظریه پردازان یادگیری اجتماعی 
بیشــتر بر درونی سازی اخالقی تأکید و ارزش های اخالقی را ناشی از تعامل فعال ذهن 
آزمودنی و محیط بیرونی می داند . از نظر وی رفتار اخالقی معرف انگیزة هنجار اخالقی 
اســت و فرد در رفتار اخالقی ســعی می کند به توازن قابل قبولی بین انگیزه اخالقی و 
انگیزه فردی دســت یابد .به اعتقاد وی ارزش های اخالقی عالوه بر شیوه های تربیتی به 
توانایی شناختی کودک ، ادراک او از موقعیت و انگیزش او در رابطه با عوامل اجتماعی 

شدن وابسته است.
نخستین پژوهش های منظم درباره رفتار اخالقی، درباره جنبه  های خاصی از جامعه 
پذیري1 که درونی شدن2 نامیده می  شود انجام شده است. منظور از درونی شدن، یادگیری 
همنوایی با قواعد موقعیت  هاســت. از نظر پژوهشــگران عالقمند به این حوزه، تحول 
اخالقی به معني افزایش درونی ســازی قواعد فرهنگی اساســی است . چنین تصوری 
در مفهوم منش اخالقی3 که نخســتین پژوهش های امریکایی درباره اخالقیات را شکل 
می  داد نهفته است. هارتشــورن و می به نقل از )Nucci, 1997( منش اخالقی را به عنوان 
مجموعه  ای از فضیلت ها نظیر درســتی تعریف کرده اند که از فرهنگ ناشــی می  شوند و 
می  تــوان از طریق مشــاهده توانایی کودک برای مقاومت در مقابــل نقض قواعد آن را 
مشــاهده کرد. مطالعات هارتشــورن و می در مورد منش اخالقی حاکی از آن اســت که 
مؤثرترین متغیرهای تعیین کننده مقاومت در مقابل وسوسه تقلب یا نافرمانی، متغیرهای 
موقعیتی تنبیه، پاداش، فشــارهای گرو هي و ارزش  های گروهي هستند و صفت ثابت و 
فردی منش اخالقی نقش کمتری دارد )Malone, 2020(. از ســوي دیگر، نظریه پردازان 
شــناختي ـ  تحولي فرض مي كنند كه شــناخت اخالقي نقش مهمــي در رفتار اخالقي 
برعهــده دارد. بــه نظر آنها قضاوت اخالقي و رفتار اخالقي باهم رابطه دارند و شــرط 

1. Socialization
2. Internalization 
3. moral character ـ  
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الزم بــراي وقوع رفتار اخالقي، قضاوت اخالقي اســت )greblhoK, 1984(. چگونگی 
اســتدالل درباره معماهای اخالقی فرضی و عمل در موقعیت  های عینی بازتاب ســطح 
تحول ســاختاری فرد است. این امر حاکی از آن است که رابطه  ای تجربی بین قضاوت 
اخالقی و انتخاب  های رفتاری وجود دارد. مطالعات تجربی به عمل آمده در خصوص 

.)Broughton, 1978( رفتار تقلب، حاکی از این رابطه همسانی است
فرض  های پیشــینی نظریه  های شناختی و دلبســتگی آنها به مفروضه  های شناختی، 
ســبب شده است که بیشتر بر استدالل اخالقی تأکید کنند و رفتار اخالقی را در جایگاه 
فرعی  تر قرار دهند. معهذا این امر ســبب نشــده که هیچ توجهی به رفتار اخالقی نکنند. 
مفروضه اساســی نظریه  های شــناختی درباره رفتار اخالقی، قاعده معروف »همسانی1 
قضاوت اخالقی و رفتار اخالقی« است و منظور از آن این است که آمادگی برای انجام 
رفتار اخالقی، منطبق و همســان با قضاوت اخالقی اســت )یا باید باشد( و به موازات 

.)Safder, M , & Hussain, 2018( )رشد اخالقی، افزایش می  یابد )یا باید افزایش یابد
عموم پژوهش های انجام شــده درباره رفتار اخالقی، که با پیش فرض  های شناختی 
به موضوع نگریسته  اند، قاعده همسانی قضاوتـ   رفتار اخالقی را تأیید کرده  اند. عالوه 
بر این مراحل قضاوت اخالقی که کلبرگ آنها را توصیف کرده اســت توجیه کننده رفتار 
نیســتند، بلکه توضیح می  دهند که از کدام شــکل های استدالل اخالقی می  توان در جهت 
حمایت یا طرد رفتار خاص اســتفاده کرد  ) Hudson & Díaz Pearson, 2018(. عالوه بر 
این، مراحل تحول اخالقی دارای ارتباط منطقی هســتند و بطور سلســله مراتبی به هم 
مرتبط اند. مراحل قضاوت اخالقی، مراحل قضاوت هســتند نه رفتار. از طرف دیگر به 
نظــر کلبرگ، حیطه خاص و جداگانه  ای به نام رفتار اخالقی وجود ندارد. به نظر کلبرگ 
رفتار اخالقی تحول نمی  یابد و نیز نمی توان آن را بدون توجه به استدالل زیربنایی آن، 
به طور رفتاری تعریف کرد )Broughton,1978(. یافته  های تجربی نشان می  دهند که رفتار 
اخالقی وابسته به موقعیت است و رابطه قضاوت اخالقیـ   رفتار اخالقی در چارچوب 
نظریه شــناختی، مشابه رابطه سنتی توصیف شــده بین صفات نگرش اخالقی و رفتار 
اخالقی نیست  )Broughton,1978(. ساختارهای قضاوت اخالقی از طریق تعیین اینکه 
چگونــه حقوق و وظایــف باید در موقعیت  های عینی درک شــوند، نوع رفتار را تعیین 

1. Consistency
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می کنند. آنها ارزش  هایی نیستند که وقوع رفتار پیش اجتماعی را پیش بینی کنند.
رویکرد پیاژه و کلبرگ به اخالقیات، با توجه به مفروضه  های زیربنایی نظریه شناختی 
و از جمله فطرت گرایی، بر سرشــت  ها، صفات، آمادگی  های قبلی و حتی  اندیشــه های 
ارثــی تأکید می کند. رویکرد شــناختی، هماهنگی بین اندیشــه  های درونی در اخالقیات 
)قضاوت اخالقی( با رفتار اخالقی را پذیرفته است و قضاوت اخالقی را یکی از عوامل 
دخیل در رفتار اخالقی می  داند)Kohlberg,1984(. به نظر کلبرگ مراحل رشد اخالقی که 
وی معرفی و توصیف کرده اســت »مراحل اســتدالل اخالقی هستند نه مراحل هیجان، 
آرزو و رفتار« و این سؤال را مطرح می کند که اگر قضاوت اخالقی تنها یکی از عوامل 
دخیل در رفتار اخالقی است، چرا رویکرد شناختی شدیدًا به آن متکی است؟ وی دالیل 
تأکید بیش از حد رویکرد شناختی بر قضاوت اخالقی را به این شرح فهرست می کند: 
قضــاوت اخالقی مهم  ترین یا مؤثرترین عامل دخیل در رفتار اخالقی اســت که تاکنون 
کشف شده است؛ سایر عوامل مؤثر بر رفتار اخالقی، دارای ماهیت اخالقی نیستند، اما 
قضاوت اخالقی دارای ماهیت اخالقی اســت؛ دامنه تغییرات قضاوت اخالقی گسترده 
است؛ رشد قضاوت اخالقی برگشت پذیر نیست اما رفتار اخالقی وابسته به موقعیت و 

برگشت پذیر است. 
رفتار اخالقي متغیري اســت كه ســنجش آن با ابهامات و چالش هاي نظري مواجه 
اســت با وجود این مرور پژوهش هاي پیشین نشــان مي دهد كه سنجش رفتار اخالقي 
داراي پیشــینه قابل توجهي اســت. یكي از روش هاي ســنجش رفتار اخالقي، استفاده 
از مقیاس هاي درجه بندي اســت. بهره گیري از مقیاس هــاي درجه بندي رفتار به منظور 
سنجش رفتار اخالقي آزمودني هاي مورد مطالعه،  سابقه نسبتًا طوالني دارد. مرور انتقادي 
تحقیقات انجام شده درباره رابطه قضاوت اخالقي و رفتار اخالقي حاکی از این است که 
به منظور سنجش رفتار اخالقي از مقیاس هاي درجه بندي رفتار به وسیله معلمان استفاده 

.)Blasi, 2002(شده است.. برخي از این تحقیقات در ادامه مورد اشاره قرار گرفته اند
هارت شــورن و مي  به نقل از توریل و اسمتانا )Turiel & Smetana, 1984( همواره 
در انــدازه گیري رفتار اخالقي و داشــن اخالقــي فعالیت فراواني انجــام داده اند . این 
پژوهشگران دانش اخالقي را با بهره گیري از نمرات آزمون هاي استاندارد شده به دست 
آوردند و رفتار اخالقي را با میزان تقلب آزمودني ها محاسبه كرده اند . آن ها آزمودني ها را 
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در سه موقعیت قرار دادند كه امكان تقلب كردن برای آن ها فراهم بود . نتایج این پژوهش 
نشــان داد كه میان نمرات آزمون دانش اخالقــي و رفتار اخالقي در موقعیت هاي ویژه 

رابطه اي بسیار ضعیف وجود دارد . 
سوانسون و هیل )Swanson & Hill,1993( در مطالعه خود كه بر روي 139 دانش آموز 
پایه هاي هفتم ، نهم و دوازدهم انجام دادند به این نتیجه رســیدند كه میان فراشــناخت 
اخالقي و اســتدالل و رفتار اخالقي دانش آموزان رابطه معنــي داري وجود دارد . هولن 
و یــور )Holen & Yore,1996(، در مطالعه خود دریافتند كه بین آگاهي هاي فراشــناختي 
و باورهــاي اخالقي دانش آموزان رابطه معني داري وجود دارد. این در حالي اســت كه 
بروگمن و هارت )Bruggbman & Hart,1996(، در مطالعه خود دریافتند كه رابطه ضعیفي 

میان استدالل اخالقي و رفتار اخالقي دانش آموزان وجود دارد . 
 كلبرگ در رســاله دكتري خود براي ســنجش رفتار اخالقــي دانش آموزان پایه هاي 
چهــارم، هفتم و دهــم، از مقیاس درجه بندي رفتار كه به وســیله معلم تكمیل مي شــد 
وحیطه هاي اطاعت،1تالش2،قدرت وجدان3، انصاف و بي طرفي4 را مي ســنجید استفاده 
كــرد)Blasi, 2002(. كلبرگ به رابطه معني داري بین اســتدالل اخالقــي ورفتار اخالقي 
دســت یافت. به منظور بررســي رفتار اخالقي 54 دانش آموز پسر پایه چهارم تا هفتم از 
درجه بندي مشــاهده گر كه داراي مقیاس هاي باال، پایین، منفي، مثبت، جلو وعقب بود 
اســتفاده كرد و به رابطه اي معني دار بین اســتدالل اخالقي و رفتار اخالقي دست یافت 
)Blasi, 2002(. جوری )Goree, 2000( براي ســنجش رفتار اخالقي 35 دانش آموز دختر 
و پســر4، 6، 8 و10 ســاله، از مقیاس درجه بندي رفتار اخالقي كه به وسیله معلم تكمیل 
مي شد وحیطه هاي رهبري، حساسیت، خلق وخو5، سخاوت و بخشندگي6، مساعدت7، 
دوســتانه بودن، وحیطه هاي وجدان اجتماعي،  انحــراف اجتماعي و اجتماعي بودن را 
مي سنجید واجتماعي بودن8 را مي سنجید استفاده كرد و به رابطه اي معني دار بین استدالل 

1. Obedience
2. Effort
3. Strenght of conscience
4. Fairmindedness
5. humor
6. generosity
7. friendliness
8. gregariounsess
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اخالقي ورفتار اخالقي دســت یافت. » بالسي )Blasi, 2002( معتقد است كه ابزارهایي 
نظیر مقیاس هاي درجه بندي معلمان، مقیاس هاي خود سنجي رفتار اخالقي ومقیاس هاي 
جامعه ســنجي، داراي مزیت هایي ازجمله عمومیت1 )تعمیم پذیري( وتناسب2 هستند 
ولي ممكن اســت از اثرات هاله اي وتفسیرهاي سلیقه ورزانه خود متغیرها متاثر شوند« 
)همان(. به نظر وي، هر قدر شــاخص هاي روان ســنجي مناســب تر باشــند و » رفتار 
مورد اندازه گیري عیني تر وخاص تر باشد، رفتار گزارش شده قابل اعتمادتر خواهد بود«. 
وي معتقد است كه رفتار مورد بررسي باید داراي روایي باشد وبه حیطه اخالق مربوط 

باشد.
مشــفقی و لطیفی)1398(در مطالعه خود یاد آور شدند که در منابع اسالمی ، در باره 
اخــالق و تربیت اخالقی به مواردی نظیر همدلی )احســاس اخــالق بنیادینی که درک 
احساســات دیگران را برای یادگیرندگان امکان پذیر می ســازد. وجدان ، خویشتنداری ، 
مهربانی ، شــکیبایی ، انصاف اشاره شده اســت .یادگاری ، صالحی و سجادیه )1398( در 
مطالعه خود دریافتند که مدارس آن گونه که شایســته اســت و انتظار می رود اخالق و 
پرورش اخالقیات را دانش آموزان به عنوان اولویت اساسی خود مورد نظر قرار نداده اند .

کوشــی ، موســی پور  ، محبی و آرمند )1397( دو بعــد باور و رفتار را به عنــوان ابعاد و 
مؤلفه  های اخالقی مطرح نموده اند. این پزوهشگران بعد باور را به مؤلفه  هایی نظیر احترام 
به ارزش ها و هنجارهای اجتماعی، سعه صدر ، پرورش روحیه دگر خواهی ، گفتگو و بعد 
رفتــار را به مؤلفه  هایی نظیر تعلق بــه هویت جمعی و حفظ آن ، پرورش روحیه آزادی ، 
همزیستی مسالمت آمیز ، وفای به عهد و پیمان و پای بندی به دستوران اخالقی ، احترام به 
محیط زیست و مسولیت اجتماعی معنا کرده اند. رام ، مهر محمدی ، صادق زاده قمصری 
و طالیی )1396( عدم توجه کامل به تربیت اخالقی در نظام آموزش رســمی و عمومی 

را ناشی از غفلت از نگاه جامع به تربیت دینی ـ اخالقی می داند .
در کشور ما به علت پیشینه غنی دینی و فرهنگی پرداختن به موضوع اخالق همواره 
مطرح و مورد توجه بوده اســت . عالوه بر این در بســیاری از اسناد باالدستی مثل نقشه 
مهندسی و فرهنگی کشور )1392( ، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش )1390( برنامه 
درسی ملی )1391( موضوع اخالق ، پرورش اخالق ، سنجش اخالق همواره مورد توجه 

1. generality
2. relevance
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قرار داشته اشت در فرهنگ غنی ایرانی و آموزه های متعالی اسالمی و سایر ادیان الهی 
بر لزوم اخالق محوری تأکید شــده اســت . به گونه ای که به طور آشکار در فرمایشات و 
رفتارهای انبیای الهی)ع( ، ائمه اطهار)ع( بر لزوم اخالق محوری اذعان شــده اســت و 
اهمیت این موضوع به حدی اســت که پیامبر اکرم)ص( دلیل و فلسفه اصلی و رسالت  
خود را تکمیل و تکامل اخالق نامیده است ، در همین راستا به ضرورت توجه و تقویت 
صفات اخالقی و اصل و مالک قرار دادن شــکل  گیری و تقویت صفات الهی در انســان 
تأکید نموده اند. امام صادق)ع( در فرمایش راهبردی شان بر پرهیز از افراط تأکید نموده 
اســت . با توجه به این موارد باید گفت ســنجش رفتار اخالقي با استفاده از مقیاس هاي 
درجه بندي رفتار، امكان پذیر است. معهذا مرور پیشینه هاي پژوهشي نشان مي دهد كه در 
كشور ابزار مناسبي براي سنجش رفتار اخالقي با استفاده مقیاس هاي درجه بندي رفتار 
اخالقي وجود ندارد . از این رو آماده سازي و اعتباریابي ابزاري در این زمینه مورد توجه 
قــرار گرفت. بنابراین هدف از اجراي این پژوهش تدوین و آماده ســازي ابزاري براي 
ســنجش رفتار اخالقي دانش آموزان به وسیله معلمان از طریق مقیاس درجه بندي است. 
به منظور تحقق این هدف، این سؤال مطرح است که آیا مقیاس درجه بندي رفتار اخالقي 

دانش آموزان از روایي و پایایی برخوردار است؟

روش پژوهش 
روش تحقیق مورد اســتفاده در این پژوهش، روش توصیفي از نوع پیمایشــی است. 
پژوهش پیمایشي براي پاسخ به سؤاالتي از این قبیل مورد استفاده قرار مي گیرد كه شرایط 
موجود داراي چگونه ماهیتي اســت؟ چه رابطه اي بیــن رویدادها وجود دارد و وضعیت 
موجود چگونه اســت.جامعه مورد مطالعه دراین پژوهش شامل همه دانش آموزان دختر 
شــاغل به تحصیل در پایه اول و دوم مدارس متوســطه اداره آمــوزش و پرورش منطقه 
8 شــهرتهران مي باشند. براساس آمارهاي دریافت شده از مســئولین اداره مذكور، تعداد 
كل دانش آموزان 3562 نفر بودند كه در112 كالس درس ســازماندهي شــده بودند. براي 
تعیین حجم نمونه 383 دانش آموزانتخاب شــدند . به منظــور انتخاب دانش آموزان نمونه 
از کالس دوم متوســطه، 7 كالس درس که معلمین آنان دســت کم داراي یك سال سابقه 
آشــنایي با دانش آموزان آن كالس داشتند، درخواست شــد چك لیست مربوطه را براي 
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كلیه دانش آموزان كالس به تفكیك تكمیل كنند. با توجه به اینكه الزم بود در مورد آشنایي 
معلمان با دانش آموزان اطمینان حاصل شود، از معلمان گروه نمونه درخواست شد در پایان 
اردیبهشت ماه سال تحصیلي ، نسبت به تكمیل مقیاس درجه بندي رفتار اخالقي اقدام كنند.

ابزار جمع آوری اطالعات
مقياس درجه بندي رفتار اخالقي: یکی از ابزارهای مورد استفاده در این مطالعه مقیاس 
درجه بندی رفتار اخالقی اســت كه در این مطالعه براي درجه بندي رفتار دانش آموزان 
در زمینه هاي زیر استفاده شده است. این مقیاس ویزگی هایی از قبیل انصاف وعدالت1، 
قابل اعتماد بودن2، قضاوت درســت و نادرســت، وفاداري3؛ صداقت ودرســتكاري4، 
همدلي5، مفید بودن، حمایت ازدیگران6، پشــیماني7، مشاركت8، استقالل، نوعدوستي9، 
قابل اطمینان بودن10، با ادب بودن11، ونســبي گرایي12 را پوشش می دهد. این مقیاس بر 
اســاس مطالعات بالسي در مورد رفتار اخالقي )2002( ودیدگاه هاي پیاژه ساخته شده 
است . این مقیاس به عنوان شاخص هاي ممكن براي سنجش رفتار اخالقي در نظر گرفته 
 . )Swanson and Hill,1993( شده است واز آنها در تدوین چك لیست استفاده شده است
 شاخص هـــاي روان ســـنجي مقیـــاس درجـــه بندي، بـــا تـــكیه بر نتـــایج پـژوهش

)Swanson and Hill,1993( . به شرح زیر هستند:

 الف  روايي سازه13:
تحليل عاملي: به منظور تعیین روایي سازه چك لیست، از روش تحلیل عاملي استفاده 
شده است. نتایج نشان داد كه همه سؤال ها به جز سؤال  دوم، روي عامل اول كه 90 درصد 

1. Fairness
2. Trustworthiness
3. Loyalty
4. Honesty
5. Empathy
6. Allegiance
7. Contrition
8. Participation
9. Altruism
10. Dependability
11. Respectfulness
12. Relativism
13. Construct Validity
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. )Swanson and Hill ,1993(واریانس را بـــه خود اختصاص داده بود، جمع شده بودنـد
تفاوت هاي گروهي: نتایج نشان دادند كه چك لیست به طور مؤثري مي تواند دو گروه 
نوجوانان عادي وبزهكار كه از نظر ســن تقویمي وسن عقلي همتا شده بودند، را از هم 
متمایز كند . بر اساس این مطالعه دانش آموزان مسن تر در مقایسه با دانش آموزان خردسال 
تر،  نمرات باالتري در مقیاس درجه بندي رفتار اخالقي، دریافت نمودند. به این معني كه 
دانش آموزان كالس دوازدهم نمره رفتار اخالقي بیشتر از دانش آموزان كالس هفتم دریافت 
کردند:)F[ .)Swanson and Hill ,1993 همچنین تحلیل همبستگي هاي ضریب پیرسون بین 
مقوله هاي مقیاس درجه بندي حاكي از آن است كه به موازات افزایش سن دانش آموزان، 
بین مقوله  هاي مختلف مقیاس درجه بندي درجه باالیي از همســاني برقرار مي شــود، به 
این معني كه 100% همبســتگي ها براي دانش آموزان پایه دوازدهم، معني دار هستند،  این 
نســبت براي دانش آموزان پایه نهم، 0/98 وبراي پایه هفتم 0/83 گزارش شــده اســت.

 ب  پايايي:
1. پايايي از طريق آزمون:  آزمون مجدد با فاصله 12 ماه مورد بررسی قرار گرفته 
اســت )Swanson and Hill .1993( . این پزوهشــگران از طریــق روش آزمون ـ  
 r=0/75 آزمون مجدد، با فاصله 12 ماه بین دو درجه بندي ضریب پایایي معادل

را محاسبه نمودند. 
 . )Swanson and Hill ,1993( 2. پايايي از طريق محاســبه همساني دروني1: مطالعه
نشــان داد که چك لیست داراي همســاني دروني است وضریب آلفاي محاسبه 

شده برابر با a =0/96 است .

