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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 بايد واجد شرايط ذيل باشند:

n مقاالت در حوزه آموزش و پرورش پذيرفته مي شوند. 
n حاوي مطالب نكات نو و مفيد براي آموزش  و  پرورش جمهوري اسالمي ايران باشد. 

n براساس مطالعات و پژوهش هاي مبتني بر روش هاي علمي تدوين شده باشد.
n با اصول اخالقي، ديني، اعتقادي، ملي و فرهنگي كشور مغايرت نداشته باشد.

n نثر مقاله و شيوايي نگارش از جمله معيارهاي مهم داوري مقاله است.
n در نشريات ديگر چاپ نشده باشد.

n هيأت تحريريه فصل نامه در پذيرش، رد و اصالح مقاله ها آزاد است.
n مسؤوليت ديدگاه ها و نظريه هاي ارائه شده به عهده نويسندگان مقاله هاست.

n در صورت ارائه مقاله به نشريه اي ديگر، پي گيري آن در اين فصل نامه متوقف مي شود. 

ويژگي هاي ساختاري و صوري مقاالت:
n مقاله حداكثر 25 صفحه A 4 در محيط Word تنظيم و به پست الكترونيك فصل نامه ارسال شود.

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

n مقدمه: شــامل زمينه، مبانی نظری و پيشــينه، شرح مسأله، ضرورت بررســی، مدل نظری، اهداف، پرسش ها يا 
فرضيه ها.

n روش پژوهش: شامل روش و طرح پژوهش، جامعة آماری يا جامعه تحليلی، روش نمونه گيری و حجم نمونه، 
ابزار پژوهش و روش تحليل داده ها.

n گزارش یافته ها: شامل توضيحات، 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 زير نمودارها قرار 

گيرد(.
n بحث و نتيجه گيری: مقايسه يافته ها با پيشينه يا تطبيق با مبانی نظری، تفسير نتايج، مقايسه نتايج به دست 

آمده و تبيين نتايج.
n پيشنهادها: ارائة راهکارهايی برای حل مشکالت شناسايی شده يا در ارتباط با نتايج به دست آمده با ارجاع به آن ها.

محدوديّت ها: 
n اطالعات مربوط به منابع در پايان مقاله، به ترتيب الفبايي، با ذكر نام خانوادگي و نام نويسنده، سال انتشار، 
عنوان منبع، نام مترجم منبع )در صورتي كه ترجمه فارســي آن چاپ شده است(، محل انتشار و نام ناشر 
به تفكيك منابع فارسي و انگليسي و بر اساس سبك APA تنظيم شود. در متن مقاله، نام خانوادگي نويسنده 
و ســال انتشار كتاب ها و منابع مورد اســتفاده داخل پرانتز ذكر شود. در صورتي كه مطلبي از نويسنده يا 

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

n معادل خارجي كلمات )اسامي/ عالئم اختصاري( در پاورقي درج گردد.
n اطالعات مربوط به مؤلف یا مترجم شامل: نام، نام خانوادگي، ميزان تحصيالت، رشته تحصيلي، درجه  علمي، 
آخرين سمت، آدرس محل كار يا منزل، تلفن تماس، نمابر و پست الكترونيكي به همراه مقاله ضميمه 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.
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 مطالعه کیفی الگوی سهم گذاری در مشاوره 
 با رویکرد اسالمی 

 و نقش آن در پایداری تغییرات
 نوع اول، دوم و سوم مراجعان

محمد عسگری****      شهاب قبادی***	 كوثر دهدست**	 معصومه  اسمعيلی *	

چکیده
é هدف: هدف این پژوهش تبيين مؤلفه ها و بررسی نقش سبک سهم گذاری مشاوران به منظور 

ایجاد تغييرات پایدار نوع اول، دوم و سوم در مراجعان است. 
é روش: در راســتای این هدف، اطالعات مورد نياز بــرای پژوهش از طریق رویکرد كيفی و 
 روش نظریه مبنایی با اســتفاده از نمونه برداری نظــری و در هر مرحله با توجه به تحليل 
داده های پيشين، از طریق كدگذاری باز، محوری و نظری به دست آمد. نمونه انتخابی شامل 
5 مشــاور و 6 مراجع بود كه برای استخراج دیدگاه های مبتنی بر تجربه، از ابزار مصاحبه 

نيمه ساختارمند استفاده شد.
é یافته ها : الگوی به دست آمده شامل عوامل زمينه ساز و راهبردها و پدیده محوری در تحقق 
سبک سهم گذاری است. پدیده محوری در تحقق سبک سهم گذاری متعادل از مؤلفه های 
نگرشی، عملکردی و ارتباطی تشکيل شده  است. ایجاد آگاهی و ادراک هستی محور حول 
محورهای نقش مخلوقيت، آفرینندگی احســن و وسعت بخشی هدفمند عامل زمينه ساز 
ســبک ســهم گذاری متعادل بوده و تمركز درمانگر بر نقش مراجع در هســتی، ارزیابی 

ï تاريخ پذيرش: 04/ 12/ 1399 ï تاريخ دريافت:  14/ 10/ 1399  
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فصل نامه )علميـ  پژوهشي(

8

مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

 ë  سال پنجم
 ë 4 شمارة
ë 17 شمارة پیاپی
ë 1399 زمستان

هستی گرایانه و آماده سازی او برای رویارویی با آینده راهبردهای تحقق سبک سهم گذاری 
متعادل را تشکيل می دهند. 

é نتيجه گيري : پژوهش حاضر نشان می دهد، بهره گيری از الگوی سهم گذاری برای ایجاد تغيير 
می تواند پيش بينی كننده خوبی برای پایداری بيشتر در انواع تغييرات باشد. عالوه بر این با 
توجه به  اینکه مراجع به مرتبه باالتری از خودآگاهی و خودهماهنگ سازی با اجزای هستی 

می رسد، می تواند خود به عنوان مشاور خود عمل نماید.

واژگان کلیدی:  سبک سهم گذاری، پایداری تغييرات، تغيير نوع اول، دوم و سوم.

بیان مسأله
تغییر1 فرایندی برنامه ریزی شده و اصولی نظام مند است که با بهره گیری از ارزش ها 
و اصول علم روان شناســي، در پی ایجاد اثربخشــی عملکرد بوده و مستلزم آگاهی های 
کلــی، تالش و فعالیت در طی زمــان، دارا بودن رویکردی اصولی و هدف دار، دانشــی 
معتبر در مورد پویایی های انســان و چگونگی تغییر در آنها است که از طریق رهنمود ها 
و فعالیت های ایجاد تغییر که هدف آنها رفع مســأله و مشکل شخص در شرایط خاص و 
مسأله ساز است، به کار گرفته می شود )Wendell, Cecil & Robert, 2004( و به طور واضح 
و یا به صورت پنهان تنها نتیجه مطلوبی است که در روند مشاوره می بایست اتفاق بیفتد. 
یعنی مشاوران فارغ از اینکه از چه نظریه ای پیروی می کنند و یا چه نوع فضایی را همراه 

مراجع خود ایجاد می کنند، دنبال تغییر هستند.
در این زمینه بررسی ها نشان می دهد بین اهداف خوب و نتایج عالی، تغییر برنامه ریزی 
شده شامل نه تنها داشتن لیستی از وظایف مورد نظر برای تغییر، بلکه ارائه چشم اندازی از 
آنچه باید تغییر کند و چگونگی ایجاد آن است، که ماحصل آن بهبود سازگاری و تطبیق 
بین افراد و محیط پیرامون است )Funnell & Rogers, 2011(. لذا توجه به سطوح متفاوت 
تغییــر که در آن وضعیت جدید مطلوب با وضعیت ســابق، به طور پایداری فرق کرده و 
زمینه عملکرد مؤثرتر فرد در زندگی شخصی و اجتماع شده، حائز اهمیت می باشد. زیرا 
یک مشاور یا روان شناس تغییرات مذکور را با الگوهای مشاوره ای متفاوت، در این سطوح 
ایجاد کرده و اینکه میزان پایداری آنها در چه حدی اســت؛ بســتگی دارد به تعریفی که 

1. change



9

معصومه اسمعیلی،کوثر دهدست، شهاب قبادی و محمد عسکری

مطالعه کیفی الگوی سهم گذاری در مشاوره با رویکرد 
اسالمی و نقش آن در پایداری تغییرات نوع اول، دوم و 

سوم مراجعان

7 - 32

ë  سال پنجم
ë  شمارة  4

ë  شمارة پیاپی 17
ë  زمستان 1399

از ســطوح و چگونگی ایجاد تغییرات می کند و در نتیجه اتخاذ الگو و رویکرد درمانی در 
فرایند مشاوره که زمینه ایجاد تغییرات پایدار در مراجعان گردد، بسیار با اهمیت و ضروری 

است. 
)Watzlawick, Weakland & Fisch, 1974( در ایــن زمینــه توضیح می دهند که یک 
سیســتم قادر است از دو طریق تغییر کند: تغییر مرتبه اول و دوم. زمانی که ایجاد تغییر 
در پارامترهای فردی که به صورت مداوم تغییر می کنند، باشــد اما ساختار کلی سیستم 
تغییر نمی کند؛ ما با »تغییر درجة اول1« روبه رو هستیم. در این سطح، تغییر در چارچوب 
ســاختار موجود از طریق کار بر روی الگوهای ارتباطی و رفتاری اعضا بدون تغییر دادن 
نقطه تعادل حیاتی سیســتم صورت می پذیرد و بیشتر شامل پذیرش وضعیت و ساختار 
موجود اســت. از آن جایی کــه تغییر در مرتبه اول از چارچوب فعلــی فراتر نمی رود، از 
 قابلیت پیش بینی پذیری و طراحی برخوردار بوده و جهات تغییر قابل تشــخیص اســت

.)Van de Ven & Poole, 2013(
این ســطح از تغییر رویکردی محدود کننده به انســان اســت زیرا او را در پارادایم 
اثبات گرایی2 شــبیه سیستم های مکانیکی یا بیولوژیکی می بیند که با نگاه تقلیل گرایانه 
یــک تغییر دهنده)در اینجــا درمانگر( به مثابه یک مهندس، می تواند به  دســت کاری 
الگوهــای رفتاری و عملکــردی او در همان زمینه و قواعد موجود، اقدام کند و تغییر نیز 
حاصل شــود ولی این نوع از نگاه برای ایجاد تغییرات انسانی، مورد انتقاد نظریه پردازانی 
شــد که به نقش محیط و اجتماع و قواعد شکل دهنده آن بر عملکردهای انسانی تأکید 
می کردند؛ یعنی تغییری که شــامل تأیید تأثیر زمینه و دیدگاه شخصی انسان پیرامون 
چگونگی شــکل گیری شناخت او از پدیده ها و یا محیط و یا خانواده ای که در آن زندگی 
می کند، می شــود. بنابراین تفکر مرتبه دوم بابی را برای شناخت تأثیر نقش درمانگر در 
نظــام درمانی برای ایجاد تغییراتی باز کرد کــه در آن فرد در بافت و زمینه  ایجاد کننده 
مسأله دیده شده و درمان به صورت سیستمی، با تغییر در قواعد ایجاد کننده بافت و زمینه 

 .)Dikerson, 2014( آسیب زا، تعریف می شود

1. First order change
2. Positivism
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به  این معنا که در »تغییر درجة دوم«1 سیســتم به صورت کیفی و ناپیوســته تغییر 
می کند. این نوع دوم از تغییر سیســتم ها، با »تغییر در بدنة قوانین حاکم بر ســاختار یا 
نظــم داخل آنها« اتفاق می افتد. اگرچه تغییر درجة اول عمدتًا شــامل تنظیمات خطی 
بدون عارضه اســت، تغییر درجة دوم به عنوان یک ســاختار غیرخطی، وسیع، عمیق یا 
تغییر هســته ای در یک فرد توصیف می شود. این تغییر، نه سطحی است و نه محیطی، 
و از یک ســازگاری جزئی با مسئله تشکیل نمی شود. در عوض، این یک تجدید ساختار 
اساســی در ســاختار خود، حالت وجود داشــتن و قواعد زندگی فرد اســت. در فرآیند 
تغییــر درجة دوم، اغلب تعادل فرد مورد تهدید واقع شــده و این تغییر می تواند همراه 
با عوامل تنــش زای محیط یا درگیری های داخلی به میزان قابل توجهی باشــد. چنین 
.)Stern & William, 2007( شــرایطی می توانند به عنوان کاتالیزور تغییر درجة دوم باشند 

یعنی این گونه می توان نتیجه گرفت که تغییر درجة اول اغلب با حل مســئله و کاهش 
نشــانه ها همراه است. در مقابل، تغییر درجة دوم به عنوان تغییری تعریف می شود که در 
آن ساختار اساسی سیستم مورد بازنگری قرار می گیرد؛ به گونه ای که عالوه بر حل مسئله 
و کاهش نشانه ها، سیستم به طور دائمی به صورت ساختاری تغییر کرده و طراحی مجدد 
می شــود. این تمایزات در ســطح تغییر می تواند برای سیستم فرد و همچنین سیستم 

.)Murray, 2002( خانواده اعمال شود
ولی زمانی نیاز می شــود که تغییر در نظام ارزشی و نگرشی فرد همراه شود. بنابراین 
سازه گرایان اجتماعی2 در یک جا به جایی پارادایمیکی تغییر مرتبه سوم را مستلزم تغییر 
در هویت فرد دانســتند که در آن تغییر در ســطح جهان بینی فــرد در مورد رابطه ها و 
زندگی کلی افراد اتفاق می افتد که متفاوت از تغییرات مرتبه اول و دوم است زیرا ارزش ها 
 .)Tsoukas & Papoulias, 2005( و نگرش های فــرد را تحت تأثیر تغییرات قرار می دهــد
تغییرات در این ســطح مداخالتی را در بر می گیرد که در گستره بزرگ تری از ارتباطات 
اتفاق می افتد و شــامل زیرنظرگرفتن منتقدانه ارزش ها، باورها، و وابستگی های متقابل 
فرد با محیط و اجتماع اســت. بدین طریق نارسایی ها در الگوهای موجود آشکار شده و 
الگوهای جدید برنامه ریزی  می شوند و در نتیجه شامل بازآرایی در مقیاس بزرگ می شوند 

1. second order change
2. Structivism
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)Reynante, Bratton & Hein, 2017( به  این معنا که تغییر مرتبه ســوم در انسان، زمانی 
اتفاق می افتد که طرح ها یا چارچوب های جدید، تمامًا در سیستم اعتقادی و هویتی فرد 

.)Bess, 2006( نهادینه می شود که بیانگر یک تغییر پارادایمیک است
پیامد عزیمت از تغییر مرتبه اول و دوم به تغییر مرتبه سوم، مستلزم تغییر در دیدگاه ها 
و معانی افراد و درنظرگرفتن زمینه اجتماعی و ســازوکارهای گفتمانی دربرگیرنده آنها 
اســت )Mcdowell, Knudson & Bermudez, 2019( که با اتخاذ نوعی نگاه و جهان بینی 
جدید، بر فراروایت هایی که افراد زندگی شــان را بر اساس آن تنظیم و تنسیق می کنند، 
تمرکــز می کند. در نتیجه در این مرتبه از تغییر، شــیوه نگــرش و تفکر فرد تغییر پیدا 

.)Tsoukas & Papoulias, 2005( می کند
بر این اســاس تفکر مرتبه ســوم به درمان گرانی نیاز دارد که از طریق مشــارکت و 
همراهی با مراجع، باعث ایجاد فرادیدگاهی1 در آنها می شوند که طی آن به تأثیر ارتباطات 
گسترده تر شامل سیستم های اجتماعی و پویایی های قدرتی و معانی جمعی پی برده و 
 .)Mcdowell et al, 2019( به مرور جهان بینی گسترده تری از ارتباطات در زندگی پی ببرد 
در این حالت تمرکز درمان بر فرا روایت ها رفته و مفروضات مراجع پیرامون فرهنگ، سیستم 
اجتماعی و قدرت در روابط خانواده و ارائه مشکالتشــان توسط درمان گران، مورد بررسی 
قرار می گیرد لذا برای موفقیت آمیز و پایدار بودن این تغییر نیاز به تغییر در فرهنگ، رفتار 
و دیدگاه حاکم بر ذهن اســت )Mcdowell, 2015( به گونه ای که اگر این تغییر به صورت 
صحیح انجام شود نشان می دهد که فعالیت هوشمندانه ای روی نحوه بودن و هویت فرد 
اجرا شده است )ارمغان، 1393(. بنابراین ضروری است که انسان ها و به خصوص مشاوران 
به عنوان یکی از مجریان این تغییر، برای مؤثر و پایدار بودن، آنها را تشخیص دهند؛ برایش 
.)Balauch, 2019 Akingbola, Rogers &( برنامه ریزی کنند و سازگار با آن حرکت نمایند

در ایــن خصوص پژوهش ها نشــان می دهد روان درمانی و مشــاوره برای ایجاد این 
تغییرات پایدار ســطح ســوم، تحت تأثیر زمینه هــای بافتی، باورهــا و ارزش های درون 
فرهنگــی مراجعان قرار دارد و کارایی آنها به میزان توجه به  این هماهنگی و ســازگاری 
بستگی دارد )Hofmann, 2006( در نتیجه همین امر باعث شده در کنار ظهور نظریه های 
مختلف مشــاوره و روان درمانی، معنویت و مذهب در حال تبدیل شــدن به یک مفهوم 

1. Metaview
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چند بعدی با معنی باشــد که در فرهنگ ها و موقعیت ها و نحوه ارتباط آن با ســالمتی 
و بیماری روانی مورد بررســی های زیادی قرار گرفته اســت )برای مثــال ثناگویی زاده، 
اعتمــادی، احمدی و جزایــری، 1398( لذا لــزوم نظریه پردازی در حوزه مشــاوره نه 
صرفــًا به خاطر عدم کارآیی نظریه های موجود، بلکه بیشــتر به خاطر موضوع تفاوت های 
فرهنــگ جوامع مخصوصــاًًً در مباحث خانوادگی و درمانــی، اهمیت مذهب و معنویت 
در ســالمتی انســان ها و ضرورت نوآوری در این حوزه علمی است که همین امر زمینه 
توجــــه روزافــــزون روان شناســان و درمان گران به  این حقیقت گشته و در دهه هاي 
 اخیـر، درمان گران به روش هاي درمان یكپارچه و موضوع دین توجه جدي تری داشته اند 
)برای مثال Sankhe, Dalal, Agarwal & Sarve, 2017( و شکل گیری رویکردهای مشاوره ای 
مبتنی بر هستی شناســی اســالمی، به عنوان یک الگوی دینی مدنظر قرار گرفته است.

بررسی ادبیات تحقیق پیرامون چیستی مشاوره با رویکرد اسالمی نشان می دهد این 
ســبک ازمشــاوره در مبانی، اهداف و روش های مورد استفاده مبتنی بر هستی شناسی، 
معرفت شناســی و انسان شناسی اسالمی شــکل می گیرد به گونه ای که در آن مشاور بر 
اســاس جهان بینی توحیدی، در ارتباط با مراجع، ســعی در ایجاد تغییرات پایدار است 
)ثناگویی زاده، 1398(. در این زمینه پژوهش های داخلی متعددی به تدوین رویکردهای 
مشاوره و روان درمانی اسالمی و ارزیابی اثربخشی آن پرداخته اند )برای مثال انصاری، جان 
بزرگی، حسینی سمنانی، غروی راد، رسول زاده، 1398( و یکی از الگوهای مشاوره که در 
حل مسائل بین شــخصی مبتنی بر مبانی و اصول و طرح کلی پارادایم توحیدی درباره 
انسان مطرح شده، الگوی سهم گذاری اسمعیلی )1393( است که بیان می کند از طریق 
خودآگاه بخشــی پیرامون ارتباطات فرد با خودش، محیط و جهان هستی و با تمرکز بر 
نقش خودش در این جهان، می توان با ایجاد جهان بینی گســترده تر در مراجع، تغییرات 

پایدارتری را رقم زد.
 رویکرد مشاوره ای سهم گذاری برخاسته از هستی شناسی اسالمی و دارای ساختاراست 
و روابــط بین فردی و آموزش گفت و گوی مؤثر را به عنوان یکی از ارکان مهم می پذیرد. 
الگوی ســهم گذاری با 5 مبنا طرح گردیده اســت که عبارتند از: مخلوقیت ســهم گذار، 
آفرینش احسن، پیوستگی و وسعت هستی، هدفمندی آفرینش و زوجیت. براساس این 
رویکرد انسان سالم و غیر سالم بر پیوســتاری از تأله قرار خواهد داشت زیرا انسان سالم 
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کســی است که اول، دارای شناخت صحیح از خود، جهان و خالق خود و هدف آفرینش 
اســت. دوم، دارای عواطف و هیجان مناسب با اهداف آفرینش است و سوم، دارای عمل 
مناســب با شناخت و عواطف خدا محور است. مشخصه شــناخت صحیح درقرآن کریم 
شــناخت پیوستار مبدأ تا معاد است. آنها که شــناخت صحیحی از اصل و فرع دارند در 
تبعیت از حق، انعطاف در مقابل آن، به اشــتراک گذاشتن و به نوعی سهم گذاری وجودی 
پیشــی گیرنده اند، به عبارتی با شناخت صحیح، انسان ها می توانند ضمن پیروی از حق، 

انعطاف داشته و هر کس برای رشد خود به ادای سهم خود در برابر دیگری بپردازد.
این امر به  این معناست که در این الگو اسمعیلی)1393( تالش کرده است با توجه به 
مطالعه و درک آموزه های هستی شناسانه قرآن کریم درباره انسان، مبانی و اصولی را برای 
توصیف و تبیین روابط بین شــخصی افراد تبیین کند که در فرایند مشاوره ای ارائه شده 
در الگو، می تواند محورّیت بررسی و ارزیابی پایداری تغییرات ایجاد شده در فرایند مشاوره 
باشد تا از طریق داشتن سبک سهم گذاری مؤثر مشاوران و مراجعان در ارتباط با یکدیگر، 
پایداری تغییرات ایجاد شــده در مشاوره قابل پیش بینی باشــد. مرور ادبیات پژوهشی 
بیانگر آن اســت که تاکنون پژوهش مســتقیمی به بررسی نقش رویکرد سهم گذاری در 
ارتباط مشاوران و مراجعان نپرداخته است و کاربست آن در سایر زمینه ها مورد پژوهش 
بوده است. به عنوان مثال شعبانی )139۷( طی پژوهشی به بررسی کیفی نقش گفتمان 
ســهم گذاری در زنان رضایت مند و مطلقه پرداخت؛ یافته های پژوهشی وی نشان داد که 
باالترین فراوانی اصول زوجیت در زنان رضایت مند مربوط به ارتباط الزمه تکمیل بشــر، 
ایجــاد آرامش، مودت و رحمت و رعایت نقش زوجی پس ازآن، در یک پیوســتار زمان و 
سپس مسئولیت در مقابل اهداف آفرینش بود و بیشترین فراوانی مضامین، مربوط به صبر 
و گذشــت محبت و مهربانی احترام و بیان خواسته ها و پس ازآن مربوط به عدم مقایسه، 
دلســوزی بر ناتوانی و کاستی، باور به نتیجه اعمال، تصمیم گیری از مرد و مدیریت خانه 
از زن و ســپس قناعت ورزی، رعایت حفظ حریم اخالقی و شرعی در روابط بین فردی، 
صداقت و راســت گویی و همدلی در مرتبه سوم بود. همچنین در پژوهشی دیگر دشتی 
)1396( اثربخشی الگوی سهم گذاری را بر بهبود روابط همسایگی مورد بررسی قرار داد 
و نتایج آن هم مؤید این مطلب بود که اثربخشی مداخله بر اساس الگوی سهم گذاری در 
بهبود روابط همسایگی مؤثر بوده است، که تحقیقات بیشتر پیرامون الگو و بررسی نقش 
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آن در ایجاد تغییرات پایدار در اتاق درمان و ســایر زمینه ها باید مورد توجه بیشــتر قرار 
بگیرد. لذا در تحقیق حاضر در نظر داریم از طریق پاســخ به سه سؤال پژوهشی در ابتدا 
به تبیین مؤلفه های ســبک سهم گذاری متعادل و مؤثر مشــاوران در ارتباط با مراجعان 
پرداخته و ســپس فرایند تأثیر گذاری آن را بررســی و در نهایت اعتبار درونی یافته های 
تحقیق بر اساس نظر صاحب نظران ارزیابی شود تا به  این ترتیب میزان پایداری تغییرات 

نوع اول، دوم و سوم در آنها قابل پیش بینی باشد. 