  ج   ساير يافته ها:
سونســن وهیل )1993( همبســتگي مجزا بین اســتدالل اخالقــي ونمرات مقیاس 
درجه بندي رفتار اخالقي را محاســبه كردند. یافته ها حاكي از آن اســت كه دو مورد از 
معماهاي مربوط به اســتدالل اخالقي)معماي اول و ســوم( رابطه زیادي با چك لیست 
دارند )به جدول 1 نگاه كنید(. این نتایج با یافته هاي قبلي مبني بر اینكه قضاوت اخالقي 

تنها یكي از عوامل مؤثر بر انتخاب رفتار است )كولبي ودیگران، 1983( همسان است.

1. Interna consistency 
2. kolby
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 )EFI( جدول 1. همبستگي بين نتايج حاصل از اجراي مصاحبه استدالل اخالقي 
 .)EBC( و مقياس درجه بندي رفتار اخالقي 

اقتباس از سونسن وهيل )1993، 722(

ف
     سؤاالت مقياسردي

درجه بندي رفتار اخالقي

داستان هاي مصاحبه
 استدالل اخالقي

123456

0/24انصافوعدالت1
p<0/01

0/24
p<0/01

0/31قابلاعتمادبودن2
p<0/01

0/35قضاوتدرستونادرست3
p<0/01

0/21
p<0/01

0/20وفاداري4
p<0/01

0/25
p<0/01

0/30صداقت5
p<0/01

0/25همدلي6
p<0/01

0/31
p<0/01

0/20مفيدبودن7
p<0/01

0/32
p<0/01

0/30حمايتازديگران8
p<0/01

0/26پشيماني9
p<0/01

0/29مشاركت10
p<0/01

0/37استقالل11
p<0/01

0/25نوعدوستي12
p<0/01

0/36
p<0/01

0/27
p<0/01

0/25قابلاطمينانبودن13
p<0/01

0/30
p<0/01

0/25
p<0/01

0/32باادببودن14
p<0/01

0/24
p<0/01

0/31نسبيگرايي15
p<0/01

0/27
p<0/01

0/20
p<0/05

0/19
p<0/05
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روند اجرا 
متن انگلیســي ســؤاالت مقیاس درجه بندي رفتار اخالقي توسط نگارنده به فارسي 
ترجمه شد، سپس متن ترجمه شده جهت بررسي و اظهارنظر در اختیار 3 تن از استادان 
زبان انگلیسي دانشگاه هاي تهران قرارگرفت و نظرات آنها در ترجمه سؤاالت مورد توجه 
قرارگرفت. پس از اصالح، متن ســؤاالت ترجمه شــده به طور معكوس به زبان انگلیسي 
ترجمه شد و صحت ترجمه توسط حداقل2 تن از استادان زبان انگلیسي تأیید شد. پس 
از تأیید متن فوق در اختیار 3 متخصص حوزه تربیت اســالمی قرار داده شــد و از آن ها 
خواســته شــد که محتوای گویه ها را با ادبیات اخالق در حوزه تربیت اسالمی مطابقت 
دهنــد و پیرامون مطابقت و عدم مطابقت گویه ها اظهار نظــر نمایند . پیرامون تعدادی از 
گویه های حاصله اصالحاتی پیشنهاد شد که اصالحات انجام شد . پس از تأیید محتوای 
گویه ها توسط متخصصان بار دیگر، جهت بررسي گویه ها و رفع نكات مبهم احتمالي به 
لحاظ عملی بودن ، گویه ها در اختیار 6 تن از دبیران و ا ساتید دروس دین و زندگي علوم 
اجتماعي و روان شناســي قرارگرفت و نظرات اصالحي آنهانیز در تصحیح متن سؤاالت 
لحاظ شد. پس از نمونه گیري، مقیاس درجه بندي در اختیار معلمان منتخب قرارگرفت و 
از آنها خواسته شد وضعیت رفتار اخالقي دانش آموزان كالس خود را با توجه به مقیاس 

درجه بندي كنند. سپس داده هاي پژوهش كدگذاري، آماده سازي و تحلیل شد. 

يافته هاي پژوهش
1. روايـي:

 الف   روايي از طريق بررسي تمايزات سن تقويمي 
مقایســه درجه بندي رفتــار اخالقي دانش آموزان پایه هاي اول ودوم متوســطه 
حاكــي از آن اســت كــه بین دو گــروه تفاوت معنــي داري وجــود دارد ومعلمان 
معتقدند كه دانش آموزان پایه دوم متوســطه از رفتارهاي اخالقي مناسب تر و رشد 
یافته تري در مقایســه با دانش آموزان پایه اول متوســطه برخوردار هستند. تحلیل 
داده ها با اســتفاده از آزمون t گروه هاي مستقل نشان داد كه دانش آموزان پایه دوم 
متوسطه در مقایســه با دانش آموزان پایه اول، رفتار اخالقي رشد یافته تري دارند: 

0/0001<p,4/84=t.
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 ب  روايي از طريق تفاوت هاي گروهي
تحلیل داده ها نشان داد كه بین درجه بندي رفتار اخالقي دانش آموزان پایه دوم رشته 
ریاضي و رشــته علوم انســاني توســط معلمان تفاوت وجود دارد. دانش آموزان رشته 
ریاضــي، درجه بندي بهتري از معلمان دریافت كرده بودند. تحلیل داده ها با اســتفاده از 
آزمون t مســتقل نشــان داد كه تفاوت بین دو گروه به نفع دانش آموزان رشــته ریاضي 

.) 0/0001<p,8/06=t معني دار است: )

  ج   روايي از طريق تحلیل عاملي 
 ســؤاالت پرســش نامه ابتدا به روش تجزیه به مؤلفه  هاي اصلي مورد تحلیل عاملي 
قرار گرفت و براساس مالك مقادیر ویژه1 بزرگتر از یك، دو عامل عمده كه به ترتیب 
42/79 و 15/8 درصد واریانس مشــترك را داشــتند،  به دســت آمد. سپس تحلیل 
عاملي به روش چرخش واریماكس براساس دو عامل تكرار شد واین بار 29/95 
درصــد واریانس به عامل اول و 22/31 درصد آن به عامل دوم اختصاص یافت. 

نتایج تحلیل هاي به عمل آمده در جدول 2مشاهده مي شود.

 جدول 2.  نتيجه تحليل عاملي سؤاالت به روش تجزيه 
به مؤلفه  هاي اصلي وچرخش واريماكس

فه 
مؤل

چرخش واريماكستجزيه به مؤلفه  هاي اصلي

درصدواريانسمقدارويژهدرصدواريانسمقدارويژه

16/41842/794/49229/95

22/38215/883/34722/31

درجدول 3 بارهاي عاملي ســؤال ها برروي هر یك از عوامل پس از چرخش ارائه 
و اختصاص ســؤال ها به هر یك از عامل ها مشــخص شــده است. مالحظه مي شود كه 
ســؤاالت 9 ، 2 ، 5  ، 10 ، 13 و14 عمدتًا به عامل اول و ســؤاالت 3 ، 4 ،  7 ، 8 ، 11 
و12 عمدتًا عامل دوم را پوشــش مي دهند. حال آن كه ســؤاالت 1، 6 و15 بین دو عامل 

مشتركند.

1. eigenvalue
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جدول 3.  بارهاي عاملي سؤاالت بر عوامل به دست آمده پس از چرخش

123456789101112131415سؤال

بار عاملي بر 
عامل اول

0/634

0/798

0/101

0/070

0/848

0/425

0/272

0/063

0/668

0/765

0/306

0/235

0/712

0/683

0/432

بار عاملي بر 
عامل دوم

0/502

0/161

0/691

0/688

0/191

0/581

0/646

0/584

0/282

0/025

0/507

0/563

0/001

0/153

0/553

2. پايايي 
 الف   پايايي از طريق آزمون ـ  آزمون مجدد1

براي محاسبه پایایي از روش آزمونـ  آزمون مجدد،  براي 47 نفر از دانش آموزان 
پایه دوم متوســطه با فاصله 3 ماه بین دو درجه بندي استفاده شد. نتایج حاكي از آن 
است كه چك لیست از ضریب پایایي معادل r=0/46 برخوردار است. این  اندازه در 

سطحp<0/01 معني دار است.

 ب  پايايي از طريق محاسبه همبستگي بین درجه بندي کنندگان2 
براي محاسبه همبستگي بین درجـه بندي كنندگان، یـك كـالس انتخاب شد و از 
دو تن از دبیراني كه آشنایي مناسبي با دانش آموزان داشتند خواسته شد كه چك لیست 
را در مورد دانش آموزان همان كالس تكمیل كنند. نتایج تحلیل شد وهمبستگي بین 
درجه بندي دو معلم از هر دانش آموز معني  دارد )r=0/675( . این  اندازه نیز در سطح

p<0/01 معني دار است.

  ج   پايايي از طريق محاسبه همساني دروني3
براي محاسبه همساني دروني چك لیست، از روش آلفاي كرونباخ4 استفاده شد 
وضریب حاصله برابر با a =0/898  به دســت آمد كه اندازه رضایت بخشي به شمار 
مي رود و حاكي از پایایي و همساني دروني مقیاس درجه بندي رفتار اخالقي است.

1. test ـ retest reliabilit
2. interrater reliability
3. internal consistency
4. Cronbach,s alfa
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بحث و نتیجه گیري
هدف این مطالعه طراحی ابزاری کارآمد برای درجه بندی رفتار اخالقی دانش آموزان 
دوره متوسطه است .علت پرداختن به این موضوع این است كه در منابع اسالمي در باره 
اخــالق و تربیت اخالقی و مصادیقي از قبیل همدلی وجدان ، خویشــتنداری ، مهربانی ، 
شــکیبایی ، انصاف توجه وافري به عمل آمده اســت ) مشفقی و لطیفی،1398( عالوه بر 
این در اسناد باالدستي نظام تعلیم و تربیت مثل نقشه مهندسی و فرهنگی کشور )1392( ، 
ســند تحول بنیادین آموزش و پرورش )1390(، برنامه درســی ملــی )1391( موضوع 
اخالق ، پرورش اخالق ، ســنجش اخالق همواره مورد توجه قرار داشــته است . بر این 
اســاس بومي سازي یك ابزار جهت سنجش رفتار اخالقي دانش آموزان دوره متوسطه 
موضوعیت یافت و این مطالعه در راستاي بومي سازي این ابزار)سنجش رفتار اخالقي 
دانش آموزان( طراحي و اجرا شــده اســت . بدین صورت كه ابتــدا ابزار ترجمه و پس 
ازتأیید ترجمه توســط متخصصان با شرایط فرهنگی و اعتقادی جامعه و ادبیات تربیت 
اســالمی در ارتباط قرار داده شــده اســت و تا آن جایي كه امکان داشت از به كار بردن 
واژه های حساسیت برانگیز در آن اجتناب شد. پس از نهایي نمودن این ابزار وتأیید آن 
توسط متخصصان سؤال اصلی این بود که آیا این ابزار طراحی شده از پایایی و روایی 

مناسبی برخوردار است ؟ 
روایي این ابزار در چند مرحله مورد بررسي قرار گرفت . در مرحله اول روایي مورد 
اســتفاده روایي محتوایي بود كه در این بخش از متخصصان موضوعي و كارشناســان و 
دبیران نظام آموزشــگاهي استفاده شــد. متخصصان موضوعي پیرامون محتوایي ابزار و 
ایــن كه آیــا این ابزار یا گویه هاي این ابزار ناظر بر اندازه گیري رفتار اخالقي اســت یا 
خیر به اظهار نظر پرداختند و كارشناســان و دبیران حرفه اي نظام آموزشگاهي پیرامون 
توانایي ابزار در  اندازه گیري رفتار اخالقي در موقعیت هاي عملي آموزشــگاهي اظهار 
نظر نمودند . هر دو گروه در راســتاي هدف مورد نظر اصالحاتي را پیشــنهاد نمودند كه 
بر اساس نظرات دریافتي از هر دو گروه با استفاده از معیارهایي از قبیل وضوح، مرتبط 
بودن با موضوع و تناسب با شرایط فرهنگی اصالحات الزم به عمل آمد و مجددا جهت 
بررســي در اختیار متخصصان و كارشناســان قرار داده شــد كه آنان نیز پس از بررسي 
مجدد ابزار را جهت ســنجش مناســب ارزیابي نمودند . مرحله دوم بررسي اعتبار این 
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ابزار استفاده از روایي سازه بود كه براي رسیدن به این هدف از روش تحلیل عاملي با 
چرخش واریماكس استفاده شد . یافته های تحلیل عاملی نشان داد که این پرسش نامه با 
دو مؤلفه  از قبیل تفكر اخالقي و رفتار اخالقي قادر است52/26 درصد واریانس كل را 

تبیین نماید . 
پایایي این ابزار به روش آلفاي كرونباخ مورد بررسي قرار گرفت كه مقدار آن 
0/90 محاسبه شــد كه این ضریب حاصله بیانگر ثبات دروني خوب این مقیاس 
اســت. نتایج این پژوهش نشــان داد كه مقیاس درجه بندي رفتار اخالقي داراي 
شاخص هاي مناسب روایي است و مي تواند بین رفتار اخالقي گروه هاي متفاوت 
)از نظر ســن تقویمي و رشــته تحصیلي ( تمایز ایجاد كند . این نتایج با یافته هاي 
سونســن و هیل)1993(هماهنگ اســت . از ســوي دیگر یافته هاي این پژوهش 
نشان داد كه همه سؤال هاي مقیاس ذیل دو عامل بارگذاری مي شوند در حالي كه ، 
سونســن وهیل )1993( نشــان دادندكه سؤاالت مقیاس ذیل یك عامل بارگذاري 
مي شــوند. از این نظر بین این دو یافته ناهماهنگي وجود دارد . ممكن است دلیل 
این تفاوت در تعلق ســؤال ها به یك عامل در پژوهش سونسن وهیل یا دوعامل 
در این پژوهش ،به تلقي معلمان از مقیاس و ماهیت رفتار اخالقي مربوط باشــد. 
بخش دیگر یافته هاي پژوهش نشان داد كه مقیاس دارای پایایي از طریق همساني 
دروني، آزمون ـ بازآزمون، و همبستگي بین درجه بندي كنندگان است. این یافته ها 
نیز با نتایج سونسن وهیل)1993( همسو است. عالوه بر این ، یافته این پژوهش با 
مطالعه کوشی ، موسی پور  ، محبی و آرمند )1397( همسو است . این محققان نیز در 
مطالعات خود دو مؤلفه  باور اخالقي و رفتار اخالقي و مصادیقي ازقبیل احترام به 
ارزش ها و هنجارهای اجتماعی شرح صدر ، پرورش روحیه دگرخواهی ، گفتگو و 
بعد رفتار را به مؤلفه هایی نظیر تعلق به هویت جمعی و حفظ آن ، پرورش روحیه 
آزادی ، همزیســتی مســالمت آمیز ، وفای به عهد و پیمان و پای بندی به دســتوران 
اخالقی ، احترام به محیط زیســت و مســولیت اجتماعی را به عنوان مؤلفه  تربیت 

اخالقي مطرح و مورد توجه قرار داده اند.
بررســي ویژگي هاي روان ســنجي )روایــي و پایایي ( این ابزار نشــان داد كه این 
ابــزار به لحاظ نظري بــا تعاریف و مفاهیم تفكر و رفتــار اخالقي در آموزه هاي دین 
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نوع مقاله: پژوهشی

اســالم انطباق داشــته و به لحاظ عملي نیز از اعتبار الزم و كافي هم براي استفاده در 
محیط هاي آموزشگاهي و هم براي استفاده در سایر مطالعات حوزه باورهاي اخالقي 
و رفتار اخالقي برخوردار اســت .هر چند با انجام این مطالعه نمي توان انتظار داشــت 
كــه تمام اطالعات مــورد نیاز براي حمایت از روایي و اعتبــار یك ابزار فراهم آمده 
باشــد ، اما این مطالعه گامي به سمت ارائه بخشي از ویژگي هاي روان سنجي متناسب 
با یك ابزار است . پژوهش هاي سایر عالقمندان این حوزه در شرایط متفاوت بر روي 
گروه هاي جمعیتي و بافت هاي متفاوت مي تواند تكمیل كننده روایي و اعتبار این ابزار 

به حساب آید . 
در راســتاي همسویي با اهداف این پژوهش یعني ضرورت ایجاد یك ابزار براي 
درجه بندي رفتار اخالقي دانش آموزان شــواهد پژوهشــي متعددي نشــان داده اند كه 
علي رغــم تالش هاي وافر نظام آموزش رســمي در دوران چهل و چند ســاله بعد از 
انقالب شكوهمند اســالمي در حوزه اخالق ، پرورش تفكر اخالقي و اعمال اخالقي 
در دانش آمــوزان ، رفتار و عملكرد اخالقي دانش آموزان در ســطح مطلوبي نیســت و 
كاســتي هاي جدي در این زمینــه وجود دارد . مطالعه رام ، مهــر محمدی ، صادق زاده 
قمصری و طالیی )1396( ، یادگاری ، صالحی و سجادیه )1398( مبین این نكته كلیدي 
است كه این پژوهشگران غفلت از نگاه جامع به تربیت دینی – اخالقی رادر این زمینه 

مهم ارزیابي نموده اند.
ازجمله محدودیت های این پژوهش تمرکز بر رفتار یا اعمال اخالقی اســت که در 
این مطالعــه در گرفتن نظرات معلمان پیرامون اعمال اخالقی دانش آموزان مشــکالتی 
وجود داشت که معلمان به دلیل کمیود وقت در تکمیل فرم درجه بندی مشکالتی داشتند 
و بــا محدودیت هایی به لحاظ زمانی مواجه بودند که این موضوع تحویل گزارش را با 

تأخیر مواجه ساخت . 

مالحظات اخالقی 
در این پژوهش جهت رعایت اصول اخالقی گرد آوری اطالعات با موافقت آموزش 
و پرورش اســتان، منطقه و مدرســه و مشــارکت کنندگان انجام شــده است . از این رو 

صداقت ، امانت داری و حقیقت گویی از اصول انجام مطالعه جاری بوده است . 
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تشکر و قدر دانی

این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی با عنوان  )بررسی تجربی تاثیر 
سه روش بحث گروهی درباره معماهای اخالقی، گفتگو در گروه های 

کوچک به روش مشارکتی و سخنرانی بر رشد قضاوت اخالقی و رفتار 
اخالقی دانش آموزان دختر پایه دوم )متوسطه( می باشد که با حمایت مالی 
پژوهشکده خانواده و پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش صورت گرفته 

است که از مسئولین آموزش و پرورش که فرصت انجام این پژوهش را 
مهیا نموده اند و همین طور کادر مدرسه ، مدیران مدارس ، دانش آموزان که در 

این مطالعه شرکت نموده اند تشکر و قدردانی به عمل می آید
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نوع مقاله: پژوهشی
فصل نامه )علمي ـ پژوهشي( مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

115 - 142

چکیده
ورود به دوران نوجوانی به عنوان یکی از بحرانی ترین دوره های رشد، عوامل استرس زای 
مختلفی را به همراه دارد. عدم س��ازگاری با این ش��رایط می تواند زمینه س��از شکل  گیری 
آسیب هایی چون افکار خودکشی باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر اثربخشی رواندرمانی 
مثبت گرا با تأکید بر آموزه های دینی بر بهبود س��ازگاری روان شناختی دانش آموزان دارای 
افکار خودکشی مقطع متوسطه دوره دوم شهر خلخال بود. این پژوهش از نوع شبه آزمایشی 
پس آزمون با یک گروه آزمایش و کنت��رل بود. جامعة آماری کلیه  و با ط��رح پیش آزمون � 
 دانش آموزان مدارس دختر مقطع متوسطه دوره دوم شهر خلخال در سال تحصیلی 99 � 1398
بودند که از بین آنها 30 نفر برای دو گروه آزمایش و کنترل به روش نمونه گیری چندمرحله ای 
 ) BAL,1961( و س��یاهه سازگاری بل )BSSI( انتخاب ش��د. از مقیاس افکار خودکشی بک
برای گردآوری اطالعات اس��تفاده شد. داده ها از طریق تحلیل کواریانس تک متغیره تحلیل 
ش��د. نتایج نش��ان داد رواندرمانی مثبت گرا با تأکید بر آموزه های دینی بر بهبود سازگاری 
روان شناختی اثر مثبت دارد )P>0/01(. در مجموع می توان گفت که  روان درمانی مثبت گرای 
مبتنی بر آموزه های دینی با پیش��ینة نظری و پژوهش��ی قوی، راهبردی مناسب در بهبود 
سازگاری روان ش��ناختی دانش آموزان دارای افکار خودکشی است و می توان از آن به عنوان 

یک شیوة مداخله ای مؤثر در درمان این نوع از اختالالت روانی استفاده کرد. 

واژگان کلیدی:   روان درمانی مثبت گرا، آموزه های دینی، سازگاری روان شناختی، افکار خودکشی
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 اثربخشی  روان درمانی مثبت گرا 
 با تأکید بر آموزه های دینی 

 بر بهبود سازگاری روان شناختی
 دانش آموزان دارای افکار خودکشی
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اثربخشی  روان درمانی مثبت گرا با تأکید بر آموزه های 
دینی بر بهبود سازگاری روان شناختی دانش آموزان دارای 
افکار خودکشی

نوع مقاله: پژوهشی

مقدمه
خودکشــی برای افراد، خانواده و جامعه مصیبت بار است و خودکشی جوانان، یکی 
از تأسف بارترین رخدادهایی است که می بایست توجه تمامی دست اندرکاران را به حل 
مشکالتی که زندگی آنان را تا بدین حد غیرقابل تحمل می کند، برانگیزد. خودکشی یکی از 
دالیل اصلی مرگ و میر در ایاالت متحده است که نرخ آن طی دو دهه گذشته به میزان قابل 
 توجهی افزایش یافته است )Dillon, Van Voorhees & Elbogen, 2019(. اوتسوکو و آنامیزو 
هم گزارش کردند که 21 درصد از دانشجویان ژاپنی افکار خودکشی را در طول زندگی خود به 
همراه دارند )Otsuka & Anamizu, 2019(. سازمان جهانی بهداشت برآورد نموده است که در 
.)WHO, 2002(سال 2020 میالدی، شاهد 1/530/000 مورد مرگ ناشی از خودکشی باشیم 

پژوهش هاي مربوط به خودكشي دو پدیده مهم را بررسي مي كند كه شامل افكار خودكشي1 
.)Mortier, Auerbach, Alonso, Axinn, Cuijpers & et al, 2018( و اقدام به  خودكشي2 است

افكار خودكشي طیفي از  اندیشه هاي مبهم در مورد امكان خاتمه زندگي تا خودكشي كامل را در 
بر مي گیرد )Nam, Wilcox, Hilimire & Devylder, 2018(. در واقع، افكار خودكشي مفهومي 
.)Arun, Garg & Chavan, 2017( است كه بر وقوع هرگونه  اندیشه خودتخریبي داللت  دارد

افکار خودکشی می تواند دامنه ای از یک آرزوی مبهم برای مردن تا افکار خودکشی فعال 
با قصد و برنامه قبلی را در بر گیرد )SPRC, 20153(. لوپز ـ  گونی، فرنادرز ـ مونتالو، آرتگا 
و هارو هم نشــان دادند که از بین کســانی که افکار خودکشی داشته اند، 39/6 درصد اقدام 
.)López ـ Goñi, Fernández ـ Montalvo, Arteaga & Haro, 2019( به خودکشــی کرده اند 

طبق تازه ترین تحقیقات انجام شــده در ایران، اقدام به خودکشــی در دانشجویان از 1/8 
تا 3/5 درصد و افکار خودکشــی از 6/2 درصد تا 42/7 درصد متغیر بوده اســت )باختر و 

رضائیان، 1395(. 
 یکی از مسائل مهم در خودکشی، نقش حضور همزمان انواع اختالالت روانی است 
که از این میان می توان به اختالالت روان رنجوی و شخصیتی و سایر اختالالت روانی 
یــاد کرد )Davinson & Neale, 1998 ؛ Hawton & Goldacre, Seagroatt, 1993( از دیدگاه 
روان پویایی، خودکشی به عنوان یک مالک و نشانه بیماری روانی تلقی می شود )امیری و 

1. Suicidal Thoughts
2. Suicide Reattempt
3. Suicide Prevention Resource Center 
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اثربخشی  روان درمانی مثبت گرا با تأکید بر آموزه های 
دینی بر بهبود سازگاری روان شناختی دانش آموزان دارای 

افکار خودکشی

نوع مقاله: پژوهشی

صادقیان سورکی، 1395( و در حال حاضر، تخمین زده شده است كه بیش از 30 درصد 
افرادي كه به علت خودكشــي جان خود را از دســت مي دهند، دچار اختالل شخصیت 

 .)Oldham, 2006( هستند
یکی از ویژگی های شخصیتی که نقش عمده ای در بقای انسان و سالمت روانی او دارد، 
»ســازگاری1« است که کی از معیارهای سالمت روان به حساب می آید )ریاحی نسب، 
1391(. هنگامی که دانش آموزان نمی توانند به طور موفقیت آمیز بر بحران ها و چالش های 
زندگی غلبه نمایند، پریشانی های روان شناختی را تجربه خواهند نمود و درگیر اختالل های 
 قابل مالحظه عاطفی، اجتماعی و شــناختی می شــوند )Garber, Keili & Martin, 2002؛

بــه نقــل از امیــری و صادقیان ســورکی، 1395( که می توانــد افکار خودکشــی را در 
دانش آموزان پی ریزی نماید. ســازگاری روان شــناختی2 به معنــی رضایت از زندگی و 
نبود عالئم بیماري روانی اســت )موســوی نســب و تقــوی، 1385( و به عنوان فرآیند 
انطباق، مقابله و مدیریت مشــکالت، چالش ها و مطالبات زندگی روزمره تعریف شــده 
است )Simons, Kalichman & Santrock, 1994(. به نظر می رسد سازگاری روان شناختی 
در افراد دارای افکار خودکشــی به دلیل وجود اختالالت شــخصیتی، پایین باشــد. هر 
چند شــواهد پژوهشــی در این زمینه کم اســت اما نتایج بســاری از مطالعات گویای 
 فراوانــی انــواع اختالالت روانی در افراد دارای افکار خودکشــی اســت )برای نمونه:
 Liu, Qin, Liu,Yuan, Gu & et al, 2018؛ Brailovskaia, Forkmann, Glaesmer & et al, 2019 ؛

و خورشیدپناه، 1395؛ ولیخانی و فیروزشاهی، 1394؛ زارع، ناظر و صیادی، 1389(. برای 
این افراد انگیزه خودكشي همان رهایي از احساس فشار، خالص شدن از محیطي كه به 
فرد فشــار مي آورد و نمی تواند سازگار گردد، راهي براي نشان دادن نومیدي به دیگران، 
تالش براي جلب حمایت دیگران مي باشد )حبیبی و باقریان سرارودي، 1392(؛ از این نظر 
افکار خودکشی را می توان به عدم توفیق در سازگاری با محیط زندگی نسبت داد. در این 
راستا نتایج پژوهش امیری و صادقیان سورکی )1395( نشان می دهد که افکار خودکشی 
در دانش آموزان ناســازگار بیشتر از دانش آموزان عادی است. برجی، فرشادنیا، خرمی و 
قهاری )1398( هم نشــان دادند که کاهش طرح واره های ناسازگارانه اولیه، نمره افکار 
خودکشــی کاهش می یابد. بنابراین با توجه ارتباط ناسازگاری و افکار خودکشی، انجام 

1. Adjustment
2. Psychological adjustment
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اثربخشی  روان درمانی مثبت گرا با تأکید بر آموزه های 
دینی بر بهبود سازگاری روان شناختی دانش آموزان دارای 
افکار خودکشی

نوع مقاله: پژوهشی

مداخالت جهت تغییر رفتار و افکار در آنان احساس می شود. مداخالت مختلفي براي 
ارتقای سالمت روانی طراحي شده است. در حال حاضر بیش از 30 نظریه روان شناختي 
)Stacey, James, Chapman, Courneya , Lubans, 2009( وجــود  دارد  رفتــار  تغییــر 

و این مســئله انتخاب مناســب ترین آنها را هنگام طراحي مداخالت ســخت مي کند. 
بــا این وجود، یکــی از مدل هایی که امــروزه به درک بهتر عوامل مؤثــر بر تغییر رفتار 
کمک شایانی کرده است، رویکرد روان شناسی مثبت گرا1 است این رویکرد علیرغم تأثیر 
باالی که در تغییر رفتار دارد اما کمتر در حوزه افکار خودکشــی و ویژگی های آن مورد 
استفاده قرار گرفته است و این غفلت در پژوهش های داخلی مشهود است. در این زمینه 
تیســمن، بریلووسکیا و مارگراف معتقدند که ســالمت روانی مثبت گرا2 و مکانیزم هایی 
که اثر مثبت این نوع رویکرد درمانی را بر روی افکار خودکشــی و اقدام بر خودکشــی 
.)Teismann, Brailovskaia & Margraf, 2019( می گذارند، تا حد زیادی ناشــناخته است 

یکی از مداخالت مؤثر و کارآمد که در حوزه روان شناسی مثبت نگر برای ارتقاء بهزیستی، 
رضایت از زندگی، شــادکامی و سالمت روان تدوین و مورد استفاده قرار گرفته، برنامه 
درمانی مثبت گرا3 رشید و سلیگمن4 اســت )Rashid & Seligman, 2013(. فرم اولیه این 
برنامه توسط سلیگمن، رشید و پارکز ارائه شد؛ این محققان با استفاده از نتایج پژوهش های 
انجام شــده در حوزه روان شناســی مثبت نگر و جمع بندی آن به عنوان تاریخچه برنامه 
مثبت نگر، ســه مؤلفة : 1.هیجان های مثبت5 )لذت زندگی بخش6(،2. مجذوب شــدن7 
)زندگی جذاب8( و 3. معنا9 )زندگی با معنی10( مربوط به شــادکامی در نظریه ســلیگمن 
 Seligman, Rashid &( را به عنوان اساس برنامه ای درمانیـ  آموزشی قرار داده اند )2002(
Parks, 2006(. همان  گونه که اکائو، کاسالس ـ  گرو، ویوس، فونت و بوراس در پژوهش 

خود نشــان دادند، اســاس روان درمانی مثبت گرا بر این اســت که انسان ها غالبًا تمایل 

1. positive psychology
2. Positive mental health )PMH(
3. Positive Psychotherapy
4. Rashid & Seligman
5. positive emotion
6. the pleasant life
7. engagement
8. the engaged life
9. meaning
10. the meaningful life
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اثربخشی  روان درمانی مثبت گرا با تأکید بر آموزه های 
دینی بر بهبود سازگاری روان شناختی دانش آموزان دارای 

افکار خودکشی

نوع مقاله: پژوهشی

ذاتی به رشــد، شکوفایی و شادکامی دارند تا در جستجوی راهی برای گریز از نگرانی، 
.)Ochao, Casellas ـ Grau, Vives, Font, & Borras, 2017( بدبختــی و اضطراب باشــند 

روان درمانی مثبت گرا با افزایش معنا در زندگی مراجعان به تسکین آسیب هاي روانی و افزایش 
شادکامی می پردازد )Rashid, 2008(. پژوهش های انجام شده پیرامون برنامه  روان درمانی 
مثبت نگر، اثربخشی این برنامه را در تقویت میزان شادکامی، رضایت از زندگی و کاهش 
عالئم افسردگی؛ ارتقاء بهزیستی روان شناختی، خوش بینی، شادکامی و رضایت از  زندگی
Lam� Meyer, Johnson, Parks, Iwanski & Penn, 2012؛  )Seligman & et al, 2006؛ 

 Bolier, Haverman, Westerhof, Kahler, 2014؛  ؛   bert, Fincham & Stillman, 2012

Brodrick, 2012؛  ـ   Page & Vella Sergeant؛   &  Mongrain, 2014 Riper, Smit, 2013؛ 

خانجانی، 1396؛ حکیمی، طالع پســند، رحیمیان و کــرن، 1396(؛ کاهش میزان مصرف 
مــواد  مخــدر و ســیگار )Kahler & et al, 2014(؛ افزایش عواطــف و هیجان های مثبت

کاهــش  Kahler & et al, 2014(؛  Lambert & et al, 2012؛  )Lü, Wang & Liu, 2013؛ 

اضطراب )قاســم پور، 1398( و تقویت امید به زندگی )افــروز، دلیر و صادقی، 1396؛ 
جاللیان و صادقی، 1398( نشان داده اند. 

تقریبًا همه صاحب نظران با این گفته موافق هستندکه متغیرهای فرهنگي در تشخیص 
ودرمان مشــکالت خلقي مهم تلقي مي شود. در حقیقت غفلت از تفاوت های فرهنگي 
در پژوهش های بالیني نه تنها یك ســوء مدیریت در سیاست گذاری های پژوهشي است 
بلکــه مي تواند به ســوء تعبیرهای جدی از یافته های پژوهشــي منجر شــود )کجباف، 
حسینی، قمرانی و رزازیان، 1396(. عقاید و ارزش ها در جامعة آماری مختلف متفاوت 
اســت و در حقیقت انسان هایي که در جامعة آماری مختلف رشد مي کنند نه تنها دربارة  
اشــیاء و پدیده ها، متفاوت فکر مي کنند بلکه به نظر مي رســد نحوه  اندیشــیدن آنها نیز 
متفاوت باشــد. این موضوع ارتباط مستقیمي با آسیب شناسي رواني و درمان اختالالت 
روان شــناختي دارد )D`Souza & Rodrigo, 2004(.  گام بعدی در مطالعات رو به رشــد 
حیطة  معنویت گرایي، دین و علوم رفتاری موضوع لزوم ادغام ســازی آموزه های دیني 
 اصیــل وباورها و اعتقادات بومي مربوط به ســالمتي در راهبردهــای روان درماني بود

)Propst, Ostrom, Watkins, Dean & Mashburn, 1992( . بر این اساس مدل های مختلف 

روان درماني و آموزه های دیني در جامعة آماری مختلف و مذاهب گوناگون به وجود آمده 
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دینی بر بهبود سازگاری روان شناختی دانش آموزان دارای 
افکار خودکشی

نوع مقاله: پژوهشی

است. آکو آکواش معتقد است در دوران معاصر روند ادغام  روان درمانی با دین در حال 
گسترش است و درمان مبتنی بر دینی با هدف ایجاد هماهنگی و تعادل در فرد از طریق رابط 
ذهن و روح انجام می شود )Aku Akwash, 2017(. نمونه هایي از این رویکرد های ادغام 
سازی معنویت و دین عبارتند از: مدل درمان شناختي رفتاریـ   مذهبي در درمان اختالل 
افسردگي )Cole, 1999(، گروه درماني مبتني بر معنویت )Cole, 1999(، برنامة  روان درماني 
،)Hoffman, Papas, Chatkoff & Kerns, 2007( دینــي بــرای افســردگي و  اضطــراب
برنامــة  مداخلــة روان درمانــي معنــوی تحت عنــوان »زندگــي خود را از  نو بســاز«

)Paukert, Phillips, Cully, Loboprabhu, Lomax & et al, 2009(، نتایج پژوهشــي مربوط 
به اثر بخشــي مدل های مذکور، برتری آن بر مدل های ســکوالر که به زمینه و آموزه های 
معنوی توجه ندارند، را نشان داده است )کجباف و همکاران، 1396(. در این رابطه نتایج 
مطالعات فردریشـ  کلینگر نشان می دهد که نتایج مثبت درمانی از نظر آماری در گروه هایی 
که مذهبی هســتند به طور قابل توجهی باالتر از ســایر گروه ها اســت و این نتایج نشان 
می دهد که اهمیت و شدت دین داری فرد می تواند در پاسخ به این سؤال که آیا دین داری 
.)Friedrich ـ Killinger, 2020(  منبعی برای بهبود نتیجه درمانی است، نقش مهمی ایفا کند

      از دیــدگاه  روان درمانــی مثبت گرا نیز که ارزش زیــادي براي فرهنگ جهت روان 
درماني و مشاوره قایلند، انسان محصول و ساخته فرهنگ خویش است و باید مشكالت 
وي بــا توجه فرهنگش درك و پي گیري شــود. بنابراین در درمان هــاي رواني عالوه بر 
شــرایط بیولوژیكي بیمــار باید به اعتقادهاي فرهنگي وي توجه ویژه اي مبذول  شــود

)Flanagan, 2004  ـ Flanagan & Sommers  ـ Sommers(. در دیــد ایــن دســته از روان 
درمانگران، اختالالت، آسیب ها و سالمت رواني باید توسط فرهنگي كه مراجع در آن زندگي 
.)Sue, Bingham, Porché ـ Burke & Vasquez, 1999 مي كند تعریف و مشــخص  گردد )

این مســئله براي افراد دارای افکار خودکشــی مســتثنا نیســت؛ به طوري كه مي توان با 
رویكــرد دیني و معنوي به مشــكالت و اختــالالت این گروه از افراد نگریســت و به 
درمان و اصالح آنان پرداخت و نتیجه اي مطلوب در کاهش رفتارهای پرخطر و افزایش 

سازگاری روان شناختی آنان گرفت.
 از نظر دین مبین اسالم، از زیباترین و كارسازترین نعمات خداوند بر انسان نعمـت 
شـاد بـودن، مهـر و محبت و عشق ورزیدن است. در منابع دیني و فرهنگي غني اسالم، 
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افکار خودکشی

نوع مقاله: پژوهشی

به موضوع خوشــي، خرسندي و شــادماني عنایت خاص شده است. تعریف و تمجید 
از مقوله هاي شادي در چهارچوب كـــاماًل منطقـــي و دور از افـراط و تفـریط و كنتـرل 
هیجانات اعم از خشــم و غضب، شادي و شادماني از شاهكارهاي آیین محمدي)ص( 
است. اسالم بهره گیري از شادي، لذت از زندگي و رضایتمندي از آن را طي آموزه هاي 
ســهل و آسان آموزش مي دهد، تا جایي كه حتي تبســم به چهره دیگران را پاداش داده 
و عملي داراي ثواب مي شــمارد و به این ترتیب به شادي عمق بخشیده و آن را دروني 
و پایدار مي نماید تا تشــنگي انســان را نسبت به این مقوله پاسخگو باشد. از طرفي نیز 
از شادي ها و لذت هاي زودگذر و كـــاذب بـه شدت جلوگیري نموده و معتقد است كه 
این گونه شادي ها، تنها بخش بسـیار كوچك و سهم ناچیزي از شادي هاي واقعي است 

)خدایی، 1390(. 
گســتره اي از مداخــالت معنوي در پژوهش هاي مختلف به کار رفته و اثربخشــي 
آنها در اختالالت گوناگون به اثبات رســیده اســت. از جمله این مداخالت مي توان به 
دعا1، اندیشــه )معنوی( و مدیتیشــن2، خواندن نوشــته هاي متون مقدس3، بخشودگي و 
توبه4، عبادات و مناســک5، همراهي و خدمت6، کســب هدایت معنوي7 و آموزش هاي 
اخالقــي8 اشــاره کــرد )Richards & Bergin, 1990 (. نتایج پژوهش هــاي مختلف نیز 
نشــان داده که مداخالت معنوي مي تواند در حوزه هاي افســردگي، الکلیسم ، اضطراب، 
اختالالت  خوردن )Hook,Worthington, Davis, Jennings, Gartner & et al, 2010(، خشم
) Rye & Pargament, 2002؛Hook & et al, 2010( عدم بخشودگي ،)Vannoy & Hoyt, 2004( 

و رضایــت زناشــویي )Hook & et al, 2010؛ Worthington, 1998( مؤثــر واقــع شــود. 
پژوهش های مختلفی نیز نشــان می دهد که تعالیم دینی از طریق منابعی مانند )داشــتن 
معنی و هدف در زندگی، احساس تعلق به منبعی واال، امید به یاری خداوند در شرایط 
مشکل زای زندگی، برخورداری از حمایت های روانی ـ اجتماعی و ...( به افراد کمک 

1. Prayer
2. Contemplation and Meditationـ   
3. Reading Sacred Writing
4. Forgiveness and Repentance
5. Worship & Ritual
6. Fellowship and Service
7. Seeking Spiritual Direction
8. Moral Instruction
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اثربخشی  روان درمانی مثبت گرا با تأکید بر آموزه های 
دینی بر بهبود سازگاری روان شناختی دانش آموزان دارای 
افکار خودکشی

نوع مقاله: پژوهشی

می کند تا با کنترل فشــارهای هیجانی در مواجهه با حوادث فشــارزای زندگی آسیب 
کمتری را متحمل شــوند )حسینی، 1387(. رشیدزاده )1399( طی پژوهشی نشان داد 
که آموزش مبتنی بر معنویت و آموزه های دین اســالم بر کاهش اضطراب تحصیلی و 
نیز افزایش تاب آوری تحصیلی دانش آموزان اثرگذار بوده است. مهربان، خلیل زاده، 
احمدبوکانی و اســمری برده زرد )1398( دریافتند که  روان درمانی گروهی مثبت نگر 
مبتنی بر آموزه های دینی در کاهش نشــخوار فکر مؤثر است نتایج پژوهش رشیدزاده، 
بیرامی، هاشمی نصرت آباد و میرنسب )1398( حاکی از آن است که آموزش مثبت نگری 
با تکیه بر آموزه های دینی در ســالمت روان شــناختی و تاب آوری مؤثر است. امینی، 
قاســملو و شریعتمدار )1398( اثربخشــی آموزش مفاهیم معنوی با محوریت مذهب 
بر امید کودکان مثبت ارزیابی کرده اند. باقری، اسمعیل چگنی و مه نگار )1394( نشان 
دادنــد که  روان درمانی معنوی ـ  مذهبی، بر کاهش اســترس، اضطراب و افســردگی 
مؤثر اســت. خدایاری فرد، یونســی، اکبری، فقیهی و به پژوه )1388( نیز نشان داداند 
رفتاري گروهي و فردي مبتني بر آموزه هاي دیني  که آموزش روان درماني شــناختي ـ 
منجر به کاهش ناسازگاری روان شناختی شده است. نتایج پژوهش مهدی پور، بهشتی، 
شفیع آبادی و دالور )1397( نیز نشان می دهد آموزش گروهی روان شناسی مثبت گرای 
سلیگمن و رویکرد اسالمی مبتنی بر آموزه های قرآنی بر افزایش شادکامی مؤثر است. 
خدابخشــی کوالیی، حیدری و زنگنه مطلق )1397( و فوالدچنگ و مرحمتي )1396( 
هم نشــان دادند درمان گروهی ترکیبی دعا و روان شناســی مثبت می تواند در افزایش 
معناجویــی و کاهش اضطراب مرگ مفید باشــد. از آنجایی که اضطراب، اســترس و 
افســردگی عامل و شادکامی و بهزیســتی روان شناختی مانع گرایش افراد به خودکشی 
است؛ بنابراین طبق شواهد فوق احتمال می رود  روان درمانی مثبت گرا توأم با رویکرد 
دینی در کاهش رفتارهای پرخطر و بهبود ســازگاری روان شــناختی افراد دارای افکار 

خودکشی نیز مؤثر باشد. 
پدیــده خودکشــی به عنوان یــک ناهنجاری اجتماعــی و روان شــناختی در ایران 
شــیوع دارد و نتایــج پژوهش ها میزان خودکشــی را در ایران 9 نفــر در 100000 نفر 
گزارش کرده اند که از این بین نوجوانان حدود 10 درصد از آمار خودکشی را به خود 
اختصاص داده اند )حشــمتی جدا، خاکپور، کوثری، محمدی و زنوزیان، 1398(. دوره 
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اثربخشی  روان درمانی مثبت گرا با تأکید بر آموزه های 
دینی بر بهبود سازگاری روان شناختی دانش آموزان دارای 