روش تحقیق
پژوهش حاضر در قالب رویکرد کیفی و با اســتفاده از نظریه زمینه ای1 صورت گرفته 
اســت. دلیل انتخاب این روش آن بود که اطالعات در قالبی منسجم حول محور سبک 
مشاوره ای مؤثر در ایجاد تغییرات پایدار در مراجعان وجود نداشت، لذا تالش شد با روش 
علمی و تلفیق روش اســتقرایی و قیاسی اطالعات را از طریق مصاحبه مرحله به مرحله 
به دست آورده و در نهایت در قالب یک الگوی مفهومی اطالعات را منسجم و ارائه کنیم. 
نمونه گیری در روش گراندد تئوری، به صورت هدفمند و در دســترس بوده و مبتنی 
بر تجربه زیســته مشــارکت کنندگان در موضوع پژوهش صورت می گیرد. بر این اساس 
نمونه مورد مطالعه این پژوهش، از بین مشــاورانی که بیش از دو سال سابقه کار داشته و 
تحت تعلیم الگوی ســهم گذاری بودند، چهار نفر قرار گرفت که با محورّیت بررسی آراء و 
متون و صوت های اسمعیلی در کارگاه ها و کالس های ایشان و مصاحبه با آنها انجام شد 
تا به ســؤال های پژوهشــگر پیرامون عوامل و راهبردهای تحقق سبک سهم گذاری مؤثر 
ایجادکننده تغییر پایدار در مراجعان، پاســخ دهند. عــالوه بر این به نظر غنا پیدا کردن 
داده ها و تبیین مؤلفه های ســهم گذاری ایجاد کننده پایــداری تغییرات، نمونه 6 نفر از 
مراجعینی قرار گرفتند که در فرایند یک مشــاوره شرکت کرده و تعداد جلسات به بیش 
از چهار، ادامه پیدا کرده بود به  این ترتیب که  این ســؤاالت در اولین مصاحبه ها )هم از 
مشاوران و هم از مراجعان( برای روشن تر شدن موضوع، پیرامون « تجربه فرد )مراجع( از 
تغییر در فرایند مشــاوره« بود و به موضوعات اطراف این محور از جمله « میزان پایداری 
این تغییرات، عوامل ایجاد کننده تغییرات پایدار، راهبردهای مشــاوره ای به وجود آورنده 

1. Grounded Theory
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آن، نقش مشــاور و مراجع در شــکل گیری این تغییرات و ســبک مشاوره ای و ارتباطی 
آنها« پرداخته شد این مصاحبه ها تا جایی ادامه یافت که پاسخ ها به اشباع رسیدند. مدت 
مصاحبــه در هر مورد متغیر بوده و به طور متوســط 40-30 دقیقه به طول می انجامید. 
محتوای مصاحبه ها که با رضایت آگاهانه از مشــارکت کنندگان ضبط شده بود، بعد از به 
پایان رســیدن به متن نوشتاری تبدیل شدند و از طریق کدگذاری متن)داده ها( طی سه 
مرحله کدگذاری اولیه)آزاد(1، کدگذاری محــوری2 و کدگذاری انتخابی )نظری3( مورد 
تحلیــل قرار گرفتند. به  ایــن معنی که کدگذاری باز با خوانــدن دقیق و چندباره متن 
شروع شد و در خالل این مطالعه، واحدهای معنادار شناسایی، و با یک مفهوم نامگذاری 

می شدند. نتیجه کدگذاری باز، مجموعه ای از مقوالت مفهومی ایجاد شده از داده ها بود.
کدگــذاری محوری نیز فرایند ایجاد ارتباط و پیوند بین مقوله های اصلی اســت که 
در کدگذاری باز، شناســایی و تعریف شده اند. دراین مرحله، پیوندهای حشو و زائد بین 
مقوالت را حذف کــرده و الگوهای ارتباطی منطقی بین مقوله هــا برقرار می کردیم. در 
نهایت در بخش کدگذاری گزینشی نیز پژوهشگر به گزینش یک جنبه مرکزی از داده ها 
به عنوان مقوله هسته ای مبادرت ورزید و روی آن متمرکز شد. در کدگذاری انتخابی، هدف 
یکپارچه سازی و درکنار هم قرار دادن فرضیه ها و گزاره های به دست آمده و تحلیل است. 
مقوله های هسته ای عمومًا یک موضوع مرکزی در داده ها هستند که به نظر یکپارچه سازی 
مقوله های دیگر در داده ها در ســطح باالتری از انتزاع ساخته می شوند، و قدرت توضیح 

مؤلفه ها و ابعاد احصا شده در کدهای محوری را دارند

یافته ها
در فرایند مصاحبه با 4 مشــاور و 6 مراجع که در پژوهش مشارکت داشتند، مفاهیم 
مؤثر در برگیرنده فرایند شــکل گیری تغییر پایدار در شکل 1 و جداول 2 و 3 نشان داده 

شده است.

1. Open Coding
2. Axial Coding
3. Theoretical coding
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جدول 1. ویژگی های جمعيت شناختی مشاوران و مراجعان حاضر در مصاحبه ها

جنسيتوضعيت تاهلسنتحصيالتنقشردیف

مشاور با رويکرد سهم گذاری1
دكترا

استاد تمام
خانممتأهل57

مشاور با رويکرد سهم گذاری2
دكترا

خانممتأهل35استاديار

خانممتأهل42دانشجوی دكتریمشاور با رويکرد سهم گذاری3

خانممتأهل33دانشجوی دكتریمشاور با رويکرد سهم گذاری4

آقامجرد29كارشناسی ارشدمراجع5

خانممتأهل54كارشناسی ارشدمراجع6

خانممتأهل51كارشناسی ارشدمراجع7

آقامجرد36كارشناسی ارشدمراجع8

خانممجرد27دانشجوی دكتریمراجع9

خانممجرد33كارشناسیمراجع10

 سؤال اول پژوهش:  مؤلفه های سبک ســهم گذاری متعادل مشاوران در ارتباط با 
مراجعان به منظور ايجاد تغییرات پايدار نوع اول، دوم و سوم کدام موارد است؟
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جدول 2. كدهای تبيين كننده مؤلفه های سبک سهم گذاری متعادل درمانگر در ارتباط با مراجع

كدهای كدهای محوریكدهای آزاد
انتخابی

فضای ذهنی و جهان بينی مشاور پيرامون عدم وابستگی پديده ها به يکديگر

مؤلفه های
 نگرشی 

مشاور

جع
مرا

نه 
ورا

مح
تی 

س
ک ه

درا
ر ا

ر د
غيي

و ت
ی 

اه
 آگ

اد
یج

ر ا
ر د

ل گ
هي

س
ل ت

عام
ی 

اط
رتب

و ا
ی 

رد
لک

عم
ی، 

رش
 نگ

ای
ه ه

ؤلف
م

فضای ذهنی و جهان بينی مشاركتی غير مادی مشاور

فضای ذهنی و جهان بينی يادگيرنده بودن مشاور

فضای ذهنی و جهان بينی رشد دهنده و رشد كننده بودن مشاور

فضای ذهنی و جهان بينی غير متخصص مابانه

تمركز عمل بر نقش خود مراجع در هستی

مؤلفه های 
عملکردی 

مشاور

تکرار عمل و ايجاد مهارت )عامل تثبيت تغيير(

ارزيابی هستی گرايانه مراجع

انحام پرسش و ايجاد توجه، دقت و آگاهی )عامل ايجاد تغيير(

هماهنگی مداخله با هستی شناسی كنونی مراجع

هدف مشخص و معيار داشتن

مسيرهای متنوع برای به هدف رسيدن

عدم انتخاب گزينشی مشاور

به اندازه سهم گذاشتن مشاور

عدم ايجاد وابستگی در مراجع

مؤلفه های
 ارتباطی 

مشاور

ارتباط همدالنه و گوش كردن فعال به مراجع

ارتباط مالزمانه و هماهنگی با تجربه كنونی مراجع

ارتباط محترمانه و پذيرش مراجع

ارتباط با توجه در فهم مسأله مراجع
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چنانچه در جدول 2 آمده و در جدول 3 در ادامه نشــان داده می شــود، »مؤلفه های 
سبک سهم گذاری متعادل مشاور در ارتباط با مراجعان« در یک مدل فرایندی با عوامل 
زمینه ســاز تحقق سبک ســهم گذاری متعادل و راهبردهای ایجاد کننده آن با یکدیگر 

مرتبط شدند. که در ادامه به شرح مختصری از این مؤلفه ها پرداخته می شود:

مؤلفه های سبک سهم گذاری متعادل درمانگر در ارتباط با مراجع
 1.  مؤلفه های نگرشی

نگرش های مشاور در محیط درمان به عنوان عاملی پنهان که هدایت گر رفتار مراجع 
است تلقی شده و در سبک سهم گذاری شامل عناصری است که در کدهای آزاد و محوری 
خود را نشان داد. به  این ترتیب که کد محوری مؤلفه های نگرشی مشاور از 5 بعد؛ »فضای 
ذهنی و جهان بینی مشــاور پیرامون عدم وابستگی پدیده ها به یکدیگر«، »فضای ذهنی 
و جهان بینی مشــارکتی غیر مادی مشاور«، »فضای ذهنی و جهان بینی یادگیرنده بودن 
مشــاور«، »فضای ذهنی و جهان بینی رشد دهنده و رشد کننده بودن مشاور«، »فضای 

ذهنی و جهان بینی غیر متخصص مابانه بودن مشاور« تشکیل شده است. 
گزاره های ارائه شــده در مصاحبه های با مشــاوران با رویکرد سهم گذاری این فضای 

ذهنی را بدین صورت بیان می کرد:
» فضایی که بر ذهن ما به عنوان مشــاور حاکم است، بر نوع تصمیم گیری و عملکرد 
ما تأثیر گذار اســت. اگر فضــای ذهنی من بیان می کند که همه مشــکالت به منظومه 
برمی گــردد، تکرار زیاد صورت بگیرد ملکه ذهن ما می شــود و واقعیتی می شــود که ما 
می دانیم. اگر فضای ذهنی من بر اســاس حق و حقوق شــخصی در حال شــکل گیری 
باشد. این پرانتزهای ذهنی شکل گرفته شده باعث می شود منطبق بر آن عملکردهایم و 
راهبردهایم و تشخیصم و ارتباطم با مراجع شکل بگیرد«. پس نوع بودن مشاور و نوع فهم 
و زبان و تفکر و ساختارها و قواعدی که در فضای ذهنی او حکم فرما است بر رابطه او با 

مراجع تأثیر می گذارد و راهبردهای او را تحت تأثیر قرار می دهد.
از آنجا که مؤلفه های نگرشــی شامل اجزاء عاطفی، شــناختی و آمادگی برای عمل 
می شود، نگرش های مشاور فضای آمیخته ای از معانی ذهنی و مفهومی را شامل می شود. 
اگر زبان و تفکر و تجربه مشــاور بر هستی شناســی ســهم گذارانه پایه ریزی شده باشد، 
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نگاشتی که بین ذهن مشاور و مراجع انجام می شود بر مبنای رویکرد سهم گذارانه انجام 
خواهد شد. فضای ذهنی مشاور در این رویکرد عدم وابستگی عمل و عکس العمل را نشان 
می دهد. بی نیازی از تأیید افراد محبوب موجب توانمندی، استقالل و ایجاد محیطی برای 
رشد شخصی انسان شــده و اگر رفتارهای بالغ )احساس مسئولیت در قبال عمل خود( 
را جایگزین رفتارهای کودکانه کنیم، این امکان برای مراجع فراهم می آید تا با عشــق و 

محبت بیشتری به انجام امور بپردازد.

 2.  مؤلفه های عملکردی
در این تحقیق مؤلفه های عملکردی ســازنده سبک ســهم گذاری متعادل مشاور در 
ارتباط با مراجعان در 9 کد آزاد شــامل »تمرکز عمل بر نقش خود مراجع در هســتی«، 
»تکرار عمل و ایجاد مهارت«، »  ارزیابی هســتی گرایانه مراجع«، »انجام پرسش و ایجاد 
توجه، دقــت و آگاهی«، »هماهنگی مداخله با هستی شناســی کنونی مراجع«، »هدف 
مشــخص و معیار داشتن«، »مســیرهای متنوع برای به هدف رسیدن«، »عدم انتخاب 

گزینشی مشاور«، »به اندازه سهم گذاشتن مشاور« را شامل می شود.
وجود تمرکز عمل بر نقش خود مراجع در هســتی، به عنوان یکی از عناصر ســازنده 
عملکرد مشاور در سبک ســهم گذاری، بر اساس پیش فرض مسئولیت و آزادی انتخاب 
مراجع در زندگی به عنوان نقطه گذاری فرایند درمان هدایت کننده مسیر مشاور است. زیرا 
مسئول بودن یعنی بانی و مؤلف انکارناپذیر یک رویداد یا شیء بودن و آگاهی از مسئولیت 
یعنی آگاهی از اینکه خود انسان سرنوشت، گرفتاری های زندگی، احساسات و در نتیجه 
رنج هایــش را پدید می آورد. و این یعنی اینکه فرد عالوه بر اینکه در برابر زندگی خویش 

مسئول است، در برابر کوتاهی هایش هم مسئولیت دارد.
جمله ای که یکی از مشارکت کنندگان در تحقیق در این زمینه به عنوان مراجع بیان 
می کرد به خوبی موید سلب مسئولیت مشاور از دوش مراجع است: »مشاوری که پیش او 
می رفتم، مسئولیت را گاهی از من می گرفت و در توضیحاتش در ارتباط با مشکلم اون را 
ربط به اجتماع می داد و من می گفتم پس دیگر اینجوری یه کاریش نمی شه کرد... توجیه 

می کردم وقتی که نمی شه...«.
و این یعنی وقتی مراجع از مســئولیت اعمال خود آگاه باشــد و بر نقش خود تمرکز 
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کنــد، آنگاه بر ظرفیت وجودی خود آگاه خواهد شــد. در مصاحبه هایی که انجام شــد 
مراجعان وقتی بر نقش خود در مسائل پی می بردند، احساس می کردند که بر زندگی خود 
تســلط دارند و می توانند خود را اداره کنند و این یکی از عناصر سازنده مؤلفه عملکردی 

در سبک سهم گذاری مشاوران است.

 3.  مؤلفه های ارتباطی
در تحقیق حاضر مؤلفه ارتباطی به عنوان عاملی مؤثر در شکل گیری سبک سهم گذاری 
متعادل مشــاوران خود را نشان داده که شامل عناصر زیر است: »عدم ایجاد وابستگی در 
مراجع«، »ارتباط همدالنه و گوش کردن فعال به مراجع«، »ارتباط مالزمانه و هماهنگی 
بــا تجربه کنونی مراجع«، »ارتباط محترمانه و پذیرش مراجع«، »ارتباط با توجه در فهم 

مسأله مراجع«.
چنانچه یکی از مشــارکت کنندگان در تحقیق که سبک مشاورهای غیر سهم گذارانه 

مشاور را توضیح می داد، بیان می کرد:
» بهمون می گفت با خودم کار کنید. ولی آخرش کاًل رها کرد و حر فهاش خالصانه 
نبود «، که درآن مشاور به مراجعان خود پیشنهاد همکاری می دهد و این باعث ایجاد 
رابطه ای دوگانه فارغ از رابطه درمانی می شود و فضای شفا بخش درمان را به سوی 
حل مشکالت شخصی مشاور می برد. اما در جایی دیگرمؤلفه ارتباطی مشاور با سبک 
ســهم گذارانه  این گونه توسط مراجع خود توصیف می شدکه »گوش می داد و من به 
 این نتیجه رســیده بودم که داره به من کمک می کنه. رســیدگی از او شروع شد و 
من به  این نتیجه رســیدم که متوجه شــدم که چطور باید خودم انجام بدهم و این 
رســیدگی اون را ادامه دادم و در زندگی رشد و تغییر کردم«،که در آن مشاور سعی 
می کنــد با گوش دادن فعال ارتباط درمانی صحیح با مراجع برقرار کرده و از طریق 
مالزمت و همراهی و ارتابط متوجهانه خود به مراجع، موجبات بالندگی و رشــداو را 

تسهیل کند.

 سؤال دوم پژوهش:   فرايند تأثیر گـذاری سبک سـهم گذاری متعادل مشاوران در 
ارتباط با مراجعان به منظور ايجاد تغییرات پايدار نوع اول، دوم و سوم چگونه است؟
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جدول3. عوامل زمينه ساز تحقق سبک سهم گذاری متعادل مشاور در ارتياط با مراجع

كدهای كدهای محوریكدهای آزاد
انتخابی

نوع نگاه و جهان بينی مراجع پيرامون عدم وابستگی پديده ها به يکديگر
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نوع نگاه و جهان بينی مراجع در مورد زندگی مادی

نگاه مراجع در مورد حساب و كتاب زندگی

تشخيص عمل احسن توسط مراجع

شکل گيری نقش 
 آفرینندگی احسن 

 در نگاه و عمل 
مراجع سهم گذار

انتخاب عمل احسن توسط مراجع

عدم وابستگی اعمال مراجع به ديگری

افزايش ميدان ديد مراجع

شکل گيری نقش 
وسعت بخشی هدفمند 

 در نگاه و عمل 
مراجع سهم گذار

وسعت بخشی هدفمند وجودی مراجع

بينش در مورد افزايش انتخاب توسط مراجع

ايجاد پذيرش در واقعيت وجودی ديگران توسط مراجع
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جدول4. كدهای تبيين كننده راهبردهای سبک سهم گذاری متعادل مشاور در ارتباط با مراجع

كدهای انتخابیكدهای محوریكدهای آزاد

ايجاد حس عامليت در مراجع
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ايجاد حس مسئوليت پذيری در مراجع

ايجاد مفهوم انتخاب گری در مراجع

مرور مونيتوری از شناخت های مراجع

 تمركز درمانگر 
 سهم گذار بر

  ارزیابی
 هستی گرایانه

درك احساسات، اصالت و حقيقت مسأله مراجع

درك اتصاالت شکل دهنده مسأله مراجع

بررسی ميزان محدوديت »خود« در مراجع

برقراری ارتباط مراجع با واقعيت

 تمركز درمانگر 
 سهم گذار بر 

 آماده سازی مراجع
  برای رویارویی

 با آینده

ايجاد آگاهی برای فرايندهای شکل گيری مسأله

خارج كردن رفتار مراجع از حالت واكنشی

قطع بازنمودهای ايجاد كننده هيجان منفی
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چنانچه در جدول 3 و 4 نشان داده شد، در سبک سهم گذاری متعادل، هسته مرکزی 
ایجاد تغییر به عنوان عامل زمینه ســاز تحقق پایــداری تغییر در مراجع »ایجاد آگاهی و 
ادراک هستی محور حول نقش مخلوقیت، آفرینندگی احسن و وسعت بخشی هدفمند او 

در زندگی و در هستی« است. 
که  این تغییرات حول محور آگاهی افزایی هستی محورانه به نظر ایجاد تغییرات پایدار 
رخ می دهد. یعنی آن چیزی که یکی از مشاوران در پژوهش این گونه توضیح داد: »وقتی 
آگاهی وجــود ندارد، اتفاق های مختلفی می افتد که انتخاب هــای ما تحت تأثیر آن قرار 
می گیرد. ایجاد آگاهی در مراجع، بال تردید باعث تغییر می شــود. چون باعث می شــود 
سازگاریش با هستی باال رود و تفاوت هایی را هم که وجود دارد را هم ببیند. و از احساس 
آنها خوشحالی باال می رود« یعنی »باید در مراجع آگاهی هستی محور داشته باشیم، یعنی 
آگاهی درباره نقش هایش و تغییری که برای او وضعیت مطلوب ایجاد می کند. که در سطح 
آخر این آگاهی در ارتباط مراجع با هستی صورت می گیرد.« مصاحبه شونده دیگری نیز 
در این خصوص این گونه توضیح داد که:  »وقتی فردی آگاهی هستی محورنداشــته باشد، 
همیشــه حساب کتاب وجود دارد که کجا به من برمی گردد؟ ولی در این نوع از آگاهی، 
نگرش انسان آنقدر وسعت پیدا می کند که بسیاری از بده بستان های مادی در این جهان 
بزرگ تر از حساب من است. و باعث می شود بسیاری از دلهره ها و نگرانی ها از بین برود.«

بر این اســاس در فرایند مشاوره ای با سبک سهم گذاری، مشاور با کار کردن بر روی 
ادراک مراجع پیرامون مخلوقیت ســهم گذار، این آگاهــی را به مرور در او ایجاد می کند 
که انســان مخلوقی است و خالقی دارد و خالق مالک است و مالک مربی، و خود فرد که 
مخلوق اســت، مملوک اســت و مملوک، متربی و متربی کسی است که قانون سعادتش 
را از مربی دریافت می کند. که البته این فرایند از طریق ارزیابی هســتی گرایانه مراجع با 
مرور مونیتوری از شناخت های او و درک حقیقی اتصاالت شکل دهنده مسأله او و میزان 
محدودیت »خود1« در مراجع به عنوان یکی از راهبردهای تحقق این ســبک مشاوره ای، 

صورت می گیرد. 

1. منظور از مفهوم خود در اين اينجا اين است كه فرد بر خودش متمركز باشد و در پی رشد خود اصيلش بوده و اينکه به كدام 
بخش از خود وجودش تا كنون در زندگی توجه كرده و راهبردهايی كه تا اآلن منجر به رشد خود يا آسيب زدن به آن شده 

است ، در رابطه مشاوره ای مورد ارزيابی و بررسی دقيق قرار گيرد.  
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در این زمینه یکی از مشــاوران با رویکرد سهم گذاری توضیح می داد :  »در این رویکرد 
خودی مهم است که بتواند همه دنیا را ببیند و ارتباط برقرار کند. پس وقتی مراجع نمی تواند 
با کس دیگری ارتباط مؤثر و مطلوب داشــته باشد، دامنه این خود محدود شده است، من 
وجودش کوچک مانده است و محدودیت من آفت و آسیب است و باید روی آن کار کرد«.