افکار خودکشی

نوع مقاله: پژوهشی

نوجوانی یکی از دوره های بحرانی زندگی انســان است و برخی از روان شناسان این 
دوره را دوره آشــوب و اســترس توصیف کرده اند که اگر در این گذر دشــواری هایی 
بوجود آید ســالمت روان نوجوانــان به مخاطره می افتد )گنجــی، 1393(. امروزه در 
جهان میزان فکر به خودکشی نیز در نوجوانان رو به افزایش است و در ایران نیز این 
پدیده در طی ســال های اخیر افزایش داشته اســت )امیری نژاد، قدسی، جمشیدزاده 
و محمدیان، 1398(. در این بین هر چند آمار دقیقی از خودکشــی و فکر خودکشــی 
در بین دانش آموزان شــهر خلخال وجود ندارد اما به نظر می رســد وضعیت خودکشی 
در این شــهر نیز از قاعده مســتثنی نیســت. همچنین بین جنســیت افراد از نظر رفتار 
خودکشــی تفاوت هایی زیادی وجود دارد و زنان افکار و اقدام به خودکشــی بیشتری 
نســبت به مردان تجربه می کنند )حشــمتی جدا و همکاران، 1398(. همچنان که پیشتر 
گفته شد افکار خودکشی را می توان به عدم توفیق در سازگاری با محیط زندگی نسبت 
داد. بنابراین تشــخیص زودهنگام افکار خودکشــی و بهبود سازگاری این افراد بسیار 
ضروری اســت. بنابراین با توجه به مسائل مطرح شده، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ 
به این ســؤال اســت که »روان درمانی مثبت گرا با تأکید بــر آموزه های دینی بر بهبود 
ســازگاری روان شناختی دانش آموزان دارای افکار خودکشی مقطع متوسطه دوره دوم 

شهر خلخال« اثربخشی دارد؟ 

روش پژوهش 
این پژوهش از نوع شبه آزمایشی و با طرح پیش آزمونـ   پس آزمون با گروه کنترل 
اســت. جامعة آماری پژوهش حاضر شــامل کلیه دانش آموزان مقطع متوســطه دوره 
دوم شــهر خلخال در سالتحصیلی 99 ـ 1398 به تعداد 1800 نفر بود. به طور کلی، از 
برخی مطالعات و بررسی ها چنین بر می آید که حجم نمونه تحقیقات از نوع بررسی 
روابــط علت ـ  معلولــی و تجربی وجود حداقل 15 نفر در هر گروه برای مقایســه 
را کافــی می داند )نــادری و ســیف نراقی، 1386(. در پژوهش حاضــر نیز، 15 نفر 
به عنوان گروه آزمایش و 15 نفر هم به عنوان گروه کنترل انتخاب شد )n=15(. روش 
نمونه گیری در این پژوهش خوشه ای چندمرحله ای است. با توجه به اینکه پژوهش 
مــورد نظر برروی دانش آموزان دارای افکار خودکشــی انجام می گیرد پرســش نامه 
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اثربخشی  روان درمانی مثبت گرا با تأکید بر آموزه های 
دینی بر بهبود سازگاری روان شناختی دانش آموزان دارای 
افکار خودکشی

نوع مقاله: پژوهشی

افکار خودکشــی در بین کلیه دانش آموزان این 9 مدرســه توزیع و پس از محاســبه 
نمرات افکار خودکشی، 90 نفر از دانش آموزانی که دارای افکار خودکشی بوده )از 
بیــن افرادی که نمره آن ها در مقیاس افکار خودکشــی بک یک انحراف معیار باالتر 
از میانگیــن بود( و حائز شــرایط الزم برای ورود به گروه هــای این تحقیق بودند و 
در ضمن حاضر به همکاری داوطلبانه بودند انتخاب گردید. ســپس پرسش نامه های 
ســازگاری روان شــناختی در بین این دانش آموزان توزیع گردیــد. از بین این تعداد 
30 نفر از دانش آموزانی که در این آزمون نمره پایین تر از برش پرســش نامه به دست 
آوردنــد به طور تصادفی به عنوان نمونه نهایــی انتخاب و 15 نفر در گروه آزمایش و 

15 نفر در گروه کنترل تعیین شدند. 

مالکهایورود: رضایت آگاهانه، کسب نمره 38ـ  20  در مقیاس افکار خودکشی 
و نمره پایین تر از نقطه برش پرســش نامه در مقیاس ســازگاری روان شــناختی، 

وضعیت جسمی و روانی مطلوب برای شرکت در مطالعه.

مالکهایخروج: دریافت ســایر مداخله های روان شــناختی همزمان با اجرای 
مطالعه، استفاده از داروهای روان پزشکی دست کم 2 هفته قبل از شروع مداخله، 

ابتال به بیماری های شدید جسمانی و یا روانی. 

ابزارجمع آوري اطالعات 
مقیاس افکار خودکشــی بــک )BSSI1(: مقیاس افکار خودکشــی بــک یک ابزار 
خودســنجی 19 گویه است که در سال 1991 توســط بک و استر2 ساخته شده است. 
این مقیاس به منظور آشكارسازي و اندازه گیري شدت نگرش ها، رفتارها و طرح ریزي 
براي ارتكاب به خودكشــي تهیه شده اســت. در این مقیاس هرگویه دارای سه گزینه 
است. نمره گذاری پرسش نامه به روش لیکرت بوده و دامنه نمرات هر گویه صفر تا 2 
می باشد مجموع نمرات شخص در این مقیاس در دامنه صفر تا 38 قرار دارد. در این 
مقیاس نمره 5 ـ 0 عدم وجود افکار خودکشــی، نمره 19 ـ 6 آمادگی برای خودکشــی 
و نمره 38ـ  20 قصد اقدام به خودکشــی را نشــان می دهد. آلفای کرونباخ )همســانی 

1. Beck Scale for Suicidal Ideation
2. Beck & Steer
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اثربخشی  روان درمانی مثبت گرا با تأکید بر آموزه های 
دینی بر بهبود سازگاری روان شناختی دانش آموزان دارای 

افکار خودکشی

نوع مقاله: پژوهشی

درونــی( و پایایــی بازآزمایی این مقیــاس به ترتیب بین 0/89 تــا 0/96 و 0/83 بوده 
است )Beck & Steer, 1991(. همسانی درونی این آزمون 0/89 و پایایی بین آزماینده1 
آن 0/83 می باشــد )Danitz, 2001(. اعتبــار همزمــان ایــن آزمون با مقیاس ســنجش 
خطر  خودکشــی، معادل r=0/69 در ســطح خطای کمتر از 0/01 به دســت امده است

 )Ducher & Dalery, 2004(. این مقیاس در ایران توســط انیسی، فتحـــي آشـــتیاني، 
سلطانی نژاد و امیري )1385( اعتباریابی شده است. پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ 
0/95 و روایي هـمزمـــان آن بـــا مقیاس افسردگي پرسش نامه سالمت عمومي 0/76 
گزارش شده اســت. بشرپور و صمدی فرد )1397( پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ 

0/81 برآورد کرده اند.

ســیاههســازگاریبل)BAL2( )1961(: پرسش نامه ســازگاری در سال 1961 
توســط پروفسور بل تدوین شــد. وی در زمینه سازگاری دو پرســش نامه ارائه کرده 
اســت که کی مربوط به دانش آموزان و دانشــجویان و دیگری برای بزرگساالن. این 
پرســش نامه به عنوان کمک به مشــاوره با بزرگســاالنی که مســایل شخصی خود را 
در مــوارد مندرج در آزمــون مطرح می کنند موفقیت آمیز بوده اســت و در مورد هر 
دو جنــس زن و مــرد کاربرد دارد. در ایــن پژوهش از پرســش نامه دانش آموزان و 
دانشــجویان اســتفاده شد. این پرســش نامه دارای 160 ســؤال بوده که هر سؤال از 
ســه گزنیه »بلی«، »خیر« و »نمی دانم« تشکیل شــده است. نمره کل به دست آمده 
 .)Bell, 1961( را می توان جهت نشــان دادن موقعیت عمومی ســازگاری بــه کاربرد
پایایی کل ســیاهه توســط بل 0/94 برآورد شده است )Bell, 1961(. این پرسش نامه 
توسط بهرامی احسان )1371( بعد از ترجمه و ویرایش بر روی 200 نفر به صورت 
تصادفی اجرا شــد. پایایی این آزمون با روش آلفای کرونباخ معادل 0/89 به دســت 

آمد )به نقل از نیکنام، غباری بناب و حســن زاده، 1396(.

ابزار مداخله: بسته  رواندرمانی مثبت گرا مبتی بر آموزه های دینی
و  پترســون  پــارك  آســتین،  ســلیگمن،  دســتورالعمل  از  ترکیبــی  بســته  ایــن 
)Seligman, Steen, Park, & Peterson, 2005( و آموزه های دینی بر اساس کتاب اصول 

1. interrater relability
2. Bell Adjustmebt Inventory
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اثربخشی  روان درمانی مثبت گرا با تأکید بر آموزه های 
دینی بر بهبود سازگاری روان شناختی دانش آموزان دارای 
افکار خودکشی

نوع مقاله: پژوهشی

و مهارت های شــادکامی مبتنی بر قرآن و روایات )اخوت و فیاض، 1398( و کتاب 
الگوی اسالمی شادکامی با رویکرد روان شناسی مثبت گرا )پسندیده، 1395( می باشد. 
در دســتورالعمل  ســلیگمن و همکاران )2005( برنامه مثبت نگر دارای ســه مؤلفه :
1. هیجان هــای مثبت )لــذت زندگی بخش(، 2. مجذوب شــدن )زندگی جذاب( و

3. معنا )زندگی با معنی( برای شــادکامی می باشــد. از طرفی دیگر، ساختار احساس 
شــادكامى در ایــن دو اثر از دو جــزء اساســى »رضامندى« از تقدیر و »نشــاط« 
تشــكیل مى شــوند. رضامندى چهار قلمرو دارد: »شكر« در خوشایندها؛ »صبر« در 
ناخوشایندها؛ »رغبت« به بایدها )طاعت(؛ و »كراهت« از نبایدها )معصیت(. همچنین 
متناســب با ابعاد انسان، نشــاط به دو بخش مادى و معنوى تقسیم مى شود. در واقع 
در این بســته درمانی، مؤلفه  های مثبت اندیشی در دستورالعمل  سلیگمن و همکاران

 )Seligman & et al, 2005( با آموزه هایی همچون شکر، صبر، یاد خدا، توکل، اطاعت 
از فرامیــن خداوند و اجتناب از انجام معصیت برای دســتیابی به شــادکامی واقعی 
ارائه گردید. پس از اتمام تدوین بســته درمانــی، جهت ارزیابی روایی محتوایی، به 
ده نفر از اســتادان و متخصصان حوزه روان شناسی ارائه شد. نظر متخصصان درباره 
این بسته درمانی براســاس مقیاس سه درجه ای »ضروری است«، »مفید است ولی 
ضروری نیســت« و »ضروری نســیت« درجه بندی گردید. ضریب توافقی الوشــه1 
)CVR2( 0/81 به دســت آمد که مناسب است. این بســته درمانی طی 10 جلسه )هر 
جلســه 2 ســاعته( فقط به گروه آزمایش ارایه شــد و در این مدت گروه کنترل هیچ 
درمانی دریافت نکرد. خالصه بســته  روان درمانی مثبت گرا مبتنی بر آموزه های دینی 

و شرح جلسات بدین قرارند: 

جلسه اول:آماده سازي و تعیین هدف و انجام پیش آزمون: معارفه، آشنایی اعضا 
بــا دوره درمانی و مقررات جلســه، ارائه توضیحات در مــورد اهداف و تکمیل 

پرسش نامه های سازگاری روان شناختی.

جلسه دوم:شناســایي توانمندي ها و ایجاد هیجان مثبت مبتنی بر آموزه های 
دینــی با ذكــر نعمت ها و لذت بــردن از زمان حال و وقایــع خوب: صحبت 

1. Lawshe
2. Content Validity Rratio
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اثربخشی  روان درمانی مثبت گرا با تأکید بر آموزه های 
دینی بر بهبود سازگاری روان شناختی دانش آموزان دارای 

افکار خودکشی

نوع مقاله: پژوهشی

درباره نحوه اســتفاده از نقاط قوت در زندگي روزانه، درخواســت یادداشت 
ســه نعمت خداوند و ســه رویداد مثبت در زندگي و بیان دالیل آن شب قبل 

از خواب.

جلسه سوم:تكنیك سپاسگزاري به منظور ارتقاي افكار، احساسات و رفتارهاي 
مثبت مبتنی بر آموزه های دینی: بحث و گفتگو در مورد فواید سپاسگزاري از خدا 
و بندگان خدا، و درخواســت نوشتن نامه سپاســگزاري به فردي كه اقدام مثبتي 

انجام داده است.

جلسه چهارم:تبیین رابطه شــادكامي مبتنی بر آموزه های دینی و امید با كاهش 
استرس: آشناکردن افراد با ویژگی ها و آثار امید و ناامیدی از دید قرآن؛ بیان رابطه 
بین امید شادكامي و اضطراب و تشویق اعضا به بیان تجارب خود در خصوص 

امید و تحلیل مثبت نگرانه تجارب گذشته.

جلسه پنجم: سبك پاسخ دهي و بهبود روابط مبتنی بر آموزه های دینی: بحث 
و گفتگو در مورد پاســخ دهي ســازنده و فعال و ایجاد تعامل با خدا، خود، سایر 
افراد و طبیعت و درخواســت برقراري رابطه مثبت با اعضاي خانواده، دوستان، 

همکالسی ها و مدرسه.

جلسه ششم:افزایش امید، شــادكامي و مثبت نگــري مبتنی بر آموزه های دینی:
توصیــه در مورد اهمیت و توصیه های خداوند در مــورد زندگی دنیوی و پرهیز 
از آســیب رساندن به خود، شاد بودن به رحمت های خداوند، ارائه الگوهایي كه 
امید، شادكامي و مثبت نگري به زندگیشان غنا بخشیده، بحث گروهي در مورد این 

نمونه ها و نوشتن نمونه اي از موارد مشابه.

جلسـه هفتـم:هـدف و هـدف گـذاری مبتنـی بـر آموزه هـای دینـی:تأکیـد بـر 
خاطـرات خـوب و قدرشناسـی به عنـوان شـکلی پایـدار از سپاسـگزاری ، صبر در 
برابـر مصائـب و تـوکل بـر خداونـد، نقـش خاطـرات خـوب و بـد، بـا تمرکـز و 
تأکید بر قدرشناسـی، نگارش یک نامه قدرشناسـی و سپاسـگزاری و تقدیم آن به 

شـخص مـورد نظر.
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اثربخشی  روان درمانی مثبت گرا با تأکید بر آموزه های 
دینی بر بهبود سازگاری روان شناختی دانش آموزان دارای 
افکار خودکشی

نوع مقاله: پژوهشی

جلسه هشــتم: چهارچوب دهي مجدد زندگي و معنادهــي به زندگي مبتنی بر 
آموزه های دینی: توضیح درخصوص تالش و کوشش، توکل و دعا و ذکر خدا در 
جهت معنادهي به زندگي درخواســت نوشتن متني درخصوص معناي زندگي و 

خواندن آن در جلسه بعد.

جلســه نهم: افزایش هیجان هاي مثبت مبتنی بر آموزه های دینی و مروري بر 
مطالب جلســات قبل: گفتگو دربارة مثبت اندیشــي در اســالم و روش های آن و 
انتخاب یك تمرین مورد عالقه از تمرین هاي ارائه شده در جلسات قبل و بحث 

در آن زمینه.

جلســه دهم:جمع بندی و پس آزمون: جمع بندی جلســات، صحبت در مورد 
تخلیه احساسات و فراخوانی آنها، دادن هدیه و تکمیل پرسش نامه های سازگاری 

روان شناختی )پس آزمون(.

روشاجراوتحلیل: بعد از انتخاب گروه نهایی، دســتورالعمل تهیه شــده توســط 
محقق و با همکاری یکی از اســاتید روان شناســی و روحانی مدرســه اجرا گردید. ابتدا 
شــرکت کنندگان در یک جلسه توجیهی شــرکت کردند و در این جلسه اهداف پژوهش 
برای آنها تشریح و سعی شد انگیزه و موافقت الزم آنان برای شرکت در پژوهش، جلب 
شــود. همچنین به شــرکت کنندگان، این اطمینان داده شــد که کلیه مطالب ارائه شده در 
جلســات درمانی و نتایج پرسش نامه محرمانه اســت و نتایج به صورت گروهی و بدون 
ذکر نام شرکت کنندگان تحلیل می شوند. در این پژوهش شرکت کنندگان دو گروه در مرحله 
پیش آزمون پرسش نامه سازگاری روان شناختی را تکمیل و سپس تنها برای گروه آزمایش 
10 جلسه دو ساعته و هفته ای یک جلسه مداخله ارائه شد. بعد از اتمام جلسات، مجدد 
هر دو گروه پرســش نامه سازگاری روان شــناختی را در مرحله پس آزمون تمکیل کردند. 
تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس تک متغیره در برنامه SPSS انجام شد.

یافته ها
جــدول )1( آماره های توصیفــی متغیر پژوهش را در بیــن گروه ها در مراحل پیش 

آزمون و پس آزمون نشان می دهد:
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اثربخشی  روان درمانی مثبت گرا با تأکید بر آموزه های 
دینی بر بهبود سازگاری روان شناختی دانش آموزان دارای 

افکار خودکشی

نوع مقاله: پژوهشی

جدول1. میانگین و انحراف معیار سازگاری روان شناختی در بین گروه ها

انحراف معیارمیانگینمرحلهگروهمتغیر

 سازگاری 
روان شناختی

کنترل

76/536/2پیش آزمون

76/468/49پس آزمون

آزمایش 

77/936/54پیش آزمون

90/338/02پس آزمون

مطابق با اطالعات مندرج در جدول )1(، برای نمرات ســازگاری روان شناختی در 
مرحله پس آزمون در مقایسه با پیش آزمون برای گروه آزمایش تغییرات زیاد و برای گروه 

کنترل تغییرات جزئی مشاهده می شود. 
برای آزمون اثربخشی روان درمانی مثبت گرا با تأکید بر آموزه های دینی بر سازگاری 
روان شــناختی از روش تحلیل کواریانس تک متغیره استفاده شد. این نوع تحلیل داراي 

مفروضه هایي به شرح ذیل است. 
توزیعنرمالدادهها: با توجه به نتایج آزمون کولموگراف ـ اسمیرنف، داده ها دارای 

توزیع نرمال بودند.
واریانسها1:آزمون لوین محاســبه شــده از لحاظ آماري معنادار نیســت همگني

)p<0/05( و بنابراین مفروضه همگني واریانس ها برقرار است )جدول 2(.

جدول 2. نتایج آزمون لوین جهت تعیین همگني واریانس ها

معنی داریdf 1df 2لوینFمتغیرمرحله

0/0951280/760سازگاری روان شناختیپس آزمون

1. homogeneity of variance
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اثربخشی  روان درمانی مثبت گرا با تأکید بر آموزه های 
دینی بر بهبود سازگاری روان شناختی دانش آموزان دارای 
افکار خودکشی

نوع مقاله: پژوهشی

همگنیشیبهایرگرسیون)محاسبهFهمگنیشیبهایرگرسیون(: جدول زیر نتایج 
بررسی همگنی شیب رگرسیونی بین متغیر کمکی )پیش آزمون سازگاری روان شناختی( و 
وابسته )پس آزمون سازگاری روان شناختی( را در سطوح عامل )گروه هاي آزمایش و  کنترل(

نشان می دهد.

جدول3. نتایج همگنی شیب رگرسیون بین متغیر هاي کمکی و وابسته در سطوح عامل

 مجموع منبعمتغیر
مجذورات

درجه 
آزادی

میانگین 
 اندازه معنی داریFمجذورات

اثر
 توان
 آماری

سازگاری 
روان شناختی

 گروه*
پیش آزمون

198/327299/1631/5050/2410/1040/291

همان طور که در جدول )3( مشــاهده می شود، تعامل متغیر کمکی )پیش آزمون( و 
 وابســته )پس آزمون ها( در ســطوح عامل )گروه هاي آزمایش و کنترل( معنی دار نیست

)p>0/05( . بنابراین فرض همگنی رگرسیون در خصوص نمرات سازگاری روان شناختی 
رعایت شده است. 

از آن جا که مفروضه های توزیع نرمــال داده ها، همگنی واریانس های دو گروه و همگنی 
شیب های رگرسیون )جدول 4( رعایت شده است لذا تحلیل کواریانس تک متغیره اجرا گردید. 

 جدول4. نتایج تحلیل کوواریانس یک راهه نمرات پس آزمون 
با کنترل پیش آزمون برای سازگاری روان شناختی

 منبع مرحلهمتغیر
تغییرات

مجموع 
مجذورات

درجه 
آزادي

میانگین 
 اندازهمعنی داریFمجذورات

 اثر
توان 
آماری

تی
اخ
شن
ان 
رو
ی 
گار

ساز

پس آزمون

79/356179/3561/1700/2890/0420/181پیش آزمون

1348/86911348/86919/8830/0000/4240/990گروه

1831/712767/841خطا
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اثربخشی  روان درمانی مثبت گرا با تأکید بر آموزه های 
دینی بر بهبود سازگاری روان شناختی دانش آموزان دارای 

افکار خودکشی

نوع مقاله: پژوهشی

چنانچــه مشــاهده مي شــود بیــن نمــرات پس آزمــون  ســازگاری روان شــناختی
)F=19/883 ،P=0/000 ، η2=0/424( گــروه آزمایــش و کنتــرل بعد از حذف اثر پیش 
آزمــون تفاوت معنادار وجــود دارد )P<0/01(.  اندازه اثر نشــان می دهد 42/1 درصد 
تغییرات مربوط به ســازگاری روان شــناختی در مرحله پس آزمون به واســطه دریافت 
مداخله تبیین می شــود. در ادامه آزمون مقایســه زوجی LSD بررســی شد که نتایج در 

جدول )5( آورده شده اند. 