نکته بعدی که در این سبک مشاوره ای باید به آن توجه کرد این است که تمام هستی 
آفرینش احســن دارد، و به بهترین شکل آفریده شــده است، مخلوق در نحوه زندگی و 
ارتباطش با دیگران و هر جزء هســتی، باید به شیوه احسن عمل کند. این امر به معنای 
آن اســت که در سبک مشاوره ای سهم گذاری، مشاور در ارتباط با مراجع او را به سمتی 
هدایت می کند که در هر ارتباطی بهترین و احسن ترین انتخاب را برای انجام عمل داشته 
و اعمالش را بدون اینکه در ارتباط با کار طرف مقابل در نظر بگیرد، متمرکز بر نقش خود 
صورت دهد. که در این حالت، به مرور نقطه تعادل تغییر کرده و سیستم در یک فرایند 
حلقوی تغییر خواهد کرد و در نهایت هدف آفرینش انســان که رشــد و وسعت یافتگی 
شخصی و اجتماعی است، نیز اتفاق افتاده و در عین حال آرامش شخصی و اجتماعی را 

هم در ارتباطات شاهد خواهیم بود. 
البتــه در این فرایند تمرکز درمانگــر بر نقش مراجع در هســتی و ایجاد تغییر در 
مسائل شکل گرفته شده از طریق تغییر نگرش پیرامون ایجاد عاملیت در مراجع و حس 
مســئولیت پذیری و انتخاب گری در او و کمک به ایشان برای رویارویی با آینده از طریق 
ارتباط دادن شان با واقعیت و ایجاد آگاهی درباره فرایند شکل گیری مسأله و خارج کردن 
مراجع از حالت واکنشی رفتار کردن، در عملکرد او تغییراتی ایجاد می کند که در نهایت 

همین امر زمینه ساز تحقق تغییر پایدار در او خواهد شد.
در مدل مفهومی زیر خالصه ای از مباحث مطرح شــده به صورت شمایی کلی به  این 
ترتیب نشان داده شده اســت که عوامل علی و بسترساز شکل گیری سبک سهم گذاری 
متعادل یعنی »ایجاد آگاهی و ادراک هستی محور حول نقش مخلوقیت، آفرینندگی احسن 
و وسعت بخشی هدفمند مراجع« در تعامل با راهبردها و استراتژی های به کارگرفته شده 
جهت تحقق پایداری تغییرات»تمرکز درمانگر بر نقش مراجع در هستی، ارزیابی گرایانه 
مراجع و آماده سازی او برای رویارویی با آینده« الگوی مفهومی ایجاد تغییر پایدار سطح 

سوم از طریق سبک سهم گذاری متعادل مشاور را نشان می دهد.
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 راهبردهای تحقق 
 سبک سهم گذاری متعادل 

در ارتباط با مراجع

 تمركز درمانگر بر نقش 
مراجع در هستی، ارزیابی 

هستی گرایانه و آماده سازی او 
برای رویارویی با آینده

عامل زمينه ساز تحقق سبک 
سهم گذاری در ارتباط با مراجع

ایجاد آگاهی و ادراک هستی 
محور حول محورهای نقش 

مخلوقيت، آفرینندگی احسن و  
پدیده محوریوسعت بخشی هدفمند

مؤلفه های نگرشی، عملکردی 
و ارتباطی عامل تسهيل گر در 
ایجاد آگاهی و تغيير در ادراک 

هستی محورانه مراجع

پيامد

ایجاد تغيير پایدار 
سطح سوم

 شکل1. الگوی مفهومی ایجاد تغيير پایدار از طریق سبک سهم گذاری مشاور 
در ارتباط با مراجعان

 سؤال سوم پژوهش:   اعتبار درونی الگوی مفهومی ارائه شده پیرامون ايجاد تغییر 
پايدار از طريق سبک سهم گذاری مشاور در ارتباط با مراجعان چگونه است؟

پس از تهیه و تدوین الگوی مفهومی ایجاد تغییر پایدار از طریق ســبک سهم گذاری 
مشــاور در ارتباط با مراجعان، در مرحله آخر تحقیق، اعتبار یابی الگوی تهیه شده انجام 

گرفت. 
 اعتباریابی فرایندی اســت که طی آن الگوی طراحی شده از طریق ارزیابی درونی 
در مقایســه با هدف های بیان شده در تحقیق مورد قضاوت قرار می گیرد و این ارزیابی 
در پژوهش حاضر، به وســیله متخصصان مشاوره با رویکرد سهم گذاری به روش دلفی 
صــورت گرفت. روش دلفی یک تکنیک ارتباطی ســاختارمند اســت کــه با تکیه بر 
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هم اندیشــی خبرگان و جمع آوری و طبقه بندی دانش موجود در نزد آنها ابداع شده و 
توسعه پیدا کرده است و از طریق مصاحبه و یا توزیع پرسش نامه هایی در بین این افراد 
و بازخورد کنترل شــده پاســخ ها و نظرات دریافتی صورت می گیرد. به  این منظور در 
کل فرایند استنتاج و تدوین الگو )و نه صرفًا جدای از آن و در آخر کار(، محقق تالش 
کرد این هدف را مدنظر داشــته و پس از هر بار اســتنتاج، تدوین و نگارش قسمتی از 
تحقیق، سؤاالت کلی برای ارزیابی میزان سازگاری و همخوانی درونی مؤلفه ها، عناصر 
و فرایند اســتنتاج شده را متناســب با مرحله ای که پژوهش در آن قرار دارد، به همراه 
یافته های نگارش شده به مؤلف الگو )اسمعیلی( و 4 نفر از متخصصان مشاوره ای تعلیم 
یافته تحت رویکرد ســهم گذاری که اشراف نظری باالیی دارند، ارائه دهد. که در هر بار 
ارائه یفته ها به متخصصان، در صورت داشتن زمان کافی، محقق با آنها پیرامون نظرات 
تخصصی شــان گفتگوی حضوری صورت داده و در غیر این صورت، از آنها درخواست 
می شــد تا نظرات خود را نوشــته و به محقق تحویل دهند، که بر همین اساس یعنی 
بازخورد های دریافت شده، یافته ها و الگوی طراحی شده مورد بازنگری چندین بار قرار 

گرفته و اصالحات الزم صورت گرفت.

بحث و نتیجه گیری
یافته های تحقیق پیرامون جایگاه و چگونگی ایجاد پایداری تغییرات در مشــاوره بر 
اساس سبک سهم گذاری مشاور در ارتباط با مراجع نشان داد که به نظر نیل به  این هدف، 
نیازمند سطحی از تفکر مرتبه سوم هستیم که در آن به درمان گرانی نیاز است که از طریق 
سبک مشاوره ای خاصی از طریق مشارکت و همراهی با مراجع، باعث ایجاد فرادیدگاهی1 
در آنها شــوند که طی آن به تأثیر ارتباطات گســترده تر شامل سیستم های اجتماعی و 
پویایی های قدرتی و معانی جمعی پی برده و بتواند مجموعه گزینه های جایگزین درون 
نظام های به هم پیوســته ای که او در آن قرار دارد را مفهوم سازی کرده و به طور مؤثرتری 
به مسائل پاسخ دهد. از آنجا که  این فرایند آگاهی افزایی در مورد ارتباطات فرد با جهان 
خارج از طریق الگو ها و ســبک های مشاوره ای مختلفی تواند امکان پذیر شود، اسمعیلی 
)1393( در الگوی مشاوره ای سهم گذاری خود که مبتنی بر هستی شناسی توحیدی قرار 

1. Metaview
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دارد، بیان کرد مبتنی بر ســبک سهم گذاری متعادل می توان به اهداف مشاوره ای ایجاد 
تغییرات پایدار در مراجعان دست یافت که یافته های تحقیق حاضر نشان داد مؤلفه های 
عملکردی، نگرشی وارتباطی مشاور در ارتباط با مراجع تسهیل گر ایجاد آگاهی و تغییر 
در ادراک هستی محورانه مراجع شده و زمینه شکل گیری چرخه ای از تغییرات در سطوح 
مختلف نوع اول، دوم و ســوم گردیده به گونه ای که پایداری و عدم بازگشت در درمان را 

می توان پیش بینی کرد. 
)Travis & Wilbanks, Kates, 2012( یاد آور شــدند که نیز نیل به  این سطح از آگاهی 

و ادراک از ارتباطــات فرد با خود، دیگران و جهان پیرامون خودش را عاملی برای ایجاد 
تغییــرات تحّول گــرا1 و ادامه دار یا پایدار2 در مراجعان بیــان کردند، زیرا باعث انطباق 
افزایشــی3 و سازگاری در فرد گشته که همسو با نتایج تحقیق حاضر است. که در الگوی 
سهم گذاری نیز مورد مداقه قرار گرفته و اسمعیلی )1393( در تبیین سبک سهم گذاری 
مؤثر مشــاوران و مراجعان بیان می کند که در دیدگاه اسالمی، مسیر صحیح یک مسیر 
اســت و مسیرهای غلط بی شمار؛ پس در واقع یک سبک سهم گذاری صحیح وجود دارد 
که در آن سهم گذاری متعادل یا متقوم )پایدار( است. ولی بی شمار سبک های سهم گذاری 
نا صحیح وجود دارد که به نوعی بدسهم گذاری می توان آن را نامید. سهم گذاری درمانگر 
در دو ســر طیف افراط و تفریط، به گونه ای که در آن تعادل حفظ نشــده و به نوعی میل 
سهم خواهانه در سبک ارتباطی مشاور ممزوج شده باشد، باعث می شود مراجعان مختلف 
با محتوای مسائل گوناگون به هدف نهایی مشاوره با این رویکرد که ایجاد تغییرات پایدار 
در نگاه، بازبینی در باورهای هستی شناســانه و جهان بینی شــان نسبت به زندگی است، 
نرسیده و بازگشت در درمان اتفاق بیفتد.بنابراین اگر هدف این است که سهم گذاری در 
اتاق مشاوره توسط سهم گذار درمانگر متجلی شده و این ظرفیت در مراجع رشد کند و بر 
پایداری تغییرات اثر بگذارد، ســبک سهم گذاری صحیح خودش را نشان می دهد. در این 
میان ظرفیت وجودی مراجع، آمادگی های روانی و ویژگی های شــخصیتی و تجربه های 
قبلی متفاوت او عاملی است که زمینه ساز می شود سهم گذار درمانگر با طرح های درمانی 
متفاوت وارد مسیر درمان شده و در ارتباط بین آنها محتوای درمان شکل بگیرد. یافته های 

1. Transformational Change
2. Continuous
3. Incremental adaptation
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این تحقیق نیز نشان داد که »ارزیابی هستی گرایانه مراجع« پیرامون چگونگی شکل گیری 
مسأله و بافت ایجاد کننده آن به عنوان یکی از مؤلفه های عملکردی مشاور باعث می شود 
که مشاور علی رغم »داشتن هدف مشخص و معیار عمل« در فرایند مشاوره، »مسیرهای 
متعددی را برای رسیدن به هدف« با در نظر گرفتن آمادگی های شخصیتی و نوع مسأله 
مراجع مدنظر قرار داده که تعیین می کند درمانگر مستقیم وارد تغییر نوع سوم شود. در 
این میان مؤلفه های نگرشی مشاور شامل نگاه رشد دهنده، یادگیرندگی و رشد کنندگی 
خود را داشتن، با تمرکز بر نقش خود مراجع در هستی و مسئولیت پذیری و آزادی او برای 
انتخاب، به عنوان مؤلفه های نگرشی مشاور وارد مسیر درمانی شده و با مؤلفه های ارتباطی 
مؤثر شــامل ارتباط مالزمانه، همدالنه، محترمانه و متوجهانه برای درک و فهم مراجع و 
مسأله او ایجاد تغییر را تسهیل گر شود. دراین زمینه )Makoul, 2001( بیان می کند وقتی 
ارتباط مؤثر با مراجع برقرار شــود، مشــکل او دقیق تر شناسایی شده و پیروی از درمان 
باالتری در او حاصل خواهد شد. در نتیجه مشکل خود و انتخاب های درمانی را بهتر درک 
کرده و تغییرات سریع تر و پایدارتر رخ می دهد. )Engel,1977( نیز در الگوی زیستی روانی 
اجتماعــی که درباره عوامل مؤثر بر رضایت از درمان توضیح داد، به عاملی به نام پیروی 
از درمان اشاره نمود که در آن افرادی که پیروی از درمان باالتری دارند، به نتایج بهتری 
دست یافته و به تبع آن رضایت شان از مشاوره و ایجاد تغییر باالتر خواهد بود که همسو 

با نتایج این پژوهش است. 
چنانچه پروچسکا و نورکراس)200۷( باال بردن آگاهی را به عنوان یکی از فرایندهای 
اصلی تغییــر در روان درمانی نام برده و آن را محور ایجاد تغییر در درمان های بینشــی 
معرفی کردند. از آنجا که فرایند افزایش آگاهی برای افزایش اطالعات در دســترس افراد 
جهت پاسخ مؤثر به محرک های در جریان زندگی است، یک مشاور با سبک سهم گذاری 
در فرایند تغییر یا روی تغییر در ســطح تجربه فرد یا در ســطح بافت زندگی او فعالیت 
می کند. که  این تغییرات حول محور آگاهی افزایی هستی محورانه به منظور ایجاد تغییرات 
پایدار رخ می دهد. البته در این سبک مشاوره ای سهم گذاری، علی رغم وجود شباهت های 
زیاد برای شکســتن الگوهای ناکارامد رفتاری و ارتباطی، تفاوت اساســی با مبانی تفکر 
سیستمی دارد که در آن نقطه گذاری حلقوی، تأثیر و تأثر متقابل اعمال انسان را وابسته 
به عمل طرف مقابل توضیح داده به گونه ای که در این نوع از تفکر حلقوی و سیســتمی، 



29

معصومه اسمعیلی،کوثر دهدست، شهاب قبادی و محمد عسکری

مطالعه کیفی الگوی سهم گذاری در مشاوره با رویکرد 
اسالمی و نقش آن در پایداری تغییرات نوع اول، دوم و 

سوم مراجعان

7 - 32

ë  سال پنجم
ë  شمارة  4

ë  شمارة پیاپی 17
ë  زمستان 1399

نظام ها خود به عنوان یک عامل تنظیم کننده و خودگردان در نظر گرفته می شوند، بدین 
معنا که رفتار یک عضو به وسیله ساختار موجود آن سیستم معین می شود. گاهی مسائل 
بیرونی مزاحم سیستم می شوند ولی در اینجا نحوه ای که سیستم به محرک پاسخ می دهد 
به ســاختار آن وابسته اســت نه به آن محرک بیرونی، و سیستم به وسیله ساختاری که 
دنبال می کند توانایی واکنش گری و پاسخ دارد ) Stern & William, 2010( که  این متفاوت 
با مبانی تفکر ســهم گذاری اســت که در آن در دنیا هیچ چیز به چیز دیگری وابســته 
نبوده و همه پدیده ها از طریق نسبت شــان با خالق با یکدیگر نســبت پیدا می کنند. لذا 
تمرکز بر نقش خود انسان برای ایجاد تغییر از طریق »ایجاد آگاهی و ادراک حول نقش 
 وســعت بخشــی هدفمندانه مراجع در زندگی« می تواند راهگشای شکل گیری تغییرات 

پایدار باشد.
بــه  این معنا که هم مشــاور و هم مراجع در الگوی ســهم گذاری باید درک کنند و 
به  این ســطح از آگاهی برســند که اواًل همه اجزاء و ذرات موجود در این عالم آفرینش 
هدفمندی دارند و هم اینکه هدف فعلی داشته که به خاطر آن آفریده شده اند و لذا برای 
متجلی شدن آن هدف باید تالش کنند و هدفی هم راستا با آن هدف کلی آفرینش برای 
زندگی کنونی خودشــان انتخاب کنند. و چون هستی پیوسته در حال وسعت و گسترده 
شدن است، لذا انسان هم نیاز دارد که  این پیوستگی خودش را با سایر سطوح هستی در 
مدار حفظ کند و هســتی را مثل حلقه هایی در نظر بگیرد که اجزائی دارد و هر جزء این 
هستی، قسمتی از این حلقه های زنجیر است و الزم است که به نقش تک تک این اجزاء و 
پیوستگی آنها توجه کند. یعنی می توان این گونه نتیجه گیری کرد که در سبک مشاوره ای 
سهم گذاری، برای نقطه گذاری درمان، مشاور متمرکز بر نقش وسعت بخشی هدفمندانه 
مراجع، همزمان به حل مســائل درون شخصی و برون شــخصی و اجتماعی او مبادرت 
ورزیده و اصالت به هردوی این حوزه ها داده می شود. زیرا انسان را موجودی می بیند که 
قوه عقل دارد و می تواند فکر کند و عمل کند و در مقابل جریان جامعه و خارج از خودش 
ایســتادگی کند و آن را تغییر دهد؛ پس فرد وجودش حقیقی اســت و اصالت دارد پس 
حل مسائل درون شخصی اهمیت دارد؛ زیرا اینکه فرد چگونه فکر می کند؟ چگونه عمل 
می کند؟ حائز اهمیت بوده و پرداختن به آن در جلسه درمان باید اولویت مشاور با سبک 

سهم گذاری باشد. 
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و از جهت دیگر، مســائل بیرون شــخص هم اهمیت و تقدم دارد و اصالت با آن نیز 
است. زیرا جامعه جمع جبری افراد تشکیل دهنده خودش نیست و یک شخصیت واحد و 
مستقلی دارد که برآمده از روابط است و فراتر از تک تک افراد بوده و جامعه هم می تواند 
جریان خود را بر سرنوشت انســان ها غالب کند. پس حل مسائل خارج از درون شخص 
هم اهمیت زیادی دارد و در الگوی ســهم گذاری این جامعیت لحاظ شــده و درمانگر با 
ســبک ســهم گذاری متعادل همچنان که توجه به مســائل درون شخص را می دهد به 
مسائل خارج از شخص هم اهمیت داده و وابسته به موقعیت و مسأله ایجاد کننده مشکل 
مراجــع، درمانگر نقطه گــذاری درمان را با تمرکز بر نقش خود فــرد در ایجاد تغییرات 
صورت می دهد. به  این معنا که تبیین های درمانگر ســهم گذار به صورت بین شخصی و 
درون شــخصی، یکپارچه بوده و برای نقطه گذاری تغییر، به نقش و مسئولیت خود فرد 
در ایجاد و شکل گیری مسائل می پردازد تا شاهد سطح باالتری از تغییر باشیم که در آن 
پایداری و عدم بازگشت درمان را شاهد هستیم. و این زمانی اتفاق می افتد که طرح ها یا 
چارچوب های جدید، تمامًا در سیســتم اعتقادی و هویتی فرد نهادینه می شود که بیانگر 

 .)Bess, 2006( یک تغییر پارادایمیک است
یعنی پیامد عزیمت از تغییر مرتبه اول و دوم به تغییر مرتبه سوم، مستلزم تغییر در 
دیدگاه ها و معانی افراد و درنظرگرفتن زمینه اجتماعی و سازوکارهای گفتمانی دربگیرنده 
آنها اســت)Mcdowell, Knudson-Martin & Bermudez, 2019( که با اتخاذ نوعی نگاه و 
جهان بینی جدید، بر فراروایت هایی که افراد زندگی شان را بر اساس آن تنظیم و تنسیق 
می کنند، تمرکز می کند. در نتیجه در این مرتبه از تغییر، شیوه نگرش و تفکر فرد تغییر 
پیدا می کند که در الگوی سهم گذاری نیز یک چنین تغییر جهان بینی مدنظر قرار گرفته 
که متمرکز بر ارزیابی هستی گرایانه مراجع، در مسیر های درمانی متفاوت به صورت فرایند 
محور، خود را نشــان می دهد. در یک کالم چون تغییر درجة سوم در زمینه های خاص 
اتفاق می افتد و با عواملی مانند بینش، امکان مقابله با یک مشکل و ایجاد دیدگاه جدید از 
مسئله، جهان و خود همراه است )Hanna & Ritchie, 1995(، منجر به تغییرات پایدار تری 
شده که به بهترین شکل با اصطالح و ویژگی »تعالی« می توان آن را توصیف کرد. تعالی 
شــامل فراتر رفتن یا خارج شدن از مجموعه ای از محدوده ها، حصرها یا محدودیت های 
درک شده و تا حد زیادی از سیستم های معنایی قبلی که تمامی این عوامل توانایی مراجع 
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در ایجاد تغییر و تحّول در شــکل متعالی را تقویت می کند. چنانچه اســمعیلی)1393( 
مرحله آخر در این »تعالی« را فرآیند شکســت شــرایط قدیمی و تجربه کردن خود به 
روشــی توصیف می کند که امکان تعامل جدید با جهان را به گونه ای هماهنگ با تک تک 

اجزای هستی، فراهم می سازد. 
بر اساس یافته های حاصله پیشــنهاد می شود برای گفتمان سازی گسترده در سطح 
جامعه پیرامون سبک مشاورهای سهم گذاری و آگاهی بخشی به مشاوران درباره مسئولیت 
در قبال مراجعان به مراکز خدمات روانشناختی، برنامه ریزی بیشتری صورت گیرد. عالوه 
بر این با توجه به  اینکه کسب نگرش سهم گذارانه به عنوان پایه و بنیان سبک مشاورهای 
مؤثر برای ایجاد تغییر پایدار می تواند باشــد، پیشنهاد می شود در طراحی و اجرای سایر 

الگوهای مشاورهای نیز آموزش این نگرش مدنظر قرار بگیرد.
به پژوهشگران عالقمند پیشنهاد می شــود در راستای تحقیق حاضر بررسی تجربه 
زیســته مشاوران با سبک ســهم گذاری در زمینه پرورش عملکردهای محوری حول آن 
به منظور درک عمیق تر موضوع مورد مطالعه قرار دهند. ضمنا پیشنهاد می شود مطالعات 
تحقیقاتی مکملی طراحی شــود که در آن ســبک ســهم گذاری در سایر ارتباطات بین 

شخصی مثل معلمان و شاگردان، والدین و نوجوانان را مورد بررسی قرار دهد. 
ورود ارزش ها و برداشت های شخصی در زمان بررسی صحبت های مشارکت کنندگان 
به منظور رسیدن به فهمی که بر اساس آن استنتاج ها صورت گیرد، از محدودیت های این 
پژوهش اســت. عالوه بر این ورود پیش فرض ها و فهم های ناخودآگاه و خودآگاه قبلی در 
مرحله اســتنتاج نتایج از جمله محدودیت های دیگر پژوهش است. لذا منسوب دانستن 

نتایج مساوی با برداشت کامالًً صحیح و دقیق محقق از آرای مصاحبه شوندگان نیست.

تشّکر و قدردانی:
این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مشاوره است. بدین وسیله 
از تمامی مشاوران و افرادی که در جریان مصاحبه های تحقیقی به ما یاری رساندند، 

صمیمانه تشّکر می گردد
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چکیده
é هدف: هدف از این پژوهش بررســی »تحليل ایده دانشــگاه  ایرانی ـ اسالمی در اسناد 
 آموزش عالی ایران )ســند دانشگاه اسالمی، ســند جامع علمی كشور، سند چشم انداز 
بيست  ساله و قانون برنامه پنجم توسعه(، به منظور ارائه الگوی دانشگاه  ایرانیـ   اسالمی« است.
é روش : این پژوهش از نظر ماهيت داده ها، كيفی و از نظر هدف از نوع تحقيقات بنيادی است، 
به  این صورت كه یافته های آن به نظر ارائه چارچوب مفهومی مورد اســتفاده قرار خواهند 
گرفت. با توجه به ماهيت، هدف و ســؤاالت پژوهش حاضــر، در این پژوهش از روش های 
»تحليل مفهومی«، »تحليل اسنادی« استفاده شده است. جامعه تحليلي این پژوهش منابع 
موجود پيرامون ایده های موجود در زمينه دانشگاه، اسناد تحولي آموزش عالی جمهوري 
اسالمي ایران است كه به صورت هدفمند انتخاب و همزمان با فرایند جمع آوري اطالعات، 

داده هاي حاصله به صورت عميق و مستمر مطالعه و مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت. 
é یافته ها : یافته هاي حاصله حاكي از این اســت كه در اسناد تحولي آموزش عالی جمهوري 
اسالمي ایران ایده دانشــگاه دارای دو بعد اصلی علمی و اسالمی است؛ كه در بعد علمی 
به ترتيب به ایده های ســنتی، معاصر و جدید نزدیک است. در بعد اسالمی ضمن توجه به 
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1. این مقاله مستخرج از رساله دکتری می باشد که در دانشگاه شاهد به انجام رسیده است.
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پيشرفت های علم و فناوری سعی گردیده است در چارچوب دین مبين اسالم و نيز فرهنگ 
اسالمی گام بردارند. یافته های حاصل از این پژوهش به صورت یک الگوی مفهومی از دانشگاه 
 ایرانی اسالمی ارائه شده اســت؛ كه در بررسی و تحليل مصادیق اسناد چهارگانه آموزش 
عالی جمهوری اســالمی ایران؛ در سند دانشگاه اسالمی)1392( چهار ایده خاص این سند 
با مصادیق قداست علم، تربيت و تهذیب روحی و تعالی معنوی، آرمان های انقالب اسالمی 
و تقویت خانواده؛ در ســند جامع علمی كشور)1389( دو ایده خاص این سند با مصادیق 
حاكميت جهان بينی و توحيدی اســالم و جایگاه اول علم و فناوری؛ در ســند چشم انداز 
بيست ساله )1382( دو ایده خاص این سند با مصادیق امن، مستقل و مقتدر، دست یافته 
به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری؛ و در قانون برنامه پنجم توســعه )1389( دو ایده 
خاص این ســند با مصادیق تدوین و ارتقاء شاخص های كيفی، همکاری با حوزه های علميه 

شناسایی و نام گذاری شدند. 
é نتيجه گيری: با مجموع بررسی اسناد آموزش عالی و مجموعه نظریات در مورد ایده دانشگاه 
متوجه شدیم كه ایده اسناد تحولي آموزش عالي پيرامون دانشگاه  ایرانی ـ اسالمی ایده اي 
بر گرفته از جهان بيني اسالمي اســت كه دیدگاه هاي سنتي و معاصر دانشگاه را در ابعاد 
مختلف آموزش، پژوهش پوشــش هاي تحولي كه براي آنان در اســناد دیده شده است 

هماهنگ نمایند.