 جدول 5. نتایج آزمون مقایسه زوجی LSD برای میانگین تعدیل شده گروه ها 
در مرحله پس آزمون

فاصله اطمینان 95 درصدی
معنی داری خطای 

استاندارد
تفاوت 
میانگین گروه 2 گروه 1 متغیر

حد باال حد پایین

7/286 ـ  19/708 ـ  0/000 3/027 آزمایش * 13/497ـ  کنترل
سازگاری 

روان شناختی

19/708 7/286 0/000 3/027 کنترل * 13/497  آزمایش

* تفاوت میانگین معنادار است در سطح 0/05

نتایــج جدول )5( نشــان می دهد کــه اختالف میانگین نمره دو گروه در ســازگاری 
روان شناختی 13/497-   به دست آمده است که این مقادیر از نظر آماری نیز تأیید شده 
اســت )P<0/01(. این مســأله بدین معنی است که نمره ســازگاری روان شناختی گروه 
آزمایش در مرحله پس آزمون به طور معناداری بیشــتر از گروه کنترل اســت. به عبارتي، 
مي توان گفت دریافت مداخله به طور معنی داری موجب افزایش سازگاری روان شناختی 
گروه آزمایش در مرحله پس آزمون شده است. بنابراین ارائه  روان درمانی مثبت گرا مبتنی 

بر آموزه های دینی در ارتقای سازگاری روان شناختی تأثیر مثبت و معنی دار دارد. 

بحث و نتیجه گیری
نتایج پژوهش نشــان داد کــه  روان درمانی مثبت گرا با تأکید بــر آموزه های دینی بر 
بهبود ســازگاری روان شــناختی و در بیــن دانش آموزان دارای افکار خودکشــی مقطع 
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دینی بر بهبود سازگاری روان شناختی دانش آموزان دارای 
افکار خودکشی

نوع مقاله: پژوهشی

متوســطه دوره دوم شهر خلخال اثر مثبت دارد و این بدین معنی است که دانش آموزانی 
کــه  روان درمانی مثبت گرای مبتنی بر آموزه های دینی را دریافت کردند )گروه آزمایش( 
در مقایســه با دانش آموزانی کــه از این درمان بی بهره ماندند )گروه کنترل(، ســازگاری 
روان شــناختی آنــان بهبود پیــدا کرده اســت. بنابرایــن عضویت در گــروه آزمایش و 
دریافــت  روان درمانی مثبت گرا با تأکید بر آموزه های دینی توانســته اســت ســازگاری 
روان شــناختی دانش آموزان دارای افکار خودکشی را به شکل قابل مالحظه ای افزایش 
دهــد. در راســتای نتایج به دســت آمــده، در مطالعات متعددی به بررســی اثربخشــی 
روان شناســی مثبت گرا بــر بهبود وضعیت روانــی و عملکــردی در گروه های مختلف 
پرداخته شده و با توجه به مباحث روان شناسي مثبت نگر پژوهشگران زیادی به بررسي 
 تأثیــر مداخالت این رویکــرد بر بعضی از حالت های روان شــناختي مثبت پرداخته اند
،)Mora & et al, 2013 ـ Hernandez, Lopez ـ Gracida, Enriquez ـ Gonzalez, Ehrenzweig, Sanchez ـ Romo( 

اثر مداخالت روان شناختي مثبت در افزایش شادی و بهزیستي روان شناختي و افزایش 
عملکرد تحصیلي دانش آموزان )Dawood, 2014(، و در بهبود ســالمت روان و پرورش 
بهزیستي روان، کاهش اضطراب و استرس نوجوانان مؤثر بود. پژوهش ماری، توماس، 
باربــارا و پیرســون )Marie, Thomas, Barbara & Pherson, 2011( نشــان داد آمــوزش 
روان شناسي مثبت بر مبنای یادگیری تیمي )گروهی( موجب تمرین بسیاری از ارزش های 
روان شناسي مثبت ازجمله: گشودگي، مهرباني، صداقت، همکاری مي شود. لیوبومرسکي 
 و الیوس در کاهش افســردگي و افزایش شــادکامي و احســاس بهزیستي روان شناسي

)Lyubomirsky & Layous, 2013(، ریتر و ویلز کاهش خلق افسردگي و افزایش حالت های 

مثبت و بهزیستي در نوجوانان )Reiter & Wilz, 2015(؛ بـــولیر و همکاران در بهزیستي 
جسمي و رواني و کمک به کاهـــش نشانگـان افسردگي )Bolier & et al, 2013(؛ بانوس 
 Banos, Etchemendy, Farfallini, Palaciosbd,( و همکاران در افزایش خلق وخوی مثبت
A Querobd & et al, 2014(، کنون، شــلدون و لیوبومرســکي افزایش احساسات و خلق 

مثبــت )Kennon, Sheldon & Lyubomirsky, 2007(، اثربخــش یافتند. پیترز و همکاران 
دســتکاری تفکر مثبت را بر عاطفه مثبــت و امید )Peters & et al, 2010(، اکنل، اوشــیا 
و گاالگــر مداخالت روان شناســي مثبــت را بر افزایش روابط اجتماعــي و رضایت از 
آن  )O’Connell, O’Shea & Gallagher, 2015(؛ آلبرتــو و جوینــر کاهش نگرش ناکارآمد
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دینی بر بهبود سازگاری روان شناختی دانش آموزان دارای 

افکار خودکشی

نوع مقاله: پژوهشی

)Alberto & Joyner, 2010(؛ کاهــش کمرویــي نوجوانان براتي ســده )1388(؛ افزایش 

نشاط، خشنودی از زندگي، معناداری زندگي و کاهش افسردگي؛ نوفرستي، روشن، فتی، 
حسن آبادی، پسندیده و همکاران، 1394( مؤثر یافتند. داوود در بررسي تحلیلي خود در 
مورد اثرگذاری روان شناسي مثبت گرا در مدارس به این یافته رسید که کاربرد این رویکرد 
 Dawood,( در مدارس به ارتقا صفات مثبت و بهزیســتي روان شــناختي منجر مي شــود
2014(. یي هو و همکاران در بررســي خود به این نتایج رســیدند که خوش بیني ارتباط 

مثبت با رضایت از جنبه های خاص زندگي و ارتباط منفي با مشــکالت روان شــناختي 
نوجوانــان دارد )Yee Ho, Cheung & Cheung, 2010(. عــالوه بر این، در پژوهشــی به 
بررسی اثربخشــی آموزش مثبت نگری بر حاالت روان شــناختی مثبت پرداخته شد که 
 نتایج به دست آمده گویای آن بودند که این آموزش موجب بهبود و تقویت توکل به خدا،

 خوش بینی، خودکارآمدی، وظیفه شناسی، احساس کنترل، هدفمندی، امیدواری، رضایت 
از زندگی، زندگی معنادار، خلق مثبت و شادمانی، اجتماعی بودن، عزت نفس و احساس 
 .)Bolier & et al, 2013( ارزشــمندی، احســاس آرامش، قدردانی و بخشــش می شــود 
هــر چنــد در این زمینه پژوهش متناظــری وجود ندارد با این وجــود، خدایاری فرد و 
همــکاران )1388( دریافتنــد آموزش روان درماني شــناختيـ  رفتاري گروهي و فردي 
مبتني بر آموزه هاي دیني منجر به کاهش ناســازگاری روان شناختی شده است. همچنین 
مطالعات زیادی نشــان داده انــد که  روان درمانی مبتی بر آموزه هــای دینی اثر مثبتی در 
کاهش اضطراب و افزایش تاب آوری تحصیلی )رشــیدزاده، 1399(؛ کاهش نشــخوار 
فکری )مهربان و همکاران، 1398(؛ بهبود سالمت روان شناختی و تاب آوری )رشیدزاده 
و همکاران، 1398(، افزایش شادکامی )مهدی پور و همکاران، 1397( و کاهش استرس، 
اضطراب و افسردگی )باقری و همکاران، 1394( دارد که به نوعی نتایج پژوهش حاضر 
را تأییــد می کنند. بنابراین می تــوان چنین نتیجه گرفت که ارائه آمــوزش  روان درمانی 
مثبت گرای دینی به دانش آموزان دارای افکار خودکشــی باعث ایجاد خوش بیني نسبت 
به خانواده، جامعه، جســم و تن و مدرســه شــده و از طریق عالئم سازگاری را در این 
گروه از دانش آموزان بهبود بخشــیده است. از سوی دیگر، توجه روان شناسي مثبت نگر 
به نگرش و تفکر مثبت، توســعه احساسات مثبت )Sin & Lyubomirsky, 2009(، توجه 
به نقاط قوت و پرورش اســتعدادها )Reeve, 2005؛ ترجمه سید محمدی، 1397(، تأکید 
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افکار خودکشی

نوع مقاله: پژوهشی

.)Rashid & Seligman, 2013( بر افزایــش هیجان مثبت و ارتقای معنای زندگي اســت 
از آنجا که مثبت نگری شیوه نوینی در حوزه روان شناسی است؛ قرآن و آموزه های دینی 
قبل از این، بهترین شــیوه را برای سعادت بشــر تبیین نموده است. با توجه به گام های 
درمانــی صورت گرفته در این پژوهش، انجام تکنیک ها و گام های مثبت نگری مبتنی بر 
آموزه های قرآنی، باعث زیبا دیدن مجموعه هســتی و حتی زشتی ها شده است. این امر 
نیز باعث اســتفاده کردن از تمام ظرفیت های مثبت ذهنی نشــاط انگیز و امیدوارکننده 
در زندگی، برای تســلیم نشــدن در برابر عوامل منفی ســاخته ذهن و ناامید نشــدن از 
دشـواری های ناشـــی از دوران بـلوغ و مشـکالت روان شناختی همراه آن شـده است. 
در پایان آزمودنی ها به این نگرش رسیدند که تصور خوبی از خود داشته باشند، نه آنکه 
همــواره خود را ســرزنش کنند و تعادل درونی مثبت خود و آرامش خود را از دســت 
بدهند در حالی که به گفته قرآن این مسائل همه مشیت الهی است. در نتیجه فرد احساس 
ســازگاری بیشتری با محیط زندگی به دســت می آورد. در آموزه های اسالمی که فضای 
کلی آن ها مثبت انگاری اســت تأکید زیادی بر امید به رحمت بی پایان خداوند می شود 
)جوادی آملی، 1389(؛ این امر باعث گردید که آزمودنی ها با برخورداری از امید بسیار 
زیاد و دیدن دیگر جنبه های مفید زندگیشان، خوش بینی خود را به زندگی افزایش دهند و 
در نتیجه میزان نگرانی و افکار منفی پی در پی نظیر افکار خودکشی که به شکل وسواسی 
از ذهن آن ها می گذشــت، رفع شود. آموزش مثبت نگری مبتنی بر آموزه های دین اسالم 
به دانش آموزان کمک کرد تا از طریق  اندیشــیدن در معانی و مضامین صبر، توکل، امید 
و شادکامی در آیات و روایات، عالوه بر تقویت خوش بینی به الطاف پروردگار و توکل 
بر او، با شناســایی نقاط قوت و توانمندی های خویش، بتوانند امیدواری کســب نموده 
 .)Fahimi & Tarkhan, 2016( و چشــم انداز خوش بینانه تری به آینده خود داشته باشــند
در نتیجه این افراد با خوش بینی، انتظار کمک و دســتگیری در شرایط سخت تحصیلی 
و زندگــی از خــدا و از روش های مقابله دعا و امید اســتفاده می کنند و رخدادها را در 
ارتباط با خدا مثبت ارزیابی می کنند و به خواســت خداوند رضا می دهند. پژوهشگران 
حوزه پیشــگیری هم بر این باور هستند که پیشــگیری، تأکید بر توانمندسازی است؛ نه 
اصالح ضعف ها؛ بنابراین، توانمندی انسان از او در برابر بیماری های جسمی و روانی 
محافظــت می کند. این فرایند در مورد افراد دارای افکار خودکشــی از اهمیت خاصی 
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افکار خودکشی

نوع مقاله: پژوهشی

برخوردار اســت و می تواند بسیار کمک کننده باشد؛ زیرا این افراد با یک افکار مزمن و 
ناتوان کننده مواجه هســتند که تمام جوانب زندگی آنها را متأثر می ســازد و مستلزم این 
می باشد که به ابزار و راهبردهای مقابله ای مؤثری برای کاهش ناسازگاری های احتمالی 
مجهز گردنــد. بنابراین نظریه روان درمانی مثبت گرای مبتنی بــر آموزه های دینی دارای 
زیربنای قوی است که کی از آن ها نظریه ساخت و گسترش هیجان های مثبت و بالندگی 
اســت. بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که در بســتر فرهنگی جامعه ایرانی، استفاده 
از  روان درمانی مثبت گرا توأم با آموزه های دین اسالم می تواند اثربخش تر باشد. در این 
رابطه نتایج مطالعات فردریش ـ کلینگر )Friedrich ـ Killinger, 2020( نشــان می دهد که 
نتایــج مثبت درمانی از نظر آماری در گروه هایی که مذهبی هســتند به طور قابل توجهی 
باالتر از سایر گروه ها است و این نتایج نشان می دهد که اهمیت و شدت دین داری فرد 
می تواند در پاســخ به این سؤال که آیا دین داری منبعی برای بهبود نتیجه درمانی است، 

نقش مهمی ایفا کند. 
 در مجمــوع می توان گفت که  روان درمانی مثبت گرا بــا تأکید بر آموزه های دینی با 
پیشــینة نظری و پژوهشی قوی، راهبردی مناســب در بهبود سازگاری روان شناختی در 
دانش آموزان دارای افکار خودکشی است و می توان از آن به عنوان یک شیوة مداخله ای 
مؤثر در درمان این نوع از دانش آموزان استفاده کرد. این یافته ها داراي تلویحات کاربردي 
در زمینه بهبود سازگاری روان شناختی در دانش آموزان دارای افکار خودکشی می باشند. 
با بررســی نتایج این مطالعه می توان مداخله ارائه شــده در این پژوهش را بر روی این 
گــروه از دانش آمــوزان در مدارس اجرا کرد. همچنین بــه دلیل ماهیت فرهنگ ایرانیـ  
اسالمی حاکم بر جامعه و لزوم بومی سازی مفاهیم روان شناسی مثبت گرا، به نظر می رسد 
کاربرد روش های  روان درمانی ترکیبی، می تواند به افزایش ســازگاری روان شناختی در 
دانش آموزان دارای افکار خودکشــی کمک شــایانی کند. از این رو، به کاربردن این گونه 
مداخله ها به متخصصان بهداشت روان در مدارس توصیه می شود. عالوه بر این، با توجه 
بــه رویکرد غالب این برنامه در ایجاد هیجان های مثبت و افزایش و ارتقاء آگاهی افراد 
نسبت به توانمندی های خود، هم موجب افزایش میزان رضایت از زندگی و خوش بینی 
در افراد می شــود و هم با افزایش هیجان های مثبت و منابع روان شناختی افراد از بروز 
مشــکالت مختلف روانی و اجتماعی نظیر ناســازگاری پیشــگیری می نماید که از آن 
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115 - 142

اثربخشی  روان درمانی مثبت گرا با تأکید بر آموزه های 
دینی بر بهبود سازگاری روان شناختی دانش آموزان دارای 
افکار خودکشی

نوع مقاله: پژوهشی

می توان در مدارس به منظور ایمن سازی روانی دانش آموزان در برابر مشکالت مختلف 
روانی و اجتماعی استفاده نمود. 

پژوهــش حاضر با محدودیت هایی روبه رو بود. بــرای نمونه در این پژوهش براي 
جمع آوري داده ها از پرســش نامه خود گزارشی اســتفاده شده است و ممكن است در 
پاســخ ها سوگیري وجود داشــته باشــد و همچنین كنترل دقیق بعضي از متغیرها مانند 
وضعیــت اقتصاديـ  اجتماعي خانواده ها، امكانات آموزشــي و تربیتي، عدم ســنجش 
وضعیت عاطفي و رواني آزمودني ها به هنگام پاسخگویي به سؤاالت میسر نبوده است 
كه مي توانست در نتایج تحقیق مؤثر باشد و جامعة آماری این تحقیق فقط دانش آموزان 
مقطع متوســطه دوره دوم شــهر خلخال را در بر گرفته است که به شیوه نمونه گیری در 
دســترس انتخاب شــدند و از جامعیت پایینی برخوردار بوده است و باید تعمیم نتایج 
آن با احتیاط صورت گیرد در این رابطه اســتفاده از مصاحبه کیفی به جای پرســش نامه، 
کنترل برخی متغیرهای جمعیت شناختی و خانوادگی و تکرار پژوهش در سایر سطوح 

تحصیلی جهت باال بردن قدرت تعمیم پذیری نتایج می تواند مفید ومؤثر واقع گردد.

تشکر و قدر دانی 

از مدیریت محترم پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی مرکز خوی به خاطر 
حمایت معنوی و همکاری در اجرای پژوهش حاضر سپاسگزاری می شود.
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چکیده
 در این پژوهش رابطه ساختاری هوش اجتماعی و خود متمایزسازی با واسطه  گری دین داری 
معلمان در قالب مدل یابی معادالت ساختاری مورد بررسی قرار گرفت. جامعة آماری پژوهش 
حاضر، کلیه معلمان ابتدایی شهرستان بجنورد به تعداد 1341 نفر بودند. مشارکت کنندگان به 
تعداد 299 نفر)135 مرد و 157 زن( و با استفاده از روش تصادفی خوشه  ای انتخاب شدند. و به 
سه پرسش نامه استاندارد هوش اجتماعی ترومسو )2001(، دین داری گالک و استارک )1965( 
و خود متمایزســازی اسكورن و لندر )1986( پاسخ دادند. روایی و پایایی هر سه پرسش نامه 
مورد تأیید قرارگرفت. تجزیه  وتحلیل داده ها با روش تحلیل مســیر از نوع مدل یابی معادالت 
ساختاری توسط نرم  افزارهای SPSS22 و AMOS16 انجام شد. نتایج نشان داد ضریب مسیر 
بین متغیر هوش اجتماعی و خودمتمایزســازی در مدل اثر کامل بدون حضور متغیرمیانجی 
معنی دار است. هم چنین یافته  ها اثر مســتقیم مؤلفه  های هوش اجتماعی بر مؤلفه  های خود 
متمایزســازی را تأیید می کند اما متغیر دین داری این رابطه را واسطه  گری نمی کند. بر این 
اســاس می  توان هر دو متغیر دین داری و خودمتمایزسازی را پیامد مستقیم هوش اجتماعی 
در نظر گرفت و پیشــنهاد کرد که به منظور افزایش این دو ویژگی تدابیری در جهت ارتقای 

مؤلفه  های هوش اجتماعی در معلمان  اندیشید.
.
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روابط ساختاری هوش اجتماعی و خودمتمایزسازی با 
واسطه  گری دین  داری معلمان

143 - 166

نوع مقاله: پژوهشی

مقدمه
آمــوزش و پرورش به عنــوان نهاد فرهنگی، اجتماعی، نقش اساســی و بی  بدیل در 
تربیت نیروی انســانی و تولید ســرمایه اجتماعی و فرهنگی و در فرآیند رشــد وتعالی 
کشــور ایفــا می کند به گونه  ای که آینده کشــور در آیینه آموزش و پــرورش امروز قابل 
مشــاهده است. در دهه  های اخیر با پررنگ شــدن جایگاه انسان به عنوان اصلی  ترین و 
گران  بهاترین سرمایه اجتماعی، فرهنگی و معنوی جامعه، رسالت آموزش و پرورش نیز 
از جایگاه رفیع  تر برخوردار شده و مورد توجه جدی صاحب  نظران و نظریه  پردازان علوم 
اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قرار گرفته است. از منظر تعالیم انسان ساز مکتب اسالم، 
نظام تعلیم و تربیت از منزلت واال و بی  بدیل برخوردار است و معلمان و دست  اندرکاران 
این نظام مســئولیت دارند تا در اســتمرار راه انبیاء الهی، زمینه تربیت  پذیری کودکان و 
نوجوانان را در بهترین سنین فراگیری برای رهپویی در مسیر عبودیت الهی فراهم آورند 

)نوید ادهم، 1391(.
نظر به این که مهم  ترین عنصر این نهاد سرنوشت  ســاز، جامعه عظیم معلمی اســت 
که مســئولیت هدایت و پرورش یک نســل را بر عهده دارد بررسی پیشایندها و عوامل 
زمینه  ســاز کارآمدی معلمان مورد توجه پژوهش ــگران قرار دارد )اعزازی و ابراهیم پور، 
1396(. نقش الگوها در رشد و انسجام شخصیت انسان انکارناپذیر و یکی از ابزارهای 
مهم تربیتی اســت. انسان الگو طلب اســت، به دنبال الگوها حرکت می کند، می آموزد، 
تقلید می کند و به آ نها دل می بندد و چگونه بودن خود را رقم می زند. عناصر انســانی 
پیرامون او مثل والدین، مربیان، شخصیت های هنری، ورزشی، علمی و فرهنگی می توانند 
الگوی فرد در مراحل مختلف زندگی باشند. این الگوها نقش تربیتی مهمی دارند؛ زیرا 
اگر ضعیف و دروغین و یا دچار انحراف باشــند نقــش تخریبی غیرقابل انکاری را در 
ساختار روانی و شکل گیری شخصیت انسان خواهند داشت. از این رو، الگوهای سالم، 
کامل و پویا از نظر تربیتی و اخالقی اهمیتی به ســزا در رشــد صحیح روانی، رفتاری و 
شــخصیتی دانش آموزان دارند. امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند تفکر و اندیشــه در 
باب تأثیرگذاری تقیدات دینی بر تمامی امور انســانی، به ویژه مســائل عاطفی و روحی 
هستیم. لذا با توجه به این که معلم می تواند الگوی خوبی برای دانش آموزان باشد، الزم 
اســت از نگرش دینی برخوردار باشــد. همچنین معلم مي تواند نقش بسیار ممتازي در 
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تربیــت دیني دانش آموزان ایفاء نمایــد. او مي تواند از فرصت هاي متعددي كه در حین 
درس دادن برایش فراهم می شود، استفاده كرده نگرش دینی را درست تبیین و باورهاي 
نادرست و خرافاتي را كه در اذهان بچه ها از طریق خانواده، یا محیط بیرون نقش بسته، 
از اعتقادات دینی جدا کند )باقرپور،1397؛ سیســتاني اهلل آبادي ، البرزي و خوشــبخت، 
1399؛ اعزازی و ابراهیم پور 1396( بر اساس مطالعات ضمنی و نگرش به مسائل تربیتی 
و فرهنگ اســالمی کشور دسته دیگری به این سه دســته افزوده است و آن ویژگی های 
اخالقی که اخالقیات معلمان را نشان می دهد و شامل صفاتی چون صداقت، رازداری، 
عدالت و حسن خلق می  باشد. خود تمایز یافتگی معلمان از جمله ویژگی های شخصیتی 
است که در پژوهش حاضر بدان پرداخته شده است و عوامل پیشایندی آن مورد بررسی 

قرار گرفته است. 
هــوش اجتماعی به عنوان یکی از انواع هوش که در ســال های اخیر به آن پرداخته 
شــده و اولین بار توســط ثرندایک مطرح شــد نشــان  دهنده قابلیت هــا و توانایی  های 
 فردی اســت که به خوب کنار آمدن با دیگران و روابط اجتماعی موفق منجر می  شــود 
)Brad berry & Greaves, 2006(. هوش اجتماعــی بــه توانایــی فردی کــه ایجاد روابط 

 اجتماعی مناســب را میسر می  سازد، اطالق می  شــود )پورقاز و نوری کوه بنانی، 1392(.
ایــن هوش علت موفقیت افراد در ارتباطات اجتماعی اســت که بــا آموزش و مطالعه 
به دســت نمی  آیــد، هر چند که می تــوان در طی دوران کودکی و حتی بزرگســالی آن را 
پــرورش داد )حاجی زاده، 1387(. هوش اجتماعی توانایی کنار آمدن و همکاری کردن 
بــا دیگران می  باشــد. این هوش را می  توان به یک مهارت فــردی تعبیر کرد . این هوش 
شامل آگاهی از وضعیت  ها و محرک های اجتماعی است که می  توان آن ها را رهبری کرد. 
هوش اجتماعي ســبک  های تعاملی و راهبردهایی را شامل می  شود که به شخص کمک 
می کند تا به اهداف خود در رابطه با دیگران برسد. هوش اجتماعی دیدگاه درونی افراد 
را ارتقا می  بخشد و باعث می  شود که عکس  العمل  هاي بهتری داشته باشد. مبحث هوش 
اجتماعی از مهم  ترین مباحث علوم اجتماعی و علوم انسانی از جمله در حوزه مدیریتی، 
ســازمانی و آموزشــی مورد توجه قرار گرفته اســت و همواره کاربردها و توانایی  های 
آن در مقایســه بــا دیگر هوش  ها مورد بحث بوده اســت. به طور کلی دو مکتب مجزا به 
هوش اجتماعی می  پردازند. نخست مکتب روان شناسی است که هوش اجتماعی را یک 
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توانمندی می داند و دومین مکتب آن را از حوزه اختصاصی روان شناسی خارج کرده و 
وارد حوزه علوم اجتماعی و سازمانی کرده است.