واژگان کلیدی:  آموزش عالی، ایده دانشــگاه  ایرانیـ  اســالمی، اسناد تحولي آموزش عالی 
جمهوري اسالمي ایران.

مقدمه
ایده های انسانی در اعصار و ادوار مختلف، جلوه ها و مفاهیم جدید و گاه تکامل یافته تر 
به خود می گیرند. هر ایده ای ریشه و خاستگاهی در گذشته دارد و به دشواری بتوان ایده 
و نظریه ای را یافت که از هر جهت نو باشد. »ایدة دانشگاه« نیز همین گونه است و به نظر 
نمی رسد بتوان دقیقًا روی نقطة آغاز آن انگشت گذاشت.دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی هر 
جامعه، معرف باالترین سطح از تفکر و علم آن جامعه محسوب می شوند و اصول جهانبینی 
 .)Bhatti&Ghalib khan,2011( و نظام اعتقادی و ارزشی جامعه را در خود متجلی می سازند
ایده دانشــگاه در جهان با تدریس فیثاغورت در کرتئنای در یونان )520 ق. م( برای 
طالب علوم در رشته ها مختلف شروع شده است و زنان برابر مردان از تعلیمات او بهره مند 
بودند )Columbia Encyclopedia, 2001(.دانشگاه ها به صورت آکادمیک امروزی در قرن 12 
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و 13 میالدی به وجود آمد. در تأسیس دانشگاه ها هم پاپ ها نقش داشتند و هم امپراتورها. 
در واقع پاپ ها در توســعة دانشــگاه ها نقش تعیین کننده ای بازی کردند )ورژه، ترجمه 
رضایی، 1396(. نخســتین مدرسه ای که رسمًا دانشگاه شمرده شد در شهر بولونیا ) واقع 
در شمال ایتالیا( پدید آمد. اساسنامه این دانشگاه در سال1158 یعنی قریب نود سال پس 
از تأســیس نظامیه بغداد به تصویب رسید )کاردان،138۷(. دانشگاه مدرن، از قرن نوزده 
موضوعیت پیدا کرد )فراستخواه، 1396(. کانت، نخستین فیلسوف شناخته شده ای است 
 .)Kant,1992( که در دوران جدید رســال های در باب هویت و رسالت دانشگاه ارائه نمود 
در نیمــة دوم قرن نوزدهم، نیومن )1854( ، یا کاردینال نیومن از شــخصیت های مهم 
مذهبی انگلســتان، ایدة دانشــگاه مدرنی را مفهوم ســازی کرد که با فراغ بال به آموزش 
می پردازد و حتی نهاد دینی نیز به فلســفة وجودی او قائل است ) نیومن، 1854؛ ترجمه 
بادکوبــه، 1396، ص45(. کارل یاســپرس )1959(، در نیمة اول قرن بیســتم در ادامة 
راه همبولت و خط فکریش به ارائه نظریاتی در باب چیســتی دانشگاه پرداخته است. از 
دیدگاه یاســپرس سه چیز در دانشگاه مورد نیاز است: تعلیم حرفه ای، آموزش و پرورش 
کلی انسان و تحقیق. زیرا دانشگاه هم زمان مدرسه ای حرفه ای، مرکزی فرهنگی و نهادی 

پژوهشی است )یاسپرس،1959؛ ترجمه مهدی و مهرداد پارسا، 1398(.
از نیمة دوم قرن بیســتم، دگرگونی های بزرگی در ایدة دانشگاه آغاز شد. در فرهنگ 
پراگماتیستی و حل مسئلة آمریکایی و تکثراتی که در آن جامعه در هم می غلتیدند، معنا 
و کار ویژه ای دانشــگاهی نیز مورد بازاندیشــی قرار گرفت )فراستخواه، 1396(. از جمله 
کالرک، از کاربردهای دانشگاهی در مقیاس چندکاره تر سخن گفت و یونیورسیتی را در 
حقیقت مالتی ورسیتی1 نامید. در نیمه دوم سده بیستم تعبیر ایده دانشگاه به کاربرد را 
می توان دید. قرن بیست ویکم که رسید، این دگرگونی های پارادایمی به حد اعالی خود 
 .)Clark, 2001( رسید و در نتیجه آن بود که کالرک مفهوم »دانشگاه کارآفرین« را ارائه داد
بررسی و تحلیل نقش دانشگاه ها طی سده های گذشته، نشان می دهد که نقش های، 
آموزشــی و پژوهشــی بیشــتر از ســایر نقش ها مورد تأکید و وفاق محققان بوده است 
)Yani,Sahrir, Muritala, Kama, 2014(. امروزه چهار وظیفه اصلی براي دانشــگاه تعریف 
شــده اســت: آموزش، پژوهش، تربیت نیروي انســانی ماهر و توســعة فرهنگی جامعه 

1. Multiversity
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)یاسپرس، 1959؛ ترجمه مهدی و مهرداد پارسا، 1398(.
الگوهای دانشگاهی معرف نقش ها و وظایف دانشگاه در سطح کالن و در ارتباط با جامعه 
و محیط پیرامون آن می باشند. چهار الگوی شناخته شده در این زمینه عبارتند از: الگوی 
 .)Scott,2000( 4ناپلئونی1 ، الگوی همبولتی2 ، الگوی آکســبریجی3 و الگوی مبتنی بر بازار
هریک از این الگوها ریشــه در هویتی متمایز در پهنای خاص از جغرافیای مغرب زمین 
دارد. الگوی ناپلئونی را دانشگاه ِخَرد نامیده اند و ریشه آن را در اندیشه های کانت می توان 
جســتجو کرده است. الگوی هومبولتی دردانشگاه های آلمان پیاده شد و برخالف الگوی 
ناپلئونی که مبتنی بر آموزش بود، بر پژوهش و آزادی علمی تأکید داشت. )ذاکرصالحی، 
1396(. تأســیس اولین موسسات دانشگاهی در ایران باستان به قرن سوم قبل از میالد 
مســیح بر می گردد. دانشــگاه جندی شاپور در ســال 2۷ قبل از میالد تأسیس گردید. 
مدرسة دارالفنون را می توان نخستین نهاد جدید آموزشی دولتی درایران دانست )تکمیل 
همایون،1382(. اولین دانشگاه به سبک امروزی دانشگاه تهران است که در قرن بیستم 
ساخته شده است. این دانشگاه در سال 1313 افتتاح گردید )فراستخواه، 139۷، ص29(.

به طور کلی تأسیس دانشگاه در ایران را می توان به هشت دوره تقسیم نمود: 
 دوره اول، دوره تأخیر )قرن 12 تا 18 میالدی(، که ۷00 ســال به درازا کشید با 
وجود تكوین و توسعه تدریجی پدیده جدید دانشگاه محیطی در جهان ،جامعه  ایران 

با وجود قابلیت هایش، از قافله نوگرایی، عقب مانده و به تأخیر می افتد. 
 در دوره دوم که دوره تمهید )11۷۷ تا 12۷5( نام دارد. پنجاه ســال پس از آغاز 
آن در 122۷ شمســی دارالفنون تأسیس گردید.60 سال پس از آن وزارت علوم و 

سپس مدارس دولتی به وجود آمدند 
 در دوره سوم یا دوره تکوین )1285 تا 1313( پس از یک قرن تأخیر و یک قرن 
تمهید، دانشگاه ایران وارد مرحله تكوین شد. آموزش جدید به سه مقطع ابتدایی؛ 

متوسطه و عالیه تقسیم شد. 
 دوره چهارم که دوره تشــکیل )1313 تا 1323( نام نهاده شد. دانشگاه در ایران 

1. Napeloni Model
2. Humboldtian Model
3. Oxbridge Model
4. Market Model
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سرانجام در دهه دوم سده بیستم تشكیل شد. 
 دوره پنجم دوره تکثیر )1325 تا1352( پس از طی مراحل آمادگی و تأســیس 
دوره تكثیر، دانشــگاه در ایران قدری فعال شد. مهم ترین کاستی های دانشگاه در 
دوره تكثیر عبارتند از: نبود توازن ملی، نبود توازن در رشد گروه های عمده در رشته 

تحصیلی و نبود رشته فنی، ضعف های بخش غیر دولتی بود.
 دوره ششــم دوره توسعه ناتمام )1352 تا 135۷( نام گرفت در این دوره فكر و 

زمینه توسعه کیفی دربستر رشد کمی دانشگاه قوت گرفت. 
 دوره هفتم دوره تعطیل و تعویق )135۷ تا 136۷( با انقالب اســالمی سرمشق 
و برنامه توسعه دانشگاه به سبک غیر دینی و با الگوی نوگرایی غربی به هم خورد 

ولی به سرمشق و برنامه جایگزینی نرسید. 
 دوره هشتم دوره تعدیل)1368به بعد( روند تحوالت دانشگاه در جهت رشد آغاز 
شــد، دوره های تحصیالت تكمیلی گسترش یافت و در سال های اخیر نیز با طرح 
ایده دانشــگاه کارآفرین و توسعه پارک های علم و فناوری و مراکز رشد و تأکید بر 
مقوله ثبت اختراعات، الگوی دانشگاه شرکتی و بازار گرا در جامعه دانشگاهی ایران 

به سرعت در حال گسترش است )آراسته، قورچیان و جعفری،1383(. 

دانشــگاه ها با تربیت متفکران و دانشــمندان و مدیران آینده، در جهت بخشــیدن 
به حرکت های گوناگون فکری، اعتقادی، فرهنگی و سیاســی جامعه مؤثر واقع می شوند 
))Fair, 2006.(.دانشــگاه به اعتبار تعلق به جوامعی با بینش ها و ارزش های مختلف، واجد 
خصوصیاتی هســتند که آن ها را از یکدیگر متمایز می سازد، )Naeem, 2016(. نیومن در 
انگلستان ســدة نوزده و هم یاسپرس در آلمان در سدة بیست، هر دو از »ایدة دانشگاه« 
سخن می گویند )یاسپرس، 1959؛ ترجمه مهدی و مهرداد پارسا، 1398(. ولی کالرک، 
در نیمة دوم سدة بیســت تعبیر دیگری با نام »کاربردهای دانشگاه« به کار می گیرد. هر 
چند در نیمة دوم قرن بیستم نیز کسانی چون  هابرماس همچنان از ایدة دانشگاه با تأکید 
نگارتر به دانشگاه در  بر نقش اجتماعی اش ســخن می گفتند اما نگاه کاربردی تر و سودا

مجموع از نیمة دوم قرن در حال ظهور و با شتاب فراوان رو به رشد بود. 
حدود 4 دهه اســت که موضوع اســالمی شــدن دانشــگاه ها در ایران، هم زمان با 
شــروع انقالب فرهنگی یعنی در سال 1359 آغاز شده اســت )خان محمدی، 1385(. 
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امام خمینی )ره( معنای اسالمی شدن را چنین می فرمایند: معنای اسالمی شدن دانشگاه ها 
این اســت که اســتقالل پیدا کند و خودش را از وابستگی به غرب جدا کند و خود را از 
وابستگی به شرق جدا کند و یک کشور مستقل و دانشگاه مستقل و یک فرهنگ مستقل 
داشته باشــیم )کشتکار و نوروزی، 1395(. مراد از اســالمی شدن این است که تمامی 
عناصر دانشــگاه، همسو و هم جهت با ارزش ها و ایده های اســالمی باشند یا حداقل در 

تعارض با الگوها، ارزش ها و آرمان های واالی الهی ـ انسانی نباشند )خادمی، 1381(. 
در جهــان دانش محور امروز، تنها دانشــگاهی می توانند به بقای خود ادامه دهند که 
چیزی برای عرضه داشته باشند؛ به عبارت دیگر، روزآمد سازی محتوا، برنامه های آموزشی، 
پاســخ گویی هرچه بیشتر نسبت به نیازهای جامعه، نهادهای اجتماعی، مدنی و... داشته 
و ضامن اســتمرار حضور آن ها درجامعه باشــد )مختاریان و محمــدی، 1398(. ما در 
آموزش عالی با یک فقر نظری مواجه هستیم. شوراي عالي انقالب فرهنگي جهت مواجهه 
با این مشــكالت ، رویكردي نوین نســبت به مأموریت هاي دانشــگاه را در اسناد تحولي 
آموزش عالي ) سند چشم انداز بیست ســالة جمهوري اسالمی ایران در افق 1404)مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی،1382(، سند دانشگاه اسالمي)شورای عالی انقالب 
فرهنگی،1392(، و نقشــه جامع علمي كشور )شــورای عالی انقالب فرهنگی، 1389(، 
قانون برنامه پنجم توسعه )معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، 1389(

اتخاذ نموده است. بر اســاس این موارد اگر قرار باشد حرکتی در جمهوي اسالمي ایران 
به سمت شکل گیری ایده معاصری از دانشگاه  ایرانیـ  اسالمی صورت گیرد، هیچ چاره ای 
وجود ندارد که چیســتی دانشگاه و رویكردهایي كه دراسناد تحولي آموزش عالي )سند 
دانشگاه اسالمي )1392(، سند چشم انداز بیست ساله )1382( و نقشه جامع علمي كشور 
)1389(، قانون برنامه پنجم توسعه )1389 ( مطرح شده است بررسي و مورد تأمل جدي 
قرار گیرد. از این رو سؤالي كه مطرح است این است كه رویكرد اسناد تحولي آموزش عالي 

پیرامون ایده دانشگاه  ایرانی ـ اسالمی چیست ؟ 

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
اســناد مورد مطالعه در این پژوهش عبارت اســت از : سند دانشگاه اسالمی)13۷۷(: 
جامعه  ایراني كه در انقالب اسالمي با رویكرد الهي، جهان بیني اسالمی را مبناي شئون 
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گوناگون زندگي خود قرار داد، خواهان آن اســت كه آموزش عالی متناســب با مباني و 
ارزش هاي اسالمي داشته باشد تا با تربیت متفكران و مدیران بر وفق آن مباني و معیارها، 
به ترویج و تعمیم آنها در جامعه اسالمی مبادرت ورزد. احیای هویت تمدنی و پیشرفت 
جمهوری اسالمی، مستلزم رشــد متوازن و همه جانبه ابعاد علمی، فرهنگی، سیاسی و 
اجتماعی كشور است كه در مسیر تعالی آن، آموزش عالی كشور نقش پیشران و موتور 
محركه را برعهده خواهد داشــت. بر اساس آیین نامه شوراي اسالمي شدن دانشگاه ها و 
مراكز آموزشی، مصوب جلســه 424 مورخ 13۷۷/5/13 شوراي عالي انقالب فرهنگي، 
تدوین و پیشنهاد سیاســت ها و راهبردهای مرتبط با اسالمي شدن اولویت اصلی شورا 
قرار گرفت. براي تحقق این منظور، شــورا به نقد و ارزیابي دقیق اقدامات و فعالیت هاي 
گذشــته در مورد اسالمي شدن دانشــگاه ها پرداخته و با شناسایي نقاط قوت و ضعف، 
زمینه هــاي فكري و مطالعاتي الزم براي سیاســتگذاري دقیــق و اصولي و برنامه ریزي 
جامع و واقع بینانه را فراهم آورد كه نتیجه آن تدوین »ســند دانشگاه اسالمي« در سال 
13۷۷ گردید. بنابراین فرایند اسالمی سازی دانشگاه ها پیشینه ای بیش از یك دهه دارد 
و شاید بتوان گفت اولین سند مدون ملی در راستای تحقق آرمان انقالب اسالمی است 
كه با مشــاركت صاحب نظران حوزوی و دانشگاهی، تدوین گردید. پس از گذشت بیش 
از یك دهه تالش و تدبیر مدیران و مجریان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشــكی و دانشگاه آزاد اســالمی در اجراي سیاست هاي مصوب سند 
اولیه دانشــگاه اســالمي و بررسی آسیب شناســانه مفاد و محصول سند در بازه زماني 
ســال هاي 89-۷۷ و برخورداری از بلوغ و بالندگی علمی ـ مدیریتی كشــور در عرصه 
تدوین اسناد كالن ملي و با عنایت به مراعات اقتضائات و شرایط معاصر جامعه اسالمی، 
ضرورت به روزســازی سند و تعیین نسبت و مناسبات آن با اسناد فرادستی و پیرامونی 
جهت اســتفاده بهینه از ظرفیت ملی برای دستیابی به اهداف، در مسیر اسالمی سازی 
 دانشــگاه ها بر متولیان امر محرز گردید. برهمین اساس در پی تأكید دبیر شورای عالی 
انقالب فرهنگی و مصوبه جلسه212 مورخ 89/12/18 اسالمی شدن دانشگاه ها، دبیرخانه 
شورا در ســال 91 مأموریت بازنگری و به روزرسانی سند را ذیل راهبرد كالن »نهادینه 
كردن نگرش اســالمی به علم و تسریع در فرایندهای اسالمی شدن نهادهای آموزشی و 
پژوهشي« و راهبردهاي كالن مرتبط »1۰، 8، 6، 2« نقشه جامع علمی كشور با نگرشی 
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نظام واره به ابعاد )فرهنگی ـ تربیتی، آموزشــی، پژوهشي، فناوري و مدیریتي( دانشگاه 
اســالمي به انجام رساند. )شوراي عالي انقالب فرهنگی، سند دانشگاه اسالمي در جلسه 

۷35 مورخ 92/4/25(.
 سند چشم انداز بیست سالة جمهوري اســامی ايران در افق 1404 ه. 
)1382(، ایران را کشوري توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادي، علمی و فناوري در 
منطقه، با هویت اسالمی و انقالبی، الهام بخش جهان اسالم و داراي تعامل سازنده و 
مؤثر در روابط بین الملل توصیف می کند. در همین سند، ضمن تبیین ویژگی هاي 
جامعة ایرانی در افق این چشم انداز، مقرر شده است که در تهیه، تدوین و تصویب 
برنامه هاي توسعه و بودجه هاي سالیانه، اهداف و الزامات سند چشم انداز مورد توجه 
قرار گرفته، به طور کامل رعایت شود. سند چشم انداز بیست ساله جمهوري اسالمي 
ایران به عنوان معتبرترین ســـندي كـــه تاكنون در راستاي شناسایي و معرفي 
چالش هاي جدیدي كه كشور در تفكر نـوین جامعه جهاني با آن ها روبه روست به 
تصویب رسیده و از سوي مقام معظم رهبري در ســـال 1382 به سران سه قوه و 
رییس مجمع تشــخیص مصلحت نظام ابالغ شده است. این سند از سال 1384 تا 
سال 1404 هجري شمسي به مدت بیست سال مبناي اصلي چهار برنامه پنج ساله 
توسعه قرار خو اهد گرفت. ایران درسال 1404 كشوري توسعه یافته بـــا جایگـاه 
اول اقتصــادي، علمي و فناوري در ســطح منطقه آســیاي جنوب غربي با هویت 
اســالمي و انقالبي، الهام بخش درجهان اسالم و تعامل سازنده و مؤثر در روابـــط 
بین الملل خواهـد بـود. )مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، سند چشم انداز 

بیست سالة جمهوري اسالمی ایران در افق 1404مصوب 1383(.

 نقشة جامع علمی کشــور )1389(، بنا به تعریف، مجموعه ای است جامع و 
هماهنگ و پویا و آینده نگر، شامل مبانی، اهداف، سیاست ها و راهبردها، ساختارها 
و الزامــات تحــّول راهبردی علم و فنــاوری مبتنی بر ارزش های اســالمی برای 
دست یابی به اهداف چشم انداز بیست ساله کشور در این تالش شده بر مبانی ارزشی 
و بومی کشور، تجربیات گذشته و نظریه ها و نمونه های علمی و تجارب عملی تکیه 
شود؛ نقشه جامع علمي كشور در چارچوب رهنمودهـــاي رهبـر كبیـر انقـالب 
اسـالمي)ره( و مقـام معظـم رهبـــري و قـانون اساسـي جمهوري اسالمي ایران 
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است و با پیش بینی ســـازوكارهاي الزم بروز رساني، توانایي تبیین ساحت علمي 
الگوي اسالمي ـ ایرانی پیشرفت را دارا مي باشد )شورای عالی انقالب فرهنگی، سند 

نقشه جامع علمی کشور، 1389(.

 قانون برنامة پنج ساله پنجم )1389(، توسعه کشور با جهت گیري دست یابی 
به اهداف مرحله اي متناســب با سند چشم انداز بیست ساله به دستور رهبر انقالب 
آیت اهلل خامنه ای تدوین گردیده اســت؛ براساس سیاست های تدوین شده دراین 
قانون انتظار می رود در دورة پنج ســاله آینده، اقدامات اساسی براي تدوین الگوي 
توسعه  ایرانی اسالمی، که رشد و بالندگی انسان ها بر مدار حق و عدالت و دست یابی 
به جامعه اي متکی بر ارزش هاي اســالمی و انقالبی و تحقق شــاخصهاي عدالت 
اجتماعی و اقتصادي در گرو آن اســت، توســط قواي سه گانة کشور صورت گیرد 
)معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، قانون برنامة پنجم توســعه 

کشور،1389(.