ســیلورا و همکاران )2001( ســه بعد بــرای هوش اجتماعي در نظــر گرفته  اند كه 
عبارتنــد از: 1. پردازش اطالعات اجتماعی: این پــردازش به معنی توانایی درک و فهم 
و پیش  بینی رفتار دیگران اســت. 2. مهارت های اجتماعــی: این مهارت  ها به جنبه  های 
رفتاری از قبیل توانایی وارد شــدن در موقعیت های اجتماعی جدید و سازگاری اشاره 
دارد. 3. آگاهی اجتماعی: گرایش به بی آگاهی یا شــگفت  زدگی نســبت به رویدادها در 
موقعیت  های اجتماعی را مورد تأکید قرار می دهد. در پژوهش حاضر از نظریه ســیلورا 
و همکاران به عنوان مبنای نظری هوش اجتماعی استفاده شده است و بر این اساس به 
نظر می رسد که هوش اجتماعی بتواند خودمتمایزسازی و نیز دین داری و باورهای دینی 
معلمــان را تحت تأثیر قرار دهد )Silvera,Martinussen & Dahl,2001(. پژوهش خداداد 
کاشــی و گودرزی)1393( نشــان داد افرادی که از هوش اجتماعی باالیی برخوردارند 
باید بتوانند از تمام قدرت مغزی و جســمانی خود استفاده کنند تا بتوانند با بقیه ارتباط 
مؤثــری برقرار کنند. هوش اجتماعی باید بتواند هنــر کنارآمدن را در اوج درگیری  ها و 
مذاکرات و اشتباهات دریابد )پورقاز و نوری کوه بنانی، 1392(. همه آحاد اجتماع و به 
ویژه معلمان به هوش اجتماعی نیاز دارند. به دلیل این که رابط بین جامعه و نظام آموزشی 
هســتند و در قبال ارتباط مؤثر است که می  توانند نسلی را تربیت کنند که نظام آموزشی 
انتظار آن را دارد. نتایج پژوهش قفل  سازان، رنجبری پور و خوشنویس )139۵( با عنوان 
نقش هوش اجتماعی در پیش  بینی رضایت شغلی معلمان زن دبیرستان  های دخترانه شهر 
بومهن نشان داد که بین هوش اجتماعی با رضایت شغلی معلمان همبستگی مثبت وجود 
داشــت. همچنین بویاتزیس، گاسکین و وای)201۵( به بررسی تأثیر هوش اجتماعی و 
عاطفــی بر رفتار کاری پرداختند و دریافتند که هــوش اجتماعی و عاطفی پس از آن که 
قابلیت  اندازه گیری پیدا کند، می تواند به عنوان پیش  بینی کننده نتایج هم در شغل و هم در 
زندگی راهگشا باشد. از آن جا که هوش اجتماعی به خودآگاهی و توان برقراری ارتباط 
اشاره دارد و سالمت روانی و سازگاری و مثبت  اندیشی را به دنبال دارد، می توان آن را 
پیشــایند خودتمایز یافتگی1 و دین داری دانست. چرا كه افراد دین دار در رفتارهای مثبت 

1 . Differentiation of self  



147

ë  سال پنجم
ë  شمارة  2

ë  شمارة پیاپی 15
ë  تابستان 1399

رضا قدیمی یردوقدی و ...

ی
الم

س
ت ا

ربی
و ت

م 
لی

تع
ی 

رد
ارب

 ک
ل

سائ
 م

ي(
ش

وه
 پژ

ي ـ
لم

)ع
ه 

ام
ل ن

ص
ف

روابط ساختاری هوش اجتماعی و خودمتمایزسازی با 
واسطه  گری دین  داری معلمان

143 - 166

نوع مقاله: پژوهشی

.)Boyatzis, Gaskin & Wei,2015( مورد تأکید ادیان الهی توانمند هستند
اصطالح خودتمایز یافتگی مربوط به بوئن )1978(اســت، اما برداشــت مفهومی از 
این اصطالح به روان شناســان قبل از او بر می  گردد )Bowen,1978(. میزان تمایز یافتگي 
بیان گر آن است كه فرد تا چه اندازه مي  تواند بین فرآیندهاي عقالني و هیجاني كه تجربه 
مي  كند تمایز قائل شــود به عبارت دیگر فرد تا چه حد قادر است از بروز رفتارهائي كه 
به طرز خودكار از هیجان ناشــي مي  شود اجتناب كند )اخوان بی تقصیر، 1389(. هدف 
تمایز یافتگی، برقراری تعادل بین احساســات و شــناخت است. در تئوری سیستم  های 
خانواده کلید ســالمت روان یک شــخص در برخورداری او از هر دو حس یعنی حس 
تعلــق به خانواده و تمایز یافتگی نهفته اســت )کاظمیان و اســماعیلی، 1391(. به نظر 
بوئــن، درجه ظهور خود تمایــز یافتگی در هر فرد بیان گر میــزان توانایی او برای تمیز 
فرایند عقلی از فرایند احساســی )عاطفی( اســت که وی تجربه می کند. این افراد می

 تواننــد جهت زندگــی خویش را انتخاب کنند و در موقعیت های شــدید عاطفی که در 
بسیاری از افراد منجر به بروز رفتارهای غیر ارادای و گرفتن تصمیمات نافرجام می  شود، 
کنترل خود را از دســت ندهند و با در نظر گرفتن عقل و منطق تصمیم  گیری کنند. افراد 
با تمایز یافتگی باال به هیجات خود آگاهی دارند و قادر به ســنجش متفکرانه موقعیت 
هســتند. این افراد توانایی رشد »خود مستقل«1 را در روابط صمیمی دارند و می  توانند 
در روابط عمیق، آرامش و راحتی خود را حفظ کنند. بنابر این از هم جوشی عاطفی2و 
یا جدایی عاطفی3برای تعدیل نقش های درونی خود اجتناب می  کنند. خودمتمایزسازی 
ســطحی را توصیف می کند که ک شخص قادر است بین کارکرد عقالنی و عاطفی خود 
در روابطــش با صمیمیت و خودمختاری تعادل برقرار کند. بر اســاس این نظریه چهار 
عامل  واکنش پذیری عاطفی، گسلش عاطفی، امتزاج با دیگران و توانایی به دست آوردن 
 .)DeCesare, 2008( جایگاهـ  من، ســطح خودمتمایزسازی یک فرد را تشــکیل می  دهند
اســکورون )2001(، بیان می کند که تحقیقات نشــان می دهد که میان تمایزیافتگی پایین 
در بزرگســاالن با مشــکالت روان شــناختی مانند مشــکالت تصمیم گیری شغلی، حل 
 )Skowron, 2001( مســأله، ناسازگاری زناشوئی و خشونت فیزیکی کودکان همراه است

1 .Atonouma Self   
2. fusion  
3. emotional cutoff
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خودمتمایزسازی با توجه به کارکرد درون روانی، توانایی جداسازی فرایندهای عاطفی 
از فرایندهــای عقالنی و با توجه به کارکــرد بین فردی، توجه به تجربه کردن صمیمیت 
 همــراه با اســتقالل در روابــط بین فردی و تعادل مناســب میان آن ها را نشــان می  دهد 
)Tuason & Fricdlander, 2000(. تمایز یافتگــی پایین در افراد منجر به ایجاد اضطراب و 

استرس در آن ها شده و کارکرد فردی و اجتماعی را مختل می کند و منجر به احساس بی  کفایتی 
.)Lambert & Friedlander, 2008( و در نتیجه خودباوری ضعیف و عزت نفس پایین می  شود 
بــه نظر می رســد افرادی کــه تمایــز یافتگی باالیــی دارنــد دارای رفتار مســتقالنه 

ای هســتند و کمتر در روابط  شــان واکنش  های هیجانی نشــان می  دهند، آنها می  توانند 
در حالی کــه بــا دیگران ارتباط صمیمانــه دارند مرزهای هویتی خــود را حفظ کرده و 
رفتــار معطوف به هدف داشــته باشــند؛ بنابراین، این قبیل افراد می  توانند احســاس و 
تفکــر خــود را از هم متمایز کنند و با توجه به موقعیــت، آن ها را به کار گیرند. این افراد 
 همچنین، از کنترل عاطفی، افزایش احســاس حمایــت و امنیت در روابط برخوردارند

)Ellingsen,Johannesson,Tjotta & Torsvik, 2010(. فیشــر، تومــاس و دیــو )2006( 

درتحقیقی با عنوان تمایزیافتگی: نگرش  های ضروری پیرامون رهبری سالم نشان داد که 
افراد تمایز یافته، به آسانی تحت تأثیر فشارهای دیگران برای سهیم شدن یا جذب کردن 
اضطراب آن ها قرار نمی  گیرند و به خاطر دیگران و تحت تأثیر آنان نشانه  های آسیب را 

.)Fischer, Thomas & Div,2006(بروز نمی  دهند
دیگر متغیرهاي مورد مطالعه در این پژوهش دین داری است. دین و مذهب یکی از 
اساســی  ترین و مهم  ترین نهادهایی است که جامعه بشری به خود دیده است، به طوری 
که هیچ گاه بشــر خارج از این پدیده زیســت نکرده و دامن از آن برنکشیده است. قرآن 
می فرمایــد: »ان اهلل اصطفی لکم الدیــن فال تموتن االء انتم مســلمون« )البقره، 132( 
خداوند این آئین پاک را برای شــما برگزیده است و شما جز بر آئین اسالم نمی  میرید. 
 .)Hoverd & Sibley,2013( باورهــاي دیني از مؤلفه  هاي مهم ســالمتي به شــمارمی رود
گالرک و اســتارک)196۵(برای دین داری چهار بعد اصلــی عمل، باور، تجربه و دانش 
 )Glark & Stark,1965(یا معرفت را تحت عنوان ابعاد عمومی الزام دینی مطرح کرده اند
این ابعاد چهارگانه در ســطح مقیاس های اولیه به پنج شاخص یا مقیاس تقسیم شده اند 
که افزایش آن ناشــی از تفکیک بعد عمل به دو بخش مناســکی و عبادی است )مالئکه 



149

ë  سال پنجم
ë  شمارة  2

ë  شمارة پیاپی 15
ë  تابستان 1399

رضا قدیمی یردوقدی و ...

ی
الم

س
ت ا

ربی
و ت

م 
لی

تع
ی 

رد
ارب

 ک
ل

سائ
 م

ي(
ش

وه
 پژ

ي ـ
لم

)ع
ه 

ام
ل ن

ص
ف

روابط ساختاری هوش اجتماعی و خودمتمایزسازی با 
واسطه  گری دین  داری معلمان

143 - 166

نوع مقاله: پژوهشی

و امیری فر،1397(. از نگاه رســمي و در نظام آمــوزش و پرورش هویت دیني و ایمان 
دینــي موجب بالندگي افراد و آرامش ذهني آن ها شــده و تعهد افــراد به اصول اخالقي 
را تقویــت مي كند. هم چنین تصور رایج آن اســت كه دین داری بــا رضایت، نگرش  ها 
و كنش هاي سیاســي مرتبط اســت. بر این اساس اســت كه بخش زیادي از آموزش 

هاي رسمي و غیررسمي در آموزش و پرورش جـــوامع )به ویژه در جمهوري اسالمي 
ایران( به انتقال ارزش  هاي دیني اختصاص داده مي  شود )شوراي عالي انقالب فرهنگي، 
1390(. دینداري صفت و حالت انسان دربارة دین است. با توجه به سه عنصر اساسي 
عقایــد، اخالقیات و احكام، و ویژگي  هاي شــناختي، عاطفي و رفتــاري دین، مي  توان 
دین داری را چنین تعریف کرد: برخورداري از شــناخت و باور به پروردگار یكتا، انبیا، 
آخرت و احكام الهي و داشــتن عواطف نســبت به خدا، اولیا و بندگان خدا، و التزام و 

عمل به وظایف دیني براي تقرب به خداوند است )طالبان،1393(.
دین داری در جمهوري اسالمي ایران، با توجه به فضاي مذهبي و ماهیت و اهداف 
نظام آموزش و پرورش اهمیت بیش ــتري پیدا مي  كند، چرا كه یكي از وظایف مهم نظام 
آمــوزش و پرورش و نیز تمامي نهادهاي تبلیغي، فرهنگي، تربیتي و رســانه  اي، تعمیق 
آموزه  هــا، رفتارها و تعهدات دیني اســت. در كنار تمامي ابزارهــا و اهرم  هاي مؤثر بر 
هویت دیني )مانند خانواده، رسانه و ...( محیط مدرسه و كالس و به طورمشخص، معلم 
در محیط مدرســه مي  تواند عامل بســیار مؤثري براي ارتقاي هویت دیني دانش آموزان 
باشد. در این بین به نظر می رسد ایجاد تحول در نظام های آموزشی منوط به به کارگیری 
معلمانی برخوردار از صالحیت های شــخصیتی، حرفه  ای و تخصصی اســت؛ چرا که 
اجرای مطلوب تمام برنامه  های آموزشــی در مدرســه، منوط به وجود معلمان توانمند و 
برخوردار از ســالمت روانی است )نبوی، ســهرابی، افروز، دالور و حسینیان، 1396(. 
در اینجاســت که نقش معلم در انتقال باورهای دینی به دانش آموزان پررنگ می  شــود. 
هدف اصلی در تربیت دینـی ایجاد تغییرات اساسی در احساس، ارزش نگـري و تقویت 
باورهاي دانش آموزان در مورد خود، دیگران، پدیده  ها، لطف و رحمت خدا و نظم جهان 
اســت تا بتوانند نحوة  رفتار خود را با خود و با جهان تنظیم کنند. این امر وقتی میســر 
می  شود که خود معلم نیز از عنصر بسیار مهم دین داری برخوردار باشد و بتواند در رفتار 
و عمل او متجلی باشــد )خطیب زنجانی و فرج اللهی،1391(. نتایج تحقیق امیری نسب 
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)1394( نشــان داد که بیــن مؤلفه  های دین داری )رفتار مذهبی شــخصی، رفتار مذهبی 
جمعی، رفتار عملی و رفتار دینی( و سبک زندگی سالم رابطه مستقیم و معنی  داری وجود 
دارد. هم چنین نتایج تحقیق جمشیدی سولکلو، عرب  مقدم و درخواه )1393( نشان داد 
که همه ابعاد دین داری رابطه مثبت و معناداری با تاب  آوری دانش آموزان دختر و پســر 

داشتند. 
پژوهش هــای زیادی با عناوین مختلفي همچــون تمایز یافتگي و اضطراب امتحان 
در نوجوانان، اســتفاده از نظریه ی بوئن و مقایســة تمایز یافتگي خود و سالمت رواني، 
رابطه ی بین مفاهیم همپوش با تمایزیافتگي در حوزه های طرحواره های ناسازگار اولیه 
را مورد بررســي قرار داده اند که نشــانگر تأثیربخشي کثیری از این حوزه ها با امتزاج یا 
گســیختگي عاطفي در افراد اســت )Chung H, Gale,2009, Peleg ـ Popko,2002 ( نتایج 
پژوهش کشاورز افشار، قنبریان، جبلی و سعادت)1397( در ارتباط بین تمایزیافتگي و 
عملکرد خانواده نشان داد که سالمت رواني فرد در گرو سطح تفکیک از این نظام حاکم 
بر خانواده است که تمایزیافتگي نام دارد؛ یعني هرچقدر سطح تمایز یافتگي باالتر باشد 
در عملکرد خانواده تأثیر مي گذارد و سالمت رواني زنان متاهل در خانواده های نظامي را 
باالتر مي برد. نتایج پژوهش اعزازی و ابراهیم  پور)1396( نشان داد که دین داری در توسعه 
کارآمدی معلمان تأثیر مثبت و معناداری دارد. پژوهش کیذوری و خسروی راد )1396( 
نشان داد که بین اعتقادات مذهبی با هوش اجتماعی معلمان رابطه مثبت و معنادار وجود 
دارد. بنابراین مذهب می تواند در تمامی عوامل، نقش مؤثری در اســترس زایی داشــته 
باشد و در ارزیابی موقعیت، ارزیابی شناختی فرد، فعالیت های مقابله، منابع حمایتی و .... 
ســبب کاهش گرفتاری روانی شود. رضا دوست، باقری و هاشمی)139۵( در تحقیقی با 
عنوان تأثیر میزان دین داری بر گرایش به ارتکاب جرم در شهر اهواز نشان دادند که تنها 
سه متغیر بعد مناسکی، بعد عاطفی و ُبعد پیامدی در ارتكاب به جرم معنادار بوده  اند که 
در مجمــوع ۵8 درصد از تغییرات مربوط به میزان گرایش به ارتکاب جرم را این ســه 
مؤلفه  تبیین می  کنند. پژوهش پوریزدانی، علیخانی، شیخ و خطیری)139۵( نشان داد که 
بین مؤلفه  های پردازش اطالعات اجتماعــی، مهارت های اجتماعی و آگاهی اجتماعی 
با عملکرد آموزشــی معلمان رابطه مســتقیم و معنادار وجــود دارد هم چنین بین هوش 
اجتماعی و رضایت شــغلی معلمان رابطه معنــادار وجود دارد. پژوهش میکائیلی منیع، 
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بابایی و حسنی )139۵( نشان داد هوش معنوي، دین داری، بخشش و مؤلفه هاي آنها با 
سازگاري اجتماعي رابطه  اي مثبت معنادار داشته، قادرند سازگاري اجتماعي را پیش بیني 
و تبیین كنند. هم چنین متغیرهاي دینداري، هوش معنوي و بخشندگي نقش تعیین  كننده 

اي در تطابق دانشــجویان ســال اول با محیط دانشگاه و مســائل و مشكالت آن دارند. 
نتایج پژوهش دیپینار و اسشــاپ )Dippenaar & Schaap, 2017(، نشان داد که مربی  گری 
به طور قابل توجهی توانایی  هــای هوش هیجانی و هوش اجتماعی رهبران را از لحاظ 
فاکتور عاطفی عادی، شایســتگی درون فردی، مهارت های بین فردی، مدیریت استرس، 
خودپنداره و همدلی تحت تأثیر قرار داد. دوداس  ) Dudas, 2014( نشان داد که دین داری 
به فرد کمک می کند تا احساس یک فرد منحصر به فرد و جداگانه را ایجاد یا حفظ کند. 
اوپنگ ) Oppong, 2013( به بررســی ارتباط بین دین و هویت از ســه دیدگاه پرداخت و 
نشان داد که دین با تشکیل هویت رابطه مثبت دارد. این بدان معنی است که مذهبی بودن 
La� (  با شکل  گیری هویت از لحاظ تشریح تعهد و هدفمند بودن مرتبط است. الکاناللی 

canlale, 2013( در تحقیقی نشان داد که آیتم  های موجود در هوش اجتماعی توسعه یافته، 

نماینده ای از مناطق مختلف هوش اجتماعی دانشجویان است و تا حدودی به معلمان 
در ارزیابــی تمایل اجتماعی دانش آموزان خــود و صالحیت  های اجتماعی آنان کمک 
خواهد کرد. هم چنین آن چه ضرورت انجام این پژوهش را دو چندان می کند، این است 
که توجه به عوامل و ویژگی های فردی، شخصیتی و روان شناختی معلمان می تواند نقش 
مهمی در کیفیت فرایند آموزشــی، تأمین سالمت روانی و بروز مشکالت روان شناختی 
و افت تحصیلی دانش آموزان داشــته باشــد. معلم با سطح باالیی از تفکیک خود دارای 
احســاس، تفکر و رفتار منعطف در ســازگاری با فشارهای زندگی وعواطف روشن در 
ارتباط با دیگران اســت. خود متمایزســازی نقشــی مهم و اساسی در کاهش اضطراب 
فرد و برخورداری از یک زندگی ســالم دارد و با توجه به این که شــخصیت فرد از نظر 
میــزان تمایز یافتگی در ارتباط با خانواده شــکل می  گیرد، لذا خود متمایزســازی نقش 
کلیدی در ایجاد یک هویت شــخصی ســالم و انتقال آن به نسل  های بعد و نهایتًا هوش 
اجتماعــي ایفا می کند. تأثیر هوش اجتماعی به واســطه دین داری بر خودمتمایزســازی 
معلمان می تواند دانش مســئوالن فرهنگی کشور را در این زمینه افزایش دهد و موجب 
شــود در برنامه  ریزی  ها و سیاســت  های کالن مورد توجه قرار گیرد. هم چنین نتایج به 
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دســت آمده از این پژوهش، می تواند کمک مؤثری به متصدیان نظام آموزش و پرورش 
بنماید تا مکانیزم  های خاصی را برای ارتقای سطح سالمت روان معلمان پیش  بینی کند. 
با توجه به مبانی نظری و پیشــینه مطرح شــده این پژوهش به بررسي روابط بین هوش 
اجتماعی و خود متمایزســازی معلمان مقطع ابتدایی با واســطه  گری دین داری معلمان 
پرداخته است. فرض بر آن است که هوش اجتماعی هم به طور مستقیم و هم با واسطه 
دین داری می تواند خودمتمایزسازی معلمان را پیش  بینی کند. مدل مفهومی ارائه شده در 

این پژوهش به شرح زیر است )شکل1(. 