آذر و ذاکر صالحی )1398(، در مقاله ای با عنوان »نقد و ارزیابی دانشگاه جامعه محور 
در ایران از دیدگاه خبرگان علمی« به  این نتایج دست یافتند که ارزیابی های خبرگان نشان 
می دهد که وضعیت دانشگاه جامعه محور متاثر از مداخالت بیرونی بوده و بیشتر مشکالت 
مربوط به تحقق نیافتن دانشــگاه جامعه محور در ایران به ریشــه های تاریخی، سیاسی، 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بر می گردد. همچنین، الگوی مفهومی دانشگاه جامعه محور 
در ایران با یازده مؤلفه اصلی )تناســب با بافتار ایران، مسئولیت پذیری، ارتباط و تعامل، 
توسعه عدالت، توســعه دانش ـ آموزش و پژوهش، اقتصاد و فناوری، فرهنگ دانشگاهی، 
استقالل دانشگاهی، رهبری و مدیریت، توانمندسازی و توسعه پایدار( طراحی شد، ارزیابی 
خبرگان بیانگر این اســت که در مؤلفه های یازده گانه وضعیت مطلوب نبوده است. میرزا 
محمــدی و محمدی )201۷( در مطالعه خود دریافتند که NPM در آموزش عالی ایران 
)نوعی شبه نئولیبرالیسم( نه تنها با اهداف اخالقی اسالمی ناسازگار است، اما وجود دارد 
بلکه همچنین تناقضات قابل توجهی در آن وجود دارد. ساالر، صفایی مقدم و مهرعلی زاده 
)139۷(، در پژوهش خود در یافتندکه دیدگاه متفکران غربی درباره ماهیت دانش الاقل 
پنج موج دوره فلسفه، دوره میانه اروپا، دوره روشنگری، دوره انقالب صنعتی، دوره پس از 
جنگ دوم جهانی و دوره پساســاختارگرایی را پشت سر نهاده است. در طول این دوره ها 
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به ترتیب، سلطه رویکردهای اخالقی، دینی، علمی، اقتصادی و اخالقی به دانش مشاهده 
می شود. فراستخواه و آبساالن)1396(، یاد آور شدند که دانشگاهیان در مجموع با کلّیت 
اسالمی سازی مخالفتی ندارند، اما سیاست ها و برنامه هایی که برای اسالمی کردن دانشگاه 
ارائه و اجرا شده، با چالش هایی مواجه است. راه برون رفت از چالش های موجود، رسیدن 
به فهمی مشترک در خصوص موضوع است؛ فهمی که نقطه نظرات همة ذی نفعان درآن 
لحاظ شــده، با عرف حاکم بر نهاد های علمی بین المللی در تعارض نباشــد و متناسب با 
ارزش ها و نیازهای جامعة اسالمی ایران باشد. باقری )1396( معتقد است در دانشگاه ایران 
»یک رویا و دو بســتر« وجود دارد. منظور از این تعبیر، آن است که یک رؤیا وجود دارد 
و آن، نیل به دانشگاهی تراز و مطلوب است، اما این رؤیا در دو بستر و دو مسیر متفاوت 
حرکت می کند. یک بستر و مسیر نیل به دانشگاه تراز، توسل شتاب زده و تقلید از دانشگاه 
مدرن، به ویژه در شکل های معاصر تر آن است. بستر و مسیر دوم، در تکاپوی فراهم کردن 
دانشگاه اسالمی است. باقری معتقد است که در هر دو بستر، رؤیای دانشگاه تراز، رؤیایی 
آشفته است. کشتکار و نوروزی )1395(، در پژوهش خود دریافتند که مدل نهایی حرکت 
حرکت به ســمت دانشگاه اسالمی مشتمل بر ســه محور »دانشجوی انقالبی«، »استاد 
متقی و عالم« و »اهداف انقالب اســالمی« است که در بســتر هم افزا و تکاملی اهداف، 
چشم انداز و رسالت دانشگاه ارائه گردید. فضل اللهی و حیدرزاده )1394( یاد آور شدند که 
شعار اصلي دانشگاه یادگیرنده، یـادگیري از عمـل و عمل مبتني بر یادگیري، تواضع در 
یادگیري و سخاوت در آموزش با مباني دانشـــگاه اسـالمي تناسـب دارد. دانشگاه نقطة 
تالقي سه قلمـــرو »فرهنـگ«، »قـدرت« و »دانـش« اسـت. دانشگاه در ظرف جامعه و 
فرهنگ عمل مي كند و با آن داد و ســتد مستمر دارد. در عصر دانایي، تنها چیزهایي در 
زندگي ثابت مي مانند این اســت که دانشگاه، براي ماندن در وضعیت رقابتي، باید خود 
را به مؤلفه هاي دانشگاه یادگیرنده مجهز سازند. مطهری نژاد، همایون و حاتمی )1394( 
اصلی ترین مانع اسالمی شدن دانشگاه غفلت از عدم تطابق هستی شناسی  یاد آور شدند: 1.
و غایت شناســی الهی مورد نیاز برای دانشگاه اسالمی است. 2. انقالب فرهنگی و طرح 
دانشگاه اسالمی، ماهیتی عارضی بر اصلیت دانشگاه تلقی نمی شود، بلکه ماهیت بازگشتی 
بــه اصالت دینی و فرهنگی جامعه ایران را در مواجهه با عارضه مدرنیته مورد توجه قرار 
می دهد. رحیمی پطرودی )1390( یاد آور شــدند که دانشگاه نهادی تأثیرگذار در کشور 
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محسوب می گردد که برخوردار از نقش و مسئولیتی بی بدیل در جامعه می باشد. از دیدگاه 
مصباحیان )1388( امروزه در مورد دانشــگاه دو دیدگاه وجود دارد: کســانی که خود را 
متعهد به پیگیری سنت های گذشته دانشگاه می دانند و کسانی که اعالم می دارند دانشگاه 

باید خود را با وضعیت عرضه و تقاضا تطبیق دهد.
یکی دیگر از ایده های دانشــگاهی، ایده بوم شناختی دانشگاه است که توسط رونالد 
بارنت )2018( ارائه شد. بارنت معتقد است که به یقین می توان گفت که آینده دانشگاه 
موضوعی اســت همزمان سیاســی و جهانی )بارنت،2018، ترجمه رحمانی و باستانی، 
1398(. دانشــگاه ها باید تالش خود را برای ترکیب پژوهش های فکری، عرضه و انتقال 
دانش مفید بــرای افراد و به نفع جامعه به طورکلی و ارائــه آموزش تحصیالت تکمیلی 
برای کســانی که در معرض آن هســتند تقویت نماید )Graham, 2013( امروزه آموزش 
 عالی به طور فزاینده ای به مرکزی برای توســعه اقتصادی وسیاســی تبدیل شــده است 
)Mitchell & Nielsen 2012(. امروزه نظام های آموزشــی عالــی در جهان با چالش های 
چندگانه ای روبه رو شــده اند. از یک سو، تأثیر دیدگاه های زیر بنایی معرفت شناختی بر 
ساخت دانش و از سوی دیگر جهانی شدن، کاربرد فناوری همگرا در عرصه جهانی، رشد 
فزاینده مطالبات اجتماعی، سیاسی و محلی برای آموزش عالی، کاهش منابع مالی دولتی 
و فشــار مستمر از سوی جامعه سرمایه داری که فراتر از کنترل ملت هاست در خصوص 
کیفیت علمی چالش هایی را فراروی کشــور های در حال توسعه و توسعه یافته قرار داده 

.)Chi Hou, 2011( است
دانشــگاه، نه تنها هیچگاه در صف مقدم انتقال از دوره ای به دوره دیگر نبوده است، 
بلکه به مثابه نهادی محافظه کار و چســبیده به ایده های حاکم ایفای نقش نموده است. 
با این همه علی رغم ماهیت محافظه کارانه اش، دانشــگاه هم همواره قادر به انطباق خود 
با جامعه جدید بوده اســت و همواره در دانشــگاه  این آمادگی وجود داشته است که فرم 
و محتوی جدیدی پیدا کند )Ford, 2002(. دانشــگاه عرصه تعامل بین دانش، فرهنگ و 
جامعه شناخته شده اســت )Delanty, 2001(. مطابق با دیدگاه مارپیچ سه گانة دانشگاه، 
صنعت و دولت ، دانشگاه باید نقش مشــخصی در توسعه اقتصادي کشورها داشته باشد 
)Etzkowitz & Leydestorff, 2000( دیــدگاه »دانشــگاه و تولیــد دانش در عصر جهانی 
شــدن« از پایداری و استمرار ایده دانشگاه در شــرایط جهانی شده جامعه جدید دفاع 
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 .)Scott,1998( می کند
یکی از برجسته ترین متفکران ایده پرداز در خصوص دانشگاه و در عصر پست مدرن 
 درگزارشــی در مورد دانش، الگوی مدرن در باب دانش و دانشــگاه را به چالش می کشد

 ) Lyotard,1984(. در مقالــه ای با عنوان »ارائة غیرقابل ارائه: واال« دانشــگاه مطلوب که 
»دانشگاه واال1« نامیده شده، جایی است که تسلیم بازی معین و محدودکنندة کاربردپذیری 
نمی شود، بلکه با استقبال از تکثر بازی های زبانی، به عرضة مداوم امر غیرقابل عرضه روی 
می آورد )Lyotard,1982(. از دیگر دیدگاه های اصلی در حوزه دانشگاه، »دانشگاه موقعیت 
یگانگی« است؛ واژه دانشگاه با دو واژة یگانگی و جهان هم ریشه است. این دیدگاه نیز در 
راستای دیدگاه ویلهلم فون هومبولت به تحلیل اقدام کرده است. به لحاظ تاریخی سومین 
ایدة دانشگاه را ویلهلم فون هومبولت در آغاز سدة نوزدهم طراحی کرد و ذیل آن دانشگاه 
را موقعیت جســتجوی حقیقت معرفی کرد ) یاسپرس، 1959، ترجمه مهدی و مهرداد 
پارســا، 1398(. در پژوهش دیگری که با كند وكاو سنت )هرمنوتیك( مي كوشد که كار 
طبیعت را به تراز عقل برســاند، دانشگاه را به عنوان نهاد میانجي تشخیص مي دهد. این 
پژوهش بیان می کند که صرف اصالح نهادها نمي تواند ســنت را از میان بردارد و عقل را 
جایگزین شكل بندي هاي طبیعي، مثال دانشگاه قرون میانه، كند. سنت را نمي توان به دور 
افكند، بلكه باید آن را به قصد پي بردن به معناي واقعي اش كاوید. آنچه در سنت، عقالني 
است را جدا كرد و حیات ارگانیك تازه اي به آن بخشید )Schleiermacher,1998(. پیشینه 
پژوهش نشــان می دهد که مجموعه پژوهش های انجام شــده در خصوص آموزش عالی 
بیشتر براساس توجه و تمرکز بر روی یکی از ابعاد و موارد مربوط به  این حوزه ) از جنبه 
مدیریتی، جامع محور، موانع اسالمی شدن دانشگاه، انتقاد از ایده های ارائه شده از دانشگاه 
و...( می باشد و تاکنون پژوهشی در خصوص ایده دانشگاه از منظر فلسفی و فلسفه آموزش 

عالی و ارائة یک الگو از دانشگاه  ایرانی ـ اسالمی انجام نشده است. 

روش پژوهش
این پژوهــش از نظر ماهیت داده ها، کیفی و از نظر هــدف از نوع تحقیقات بنیادی 
اســت، به  این صورت که یافته های آن به منظور ارائه چارچوب مفهومی مورد اســتفاده 

1. University of the sublime
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قرار خواهند گرفت. با توجه به ماهیت، هدف و ســؤاالت پژوهش حاضر، در این پژوهش 
از روش های »تحلیل مفهومی« و »تحلیل اســنادی«، استفاده شده است. در ابتدا برای 
دســت یابی به مفهوم و معنای واژه »دانشگاه« به بررسی کلمة مورد نظر در بافت نظرات 
 اندیشــمندانی که در این زمینه به ارائه نظریاتی پرداخته بودند؛ پرداخته شد. پژوهشگر 
این کار را با استفاده از تحلیل برحسب خود کلمه و نیز کلمات مترادف از جمله آکادمی، 
آموزش عالی، مدرسه عالی و دانشگاه اسالمی انجام داده است. سپس با استفاده از تحلیل 
اسنادی و با استفاده از اسناد آموزش عالی ایران به بررسی مفهوم و کارکرد دانشگاه  ایرانی 
اســالمی و پیدا کردن مصادیق اصولی و ارائه آنها در یک چارچوب مفهومي اقدام شــد. 
پژوهش اسنادی، مبتنی بر شواهد برگرفته از مطالعه اسناد؛ مانند آرشیوها یا آمار رسمی 
است )مجدفر، 1382، ص2۷6(. به  این ترتیب در پژوهش حاضر به تحلیل اسناد آموزش 
عالی ایران از جمله: سند چشــم انداز بیست ساله، سند جامع علمی کشور، قانون برنامه 
پنجم توســعه کشور، سند دانشگاه اسالمی و... پرداخته شده تا بتوان به بررسی دانشگاه 
 ایرانی و نقاط قوت و ضعف موجود در این اسناد، دست یافت. واحد تحلیل در این پژوهش 
متن اســناد آموزش عالی از جمله »سند دانشــگاه اسالمی، سند چشم انداز بیست ساله، 
ســندعلمی جامع کشــور و برنامه پنجم توسعه« اســت كه برای دست یابی به مفهوم و 
کارکرد دانشــگاه  ایرانی اسالمی مورد بررسی قرار گرفتند.در این پژوهش جامعه تحلیلی 
شــامل تمامی آثار و اســناد مکتوب اعم از کتاب های فارسی و التین نوشته شده درباره 
 ایدة دانشگاه و آموزش عالی و اسناد موجود در نظام آموزش عالی ایران است. با توجه به 
 اینکه  این تحقیق از نوع تحقیقات کیفی است، نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیده است. 
ابزار جمع آوری اطالعات فیش برداری، فرم استاندارد تحقیقات کتابخانه ای یا نظری است 
و از فرم الکترونیکی اســتاندارد نیز استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در 
ابتدا برای روشــن شدن مفهوم ایدة دانشگاه از روش تحلیل مفهومی استفاده شده است. 
یافته های حاصله به طور منظم و مســتمر همزمان با فراینــد جمع آوری اطالعات مورد 
بررســی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای اعتباریابی چارچوب مفهومی به دست آمده 
از روش گروه کانونی اســتفاده شده است. روش پژوهش کانونی شیوه ای برای جمع آوری 
داد های کیفی است که افراد را در یک بحث گروهی غیررسمی پیرامون موضوعی خاص 
یــا مجموعه ای از موضوعات وارد می کنند. در ایــن پژوهش برای تأیید اعتبار چارچوب 
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مفهومی به دست آمده از نظرات تعدادی از متخصصان و صاحب نظران این عرصه استفاده 
خواهد شد. در گروه کانونی که شامل 6 نفر از متخصصان و صاحب نظران این عرصه است، 
3 نفر از متخصصان چارچوب مفهومی به دســت آمده از ایده دانشــگاه، دانشگاه  ایرانیـ  

اسالمی را کامالًً تأیید کردند.

یافته های پژوهش
 اســناد مورد مطالعه در این پژوهش شامل سند دانشــگاه اسالمی )1392(، نقشه 
جامع علمی کشــور)1389(، سندچشم انداز بیست ســاله )1382( و قانون برنامه پنجم 
توســعه )1389( می باشد. این اسناد را می توان به دو دســته تقسیم نمود: اسنادی که 
به طور مســتقیم به بحث آموزش عالی پرداخته اند و شامل سند دانشگاه اسالمی و نقشه 
جامع علمی می باشند و اســنادی که به طور غیرمستقیم به بحث دانشگاه پرداخته اند و 
شامل سندچشم انداز بیست ساله كشور و برنامه های توسعه می باشند كه رویكردهاي آنان 

پیرامون ایده دانشگاه  ایرانی ـ اسالمی در جداول زیر آمده است. 
رویکرد ســند دانشگاه اسالمی پیرامون ایده دانشگاه  ایرانی ـ اسالمی در جدول 1 آمده 

است.

 جدول1. ایده هاي مربوط به دانشگاه  ایراني ـ  اسالمي در سند دانشگاه اسالمی
)شورای عالی انقالب فرهنگی،1392( 

ایده  مرتبطمصادیق سرفصل

ايده دانشگاه سنتی معاصرتربيت متخصصين متعهد، ماهر و كارآفرينمأموریت

ايده دانشگاه سنتی معاصرتوليد، انتقال و انتشار علم و فناوریمأموریت

ايده دانشگاه سنتیتعامل سازنده و اثرگذارمأموریت

ايده دانشگاه سنتیحاكميت اصول اعتقادی و اخالقاصول و مبانی

ايده دانشگاه سنتی معاصرخردورزي و عقالنيتاصول و مبانی

ايده دانشگاه اسالمیقداست علماصول و مبانی
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ایده  مرتبطمصادیق سرفصل

ايده دانشگاه اسالمیتربيت و تهذيب روحي و تعالي معنوياصول و مبانی

ايده دانشگاه اسالمیآرمان هاي انقالب اسالمياصول و مبانی

تقدم منافع ملی و مصالح عمومی بر منافع اصول و مبانی
ايده دانشگاه سنتیفردی

ايده دانشگاه سنتی معاصر جديدتمدن سازی دانشگاه ها با هدف توليد دانشاصول و مبانی

ايده دانشگاه سنتی وحدت حوزه و دانشگاهاصول و مبانی

ايده دانشگاه معاصرعدالت محوریاصول و مبانی

ايده دانشگاه جديدتوازن هدفمند و يکپارچگیاصول و مبانی

ايده دانشگاه اسالمیتقويت خانوادهاصول و مبانی

ايده دانشگاه سنتیانضباط بخشیاصول و مبانی

پيوستگی دو نظام آموزش عالی و آموزش اصول و مبانی
ايده دانشگاه سنتیعمومی

ايده دانشگاه سنتیخردورزي  و  روحيه  آزاد انديشنظام فرهنگی-تربيتی

در تحلیل و بررسی سند دانشگاه اسالمی، به چهار ایده دانشگاه دست یافتیم :
1. ایده دانشگاه سنتی )10 بار تکرار شده(؛
2. ایده دانشگاه معاصر )5 بار تکرار شده(؛
3. ایده دانشگاه جدید )2 بار تکرار شده(؛ 

4. یک ایده جدید به نام »ایده دانشــگاه اســالمی« )4 بار تکرار شده( که پژوهشگر 
در گذار از بررســی مصادیقی که مختص سند دانشگاه اسالمی است، بدان دست 

یافته است.

جدول 1.  )ادامه(
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رویکرد ســند جامع علمی کشور پیرامون ایده دانشگاه  ایرانی ـ اسالمی در جدول 2 
آمده است.

 جدول2: ایده هاي مربوط به دانشگاه  ایرانی ـ اسالمی در سند جامع علمی كشور 
)شورای عالی انقالب فرهنگی، 1389(

ایده مرتبطمصادیق در سندسر فصل ها 

ايده جامع علمیحاكميت جهان بيني توحيدي اسالممبانی ارزش های بنيادین

ايده دانشگاه سنتی معاصرعدالت محوريمبانی ارزش های بنيادین

ايده دانشگاه سنتی معاصردستيابي همگانمبانی ارزش های بنيادین

ايده دانشگاه معاصرنوآوريمبانی ارزش های بنيادین

ايده دانشگاه سنتی معاصرعقل گرايیمبانی ارزش های بنيادین

ايده دانشگاه سنتیآزادانديشيمبانی ارزش های بنيادین

ايده دانشگاه سنتی معاصرثروت آفرينمبانی ارزش های بنيادین

ايده دانشگاه سنتی معاصرتعامل فعال و الهام بخش بـا محيط جهانيمبانی ارزش های بنيادین

ايده دانشگاه سنتی جديداخالق محوريمبانی ارزش های بنيادین

ايده دانشگاه سنتیروحية تعاون و مشاركت و مسئوليت پذيريمبانی ارزش های بنيادین

ايده دانشگاه معاصرعرضه محوري و تقاضامحوريالگوی نظام علم و فناوری

ايده دانشگاه سنتی معاصر جديدتلفيق آموزش با تربيت وپژوهش و مهارتالگوی نظام علم و فناوری

 اهداف كالن نظام 
ايده جامع علمیجايگاه اول علم و فناوريعلم و فناوری
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در تحلیل و بررسی سند جامع علمی کشور، به چهار ایده دانشگاه دست یافتیم:
 1. ایده دانشگاه سنتی )9 بار تکرار شده(؛
2. ایده دانشگاه معاصر )8 بار تکرار شده(،
3. ایده دانشگاه جدید )2 بار تکرار شده(؛ 

4. یک ایده جدید به نام »ایده جامع علمی« )2 بار تکرار شده( که پژوهشگر در گذار 
از بررســی مصادیقی که مختص سند جامع علمی کشور است، بدان دست یافته 

است.

رویکرد ســند چشم انداز بیست ساله کشــور پیرامون ایده دانشگاه  ایرانی اسالمی در 
جدول 3 آمده است.

 جدول3. ایده هاي مربوط به دانشگاه  ایرانیـ  اسالمی در سندچشم انداز بيست ساله كشور
)مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، 1382( 

ایده مرتبطمصادیق در سندسر فصل ها

ايده دانشگاه سنتی معاصرعدالت محوریچشم انداز

ايده دانشگاه معاصرانضباطچشم انداز

ايده دانشگاه معاصرتوانا در توليد علم و فناوریچشم انداز

ايده چشم انداز بيست سالهامن، مستقل و مقتدرچشم انداز

ايده دانشگاه معاصرفعال، مسئوليت پذير و متعاملچشم انداز

ايده چشم انداز بيست سالهدست يافته به جايگاه اول اقتصادی، علمی و فناوریچشم انداز

ايده دانشگاه سنتی معاصرجامعه اخالقی و نوآوریچشم انداز

ايده دانشگاه سنتیتعامل سازنده و مؤثر با جهانچشم انداز
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در تحلیل و بررسی سند چشم انداز بیست ساله کشور، به سه ایده دانشگاه دست یافتیم : 
1. ایده دانشگاه سنتی )3 بار تکرار شده(؛
2. ایده دانشگاه معاصر )5 بار تکرار شده(؛

3. یک ایده جدید به نام »ایده چشم انداز بیست ساله« )2 بار تکرار شده( که پژوهشگر 
در گذار از بررســی مصادیقی که مختص سند چشم انداز بیست ساله کشور است، 

بدان دست یافته است.

رویکرد قانون برنامه پنجم توسعه دانشگاه  ایرانی ـ اسالمی در جدول زیر آمده است.

 جدول 4. ایده هاي مربوط به دانشگاه  ایرانی ـ اسالمی قانون برنامه پنجم توسعه
)معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور، 1389(

ایده مرتبطمصادیق در سندسر فصل ها

بازنگري متون، محتوا و برنامه هايعلم و فناوری ماده 15
ايده دانشگاه معاصرآموزشی و درسی دانشگاهی

ايده برنامه پنجمتدوين و ارتقاء شاخص هاي كيفیعلم و فناوری ماده 15

انجام فعاليت هاي آموزشی، پژوهشیعلم و فناوری ماده 15
ايده دانشگاه سنتی معاصر و نظريه پردازي

ايده برنامه پنجمهمکاري با حوزه هاي علميهعلم و فناوری ماده 16

ايده دانشگاه سنتی معاصر جديدآزادانديشیعلم و فناوری ماده 16

ايده دانشگاه سنتی معاصرارتقاء اعضاء هيئت علمیعلم و فناوری ماده 16

ارتقاء منزلت اجتماعی از طريقعلم و فناوری ماده 17
ايده دانشگاه سنتی معاصر فرهنگ سازي

تحلیل یافته هاي این جدول حاكي از این اســت كه در تحلیل و بررسی برنامه پنجم 
توسعه، به چهار ایده دانشگاه دست یافتیم:
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1. ایده دانشگاه سنتی )4 بار تکرار شده(؛
2. ایده دانشگاه معاصر )5 بار تکرار شده(؛
3. ایده دانشگاه جدید )1 بار تکرار شده(؛ 

4. یک ایده جدید به نام »ایده برنامه پنجم« )2 بار تکرار شــده(، که پژوهشــگر در 
گذار از بررسی مصادیقی که مختص برنامه پنجم توسعه کشور است، بدان دست 

یافته است.

بحث و نتیجه گیري 
هدف از این پژوهش تحلیل ایده هاي مربوط به دانشــگاه  ایرانیـ  اســالمی در اسناد 
تحولي آموزش عالي جمهوري اســالمي ایران است. به همین منظور پس از بررسي مباني 
نظري ایده هاي مربوط به شكل گیري دانشگاه در تجارب بشري اسناد تحولي آموزش عالي 
كه مشتمل بر )سند دانشگاه اسالمی،1392، سند چشم انداز بیست ساله 1382، سند جامع 
علمی کشور 1389 و قانون برنامه پنجم توسعه 1389( است با روش تحلیلي به طور عمیق 
و دقیق مورد تحلیل و بررسي قرار گرفت. یافته هاي حاصله از این اسناد حاكي از این است 
كه: در ســند دانشگاه اســالمی یکی از مأموریت های اصلی دانشگاه »تربیت متخصصین 
متعهد، ماهر و كارآفرین، تولید ، انتقال و انتشــار علم و فناوری، برخورداري از ساختاری 
كارآمد و اثربخش با تعامل سازنده و اثرگذار در سطوح ملی، منطقه ای و فراملی، حاکمیت 
اصول اعتقادی، احکام و اخالق اسالمی در تمامی ابعاد دانشگاه، توسعه وتقویت عقالنیت، 
خردورزي و خالقّیت در میان دانشــگاهیان در پرتو تعالیم اســالمي و توجه به همسویی 
مفاهیم وحیاني، عقالني و تجربي، توجه به قداســت علــم و فضای آموزش عالی و تلقی 
عبادت از تعلیم و تعلم و تكریم عالم و متعلم، تعهد به آرمان هاي انقالب اسالمي که بر پایه 
برخورداری از بینش و بصیرت دینی و سیاسی و ایفای نقش در عرصه های مختلف و حضور 
فعال در صحنه و تقویت دلبستگی به نظام و وفاداری به ارزش ها و صبر و پایداری درجهت 
تحقق آرمان های انقالب اسالمي، تقدم منافع ملی و مصالح عمومی بر منافع فردی و گروهی 
و اهتمام بر وحدت ملي با اولویت مقدم داشــتن منافع نظام بر منافع شــخصی و گروهی 
و ایفای نقش مؤثر دانشــگاه در حفظ مصالح نظام و تأمین منافع عمومی و وحدت ملی و 
در خدمت جامعه بودن دانشگاه ها، تمدن سازی دانشگاه ها با هدف تولید دانش، فرهنگ و 
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تمدنی با رویكرد اسالمی و آینده پژوهانه و تأثیرگذار و الگو برای دانشگاه های جهان و احراز 
مرجعیت علمی، تأکید بر وحدت در هدف و تعامل و همكاري همه جانبه؛ علمي، سیاسي، 
فرهنگي، اجتماعي و هنری حوزه و دانشگاه، تأکید بر توزیع و بهره مندي عادالنه از امكانات 
آمــوزش عالي در نظامات چهارگانه با تأكید بر عدالت آموزشــی، ارتقاء جایگاه هدایت گر 
خانواده در تعالی بخشــی علمي و فرهنگي دانشــجویان به منظور تقویت بنیان خانواده و 
گزینش بومی با تأكید بر مسئولیت پایان ناپذیر خانواده در امر تعلیم و تربیت با احترام به 
هویت دانشجو، انضباط بخشی ، اهتمام به مالزمات پیوستگی دو نظام آموزش عالی و آموزش 
عمومی، تقویت منطق خردورزي  و  روحیه  آزاداندیش مورد تأكید قرار گرفته اســت كه با 
ایده سنتي )دانشگاه های جندی شاپور، بیت الحکمه ، دانشگاه االزهر( و معاصر نزدیك است. 
دیدگاه هاي رونالد بارنت )2018( ترجمه رحمانی و باستانی )1398(، ذاکر صالحی )1396(،
)Kibry, 2005(; )Etzkowitz, 2004(; )Altbach, 2002(; )Delanty, 2001(; )Etzkowitz  &  
Leydesdorff, 2000( ; )Clark,1998(; )Scott,1998(; )Schleiermacher,1998(; )Newman,1873(

)كانت، 19۷9، ترجمه موسوی ، 1396(، همسو با رویكرد سند فوق الذكر است. 
دیگر اســناد مورد مطالعه دراین مطالعه ســند جامع علمي كشور )1389( است كه 
مبتني بر 5 فصل مي باشد. در این سند بر عدالت محوري، همگاني بودن، نو آوري ، عقل گرا 
بودن دانشــگاه ، آزاد اندیش بودن دانشــگاه ، ثروت آفرین بودن، تعامل فعال و الهام بخش 
بـــا محـیط جهـاني، اخالق محوري، روحیة تعاون و مشاركت و مسئولیت پذیري، تلفیق 
آموزش با تربیت وپژوهش و مهارت به عنوان مأموریت های اصلي دانشگاه مورد تأكید قرار 
گرفته اســت كه این ایده ها با دیدگاه )Delanty, 2001(، دیدگاه مارپیچ سه گانه دانشگاه ، 
صنعــت و دولــت )Etzkowitz & Leydesdorff, 2000(، دیدگاه دانشــگاه کارآفرین که 
 توســط )Clark,1998( مطرح گردید و وجوه دوگانه عیني و ذهني دانشــگاه كه توسط

)Schleiermacher,1998( دیدگاه یاسپرس )1959، ترجمه مهدی و مهرداد پارسا، 1398( 
كه طراح یگانگی آموزش و پژوهش است، همسو می باشد.

دیگر ســند مورد مطالعه ســند چشــم انداز بیست ســاله )1382( بود. در این سند 
مأموریت هاي دانشگاه را بر اساس »عدالت محوری ، انضباط، توانا در تولید علم و فناوری، 
امن، مستقل و مقتدر با سامان	دفاعی	مبتنی	بر	بازدارندگی همه جانبه، فعال، مسئولیت پذیر 
و روحیة	تعاون	و	سازگاری	اجتماعی،	دست یابي به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری 
در سطح منطقة آسیای جنوب غربی )شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای 
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همســایه( با تأکید بر جنبش	نرم	افزاری	و	تولید	علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، 
ارتقاء نســبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل، جامعة اخالقی و نواندیشی، 
دارای تعامل ســازنده و مؤثر با جهان بر اســاس اصول عزت، حکمــت و مصلحت را از 
مأموریت دانشگاه  ایرانی ـ اسالمی مي داند كه این گزاره ها به  ایده سنتي و معاصر نزدیك 
است و همسو با ذاکر صالحی )Delanty, 2001( ،)1396( كه دانشگاه را عرصه تعامل بین 
دانش، فرهنگ و جامعه می دانند و کارکرد دوم دانشگاه را کمک به »شهروندی فناورانه« 
می دانند، دیــدگاه )Schleiermacher,1998(; )Humboldt,1970( و كانت )19۷9؛ ترجمه 

موسوی، 1396( همسو است. 
دیگر اســناد مورد مطالعه قانون برنامه پنجم توســعه)1389 ( اســت. در این سند 
مأموریت هــاي دانشــگاه را در بازنگري متون، محتوا و برنامه هاي آموزشــی و درســی 
دانشــگاهی مبتنی بر آموزه ها و ارزش هاي دینی و هویت اســـالمیـ  ایرانی و انقالبی و 
تقویت دوره هاي تحصیالت تکمیلی با بهره گیري از آخرین دستاوردهاي دانش بشري، با 
اولویت نیاز بازار کار، نهادینه کردن تجارب علمی و عملی انقالب اسالمی و دفاع مقدس 
با انجام فعالیت هاي آموزشی، پژوهشی و نظریه پردازي در حوزه هاي مرتبط، همکاري با 
حوزه هاي علمیه و بهره مندي از ظرفیت هاي حوزه در عرصه هاي مختلف ، آزاداندیشــی، 
ارتقاء اعضاء هیئت علمی به نحوي که تا پنجاه درصد امتیازات پژوهشــی اعضاي هیئت 
علمی معطوف به رفع مشــکالت کشــور ، ارتقاء منزلت اجتماعی از طریق فرهنگ سازي 
تعریف شده است كه این دیدگاه با  ایده های معاصر )Delanty, 2001(، دیدگاه مصباحیان 
)1388( و )Readings,1996( و ایده هــای جدیــد همچون )Lyotard,1984( و یاســپرس 
)1959، ترجمه مهدی و مهرداد پارسا، 1398( و ایده های سنتی دانشگاه افالطونی  و ایده 

دانشگاه االزهر نزدیک است. 
با مجموع بررسی اسناد آموزش عالی و مجموعه نظریات در مورد ایده دانشگاه متوجه 
شدیم كه ایده اسناد تحولي آموزش عالي پیرامون دانشگاه  ایرانیـ  اسالمی ایده اي بر گرفته 
از جهان بیني اســالمي است كه دیدگاه هاي سنتي و معاصر دانشگاه را در ابعاد مختلف 
آموزش و پژوهش پوشش مي دهد. از این رو دانشگاه های ایرانی نیازمند یک بازاندیشی و 
نواندیشی در رسالت خود هستند تا بتوانند خود را با مأموریت هاي تحولي كه براي آنان در 
اسناد دیده شده است هماهنگ نمایند. بر اساس یافته های حاصله پیشنهاد می شود که: 
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الف( در سطح سیاست گذاری )ستاد(: پیشنهاد می شود که در تدوین اسناد آموزش 
عالی از جمله برنامة آمایش ســرزمین یا سند دانشگاه اسالمی که دفتر برنامه ریزی وزارت 
علوم مجری آن است در تدوین و بازنگری برنامه ها از یافته های این پژوهش استفاده شود.

عالوه بر این در تأســیس و توسعة رشته های آموزش عالی که دفتر گسترش آموزش عالی 
مجری آن می باشد از یافته های این پژوهش در توسعه و یا حذف برخی رشته ها استفاده شود. 
ب( در سطح دانشگاه ها: پیشنهاد می شــود در دفاتــر برنامه ریزی دانشگاه ها برای 
تدوین سیاست ها و برنامه های راهبردی دانشگاه از یافته های این پژوهش استفاده شود. 
همین طور در ســطح اعضای هیئت علمی و در دوره های آموزشــی دانش افزایی و ضمن 

خدمت، این ایده دانشگاه ایرانی ـ اسالمی، برای تغییر نگرش آنها به دانشگاه ارائه شود.
عالوه بر این به پژوهشگران عالقمند توصیه می شود در قسمت برنامه پنجم توسعه، 
ما به بررسی برنامة پنجم به دلیل ارتباط بیشتری که با بحث آموزش عالی دارد پرداختیم 
پیشنهاد می شــود که محققین بعدی ایده دانشگاه را در سایر برنامه های توسعه بررسی 
کنند؛ پیشــنهاد می شود الگوی مفهومی دانشگاه اســالمی ـ ایرانی به دست آمده از این 

پژوهش را در عمل مورد بررسی قرار دهند تا ببینند در سطح اجرا چگونه است.
این پژوهش همانند ســایر پژوهش هــا با محدودیت هایی مواجه اســت. از جمله  این 
محدودیت ها این است که عبارات و مصادیق هر کدام از ایده ها گاهی با هم همپوشانی باالیی 
داشت و پژوهشــگر را در اینکه عنوان های این واژه ها را در دسته بندی ایده ها قرار دهد گاه 
دچار دردسر و سردرگمی می کرد. محدودیت در انتخاب واژه ها و نام گذاری برای مصادیقی که 
خاص هر سند از مجموعه اسناد بررسی شده بود ، از دیگر محدودیت های این پژوهش است.

تشّکر و قدردانی:
پژوهشگران این مقاله، بر خود الزم می دانند که از نظرات ارزشمند متخصصان گرانقدر که در این 
پژوهش شرکت کرده اند و همین طور از جناب آقای رضا ماحوزی و دکتر غالمرضا ذاکر صالحی 

به خاطر ارائه دیدگاه های ارزشمندشان تشّکر و قدردانی نمایند. 
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چکیده
é هدف: رسيدن به قرائت جدید و كامل تری از حکمت متعاليه در خصوص ارتباط ميان مؤلفه های 
افکار، احوال و اعمال و چگونگی آن در پيامدهای الگوی تربيت دینی در آموزش وپرورش، هدف 
از نگارش این مقاله است. در نگاه رایج، افکار انسان بر احوال و احوال او بر اعمالش مؤثر است. 
چنين به نظر می رســد كه در برداشت فوق كه به صورت  دیدگاهی غالب درآمده است، رابطة 
افکار، احوال و اعمال، یک جانبه و خطی است و پيامد آن، اهميت دادن به كالس های نظری 
و تأكيد بر محتوای آموزشی برای تربيت دینی خواهد بود كه تاكنون نتایج ارزنده ای به همراه 
نداشته است. این مقاله با این پرسش اصلی كه »دیدگاه انسان شناختی صدرالدین شيرازی در 
خصوص رابطة ميان افکار، احوال و اعمال، چه اشارات تربيتی درزمينة مبانی، اهداف و اصول 
تربيت دینی فراهم می نماید؟«، نظر مالصدرا را دراین باره بررسی نموده و در راستای تدوین 

الگوی تربيت دینی بر این اساس، برآمده است.
é هدف: روش پژوهش استنتاجی است.  

é يافته ها:  دســتاوردهای  این پژوهش، حاكی از آن بوده اســت كه صدرالمتألهين ميان سه 
مؤلفة یادشده، معتقد به تأثير و تأثر متقابل و هم سنگ است و به عبارت  دیگر، قائل به دور 
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هرمنوتيک ميان سه مؤلفه افکار، احوال و اعمال است؛ بنابراین، در حکمت متعاليه، نه تنها 
نگاه خطی جایگاهی درخور ندارد، بلکه تأثيرات چند سویة مؤلفه ها و ارتقای وجود آدمی 

در این سيِر رو به تزاید، مورد تأكيد است. 
é نتیجه گیری: بــا توجه به چنين رویکردی، مبانی، اهــداف و اصول تربيت دینی موردنظر 
مالصدرا نيز به جای تربيت شــناخت محور و یک ســویه، بر تعليم و تربيت چند سویه و 

چندجانبه نگر تأكيد دارد.

واژگان کلیدی:  تربيت دینی، صدرالمتألهين، دور هرمنوتيک، افکار، احوال، اعمال

مقدمه
تحقیقات حاکی از آن اســت که خروجی آموزش وپرورش در کشــورهای مسلمان و 
غیرمسلمان در سال های اخیر، علی رغم توفیقات زیاد در بهره مندی از دانش نوین، تربیت 
مطلوبی را از حیث اخالق و دین به دســت نیاورده اســت )داوودی، 1390، یزدخواستي ، 
بابایي فرد ، كیاني، 1397(؛ هرچند تالش های زیادی در باب آسیب شناسی تربیت دینی و 

راهکارهای متفاوت انجام گرفته تا کارامدی آن  را افزایش دهند.
برای نمونه کاویانی و نوروزی )1397( در پژوهشی، اصلی ترین آسیب تربیت دینی را 
عقل گرایی محض معرفی کرده اند و یا اســالمیان )1397( با تأیید محتوا و روش تدریس 
موجود، مشکل را در ساختار نظام رسمی تعلیم وتربیت می داند. همچنین داودی )1398( 
پس از بررســی امکان تربیت دینی، با افرادی چون هرســت که امکان تربیت دینی را رد 
کرده انــد، مخالفت نموده و امکان تربیت دینی در تربیت رســمی را تأیید نموده اســت، 
لکن تمام پژوهش ها، تربیت دینی را در کنار ســایر ســاحت های تربیت قرار می دهند و 
بــه محتوا محور بودن تربیت دینی تأکید می نمایند، حتی مصباحی جمشــید )1398( و 
طهماســب زاده شیخالر،  عظیم پور )1398( الزمة رســیدن به تربیت دینی را عقالنّیت و 

شرط تحقق آن  را تعّقل و شناخت معرفی می کند.
به نظر می رسد که تربیت دینی را می توان به دو صورت مورد مداقه قرارداد. در رویکرد 
اول، تربیت دینــی در کنار دیگر ســاحت های تربیت قرار می گیرد. یکی از ســاحت های 
انســان، ساحت باورها و عقاید دینی است؛ آن گونه که تربیت سیاسی، اجتماعی، اخالقی 
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و سایر انواع تربیت وجود دارد، در کنار آنها تربیت دینی نیز وجود دارد؛ بر همین اساس، 
تربیت دینی با تربیت اخالقی در یک ساحت قرارگرفته و از سایر ساحت ها جدا گشته است. 
این رویکرد غالب دربارة تربیت دینی است؛ تا آنجا که آخرین سند رسمی آموزش وپرورش 
نیز، به تفکیک ســاحت ها و ابعاد تربیت پرداخته است؛ درحالی که مصباح یزدی )1388( 
معتقد اســت: این گونه نگاه، نه تنها خدمت به دیــن نخواهد بود، بلکه تخریب دین و در 
راستای خدمت به سکوالریسم می باشد. برای نمونه اگر تربیت سیاسی و دینی را جدا در 

نظر گیرند، به جدایی دین از سیاست و سکوالر کردن آن دامن زده اند.
رویکــرد دوم که کمتر موردتوجه قرارگرفته  این اســت که تربیت دینی، جهت گیری 

خاصی است که دین به تمام امور انسانی می بخشد و به قول افالطون:

هر تربيتی كه دينی نباشد، ناقص است و باطل و هر دولتی كه شهروندانش از اين 
اصول بزرگ روی گردان بوده، يا از ديدن آنها نابينا باشــند، دولتی است روبه زوال 

)جعفری، 1389(.

 در ایــن نــگاه، تربیت دینی، هم عرض ســایر تربیت ها )مانند تربیت شــناختی یا 
عاطفی( لحاظ نمی شــود؛ بلکه دین تمام شئونات آدمی را در برمی گیرد و انسان را در 
راستای رضای الهی سیر می دهد؛ لذا اگر قرار است تربیت دینی را در تمام ساحت های 
انســانی ساری و جاری دانست، باید به تمام ابعاد روح یعنی »بینش، گرایش و کنش« 
)مصباح یزدی، 1388( توجه شــود و اینکه در رویکردهای متفاوت، فقط به جنبه ای از 
بعِد روح، توجه می شــود، به دلیل آن است که تربیت دینی را در عرض تربیت های دیگر 

قرار می دهند.
این نگاه های مختلف، ناشــی از رویکردهای فلســفی متفاوت اســت، چراکه برخی از 
فیلسوفان از تأثیر یک جانبة علم بر احوال و اعمال و برخی از تأثیر یک جانبة اعمال بر افکار 
سخن می گویند. برای نمونه، افالطون در بحث اخالق، برآن است که عمل نیک درگرو علم 
به نیکی است. درصورتی که انسان ها به کار نیک، علم داشته باشند، بدی نمی کنند )فروغی، 
1390(. ارسطو )1369( مؤلفه های دیگری چون انگیزِش برخاسته از احساسات و عواطف 
را نیز در این امر دخالت می دهد؛ لکن مارکس )راســل، 1365(، نیچه )فروغی، 1390( و 
 هایدگر )اسمیت، 1380( در تقدم میان علم و عمل، نگاه یک جانبة تأثیر عمل بر علم را دارند.

با توجه به آنچه گذشت اواًل امروزه با توجه به مشکالت و معضالت موجود در جوامع 
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مختلف، گرایش به پژوهش هــای مبنایی در خصوص باورها و ترویج دین و دینداری، از 
اهمیت و ضرورت باالیی برخوردار گردیده است )خالق خواه و مسعودی، 1389، مرزوقي و 
دهقاني، 1398(. ثانیًا رویکردهای فلسفی مختلف، منجر به خروجی های تربیتی متفاوتی 
می شود که نگاه رایج و یک جانبه گرایانه در برخی از رویکردهای فلسفی منجر به جدایی 
تربیت دینی از سایر تربیت ها گشته و نیز به یکی از ساحت های انسانی از جمله شناخت، 
توجهی بیشتری شده و کمتر به عواطف و اعمال دینی توجه می شود؛ لکن به نظر می رسد 
که ابتدا باید نگاه را نســبت به تربیت دینی تغییر داده و سپس در فرآیند تربیت دینی از 

یک جانبه گرایی پرهیز شود.
پژوهش حاضر با نگاهی متفاوت، در پی بررســی این موضوع اســت که آیا بر اساس 
دیدگاه صدرالدین شیرازی، میان افکار، احوال و اعمال انسان رابطه ای متقابل وجود دارد؟ 
و این نگاه، منتج به چه مبانی، اهداف و اصولی درزمینة تربیت دینی دانش آموزان خواهد 

شد؟

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
جهت ورود به بحث مبانی نظری ضروری اســت تا به تعریف مفاهیم اصلی پژوهش 

پرداخته شود.
قــوای وجودی انســان از نظر کلی ســه قوه اســت؛ عالمه، شــوقیه و عامله که در 
تمامی کارهــای ارادی انســان ها دخالت دارند.کار قــوة عالمه، درک کــردن، تجزیه، 
تحلیــل و ترکیب صور ذهنی اســت )مطهری، 1361(. آنچــه در این پژوهش به عنوان 
افکار موردنظر اســت، شــناخت های انسان اســت که برآمده از قوة عالمه اند. همچنین 
منظــور از احوال در این پژوهش، آن حاالت و احساســاتی هســتند کــه برآمده از قوة 
 شــوقیه اند. در این پژوهــش، عواطف نیز زیرمجموعــة احوال، قــرار می گیرند. اعمال

نیز امر برآمده از قوه عامله بشر هستند که ارادی بودن و نقش آفرین بودن شخص در آن 
باید وجود داشته باشد )Dancy& Sandis, 2015(؛ بنابراین شناخت ها، نتیجه قوه عالمه و 
احوال، محصول قوه شوقیه و اعمال، برآمده از قوه عامله انسان هستند؛ اما در بسیاری از 

مواضع، سه مورد دوم به جای سه مورد اول هم به کار گرفته می شوند.
تعریف غالب از دور هرمنوتیک نیز آن است که در فهم متن، شناخت اجزاء بر شناخت 



61

محمدرضا حاجی محمدرفیع،  ابوالفضل غفاری و ...

مبانی، اهداف و اصــول تربیت دینی دانش آموزان مبتنی 
بــر پذیرش دور هرمنوتیــک میان افکار، احــوال و اعمال در 

حکمت متعالیه

57 - 88

ë  سال پنجم
ë  شمارة  4

ë  شمارة پیاپی 17
ë  زمستان 1399

کل و شــناخت کل بر شناخت اجزاء، تأثیرگذار است؛ این تعریف، تعریفی محدودکننده 
بــرای دور هرمنوتیک اســت؛ چراکه دور هرمنوتیکی محدود به متــن نبوده و اعمال و 
افکار آدمی و حتی مســائل مرتبط با مباحث اجتماعــی و اقتصادی را نیز دربر می گیرد 
)مســعودی، 1382(؛ بنابراین دور هرمنوتیک جریانی واقعی و عینی است و برخالف دور 

منطقی که باطل است، امر محال نیست.
استفاده از اصطالح دور هرمنوتیکی در این پژوهش، به جهت تأثیر و تأثری است که 
مؤلفه ها به صورت هم وزن، بر یکدیگر دارند. البته استفاده از دور هرمنوتیک با این نگاه عام، 
مسبوق به سابقه است. برای نمونه؛ در تحقیقی، ادعا می شود که میان ورزش و هنر، ارتباط 
وجــود دارد که آن  را از طریــق دور هرمنوتیک اثبات می نماید که دور هرمنوتیک میان 
تجربه، بازیکن)نوازنده( و شــنونده برقرار می شود )Edgar, 2013(؛ همچنین در تحقیقی 
دیگر، یکی از کاربردهای عملی از دور هرمنوتیک برای نوشتن پیشینة پژوهش در مقاالت 
علمی پیشنهادشده اســت )Boell & Cecez-Kecmanovic, 2010(. پژوهشگران دیگری 
)Lawler& Trevatt& Elliot& Leary, 2019(، در خصوص بیماری دیابت و پرستاران آنها، 
از دور هرمنوتیک در مطالعه و جمع آوری شواهد موردنیاز خود استفاده کرده اند. چنانچه 
مالحظه می شود اســتفاده از اصطالح دور هرمنوتیک، مختص به حوزة معرفت شناسی 

نیست و می تواند در حوزة وجودشناسی و انسان شناسی نیز کاربرد داشته باشد.
باعنایت به تعاریف واژگان اصلی مورد اســتفاده  این پژوهش، نیاز اســت تا به مبانی 
عام انسان شــناختی صدرالدین شیرازی که در اســتنتاج های این پژوهش موردنیاز است 

پرداخت.

اتحاد عاقل و معقول: یگانه شدن ادراک کننده و ادراک شونده، از نوع وجودی است 
و آن بدین معناســت کــه وجود درک کننده باوجود درک شــونده، متحد و یگانه 
می شــوند )صدرالدین شــیرازی، 1368(. نفس در بدو تولد خالی از هرگونه کمال 

است و با ادراکاتش و نیز اتصال وجودی به مدرک خود، ارتقاء می یابد.

مســاواق وجود با علم: در نگاه صدرالدین شیرازی )1375 الف( نفس، امری مادی 
اســت که با اولین ادراک، فعلیت یافته و عالم می گردد و نســبت هریک از مراتب 
نفس که عین خود اوســت با هر صورت ادراکی به منزلة یک ماده و صورت است. 
طبق نظر صدرالدین شــیرازی علم از سنخ وجود است و آدمی با رشد علِم خود بر 
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مرتبة وجودی خود می افزاید و با توجه به  این مبنا، در نوع انسان نیز مرتبة متفاوتی 
نسبت به افراِد نوع کسب می نماید.