 هم آمیختگي
 با دیگران

گریز عاطفي

جایگاه من

واکنش پذیري 
عاطفي

مهارت هاي 
اجتماعي

 آگاهي 
اجتماعي

پردازش 
اطالعات 
اجتماعي

بعد پیامديبعداعتقادي بعد تجربي

هوش اجتماعيخودمتمایزسازي

دینداري

 

شكل 1. مدل مفهومی پژوهش

روش شناسی پژوهش
دراین پژوهش به بررســی روابط بین هوش اجتماعی و خودمتمایزســازی معلمان 
با نقش واســطه  ای دیــن داری در قالب یک مدل عّلی پرداخته شــد. جامعة آماری این 
پژوهش، کلیه معلمان مقطع ابتدائی شهرســتان بجنورد به تعداد 1341 بود. حجم نمونه 
بر اساس دیدگاه کالین)Kline,2005( که حدود سه تا پنج برابر تعداد گویه  های ابزارهای 
پژوهش بود تعیین گردید. با توجه به این که متغیرهای این تحقیق 8۵ گویه را در بردارند، 
با استفاده از روش تصادفی خوشه  ای تعداد 299 نفر شامل 13۵ نفر مرد و 1۵7 نفر زن 

به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. 
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 ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش سه پرسش نامه بود:
پرسش نامه استاندارد هوش اجتماعی ترومسو)Tromsø,2001(: این پرسش نامه 
 )Silvera, Martinussen & Dahl,2001( بر مبنای پرسش نامه ســیلورا1 و همکاران
تهیه شــد. مقیاس هوش اجتماعی ترومسو، ابزاری خود گزارشی دارای 21 گویه 
اســت که هوش اجتماعی را بر اســاس ســه خرده مقیاس در طیف ۵ درجه  ای 
)از کامــاًل مخالفم 1 تا کامــاًل موافقم 6( اندازه گیری می کنــد. خرده مقیاس  های 
هوش اجتماعی عبارت است از: 1. پردازش اطالعات اجتماعی، 2. مهارت های 
اجتماعــی و 3. آگاهی اجتماعی. روایی مقیاس هوش اجتماعی ترومســو هم با 
اســتفاده از تحلیل عاملی اکتشــافی و تأییدی مورد بررسی شد و نیز پایایی آن با 
اســتفاده از آلفای کرونباخ در پژوهش رضایی )1389( در سطح مطلوب گزارش 

شده است که مقدار آن 0/89 محاسبه شده است. 
پرسش نامه دین داری گالک و استارک )Glark & Stark, 1965(: این پرسش نامه 
توســط گالک و اســتارک برای ســنجیدن نگرش ها و باورهای دینی و دین داری 
ساخته شــده اســت )گالک و اســتارک، 196۵، به نقــل از ســراج زاده، 1384(. 
 پرسش نامه حاضر دارای 19 گویه است که در سه  ُبعد اعتقادی )با 7 گویه(، تجربی 
)با 6 گویه(، پیامدی )با 6 گویه( اســت. مقیاس اندازه گیری مورداســتفاده در این 
ســنجش، طیف ۵ ارزشی )کاماًل موافق، موافق، بینابین، مخالف و کاماًل مخالف( 
لیکرت را دربرمی گیرد. ارزش های هر گویه بین )4- 0( متغیر می باشــد. حاصل 
 جمــع عــددی ارزش هریک از گویه ها در کل آزمودنی را نشــان می دهد که بین

)104 - 0( نوســان دارد. در تعیین میزان دین داری ســه طبقه فرض می شــود که 
نمرات 2۵ درصد باال و پائین، میزان دین داری قوی و ضعیف را نشــان می دهد 
و ۵0 درصد نمرات بین دو کرانه نشانگر دین داری متوسط می باشند. لذا نمرات 
)26 - 0( بیانگر دین داری ضعیف، نمرات )78 - 26( بیانگر دین داری متوســط 
و  اندازه های )104- 78( مبین دین داری باال می باشــند. در این پژوهش این ســه 
بعد جهت سنجش میزان دین داری به کاررفته است. میزان پایایی این پرسش نامه 
در مطالعــات مختلــف بر روی نمونه هــای متفاوت تعیین گردیــده که حاکی از 

1. Silvera
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پایایی باالی آن در ابعاد مختلف می باشــد. در آخرین اجرای این آزمون بر روی 
دانشجویان آلفای کلی پرسش نامه 0/83 بوده است. این آزمون به دلیل استاندارد 
بودن دارای پایایی باالیی است. مقدار آلفا برای متغیرهای ُبعد اعتقادی 0/81، ُبعد 

تجربی 0/7۵،  ُبعد پیامدی 0/72 است )سراج  زاده، 1383(. 
 :)Skowron& Lander,1986(پرسش نامه خودمتمایزســازی اســكورن و لندر
پرســش نامه تمایزیافتگی خود، توســط اســکورن و لندر، در ســال 1998 تهیه 
 شــده است و سپس توسط اســکورن و اشــمیت )2003( مورد تجدیدنظر قرار 
گرفت. این پرســش نامه برآوردی از میزان تمایزیافتگی فرد یا میزان توانایی فرد 
در تفکیک فرآیندهای عقالنی و احساســی از یکدیگر را به دســت می دهد که بر 
 اساس تئوری بوئن است. این پرسش نامه 4۵ گویه دارد و دارای 4 خرده مقیاس:

1. واکنش پذیــری عاطفــی، 2. جایگاه من، 3. گریز عاطفــی، و 4. هم آمیختگی 
 بــا دیگــران اســت. گویه هــای این پرســش نامه در طیــف 6 گزینــه ای لیکرت 
)از 1 برای به هیچ وجه درباره من درست نیست تا 6 برای کاماًل درباره من درست 
است( درجه بندی  شده است. حداکثر نمره پرسش نامه 276 است. نمره کمتر در 
این پرسش نامه نشان دهنده سطوح پایین ترتمایزیافتگی است. در پژوهش اسکیان 
)1384( جهــت پایایی پرســش نامه، ضریب آلفای کرونباخ 0/81 به دســت آمد. 
هم چنین روایی محتوایی پرسش نامه توســط اساتید مطلوب گزارش شده است. 
روایي )اعتبار( همگرای ســازه  های فوق در مدل AMOS توســط معیار میانگین 
واریانس استخراج شده )AVE( مورد تحلیل قرار گرفت. این شاخص نشان دهنده 
میزان واریانســي است كه یك ســازه )متغیر مكنون( از نشــان گر هایش به  دست 
مي آورد. این معیار مقادیر بیش ــتر از 0/۵ را پیشــنهاد مي كننــد چرا كه این مقدار 
تضمین مي  كند حداقل ۵0 درصد واریانس یك سازه توسط نشان گرهایش تعریف 
مي شود. براي  اندازه گیري پایایی سازه  های فوق، شاخص پایایي تركیبي در مدل 
AMOS ارائه مي شود. مقدار این شاخص که با نماد CR نشان داده می شود، باید 

بزرگ تر یا مســاوي 0/6 باشــد. مقدار پایایي ســازه برای هوش اجتماعی 0/76، 
 AVE از CR دین داری 0/82 و خودمتمایزســازی0/70 گزارش شد. چون مقادیر
بیش ــتر است و هم چنین مقادیر AVE از 0/۵ بیش تر اســت، بنابراین شرط روایی 
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همگرایی برای تمامی ســازه  ها برقرار اســت. بنابراین مدل اندازه گیري از پایایي 
ســازه مناســبي برخوردار اســت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم  افزارهای 
AMOS16 و SPSS22 استفاده شده است. به منظور بررسی روایی و پایایی، تحلیل 

عاملی تأییدی و از روش مدل  ســازی معادالت ســاختاری به منظور تحلیل نقش 
واسطه  گیری بهره گرفته شده است. 

یافته  های پژوهش  
براي آزمون نرمال  بودن متغیرها، از آزمون چولگي و كشیدگي استفاده گردید که نتایج 
آن در جدول 1 ارائه گردیده است. همان  گونه که مشاهده مي گردد با توجه به این که بازه 
اعداد چولگي بین 3 و 3   و برای کشــیدگی بین 10 و 10   مي  باشــد در نتیجه فرض 

نرمال بودن داده ها مورد تأیید است.

جدول 1. نتایج آزمون نرمال بودن داده ها

کشیدگيچولگينام مؤلفه  هانام متغیر

هوش اجتماعي 

0/804 - 0/112 - پردازش اطالعات اجتماعی

0/407 - 0/145 - مهارت های اجتماعی

0/497 - 0/191آگاهی اجتماعی

دین داری 

2/335 - 1/741 - اعتقادی

0/8300/331 - تجربی

0/331 - 0/012 - پیامدی

خودمتمایزسازي

0/272 - 0/104 - واکنش  پذیری عاطفی

0/551 - 0/202 - جایگاه من

0/215 - 0/103گریز عاطفی

0/008 - 0/096هم  آمیختگی با دیگران
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در این مرحله، تعیین مي شود كه آیا مفاهیم نظري به درستي توسط متغیرهاي مشاهده 
شده  اندازه گیري شده اند یا خیر. بدین منظور روایي و پایایي آن ها بررسي مي گردد. پایایي 
هریك از نشــان گر هاي متغیر مكنون، در مدل AMOS توســط میزان  بارهاي عاملي هر 
نشــان گر مشخص مي شــود. ارزش هریك از بارهاي عاملي نشــان گر هاي متغیر مكنون 
مربوطه مي بایست بزرگ تر یا مساوي 0/۵ باشد. در این پژوهش، تمامي مقادیر سنجه  هاي 
مرتبط با متغیر مکنون باالتر از 0/۵ اســت. بنابرایــن مي توان گفت این مدل اندازه  گیري 
از پایایي كافي در زمینه نشــان گر هاي متغیرهاي مكنون برخوردار اســت. بعد از بررسی 
نشــان گرهای ســازه و اطمینان از شناسایی  پذیر بودن مدل نوبت به ارزیابی برازش مدل 

می رسد )جدول 2(. 

جدول 2. شاخص های برازش

مقدار به دست آمدهمقادیر قابل قبولتوضیحاتنام آزمون

x2/df31/091 <کای اسکوئرنسبی

RMSEA0/10/028 <ریشه میانگین توان دوم خطای تقریب

RMR0/10/039 <ریشه میانگین مجذور باقیمانده  ها

GFI0/90/943 >شاخص برازندگی تعدیل یافته

IFI0/90/991 >شاخص برازش نرم

CFI0/90/990 >شاخص برازش مقایسه  ای

با توجه به جدول 2 مقدار RMSEA برابر با 0/028 مي  باشد، این مقدار کمتر از 0/08 
است که نشان  دهنده این است که میانگین توان دوم خطاها مقدار کمی دارد و مدل قابل 
قبول می  باشــد. هم چنین مقدار کاي دو به درجه آزادي )1/۵۵4( بین 1 و 3 مي  باشــد و 
میزان شاخص CFI نیز از 0/9 بیش تر می  باشد. به طور کلی زمانی که حداقل سه شاخص 
مقادیری در بازه ی قابل قبول داشــته باشند می توانیم ادعا کنیم که برازش مدل خوب و 



157

ë  سال پنجم
ë  شمارة  2

ë  شمارة پیاپی 15
ë  تابستان 1399

رضا قدیمی یردوقدی و ...

ی
الم

س
ت ا

ربی
و ت

م 
لی

تع
ی 

رد
ارب

 ک
ل

سائ
 م

ي(
ش

وه
 پژ

ي ـ
لم

)ع
ه 

ام
ل ن

ص
ف

روابط ساختاری هوش اجتماعی و خودمتمایزسازی با 
واسطه  گری دین  داری معلمان

143 - 166

نوع مقاله: پژوهشی

قابل قبول است. پس از اطمینان از مناسب بودن برازش مدل و ارزیابی پایایی و روایی 
 CFA را با پیروی از مدل تحقیق براساس آخرین تغییرات در مدل SEM ســازه ها، مدل
رســم می کنیم. هدف از اجرای SEM تخمین روابط بین متغیرها و آزمایش فرضیه های 

تحقیق است. با تحلیل داده ها، مدل معادالت ساختاري زیر حاصل شده است.

e4

e5
e10

e11

e3e1e1

e10

e6
e9

e7
e8

 هم آمیختگي
 با دیگران

گریز عاطفي

جایگاه من

واکنش پذیري 
عاطفي

مهارت هاي 
اجتماعي

 آگاهي 
اجتماعي

پردازش 
اطالعات 
اجتماعي

اعتقاديتجربي پیامدي

هوش اجتماعيخودمتمایزسازي

دینداري

0/7
6

0/15
0/53

0/84

0/50 0/76

0/54 0/74

0/68

0/7
60/14

0/84 0/35

شكل 2. مدل معادالت ساختاری

درجدول 3 نتیجه تخمین مســیر بین سازهها گزارش شده است. اگر ضریب بحرانی 
بزرگ تر از 1/96 باشد، رابطه بین دو متغیر با 9۵% درصد اطمینان معنادار است. همان طور 
که مشــاهده می  شــود رابطه بین هوش اجتماعی با دین داری و نیــز رابطه دین داری با 

خودمتمایزسازی معنادار نیست. در ادامه یافته  ها به طور کامل بررسی می  گردد.

جدول 3. برآورد ضرایب رگرسیونی

P )CR( نسبت بحرانی برآورد مسیر نام مسیر

0/232 1/194 0/149 دین داری ـ  ـ  ـ >  هوش اجتماعی

0/214 1/241 ـ  0/136 ـ  خودمتمایزسازی ـ  ـ  ـ >  دین داری

*** 3/553 0/545 خودمتمایزسازی ـ  ـ  ـ >  هوش اجتماعی
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فرضیه اصلی پژوهش این بود که بین هوش اجتماعی و خودمتمایزســازی با نقش 
واســطه دین داری رابطه وجود دارد. برای بررســی اثر میانجی متغیر دین داری از روش 
بوت استراپ استفاده گردید که در این روش به ترتیب مراحل زیر انجام می شود. ابتدا 

باید بررسی اثر کلی1 و معنی  داری این مسیر انجام شود.

e4

e5
e10

e11

e3e1e1

e10

e6
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e7
e8

 هم آمیختگي
 با دیگران

گریز عاطفي

جایگاه من

واکنش پذیري 
عاطفي

مهارت هاي 
اجتماعي

 آگاهي 
اجتماعي

پردازش 
اطالعات 
اجتماعي

اعتقاديتجربي پیامدي

هوش اجتماعيخودمتمایزسازي

دینداري

0/7
6

0/150/52

0/85

0/50 0/75

0/52 0/74

0/68

0/7
60/14

0/84 0/35

شكل 3. مدل معادالت ساختاری در حالت اثر کلی)بررسی اثرمستقیم(

جدول 4. ضرایب رگرسیونی )اثرات کل(

P )CR(نسبت بحرانی برآورد مسیر نام مسیر

0/001 دین داری ـ  ـ  ـ >  هوش اجتماعی

0/001 خودمتمایزسازی ـ  ـ  ـ >  دین داری

0/001 3/529 0/522 خودمتمایزسازی ـ  ـ  ـ >  هوش اجتماعی

همان طور که درشکل 3 و جدول 4، مشاهده می شود ضریب مسیر بین متغیر هوش 
اجتماعــی و خودمتمایزســازی در مدل اثر کامل )بدون حضــور متغیرمیانجی(، با 9۵ % 
اطمینان معنی دار اســت. بنابراین طبق نمودار تصمیم گیری روش بوت اســتراپ امکان 

1. total effect
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تحلیــل میانجی گــری برای متغیر دین داری وجــود دارد. در ادامه برای بررســی اثرات 
غیرمستقیم نتایج برای مدل با اثر میانجی نمایش داده می شود. 

جدول 5. اثرات غیرمستقیم )با حضور متغیر میانجی: دین داری(

خودمتمایزسازی دین داری هوش اجتماعی

0/001 0/001 0/001 دین داری

0/001 0/001 0/032 ـ  خودمتمایزسازی

در جدول ۵ ضریب مسیرغیرمســتقیم نمایش داده شده است. برای بررسی معنی دار 
بودن این ضریب، از جدول۵ استفاده می شود. 

جدول 6. معنی  داری اثرات غیرمستقیم )با حضور متغیر میانجی: دین داری(

خودمتمایزسازی دین داری هوش اجتماعی

......................... ......................... ......................... دین داری

......................... ......................... 0/241 خودمتمایزسازی

با توجه به نتایج گزارش شده در جدولهای ۵ و 6 مسیر غیرمستقیم هوش اجتماعی 
← دیــن داری ← خودمتمایزســازی در ســطح ۵ درصد معنادار نیســت. طبق روش 
بوت اســتراپ رابطه بین دو متغیر هوش اجتماعی و خودمتمایزســازی مستقیم است و 

متغیر دین داری نقش واسطه  ای ندارد. 
به منظور بررســی دقیق  تر مؤلفه  های خودمتمایزســازی، نتایج بررســی میانجی  گری 
دیــن داری در ارتباط بین هوش اجتماعی با هر یک از مؤلفه  های خودمتمایزســازی در 
جدول 7 ارائه شــده اســت. نتایج واســطه  گری دین داری بین هوش اجتماعی با مؤلفه  

واکنش  پذیری عاطفی در جدول 7 ارائه می  گردد.
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 جدول 7. بررسی نتایج مدل میانجی  گری دین داری در رابطه هوش اجتماعی
 با مؤلفه  جایگاه من، گریز عاطفي و هم آمیختگي با دیگران 

نتیجه
 مسیر مستقیم 
در حضور 
متغیرمیانجی

مسیر غیرمستقیم 
 در حضور 

متغیر میانجی

 مسیر مستقیم 
در حالت اثرکامل

)بدون حضورمیانجی(

متغیر هاي
 وابسته 

متغیر 
مستقل

اثرمستقیم 0/428 0/022 ـ  0/414 واکنش پذیري عاطفي 

عي
ما
جت
ش ا

هو

0/001 )0/299( 0/001 سطح معني داري

اثرمستقیم
0/424 0/028 ـ  0/408 جایگاه من

0/001 )0/286( 0/001 سطح معني داري 

اثرمستقیم
0/405 0/018 ـ  0/395 گریز عاطفي 

)0/001( )0/340( 0/001 سطح معني داري

اثرمستقیم 0/332 0/50 0/300 هم آمیختگي با دیگران

)0/006( )0/230( )0/010( سطح معني داري 

در فرضیه نقش هوش اجتماعي بر واكنش پذیري عاطفي اثر مســتقیم بدون حضور 
متغیر میانجی، با توجه به مقدار آماره P که کمتر از 0/0۵ است ، معنادار است و می  توان به 
بررسی اثر میانجی پرداخت. در ادامه مسیر غیرمستقیم بررسی می  شود، این مسیر با توجه 
به مقدار آماره P )0/299( که بیش تر از 0/0۵ است، معنادار نیست. و نتیجه گرفته می شود 
کــه متغیر دین داری رابطه بین هوش اجتماعــی و واکنش  پذیری عاطفی را میانجی گری 

نمی کند و تنها اثر مستقیم هوش اجتماعی بر واکنش  پذیری عاطفی تأیید می  گردد. 
در فرضیه نقش هوش اجتماعي بر جایگاه من، اثر مستقیم بدون حضور متغیر میانجی، 
با توجه به مقدار آماره P که کمتر از 0/0۵ است، معنادار است و می  توان به بررسی اثر 
میانجی پرداخت. در ادامه مسیر غیرمستقیم بررسی می  شود، این مسیر با توجه به مقدار 
آماره P )0/286( که بیش تر از 0/0۵ است، معنادار نیست. و نتیجه گرفته می شود که متغیر 
دیــن داری رابطه بین هوش اجتماعی و جایگاه مــن را میانجی  گری نمی کند. و تنها اثر 

مستقیم هوش اجتماعی بر جایگاه من تأیید می  گردد. 
در فرضیــه نقش هوش اجتماعي بر گریز عاطفي اثر مســتقیم بــدون حضور متغیر 
میانجی، با توجه به مقدار آماره P که کمتر از 0/0۵ اســت ، معنادار اســت و می  توان به 
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بررســی اثر میانجی پرداخت. در ادامه مســیر غیرمستقیم بررســی می  شود، این مسیر با 
توجه به مقدار آماره P )0/340( که بیش تر از 0/0۵ است، معنادار نیست. و نتیجه گرفته 
می شــود که متغیر دین داری رابطه بین هوش اجتماعــی و گریز عاطفی را میانجی گری 

نمی کند. و تنها اثر مستقیم هوش اجتماعی بر گریز عاطفی تأیید می  گردد. 
در فرضیه نقش هوش اجتماعي بر هم آمیختگي با دیگران اثر مستقیم بدون حضور 
متغیر میانجی، با توجه به مقدار آماره )P  (که کمتر از 0/0۵ است ، معنادار است و می  توان 
به بررسی اثر میانجی پرداخت. در ادامه مسیر غیرمستقیم بررسی می  شود، این مسیر با توجه 
به مقدار آماره P )0/340( که بیش تر از 0/0۵ است، معنادار نیست. و نتیجه گرفته می شود 
کــه متغیر دین داری رابطه بین هوش اجتماعی و هم آمیختگی با دیگران را میانجی گری 
نمی کنــد. و تنها اثر مســتقیم هوش اجتماعی بر هم آمیختگی بــا دیگران تأیید می  گردد. 