رابطة نظر و عمل: چون صدرالدین شــیرازی، قائل بر »اصالت وجود« است و آن  را 
حقیقتی واحد و ذومراتب می داند، در اسفار اربعه )1368( به  این موضوع اشاره و بر آن 
تأکید می نماید که صفاتی نظیر علم، قدرت، حیات، اراده و حتی عمل اوصافی هستند 
 که از وجود نشأت گرفته و سرمنشأ واحدی دارند و درواقع اموری مترادف یکدیگرند
 وی صراحتًا تأکید دارد که بین قوة عامله و عالمه و برعکس، تفکیکی وجود ندارد.

رابطة رشــد عقالنی و تعالی سعادت بشر: صدرالدین شیرازی)1390( عقیده دارد 
که ســعادت از ســنخ وجود و لذا مقول به تشکیک است، پس سعادت را نیز امری 
تشکیکی دانسته که افضل، اکمل و اشرف آن  را مختص به حضرت باری تعالی می داند 
و ضعیف ترین و پست ترین آن  را در وجود هیوال، زمان و حرکت و نظایر آنها معرفی 
می کند. از نظر صدرالدین شــیرازی )1390( »سعادت در موجوداِت عقالنی، برتر، 
لذت بخش تر و کامل تر است نسبت به سعادت در موجودات مادی و دنیوی« است؛ 
پس سعادت امری وجودی است، با ارتقای رشد عقالنی، وجود رشد نموده و با ارتقای 
وجود، تمامی صفات وجودی آدمی از جمله تعالی ســعادت بشری رخ خواهد داد.

رابطة احساسات در معادالت وجودی انســان: صدرالدین شیرازی )1375( معتقد 
است: انسان با هر چیزی كه نسبت به آن محبت )عاطفه( نشان دهد، نوعي از اتحاد 
وجودي با آن پیدا خواهد نمود؛ در نتیجه ضمن اینكه مطلوب اســت با موضوعات 
ارزشمند و متعالي، ارتباط برقرار نماید، نوع نگرش خود را به مبداء و واجب الوجود 
تعالي بخشــد تا داراي بهترین اتحاد وجودي گردد. وي معتقد اســت انسان با هر 
چیزي كه به آن عاطفه دارد در روز حشــر برانگیخته خواهد شد؛ بنابراین با رشد 
عواطف که از صفات وجودی انســان است، وجود انسان ارتقاء می یابد و با توجه به 
مبنای مساوقت وجود با علم، در اثر ارتقای وجودی که از رشد عواطف کسب نموده 

است، رشد علم نیز پدیدار خواهد شد.

حکمای اســالمی در نســبت میان افکار، احوال و اعمال، عقیده دارند که قوة عامله 
تحت تأثیر قوة شــوقیه و قوة شوقیه مؤثر از قوة عالمة مدرکه است )مطهری، 1361(. از 
نظر ابن سینا )1362( برای برانگیخته شدن اراده یا همان شوق باید تصّور مفید بودن و یا 
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مضر بودن امری وجود داشته باشد. تصّور مفید بودن یا مضر بودن، یا از تخّیل و یا از تعّقل 
سرچشمه می گیرد؛ بنابراین ادراک بر شوق و نهایتاًً شوق بر عمل مؤثر است. ابن سینا در 
کتاب عیون الحکمه خویش به بررســی نسبت میان افکار، احوال و افعال پرداخته است و 
فخرالدین الرازی )1373( در شرح این کتاب برنگاه خطی وی تأکید دارد. این نگاه خطی 

رایج، در نمودار 1، ترسیم  شده است.

احوال اعمالافکار

نمودار 1. نگاه خطی ميان افکار، احوال و اعمال

در نگاه اول، صدرالدین شیرازی )1375 الف( نیز قدم نخست را تصّور یک امر می داند 
و سپس تصدیق به مفید بودن و بعد از آن شوق جذِب امر موافق با طبع آدمی، قوة عاملة 
انســان را تحریک و ســپس عمل رخ می دهد. در این فرآیند، جهت ها به یک طرف بوده 
و تأثیر یک جانبه به طرف دیگر مؤلفه های مذکور موردتوجه اســت. بدیهی است خروجی 
تربیتی این نگاه، تعلیم و تربیت یک جانبه و شــناخت گرا و تمرکز بر کالس های تئوری و 
نظری در جهت معرفت افزایی بوده و برنامه ریزی آموزش رسمی نیز بر این اساس طراحی 
گردیده است. هرچند این رویکرد، صحیح و قابل استناد است، اما کامل به نظر نمی رسد. 
در این پژوهش عالوه بر استفاده از تأثیر افکار بر احوال، و احوال بر اعمال، تأثیر متقابل و 

دوری مؤلفه ها نیز موردتوجه قرار می گیرد.
در پژوهش های بررسی شده آنچه به  این مقاله نزدیکتر است، پژوهش آقاگلی)1395( 
اســت که  ایمان را حاصــل هم گرایی عقل و عاطفه از نظر صدرالدین شــیرازی می داند. 
ایشــان، دو مؤلفة اصلی از مؤلفه های موردبحث در این پژوهش را مورد بررسی قرار داده 
و به  این نتیجه رســیده است که در حکمت متعالیه، تأثیر متقابل عقل و عاطفه، مشهود 
اســت. عبداللهی دهکی )1396( به بررســی رابطة بین علم و عمل در حکمت متعالیه 
پرداخته اســت. وی در این تحقیق نتیجه می گیرد کــه علم و عمل در حکمت متعالیه 
رابطة متقابل دارند. علم و عمل هردو سازندة انسان هستند و آدمی را به کمال می رسانند. 
انســان در اوج کمال خویش به درجة وحدت بین علم و عمل می رسد. علم او عین عمل 
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او و عمــل او عین علم او می گــردد. علم الهدی)1384( نیز، بــا توجه به مبانی حکمت 
متعالیه و آیات قرآن کریم به داللت های آن در برنامه درسی اشاره کرده و به نتایجی چون 
»طرد ثنویت گرایی«، »طرد خود بنیادی«، »وحدت گرایی معرفتی« و »تذکر موقعیت« در 
بنیادهای تربیت اسالمی دست یافته است. از نگاه  ایشان نیز صدرالدین شیرازی، فیلسوفی 
وحدت گراســت و نمی توان یک جانبه گرایی را به وی نســبت داد. آزین )1394( نیز در 
بســتر حکمت متعالیه بر وحدت گرایی به ابعاد وجودی و زندگی دانش آموز تأکید دارد. 
بر اســاس این رویکرد، تفکیک ساحت های وجودی انسان برای طراحی برنامه درسی را 
نمی توان در افکار صدرا یافت؛ بلکه نگاه هم گرایی و وحدت گرایانه مورد تأکید اســت. از 
نگاه آزین، صدرالدین شیرازی فیلســوفی وحدت گراست و تفکیک انگاری وی، خطاست. 
ایزدی و فرامرز قراملکی )1389( هم به رویکردهای تفکیک انگاری روش شناختی صدرا 
انتقــاد نموده و وحدت گرایی را در آن تأکید می نمایند. لذا با توجه به پژوهش ایشــان، 
روش شناســی صدرالدین شــیرازی نیز دارای هم گرایی و یک پارچگی است. خالق خواه و 
مسعودی )1389( معتقدند در تربیت دینی، برخی از مؤلفة شناخت، گروهی مؤلفة عمل و 
عده ای از مؤلفة احساسات و عواطف استفاده می کنند که مجدداًً ناشی از رویکردهای خطی 
و اهمیت دادن به یک قوه از قوای انسانی در تربیت است. باتوجه به مطالبی که گذشت، 
می توان نتیجه گرفت که گرچه برخی از محققان به رویکرد ُکل نگر صدرالدین شــیرازی 

اذعان دارند، لکن هنوز نگاه یک جانبه گرایانه در خروجی مدل های تربیتی، رواج دارد.

روش شناسی پژوهش
از آنجائی که پژوهش های فلســفی، عمدتًا ماهیتی نظرورزانه دارند، این پژوهش نیز 
برآن اســت تا با مراجعه به آثار صدرالدین شیرازی، از جمله اسفار اربعه، المبداء و المعاد، 
رســائل فلسفی، شواهد الربوبیه، کسر اصنام جاهلیه، تفســیر قرآن کریم و شروحی که بر 
آثار ایشــان نوشته  شده اســت مانند رحیق مختوم )جوادی آملی، 1386( و شرح فارسی 
اسفار)حسن زاده آملی، 1387(، به پرسش تحقیق در بخش مبانی فلسفی با روش قیاسی و 
برای یافتن اهداف و اصول تربیت دینی، از الگوی اصالح شده فرانکنا )باقری، 1389( با ابزار 
فیش برداری پاسخ دهد. از آنجائی که صدرالدین شیرازی فیلسوف تعلیم و تربیت نیست، 
الزم اســت دیدگاه های تربیتی وی در مورد اهداف و اصــول تربیت دینی، از دیدگاه های 
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فلسفی وی در خصوص هستی، معرفت، انسان و ارزش، استنتاج شود. استنتاج قیاسی در 
روش اصالح شدة فرانکنا، روشی است که به کمک »بایدآغازین« که باالتر از آن برای انسان 
هدفی متصور نیست و سه نوع از مبانی )مبانی عام انسان شناختی، مبانی انسان شناختی 
مبتنی بر دور هرمنوتیک میــان افکار، احوال و اعمال و مبانی تربیت دینی(، هدف غایی، 
اهداف واســطی و اصول تربیت دینی را به دســت آورد. مبانی عام انسان شناختی و مبانی 
انسان شــناختی مبتنی بر دور هرمنوتیکی میان افکار، احوال و اعمال، در حکمت متعالیه 
قابل استناد است اما مبانی، اهداف و اصول تربیت دینی، نیاز به استنتاج از مبانی مذکور دارد.

یافته های پژوهش
یافته های پژوهش بر دو محور اصلی اســتوار اســت. بخش نخست، تحقیقی فلسفی 
درخصــوص امــکان دور هرمنوتیک میان افــکار، احوال و اعمال و نیز مبانی فلســفی 
تربیت دینــی مبتنی بــر دور مذکور در حکمت متعالیه اســت و بخش دوم در خصوص 

داللت های تربیت دینی از این مبانی فلسفی است.

بخش نخست ...........................................................................................
مبانی انسان شناختی مبتنی بر دور هرمنوتیک میان افکار، احوال و اعمال

تأثیر متقابل افکار و احوال: صدرالدین شیرازی افکار را بر احوال و احوال را بر افکار 
مؤثر می داند.

همان طور كه حکمت مانع محبت باطل )احوال( و موجب تقوا و زهد )اعمال( 
در دنياست، عالقه به دنيا )احوال( مانع فراگيری حکمت )افکار( می گردد ) جوادی 

آملی به نقل از صدرالدين شيرازی ،1386(. 

در این بیان، ابتدا از تأثیر افکار بر احوال و احوال بر اعمال و سپس به تأثیر احوال بر 
افکار سخن می گوید.

تأثیــر متقابل افکار و اعمال: صدرالدین شــیرازی )1366( هدف اعمال صالحه را 
نجات نفس از عالئِق پســتی می داند که منجر می شود تا آیینه قلب تیره و مکدر 
شده و مانع فهم حقایق می گردد. از نظر وی )1366( عمل، مشروب کنندة دانه های 
معرفت در قلب است، بنابراین صدرالدین شیرازی معتقد است همان طور که افکار 
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انســان بر اعمالش مؤثر است، عمل نیز اثرات متفاوت و مهمی بر نفس قائل است 
که یکی از آنها کسب معرفت است؛ و در شواهد الربوبیه )1375 الف( می نویسد:

نفس هنگام رسيدن به مرتبة كمال عقلی و بی نيازی از حركات فکری، دو قوة 
مزبور)عالمه و عامله( به قوة واحدی مبدل گشته و در اين هنگام، علم او عين عمل 

و عمل او عين علم می گردد.
باهر مرحله از رشــد آدمی، فاصلة علم و عمل کم شده و تا جایی می رسد که از یک 
وحدت وجودی برخوردار می گردد و علمش عین عملش و عملش عین علمش می شــود 
 و صراحتًا تأکید دارد )1368( که بین قوة عامله و عالمه و برعکس، تفکیکی وجود ندارد

؛ بنابراین همان گونه که علم، می تواند منجر به عمل شود؛ عمل نیز می تواند منجر به علم 
شود. عمِل انسان ها می تواند به کسب معرفت منجر شود.

تأثیر متقابل احوال و اعمال: در نگاه رایج، علوم مقدماتی بر احوال انسان تأثیرگذار 
اســت و نیز احوال آدمی بر اعمال او مؤثرند؛ اما در ادامه صدرالدین شیرازی عقیده 
دارد )1381( این اعمالی که از شناخت اولیه حاصل شد، مجدداًً بر احوال او مؤثر 
بوده و احوال، نیز شناخت جدیدی را حاصل می نمایند. تأثیر افکار، احوال و اعمال، 

در یک سطح باقی نمانده و موجبات رشد انسان را فراهم می سازد.

دور هرمنوتیک میان افکار، احوال و اعمال: صدرالدین شــیرازی)1381( معتقد 
اســت، ظاهربینان و كوته اندیشان و كســانی را كه در اوِل قدم تفكر درمانده اند، 
چنین به نظر می رسد كه علوم، مقدمة احوال و احوال مقدمة اعمال اند و بدین جهت 
اعمال در نظر آنان برتری دارد، زیرا هدف آخرین است؛ و اما آنان كه بینشی ژرف 
و خمیــره ای نورانی دارند، امر را برعکس این می دانند، یعنی اعمال را برای تحّول 
احوال و احوال را برای ارتقای افکار می خواهند. این خود به تنهایی نشــان می دهد 
کــه همان طور که افکار بر احوال و احوال بر اعمال تأثیر دارد، اعمال نیز بر احوال 
و احوال بر افکار مؤثر اســت. صدرالدین شیرازی )1366( معتقد است اهل ظاهر، 
شــناخت را حاصل می کنند تا به احوال برسند و احوال را به دست می آورند تا به 
اعمال برســند؛ اما صدرالدین شیرازی تصریح می کند که اهل بصیرت برخالف این 
سیر را می خواهند و اگر دست به عمل میزنند، برای رسیدن به علم الهی است. وی 

به صراحت تأکید دارد که اعمال بر احوال و احوال بر افکار مؤثرند.
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عالوه بر آنچه از صدرالدین شــیرازی به طور مســتقیم نقل شد؛ می توان گفت، تمام 
اوصافی که واجب الوجود با ممکن الوجود مشــترک باشــد، وجودی است )جوادی آملی، 
1386(، بنابراین علم، عواطف و عمل نیزکه در انسان و خدا مشترک است، اموری وجودی 
هستند. از طرف دیگر هرگاه بپذیریم که علم مساوق با وجود است، می توان این معادله را 
به صورت دیگری بسط داد که وجود مساوق با علم، عاطفه و عمل است؛ چراکه تمام این 
اوصاف وجودی هستند و با رشد هر یک از این مؤلفه ها، باید انتظار رشد مؤلفه های دیگر 
را داشت. چیزیکه در این پژوهش از آن به دور هرمنوتیک میان افکار، احوال و اعمال یاد 
می شــود. در این دور، رشد انسان به قدری باال می رود که علم او با عملش یکی می شود. 

نمودار2 دور هرمنوتیک میان افکار، احوال و اعمال را به صورت خالصه نمایش می دهد.

)اعمال = افکار( 

احوال یا افکار
یا اعمال   

افکار یا احوال
   یا اعمال

احوال یا افکار یا اعمال

احوال یا افکار یا اعمال

ل یا اعمال
یا احوا

ار 
فک

ا

اعمال یا احوال یا افکار

نمودار2. دور هرمنوتيک ميان افکار، احوال و اعمال در حکمت متعاليه

مبانی تربیت دینی
همان گونه که گذشت صدرالدین شــیرازی فیلسوف تعلیم و تربیت نیست، بنابراین، 
اهداف و اصول تربیتی را می بایســت از مبانی فلسفی وی استنتاج نمود. اکنون با تعمیم 
مبانی مبتنی بر دور هرمنوتیک میان افکار، احوال و اعمال؛ بر افکار، احوال و اعمال دینی، 
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می توان مبانی تربیت دینی مبتنی بر دور هرمنوتیک را به صورت زیر بیان نمود:
مبنای تأثیر متقابل افکار و احوال، در تربیت دینی: چنانکه گذشت، علم انسان بر 
احوالش مؤثر است. این علم و احوال در تمام ساحت ها از جمله در ساحت باورها و انگیزه های 
دینی مطرح است؛ براین اساس، می توان از تأثیر افکار و باورهای دینی در احوال و احساسات 
دینی و استنتاج اصول تربیت دینی استفاده نمود؛ بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که 
»افکار و باورهای دینی انسان در احوال و عواطف دینی او مؤثر است.« همچنین در مبنای 
انسان شناختی مبتنی بر دور هرمنوتیک میان افکار، احوال و اعمال، تأثیر احوال بر افکار 
بررسی شد که نشان می دهد در معادالت وجودی انسان، عالوه بر آنکه شناخت ها و افکار 
انسان بر احوالش مؤثرند، احوال و احساسات و عواطف انسانی نیز، در کسب شناخت ها و 
افکار جدید نقش یکسان، هم سنگ و هم وزن دارند. بدیهی است با توجه به مبنای موردبحث، 
درصورتی که احساسات و عواطف و احوال انسان مورد تحریک و تهییج قرار گیرند، افکار، 
باورها و شناخت های انسان نیز به تبع آن مورد تحّول قرار می گیرند و نیز درصورتی که 
عواطف دینی انسان تحریک شود، این تغییر احوال، به تغییر شناخت ها و باورهای دینی 
نیز منجر خواهد شد و این ارتقای افکار کمک به مسیر الهی شدن انسان می نماید؛ بنابراین 
می توان چنین نتیجه گرفت که »احوال دینی انسان بر افکارش در سیر الی اهلل مؤثر است.«

منجر  احوال  تغییر  هرگونه  تربیت دینی:  در  اعمال،  و  احوال  متقابل  تأثیر  مبنای 
به ایجاد اعمالی متناسب با آن احوال خواهد شد؛ بنابراین در عرصة احوال دینی در منظومة 
تربیت دینی نیز این امر قابل تعمیم است، پس در وجود آدمی تغییر هرگونه احوال دینی 
منجر به انجام اعمال دینی خواهد شد و اعمال دینی)انجام واجبات و مستحبات و نوافل( 
در نزدیکی به خداوند تأثیر دارد؛ بنابراین »احوال دینی بر اعمال انسان در قرب به خداوند 
متعال مؤثرند.« همچنین همان گونه که گذشت در حکمت متعالیه، اعمال انسان بر احوالش 
تأثیرگذار است. این امر مخالف نگاه و رویکرد خطی و یک جانبه است که تاکنون طرفداران 
بسیاری در بین حکما داشته و دارد. در تربیت دینی، درصورتی که اعمال دینی از انسان 
سربزند، این اعمال منجر به تغییر احوال، احساسات و عواطف دینی خواهد شد؛ بنابراین 

»اعمال دینی انسان بر احوالش در رشد دینی او مؤثر است.«

مبنای تأثیر متقابل افکار و اعمال، در خدایی شدن: نه تنها در حکمت متعالیه، بلکه 
نظر بیشتر حکما بر این مبنا استوار است که افکار آدمی، منجر به تولید اعمال جدیدی 
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می گردد. از این امر مورد اجماع می توان در تربیت دینی نیز استفاده نمود که کسب باورهای 
دینی، منجر به ایجاد و انجام اعمال دینی خواهند شد. انجام اعمال دینی به انسان درراه 
خدایی شدن کمک می نماید؛ بنابراین »افکار دینی انسان بر اعمال دینیاش در جهت خدایی 
شدن مؤثر است.« همچنین باتوجه به آنچه گذشت، در حکمت متعالیه، اعمال انسان باعث 
کسب باورها، علوم و شناخت های جدید میگردند. در عرصه تربیت دینی از این مبنا می توان 
استفاده کرد تا با استنتاج اصول و روش های تربیت دینی در ارتقای انسان در مباحث دینی 
و درنتیجه در تشبه او به خداوند سبحان در اسما و صفات استفاده نمود؛ بنابراین می توان 

چنین نتیجه گرفت که»اعمال دینی انسان بر افکار دینی او در تشبه به خدا مؤثر است«.

مبنای تأثیر و تأثر تمام قوا بریکدیگر)دور هرمنوتیک( در تربیت دینی: باتوجه به 
مبنای دور هرمنوتیک میان افکار، احوال و اعمال در حکمت متعالیه، می توان این مبنا را 
به تربیت دینی نیز تعمیم داد و این گونه نتیجه گیری کرد که با وجود تعدد قوای انسان، 
این قوا در برهم کنشی دائمی و هم وزن هستند. با تغییر یکی از قوا، قوای دیگر نیز تغییر 
خواهندکرد و اگر این تغییر در جهت تربیت دینی باشد، ارتقای تمام قوا در این زمینه 
خواهد بود؛ بنابراین اهمیت دادن به تمام قوا و حرکت به سمت نگاه جامع در تربیت دینی 

امری الزم است و تمام قوا بریکدیگر در تربیت دینی مؤثرند.

 مبنای تأثیر بیشتر احوال و اعمال دینی در سنین پائین: در ابتدای این مبنا از مبانی
تربیت دینی، ذکر چند نکته ضروری به نظر می رسد:

 1.  از نظر صدرالدين شــيرازی انســان در سير تکاملی خود دارای سه نشئه وجودی 
است. اولين مرتبه، ادراك حســی و طبيعی كه مظهر آن حواس پنج گانه است. 
مرتبه دوم، تخّيل اســت كــه مظهر آن حواس باطنی به خصــوص قوه خيال و 
به عبارتی، هم عرض احوال در اين پژوهش اســت و مرتبه سوم، نشئه عقلی است 
كه مظهر آن قوه عاقله است. لذا انسان دارای سه مقام می تواند باشد: مقام »حس 
و طبيعت«، »نفس و خيال« و »مقام عقل و قدس« و انسان نيز می تواند از يکی 
از اين سه وجود برخوردار باشد: انسان حسی كه متشکل از جسد اوست و فناپذير، 
انسان نفسی )برزخی( كه چون مجرد از ماده است، فناناپذير است و انسان عقلی 
كه ثابت اســت و كمال انسانيت انسان به آن وابسته است. براساس اين مقياس، 
انســان از پايين ترين مرتبه، سير صعودی خود را آغاز می كند و مراتب حيات را 
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يکــی پس از ديگری می پيمايد. او ابتدا از نفس نباتی كه فروترين مرتبه اســت، 
برخوردار می شود كه ويژگی های آن رشد، تغذيه و توليدمثل است. پس ازآن، سير 
حركت جوهری ادامه يافته و او از مرحله نفس حيوانی بهره مند می شود. احساس 
و حركت از خصوصيات اين مرحله اســت. سپس، به مرتبه اشرف و نفس ناطقه 
دســت می يابد كه علم و آگاهی از مختصات آن است. اين مرتبه، موازی با عالم 
عقول است كه از منظر صدرا، دار مقّربين الهی است و فقط مقّربين به درك قادر 
خواهند بود. در نظر صدرالدين شــيرازی، انسان در هر مرحله ای به فراخور همان 
مرحله، از اخالق خاص آن برخوردار اســت... از اين رو، هر انســانی دارای هويتی 
كاماًلً متفاوت از انســان های ديگر است؛ چراكه از مرتبه وجودی مختص به خود 
برخوردار اســت )ديرباز، دهقان سيمکانی، 1390(؛ بنابراين انسان برای رسيدن 
به تربيت دينی و به تبع آن رســيدن به هدف غايی و نهايتاًً دست يابی به سعادت، 
بايد از سپهر اعمال و احوال گذشته تا به جهان عقالنی و تربيت مخصوص به آن 
دســت يابد؛ لذا برای تربيت شدن، در هر نشئه بايد به مؤلفه های مهم آن نشئه 
توجه نمود. در سنين پائين تر استفاده عمل حسی، سپس عواطف، احساسات و 

احوال و در مرحله بعد، شناخت های عقالنی.