بحث و نتیجه گیری
هــدف از انجام این مطالعه بررســي رابطه ســاختاري بین هــوش اجتماعی و خود 
متمایزسازی معلمان با واسطه  گری دین داری بود. نتایج تحلیل مدل معادالت ساختاري در 
قالب روابط موجود در مدل، وجود رابطه مستقیم بین هوش اجتماعی و خود متمایزسازی 
را نشان داد. با توجه به نتایج به دست آمده مشخص شد که هوش اجتماعی بدون واسطه 
دین داری با خودمتمایزسازی رابطه مستقیم و معنادار دارد. یعنی هر چه هوش اجتماعی 
معلمان باالتر باشــد خودمتمایزسازی نیز در آنان بیش تر خواهد شد. نكته قابل توجه این 
اســت كه پیشینه جامع و مســتقلي در زمینه روابط خودمتمایزسازی و دین داری و هوش 
اجتماعی وجود ندارد و از این رو، امکان مقایســه نتایج بــا تحقیقات قبلی وجود ندارد. 
در تبیین نقش مستقیم هوش اجتماعی در خودمتمایزسازی معلمان می توان گفت که 
هوش اجتماعی به عنوان توانایی به انجام رساندن وظایف و کارهای بین فردی و خردمندانه 
رفتار کردن در رابطه  ها مطرح است که فرد را در درک و فهم پیام  ها، تنظیم عواطف و آگاهی 
نسبت به ارتباط با دیگران یاری می کند که این امر به نوبه خود منجر به سازگاری بهتر فرد 
.)Skowron & Schmitt, 2003( با اطرافیان، رسیدن به تمایز یافتگی بیش تر و باالتر می  شود

هم چنان که مالحظه شد هوش اجتماعی با هرکدام از مؤلفه  های سازه خودمتمایزسازی 
نیز رابطه مستقیم و مثبت و معناداری دارد. یکی از این مؤلفه  ها واکنش  پذیری عاطفی است، 
یعنــی با باال رفتن هوش اجتماعی در معلمــان واکنش  پذیری عاطفی در آنان نیز افزایش 
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می  یابــد. در تبیین ایــن یافته می توان گفت هر چقدر افــراد از هوش اجتماعی بیش تری 
برخوردار باشــند از واکنش  پذیری مثبتی در ارتباطات میان فردی برخوردار خواهند بود. 
به طوری  که افرادی که از هوش اجتماعی پایینی برخوردار باشند کمتر تمایز یافته ترند و از 
لحاط عاطفی و هیجانی بسیار واکنش  پذیرند؛ باورهای تعریف شده ای برای خود ندارند. 
به شدت به حمایت دیگران نیازمندند، توانا به ساختن مرزها و حریم  های شخصی سالم 

در پیوندهای شان نیستند. 
نتایــج نشــان داد که متغیر دیــن داری رابطه بین هــوش اجتماعی و جایــگاه من را 
میانجی  گری نمی کند و تنها اثر مستقیم هوش اجتماعی بر جایگاه من تأیید می  گردد. یعنی 
هوش اجتماعی بدون واســطه  گری دین داری به طور مســتقیم باعث افزایش جایگاه من 
شــده اســت و در واقع با افزایش مســتقیم هوش اجتماعی در معلمان مؤلفه جایگاه من 
درمتغیر خودمتمایزسازی نیز افزایش می  یابد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که افرادی که از 
هوش اجتماعی باالیی برخوردارند می  توانند از هویت شخصی یا جایگاه من نیرومندتری 
برخوردار باشند و به خاطر کسب رضایت دیگران رفتار و عقاید خود را تغییر نمی دهند. 
هر چه جایگاه من افزایش یابد، فرد اعتماد به نفس و خودباوری بیش تری بر اساس عقاید 
و ارزش  هــای خود زندگی می کند و خودش را مســئول زندگــی خود می داند و در نتیجه 
به جای این که دیگران را مســئول زندگی و مشــکالت خود بداند، خودش برای اداره بهتر 
زندگی و رفع مشــکالت اقــدام می کند. در نتیجه می تواند به ســطح مطلوبی از عملکرد 
 ،)Zimmer & Ducat ,2011( 1زیمــر و دوکات .)برســد )کیانی، شــیروانی و خندان، 1393 
نیز این واقعیت را تأیید می کنند و اذعان می دارند که افراد با هوش اجتماعي باال تعریف 
مشخصی از خود عقایدشان دارند، می  توانند جهت خویش را در زندگی انتخاب نمایند و 
در موقعیت  های عاطفی شدید که در بسیاری از افراد منجر به بروز رفتارهای غیر ارادی و 
گرفتن تصمیم  های نافرجام می شود، کنترل خود را از دست نمی  دهند. هم چنین، نتایج نشان 
داد که متغیر دین داری رابطه بین هوش اجتماعی و هم  آمیختگی با دیگران را میانجی  گری 
نمی کند و تنها اثر مستقیم هوش اجتماعی بر هم آمیختگی با دیگران تأیید می گردد. با توجه 
به نتایج به دســت آمده مشخص شــد که هوش اجتماعی با هم آمیختگی با دیگران رابطه 
مستقیم و مثبت و معناداری دارد. یعنی با باال رفتن هوش اجتماعی در معلمان، هم آمیختگی 
با دیگران در آنان نیز افزایش می یابد. یعنی هر چه هم آمیختگی با دیگران فرد باالتر رود، 

1. Zimmer &Ducat
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افراد بیش تر وقت و انرژی خود را برای انجام کارها و انتظارات دیگران به منظور جلب تأیید 
و نظر آنها سپری می  کنند. افراد از ترس آشفتگی  های برآمده از هم آمیختگی با دیگران و 
پیامدهای آن از برپایی ارتباط دوستانه و نزدیک شدن به دیگران گریزانند و آماده مشکالت 
روان شناختی و بروز نشانه  های بیماری هستند. به دلیل این که سطوح پایینی از تمایز یافتگی 
را دارند، برای کسب خشنودی دیگران رفتار و باورهای خود را تغییر می  دهند و هیجانات 
و تأثیرپذیری از محیط در آن غالب است و آن را در روابط  شان با دیگران نیز وارد می  کنند. 
بیش تر انرژی  شان را متوجه تجربه کردن و شدت بخشیدن به احساسات  شان می  سازند. آن ها 
در یک دنیای هیجانی به دام افتاده  اند و در روابط نزدیک  شان بیش از اندازه درگیر و آمیخته 
با دیگران هستند و به جای در میان گذاشتن ارزش  ها و دیدگاه  های راستین، خود دروغین 
را بــروز می  دهند. و در نتیجه خــود را نادیده می  گیرند و از آ  ن جا که توجه به خود از ابعاد 

سالمت روانی است، پس باید توجه بیش تری به آن نشان داده شود. 
در مجموع، مي  توان این ایده را مطرح كرد كه رشد گرایشات سكوالریستي در جامعه 
ایران )طبق تحقیقات متعددي مانند سراج زاده و توکلی، 1380( تأثیر خود را بر معلمان نیز 
گذاشــته است. این گرایشات سكوالریستي باعث مي  شود كه دین به عنوان امري فردي یا 
شخصي در نظر گرفته شود كه در اثر آن، دین داران تالش و كوششي براي انتقال ارزش  هاي 
دیني خود به دیگران نمي كنند، چراكه دین را امري فردي تلقي مي  كنند. در تفكر سكوالر، 
همان  گونه كه مي  دانیم، حوزه دخالت دین محدود به زندگي شخصي است و دین نباید در 
اموري مانند تعلیم و تربیت، سیاست، اقتصاد و... وارد شود. شاید یكي از دالیل زیربنایي 
عدم فعالیت دیني معلمان در مدارس، به این عامل بازگردد كه البته اثبات آن نیاز به انجام 
مطالعات دقیق  تر و بررسي تجربي دارد. احتمال دارد بخشي دیگر از این مسئله یعني عدم 
یا كاهش فعالیت دیني معلمان در مدارس به مسائل سازماني در آموزش و پرورش و در 
مدارس مربوط باشــد. یكي از مهم  ترین آن ها به شلوغي و تراكم بیش از حد دانش آموزان 
در كالس  هاي درسي مربوط است. در فضاي متراكم موجود به قول معلمان تمام كوشش 
معلمان صرف مبصري و نظم دهي به كالس مي  شود و اساسًا مجال و وقتي براي فعالیت 

هاي تربیتي و دیني آن ها در كالس باقي نمي ماند. هم چنین واسپاري تمامي اختیارات تربیتي، 
دیني و اخالقي در مدارس به مسئولین امور تربیتي در مدارس: در فضاي كنوني انتظاري 
از معلمان براي اشاعه امور دیني وجود ندارد و این گونه امور به طور كلي به مربیان امور 
تربیتي واگذار شــده است، در حالي كه مســئوالن امور تربیتي مدارس نمي  توانند از عهده 
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نوع مقاله: پژوهشی

این امور برآیند. مســئله دیگر در این میان به موضوع همیشگي رفاه و حقوق معلمان باز 
مي  گردد . علی رغم رشــد مناسب حقوق معلمان در چند سال اخیر، كماكان حقوق معلمان 
نســبت به ســایر اقشــار جامعه حتي كارمندان دولت پایین  تر است و این مطلب موجب 
رشــد احســاس محرومیت نســبي در بین آنان مي  گردد. این در حالي است كه این امر با 
اقتضائــات كار فرهنگي كه نیاز به روحیه آرام و فراغت دارد، هم خواني ندارد. به عبارت 
دیگر، معلمي كه به شدت دغدغه امور روزمره زندگي خود را دارد، نمي  تواند پي گیر مسائل 
دیني و تربیتي دانش آموزان باشــد. با وجود این، بســیاري از معلمان صادقانه و مخلصانه 
در كنار فعالیت هاي آموزشــي به هدایت و آگاهي بخشــي و ارائه مشاوره به دانش آموزان 
خود مشــغول هستند و شــأن واالي تدریس و تعلیم را ارج مي نهند، اما وقتي به گستره و 
جمعیت وسیع و عائله گسترده آموزش و پرورش در اقصي نقاط كشور نظر داشته باشیم ، 
حاكمیت این  روحیه در تمامي معلمان فراگیر نیست. در پایان پیشنهاد می  شود که به منظور 
داشــتن معلمان کارآمد که از خودمتمایزسازی بیش تری برخوردارند باید هوش اجتماعی 
آنان را ارتقا بخشــید. هرگونه تدابیری که در راســتای تقویت مؤلفه  های هوش اجتماعی 
 اندیشیده شود به نظام آموزشی کمک می کند که کارآیی معلمان در انجام وظایف آموزشی 
و تربیتی  شان افزایش یابد. تحقیق حاضر دارای محدودیت  هایی است. از جمله آن که در 
این پژوهش از پرسش نامه  های استفاده شده در جامعة آماری غیرایرانی استفاده شده است 
و این امر ممکن اســت نتایج را تحت تأثیر قرار داده باشد. پیشنهاد می  شود در تحقیقات 
آینده از ابزارهای مناســب  تر استفاده شود. دیگر محدودیت پژوهش حاضر به استفاده از 
طرح همبستگی بر می  گردد که الزم است به این امر توجه شود که استنباط عّلی از این گونه 
پژوهش ها به قوت پژوهش های آزمایشی نیست. هم چنین الزم است در تعمیم یافته  های 
به گروه  هایی غیر از معلمان ابتدایی جانب احتیاط رعایت شــود و به همین دلیل پیشنهاد 

می  شود تحقیقات آینده به بررسی این مدل در بین معلمان سایر مقاطع اقدام نمایند. 

تشکر و قدر دانی 

از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد به خاطر 
همکاری در اجرای پژوهش حاضر سپاسگزاری می شود.
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The Structural Relationship between Social 
Intelligence and Self ـ Differentiation Mediated by 

the Teachers’ Religiosityy

This study, through structural equation modeling, examines the structural 
relationship between social intelligence and self ـ differentiation with the 
mediational role of the teachers’ religiosity. The statistical population 
of the present study was all 1341 primary school teachers in Bojnourd. 
The participants, 299 people (135 males and 157 females), were selected 
through cluster random sampling method; They answered the three 
standard questionnaires: the Tromsø Social Intelligence Scale (2001), the 
Model of Religiosity of Glock and Stark (1965), and Skowron and Lander 
Differentiation of Self Inventory (1986). The validity and reliability of 
all three questionnaires were confirmed. Data analyzed by path analysis 
method of structural equation modeling by IBM SPSS STATISTICS 22 
software, and SPSS AMOS 16 software. The findings showed that the path 
coefficient between the social intelligence variable and self ـ  differentiation 
in the total ـ effect model without a mediating variable is significant. 
The findings also confirm the direct effect of the components of social 
intelligence on the components of self ـ differentiation, but the religiosity 
variable does not mediate this relationship. According to these findings, 
both the religiosity and self ـ differentiation variables can be considered 
as a direct consequence of social intelligence, and, so as to increase these 
two characteristics, it can be suggested that measures should be taken to 
improve the components of social intelligence in teachers.  

Keywords: social intelligence, self ـ differentiation, religiosity, teachers.
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The Effectiveness of Positive Psychotherapy on 
Improving Psychological Adjustment
of the Students with Suicidal Ideation:

With an Emphasis on Religious Teachings

Adolescence, one of the most critical periods of development, leads to 
various stressors. Incompatibility with this period may cause injuries 
such as suicidal ideation. This study aims to investigate the effectiveness 
of positivist psychotherapy, with emphasis on religious teachings, on 
improving the psychological adjustment of the students with suicidal 
ideation in secondary school in Khalkhal. It is a quasi ـ experimental study 
with a pretest ـ posttest design with an experimental group and a control 
group. The statistical population, from which 30 people were selected for 
the experimental group and the control group by multi ـ stage sampling 
method, was female students at the secondary school in Khalkhal city in the 
academic year 2019 2020 ـ. The Beck Scale for Suicidal Ideation (BSSI) 
and the Bell’s Adjustment Inventory (BAI) (1961) were used for data 
collection. The findings showed that positive psychotherapy with emphasis 
on religious teachings has a positive effect on improving psychological 
adjustment (P <0.01).

In general, it can be said that positivist psychotherapy based on religious 
teachings with a strong theoretical and research background is an 
appropriate strategy to improve the psychological adjustment of students 
with suicidal ideation, and it can be used as an effective intervention 
method in the treatment of this type of mental disorders.

Keywords: Positive psychotherapy, religious teachings, psychological adjustment, 
suicidal ideation .
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Preparation and Evaluation of Validity
and Reliability Indices of High School Students’ 

Ethical Behavior Rating Scale

This study aims to prepare, conduct preliminary implementation, and 
examine the psychometric indicators of the Ethical Behavior Rating Scale 
for female high school students. The Population of this Story was high school 
students in Distriot & of Tehran. Then, from among all female students in 
the grade 1 and the grade 2 at the second ـ grade senior high school in district 
8 of Tehran, 368 students who had been organized in the 12 classrooms 
were selected through cluster random sampling method, and the teachers 
of each class the sample groups, were asked to complete questions of the 
Ethical Behavior Rating Scale for each student in each class individually. 
After collecting information, the obtained data were analyzed through factor 
analysis. The findings showed that these scale questions are mainly focused 
on two factors, which together explain 59.58% of the total variance. On the 
other hand, the study of group differences as another evidence of construct 
validity showed that, from the teachers’ point of view, there is a significant 
difference between the ethical behavior of the first ـ grade junior and the 
second ـ grade senior high school students, which is in the second ـ grade 
senior high school students’ favor. Furthermore, according to teacher’s 
opinion, there is a significant difference between the ethical behavior of the 
second ـ grade senior high school students in mathematics and the ethical 
behavior of the second ـ grade senior high school students in humanities, 
which is in the second ـ grade senior high school mathematics students’ 
favor. The reliability of the scale was calculated through retest methods, 
Cronbach's alpha internal consistency, and correlation between significant 
graders. These findings indicate that the Ethical Behavior Rating Scale is a 
suitable tool for rating the ethical behavior of high school students and this 
scale can be used confidently so as to rate the ethical behavior of the second 
.grade senior high school students ـ

Keywords: ethical behavior, rating scale, the second ـ grade senior high school 
students, validity and reliability
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The Effectiveness of the Citizenship Skills Training 
on the Citizenship Rights Awareness and Practice on 
These Rights in the First ـ Grade Junior High School 
Students  according to Law Thesis of Imam Sajjad (as)

This study seeks to measure the effectiveness of the citizenship skills 
training on the citizenship rights awareness and practice of these rights 
according to Law Thesis of Imam Sajjad (as) about citizenship rights. The 
study was done through a combination of qualitative ـ quantitative method. 
In the first part, using the qualitative method, the appropriate educational 
content was compiled from the law thesis. The quantitative part was 
performed in a quasi ـ experimental manner through pre ـ test ـ post ـ test 
with a control group. The sampling method in the qualitative phase of study 
was purposeful and there were 5 curriculum planning specialists. In the 
quantitative part, the statistical population included the first ـ grade junior 
high school teenagers of Bandar Lengeh. Using cluster sampling method, 
60 people in two experimental and control groups of 30 were replaced. 
The study with a quasi ـ experimental pre ـ test ـ post ـ test research design 
was conducted with a control group in 11 educational sessions. The data 
collection tool was a researcher ـ made questionnaire on ‘Awareness of 
Citizenship Rights’ and ‘Citizenship Behavior’ which had good validity 
and reliability. Independent T ـ test and multivariate analysis of variance 
were used to analyze the findings. The results showed that citizenship 
skills training increases teenagers’ awareness of citizenship rights and 
also changes their behavior. According to the findings of this study, social 
relations can be improved by focusing on teaching the curriculum based on 
Imam’s law thesis.

Keywords: citizenship skills, law thesis of Imam Sajjad, awareness of citizenship 
rights, citizenship behavior
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The Place of the Components
of the Jihadi Educationin the First ـ Grade Junior

High School Text Books

This study seeks to investigate the place of the components of the jihadi 
education in first ـ grade junior high school textbooks. The statistical 
population of the study is all 42 textbooks of the first ـ grade junior high 
school in the academic year 2019 2020 ـ. Since the volume and content 
analysis of these textbooks were wide and extensive, from three grades 
three textbooks entitled Farsi, three textbooks entitled Payamhaye Asemani, 
and three textbooks entitled Motaleʻat Ejtemaʻi were selected as a sample 
for content analysis. The research method was content analysis through 
Shannon entropy method, in which the parts of analysis were all the pages of 
these textbooks (including texts, questions, activities, and images). The tools 
of this study are the content analysis forms, including two individual and 
social dimensions for jihadi education. According to the findings, the highest 
coefficient of importance (95%) in the textbooks Motaleʻat Ejtemaʻi is related 
to the component of ‘conscientiousness’ in the individual dimension, and the 
lowest coefficient of importance (0%) in all three textbooks is related to the 
component of ‘the spirit of hope in a society’ in the social dimension. The 
assessment of attention to the components of jihadi education showed that, 
in the content of the textbooks Farsi, Payamhaye Asemani and Motaleʻat 
Ejtemaʻi of the first ـ grade junior high school, relatively good attention 
has been paid to the components of jihadi education, but no balanced and 
comprehensive attention has been paid to the components of jihadi education 
in the contents of these textbooks.

Keywords: The Qur’an, jihad, the jihadi education, the dimensions of jihadi 
education, content analysis, text books.
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The Thematic Analysis of  Iḥyā’ ‘Ulūm al ـ Dīn and 
Developing and Investigating the Validity and Reliability 
of the Islamic ـ Iranian Moral Intelligence Scale from the 

Viewpoint of Imam Mohammad al ـ Ghazali
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Moral intelligence is one of the concepts which are considered in the field of 
psychology, education, and philosophy nowadays. The present study seeks to 
develop a valid questionnaire according to Imam Ghazali’s Islamic ـ Iranian 
viewpoint. In order to do so, the method of the thematic analysis of Iḥyā’ 
‘Ulūm al ـ Dīn by Imam Ghazali was utilized and the components of moral 
intelligence were adapted according to the different definitions and theories 
based on an Islamic ـ Iranian view. Then, on the basis of these components, 
the items related to this questionnaire were developed. In order to evaluate 
the psychometric properties of this questionnaire, all students of Kerman 
universities consisted of the statistical population, 380 people were selected 
according to Morgan’s table through quota sampling method, and they filled 
in the questionnaire. The parameters such as content validity, construct 
validity, and reliability were evaluated by different methods. The content 
validity and convergent construct validity, and reliability through Cronbach’s 
alpha indicated the validity of this questionnaire. Furthermore, the findings of 
exploratory factor analysis showed that 7 factors had been obtained through the 
items analysis, which are trust, patience and anger control, altruism, sincerity 
and liberation, generosity, foresight, and humility so that the eigenvalue of 
these 7 factors is higher than 1 and, in total, explains 77/56 of the variance of 
the items. Since the developed scale is of the validity and reliability, it can be 
used to measure the moral intelligence in studies as well as in the education 
system.

Keywords: Thematic analysis, the development of a scale, validity, reliability 
moral intelligence, Imam Muhammed Ghazali
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