 2.  همچنين از ســمت ديگر و با توجه به مبنای رابطة انديشــه و احساســات در 
معادالت وجودی انسان، صدرالدين شيرازی)1375 الف( به صراحت بيان می كند؛ 
كمال قوه حساسيه كه مساوق با محركه است موجب تأثير در مواد جسمانيه و 
اطاعت لشگريان بدن می باشد. در صورت پذيرش اين سخن، اين نکته را نيز در 
ادامه بايد به ياد داشــته باشيم كه نفس در ابتدا، امری جسمانی و مادی است، 
پس از ادراك ها و كسب شناخت ها به تدريج، حالت روحانی به خود می گيرد كه 
صدرالدين شيرازی از آن به »جسمانيه الحدوث و روحانيه البقاء« ياد می كند. اين 
ادراك های اوليه انسان بر پايه حواس و انجام اعمال رخ می دهد. طفل در دوران 
اوليه زندگی خود به كمک قدرت حواس، با لمس، بوئيدن و چشــيدن اشياء و 
غذاها و شنيدن صداهای مختلف به شناخت های جزئی دست می يابد. همچنين 
وی )1375الف( تصريح می كند، قوای حساسه مساوق با محركه است و بر ساير 
اين مخصوصاًًً در دوران طفوليت، قوای  اعضــاء و قوای بدن تأثير می گذارد؛ بنابر

عامله و محركه )احوال( بر نفس و قوای آن منجمله عقل، تأثيرگذار است.
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با توجه به مقدمات ذکرشده، می توان به  این نتیجه رسید که در دوران پایین تر زندگی 
و باتوجه به حضور در نشــئة اول و دوم، اولویت با اعمال و احساسات دینی، قابل برداشت 
است. به بیان دیگر »در سنین پائین، ترغیب به عمل و تهییج احوال دینی در تربیت دینی 

انسان مؤثرتر است.«

مبنای اهمیت شناخت نظری در سنین باالتر
با توجه مبنای قبل و با تأکید بر نشــئة ســوم زندگی و با در نظر گرفتن تفاوت های 
فردی و البته رسیدن متربی به  این نشئه، می توان این گونه استنتاج نمود که »در سنین 
باالتــر، مثل دورة جوانی، تربیت دینی می تواند با اولویت شــناخت و تغییر افکار صورت 

پذیرد.«

بخش دوم ...............................................................................................
در این بخش باتوجه به الگوی اصالح شــدة فرانکنا )باقری، 1389( و استفاده از سه 
نوع مبانی نظری و ســه قیاس، به استنتاج اهداف و اصول تربیت دینی پرداخته می شود. 

جدول1 به اختصار، روند استنتاج ها را نشان می دهد.

جدول 1. خالصه استنتاج های تربيت دینی به روش الگوی اصالح شدة فرانکنا

قياس2 قياس3قياس1

هدف غایی تربيت دینی  اهداف واسطی تربيت دینیباید آغازین

 مبانی انسان شناختی مبتنی 
بر دور هرمنوتيک ميان افکار، 

احوال و اعمال
مبانی انسان شناختی عام

 مبانی تربيت دینی مبتنی 
بر دور هرمنوتيک ميان افکار، 

احوال و اعمال

اهداف واسطی تربيت دینی اصول تربيت دینیهدف غایی تربيت دینی

در ادامه به تبیین »بایدآغازین« پرداخته و سپس قیاس ها شکل می گیرد. 
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بایِد حیاتی
بایــِد حیاتی، گزارهای هنجارین اســت که بیانگر حال انســان و مبتنی بر ضرورت 
درونی او برای حفظ حیات اســت. همة انسان ها دوست دارند تا به حیات مادی خود به 
نحو احســن ادامه داده و البته این حیات، از ســعادت برخوردار باشد )باقری، 1389(. با 
توجه به مبنای رابطة رشد عقالنی و تعالی سعادت بشر؛ هر انسانی دنبال سعادت یعنی 
کمال، خیر و لذت اســت. از منظر صدرالدین شیرازی رسیدن به سعادت، باالترین هدف 
انســان است و باالتر از آن چیزی را نمی توان برای انسان تصّور نمود. صدرالدین شیرازی 
)1354( ســعادت، خیر، کمال و لذت را هم عرض هم می داند. سعادت، لذت و آرامش، 
در سعادت واقعی، به اوج خود می رسد، رنج و  اندوه نیز در آن راهی ندارد و اگر کسی به 
دنبال سعادت واقعی نرود، دچار درد و رنج و  اندوه می شود که بسیار سخت تر و شدیدتر 
از درد و رنج جســمانی است؛ بنابراین انسان دنبال رسیدن به سعادت است تا به دور از 

درد و رنج و  اندوه به سر ببرد.

استنتاج هدف غایی تربیت دینی
مــراد از هدف غایی تربیت، مقاصد عالیه، توقعات و آرزوهای دور و دراز اســت که با 
دیدی خوش بینانه نســبت به آینده بوده و در قالب جمــالت و اصطالحات کلی مطرح 
می گردد. هدف غایی گاهی از سنت های اجتماعی، خواه دینی و خواه غیردینی سرچشمه 
می گیرند و گاه مبتنی بر بینش های فلسفی هستند )شکوهی، 1385(. همان گونه که در 
خِط ســیر این پژوهش از ابتدا مشاهده می گردد، استنتاج اهداف و اصول تربیت دینی و 
به تبع آن هدف غایی تربیت دینی، از بینش های فلسفی صدرالدین شیرازی که به حکمت 
متعالیه شــهرت یافته است، سرچشــمه می گیرد؛ پس هدف غایی تربیت دینی، درواقع، 
چشــم انداز نهایی و گزاره ای انشایی است که حاوی مفهوم »باید« بوده و تمام تالش های 
تربیت دینی مربیان، به ســمت آن خواهد بود و از افکار و  اندیشــه های فیلســوف متأله، 

صدرالدین شیرازی استنتاج می گردد.
برای اســتنتاج هدف غایی از بایِد حیاتی به عنــوان مقدمة اول قیاس و از مبانی 
نظری یعنی همان گزاره های واقع نگر انسان شــناختی صدرالدین شــیرازی، به عنوان 
مقدمة دوم قیاس اســتفاده می شــود. جدول 2 اســتنتاج هدف غایی تربیت دینی را 

نشان می دهد.



73

محمدرضا حاجی محمدرفیع،  ابوالفضل غفاری و ...

مبانی، اهداف و اصــول تربیت دینی دانش آموزان مبتنی 
بــر پذیرش دور هرمنوتیــک میان افکار، احــوال و اعمال در 

حکمت متعالیه

57 - 88

ë  سال پنجم
ë  شمارة  4

ë  شمارة پیاپی 17
ë  زمستان 1399

جدول 2. استنتاج هدف غایی تربيت دینی

نی
 دی

ت
ربي

ی ت
غای

ف 
هد

ج 
نتا

ست
ا

 مقدمه اول: 
بايد حياتی 

)گزاره هنجارین(
انسان می  خواهد زندگی سعادتمندی داشته باشد.

 مقدمه دوم: 
مبانی 

انسان شناختی
)گزاره واقع نگر(

انسان با آنچه در دايرة درك او قرار می  گيرد، اتحاد می  يابد و اين يگانگی 
باعث ارتقای وجودی وی می  گردد و در اين ســير روبه باال، هم نظر، هم 
عمل و هم احساسات او پيوستگی داشته و تمام اين جريانات، راه را برای 
تعالی و سعادت بشر می  گشايد و اين سعادت، رسيدن به قرب الهی است.

زندگی سعادتمند انسان درگرو رسيدن به قرب الهی يعنی متصف شدن نتيجه
به اسما و صفات الهی بوده و هدف غايی تربيت دينی انسان است.

 با توجه به قیاس باال که انسان می خواهد زندگی سعادتمندی داشته باشد، به عنوان 
مقدمة اول قیاس و با عنایت به  اینکه انسان با آنچه در دایرة درک او قرار می گیرد، اتحاد 
می یابد )اتحاد عاقل و معقول( و این یگانگی باعث ارتقای وجودی وی می گردد )مساوقت 
وجود با علم( و در این ســیر رو به باال، هم نظر، هم عمل و هم احساســات او )رابطة نظر 
و عمل/ رابطة اندیشــه و احساسات در معادالت وجودی انسان( پیوستگی داشته و تمام 
این جریانات، راه را برای تعالی و ســعادت بشر میگشاید و این سعادت، رسیدن به قرب 
الهی است)رابطة رشد عقالنی و تعالی سعادت بشر(، به عنوان مقدمة دوم قیاس؛ می توان 
این گونه نتیجه گرفت که: انســان باید تالش نماید تا به کمک افکار، احوال و اعمالش به 
حزب الهی ورود نماید. رسیدن به سعادت که آرزوی هر انسانی است، درگرو اتصال آدمی 
به مأل اعلی، مشــاهدة مالئکة مقرب خدا، یعنی خدایی شدن و تشبه به خداوند سبحان 
است و منظور از این تشبه1 یعنی به اسما و اوصاف الهی متصف شود و به حقایق و واقعیات 
به علم شهودی تحقق یابد و برسد )صدرالدین شیرازی به نقل از حسن زاده آملی، 1387(؛ 

این آخرین هدف و به بیان دیگر هدف غایی از یک نظام تربیت دینی می تواند باشد.

استنتاج اهداف واسطی تربیت دینی
اهداف واسطی نسبت به هدف غایی، دامنه کوتاه تری داشته و چارچوب کلی برای رسیدن 
به محتوای تربیتی است)باقری، 1389(. در این گام، ضروری است تا از هدف غایی تربیت دینی 

1. لیحصل التشبه بالباري.
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که گزارهای هنجارین و حاوی مفهوم »باید« اســت و نیز مبانی انسان شــناختی مبتنی بر 
دور هرمنوتیکی میان افکار، احوال و اعمال که گزارهای واقع نگر و حاوی مفهوم »اســت« 
می باشد، به عنوان مقدمات قیاس استفاده نمود تا اهداف واسطی تربیت دینی، استنتاج گردد.

◄هدف واسطی اول: دست یابی به افکار و احوال دینی
با توجه به قیاسی که در جدول3 نشان داده شده است، هدف واسطی اول استنتاج می گردد.

جدول 3. هدف واسطی اول تربيت دینی

ول
ی ا

سط
 وا

ف
هد

ج 
نتا

ست
ا

 مقدمه اول: 
هدف غايی تربيت دينی 

)گزاره هنجارین(

انسان بايد به اسما و صفات الهی متصف شود و به مقام عبوديت 
برسد.

 مقدمه دوم: 
مبانی انسان شناختی 

مبتنی بر دورهرمنوتيک
)گزاره واقع نگر(

افکار و احوال انسان بر يکديگر تأثير دارند.

بايد به افکار و احوال دينی كه انسان را خدايی می كند بپردازد.نتيجه

باتوجه به استنتاج فوق، هدف واسطی اول، اهمیت دادن به افکار و احوالی است که در 
خدایی شدن و عبد شدن انسان به عنوان نهایت هدف تربیت دینی مؤثر است.

◄هدف واسطی دوم: دست یابی به احوال و اعمال دینی
باعنایت به قیاســی که در جدول 4 مشــخص گردیده، هدف دوم از اهداف واسطی 

استنتاج می گردد.
جدول4. هدف واسطی دوم تربيت دینی

وم
ی د

سط
 وا

ف
هد

ج 
نتا

ست
ا

 مقدمه اول: 
هدف غايی تربيت دينی 

)گزاره هنجارین(

انســان بايد به اسما و صفات الهی متصف شود و به مقام عبوديت 
برسد.

 مقدمه دوم: 
مبانی انسان شناختی 

مبتنی بر دورهرمنوتيک
)گزاره واقع نگر(

احوال و اعمال انسان بر يکديگر تأثير دارند.

بايد به احوال و اعمال دينی برای خدايی شدن بپردازد.نتيجه
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باتوجه به استنتاج فوق، هدف واسطی دوم، اهمیت دادن به احوال و اعمالی است که 
در خدایی شدن و عبد شدن انسان در تربیت دینی مؤثر است.

◄هدف واسطی سوم: دست یابی به اعمال و افکار دینی
در جدول5 استنتاج هدف واسطی سوم نشان داده شده است.

جدول5. هدف واسطی سوم تربيت دینی

وم
 س

طی
اس

ف و
هد

ج 
نتا

ست
ا

 مقدمه اول: 
هدف غايی تربيت دينی 

)گزاره هنجارین(

انسان بايد به اسما و صفات الهی متصف شود و به مقام عبوديت 
برسد.

 مقدمه دوم: 
مبانی انسان شناختی 

مبتنی بر دورهرمنوتيک
)گزاره واقع نگر(

اعمال و افکار انسان بر يکديگر تأثير دارند.

بايد به اعمال و افکار دينی برای خدايی شدن بپردازد.نتيجه

باتوجه به استنتاج فوق، هدف واسطی سوم، اهمیت دادن به اعمال و افکاری است که 
در خدایی شدن و عبد شدن انسان مؤثر است.

◄هدف واسطی چهارم: دست یابی توأمان به افکار، احوال و اعمال دینی
در قیاس جدول 6 استنتاج هدف واسطی چهارم نشان داده شده است.

جدول6. هدف واسطی چهارم تربيت دینی

رم
ها

 چ
طی

اس
ف و

هد
ج 

نتا
ست

ا

 مقدمه اول: 
هدف غايی تربيت دينی 

)گزاره هنجارین(

انسان بايد به اسما و صفات الهی متصف شود و به مقام عبوديت 
برسد.

 مقدمه دوم: 
مبانی انسان شناختی 

مبتنی بر دورهرمنوتيک
)گزاره واقع نگر(

دورهرمنوتيک ميان افکار، احوال و اعمال

نتيجه
دســت يابی توأمان به افکار، احوال و اعمال دينی كه انســان را 
خدايی می كند و عدم بی توجهی به آن ها )تربيت دينی همه جانبه 

و كل نگر(.
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باتوجه به استنتاج فوق، »اتصال به مأل اعلی، مشاهدة مالئکة مقرب خداوند و خدایی 
شدن )تشبه به باری تعالی در اسما و صفات(« به عنوان مقدمة اول و »تأثیر متقابل احوال 
و افــکار، اعمال و احوال، اعمال و افکار و دور هرمنوتیک افکار، احوال و اعمال« به عنوان 
مقدمة دوم قیاس این نتیجه را می دهد که برای خدایی شدن باید، به دست یابی توأمان و 
بی توجهی نکردن به هریک از سه مؤلفة افکار، احوال و اعمالی که انسان را خدایی می کنند 
پرداخت؛ به دیگر سخن باید به تربیتی جامع نگر و ُکل نگر در تربیت دینی پرداخت. به طور 

خالصه، اهداف واسطی تربیت دینی در جدول7 نشان داده می شود.

جدول 7. استنتاج اهداف واسطی تربيت دینی

نی
 دی

ت
ربي

ی ت
سط

 وا
ف

دا
 اه

اج
تنت

اس

 مقدمه اول: 
هدف غايی تربيت دينی 

)گزاره هنجارین(

انســان بايد به اسما و صفات الهی متصف شود و به مقام عبوديت 
برسد.

 مقدمه دوم: 
مبانی انسان شناختی 

مبتنی بر دورهرمنوتيک
)گزاره واقع نگر(

تأثير افکار در خدايی شدن انسان. 
تأثير احوال در خدايی شدن انسان.
تأثير اعمال در خدايی شدن انسان.

تأثيــر و تأثر متقابل)دورهرمنوتيک( ميان افکار، احوال و اعمال و 
تأثير هريک از آن ها در ديگری در جهت خدايی شدن انسان.

نتيجه

دست يافتن به افکاری كه انسان را خدايی مي کند.
دست يابی به احوال و احساساتی كه انسان را الهی مي کند.

ارتکاب اعمالی كه انسان را الهی مي کند.
دســت يابی توأمان به مرتبه باالی هر قــوه و بی توجهی نکردن 
به هريک از ســه مؤلفة افــکار، احوال و اعمال در ســير خدايی 

شدن)تربيت دينی جامع نگر و كل نگر(.

استنتاج اصول تربیت دینی
در این مرحله الزم اســت تا در قیاســی که از اهداف واسطی به عنوان مقدمه اول و 
مبانی تربیت دینی مبتنی بر دور هرمنوتیک میان افکار، احوال و اعمال، به عنوان مقدمة 
دوم شکل می گیرد، به اصول تربیت دینی دست یافت. قبال تذکر این نکته ضروری به نظر 
می رسد که با توجه به ادعای اصلی پژوهش که رسیدن به تربیتی جامع نگر است، بخش 
بخش کردن اصول مطرح شده، از جنبة نظری پژوهش بوده و به جهت روشنگری بیشتر 

بحث است. جدول 8 نحوة استنتاج های اصول را نشان می دهد.
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جدول8. استنتاج های اصول تربيت دینی

نی
 دی

ت
ربي

ل ت
صو

ج ا
نتا

ست
 مقدمه اول: ا

هدف واسطی 
)گزاره هنجارین(

 مقدمه دوم: 
مبانی تربيت دينی

)گزاره واقع نگر(

نتيجه

اصل تغییر افکار دینی به منظور تحّول در احوال دینی و تحّول در احوال دینی برای 
تغییر در افکار دینی

در استنتاج برای رسیدن به اصل اول، از هدف واسطی »دست یابی به افکار و احوال دینی« 
به عنوان مقدمة اول قیاس و از مبنای تربیت دینی »تأثیر متقابل افکار و احوال در تربیت دینی« 
به عنوان مقدمة دوم قیاس استفاده می شــود. جدول9 استنتاج اصل اول را نشان می دهد.

جدول9. استنتاج اصل اول تربيت دینی

ول
ل ا

اص
ج 

نتا
ست

ا
 مقدمه اول: 
هدف واسطی 
)گزاره هنجارین(

دست يافتن به افکار و احوال دينی برای خدايی شدن انسان.

 مقدمه دوم: 
مبانی تربيت دينی

)گزاره واقع نگر(
تأثير متقابل افکار و احوال در تربيت دينی

تغيير افکار دينی به منظور تحول در احوال دينی و تحول احوال دينی نتيجه
به منظور تغيير افکار دينی.

بــا توجه به قیاس فوق، می توان این اصل تربیتی را اســتنتاج نمود که درصورتی که 
شــناخت ها و باورهای)افکار( متربی ارتقاء یابد، در احوال دینی وی تحّول رخ خواهد داد 
و نیز هرگاه احوال دینی وی تحریک شــد، افکار دینی دانش آموز در جهت سیر به سوی 
بندگی نیز ارتقاء می یابد؛ بنابراین، اصل اول این است که مربی« باید از  اندیشه های دینی 
بر تحوِل احوال معنوی و از تحّول احوال معنوی در جهت ارتقای شــناخت دانش آموزان 
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خود اســتفاده نماید.« لذا اســتفاده از علوم تولیدی، اعم از هنر، ادبیات، داستان، رمان و 
تمثیل که هم دارای وجه معرفت افزایی و هم وجه تهییج عواطف است می تواند موردنظر 

قرار گیرند.

اصل تحّول در احوال دینی برای انجام اعمال و ارتکاب اعمال دینی به منظور تحریک 
احوال دینی

در استنتاج برای رسیدن به اصل دوم، از اهداف واسطی « دست یابی به احوال و اعمال 
دینی برای خدایی شدن« به عنوان مقدمة اول قیاس و از مبنای تربیت دینی »تأثیر متقابل 
احوال و اعمال در تربیت دینی« به عنوان مقدمة دوم قیاس اســتفاده می شود. جدول10 

استنتاج اصل دوم را نشان می دهد.

جدول10. استنتاج اصل دوم تربيت دینی

وم
ل د

اص
ج 

نتا
ست

ا
 مقدمه اول: 
هدف واسطی 
)گزاره هنجارین(

دست يابی به احوال و اعمال دينی برای خدايی شدن انسان.

 مقدمه دوم: 
مبانی تربيت دينی

)گزاره واقع نگر(
تأثير متقابل احوال و اعمال، در تربيت دينی

تحــول در احوال دينی برای انجام اعمال دينــی و ارتکاب اعمال دينی نتيجه
به  منظور تحريک احوال دينی برای خدايی شدن.

بنابراین می توان این نتیجه را دریافت نمود که در صورت تغییر احوال دینی دانش آموز 
اعم از عواطف و احساسات، عالوه بر تغییر در افکار که در اصل قبل بررسی شد، به انجام 
اعمــال الهی ختم می گردد. همچنین برای تغییر احوال متربــی می توان او را دعوت به 
اعمال دینی نمود، در این خصوص می توان از روش هایی چون عادت دادن، تلقین کردن 
و ترغیب نمودن نیز استفاده کنند؛ بنابراین، اصل دوم این گونه خواهد بود که مربی »باید 
برای دســت یابی به رشد عمِل دینی دانش آموزان خود به تهییج عواطف ونیز برای رشد 

عواطف دینی او دست به عمل دینی زند.«
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اصل انجام اعمـال دیـنی به منظور تـغییر افکار دینی و تغییر افکار دینی برای انجام 
اعمال دینی

در ایـــن اصـل از هدف واسطی »دست یابی به اعمال و افکار دینی« به عنوان مقدمة 
اول قیاس و از مبنای تربیت دینی »تأثیر متقابل اعمال و افکار در تربیت دینی« به عنوان 

مقدمة دوم قیاس استفاده می شود. جدول11 استنتاج اصل سوم را نشان می دهد.

جدول11. استنتاج اصل سوم تربيت دینی

وم
 س

صل
ج ا

نتا
ست

ا

 مقدمه اول: 
هدف واسطی 
)گزاره هنجارین(

دست يابی به اعمال و افکار دينی.

 مقدمه دوم: 
مبانی تربيت دينی

)گزاره واقع نگر(
تأثير متقابل افکار و اعمال، در خدايی شدن انسان.

انجام اعمال دينــی به منظور تغيير افکار دينی و تغيير افکار دينی برای نتيجه
انجام اعمال دينی.

باتوجه به قیاس باال اعمال دینی انسان در شناخت ها و باورهای دینی او تغییر ایجاد 
می کننــد و افکار او نیز منجر به انجام اعمال دینی می شــوند؛ در این اصل، مربی »باید 
به نظر تغییر افکار و  اندیشــه های دانش آموزان خود از عمِل دینی غافل نشود و همچنین 
باید برای دست یابی به اعمال دینی و معنوی به رشد  اندیشه ها و افکار دانش آموزان خود 

اهتمام ورزد.«

اصل تربیت دینی جامع نگر
در این اصل، از هدف واســطی »دســت یابی توأمان به مرتبه بــاالی هر قوه و عدم 
بی توجهــی به هریک از ســه مؤلفة افکار، احوال و اعمال در ســیر خدایی شــدن )دور 
هرمنوتیــک میان افکار، احوال و اعمال(« به عنوان مقدمة اول قیاس و »تأثیر و تأثر تمام 
قوا بریکدیگر در تربیت دینی« به عنوان مقدمة دوم قیاس اســتفاده می شــود. جدول12 

استنتاج اصل چهارم را نشان می دهد.
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جدول12. استنتاج اصل چهارم تربيت دینی

رم
ها

 چ
صل

ج ا
نتا

ست
ا

 مقدمه اول: 
هدف واسطی 
)گزاره هنجارین(

دست يابی توأمان به مرتبه باالی هر قوه و عدم بی توجهی به هريک از 
سه مؤلفة افکار، احوال و اعمال در سير خدايی شدن)دورهرمنوتيک 

ميان افکار، احوال و اعمال(

 مقدمه دوم: 
مبانی تربيت دينی

)گزاره واقع نگر(
تأثير و تأثر تمام قوا بريکديگر در تربيت دينی.

رسيدن به تربيت دينی جامع نگر)استفاده از تمام قوا(نتيجه

با توجه به قیاس فوق، اصل توجه به تربیت دینی جامع نگر استنتاج می گردد. با توجه 
به  این اصل، مربی »باید از تمام ساحت های متربی درجهت رشد تربیت دینی او و رسیدن 

به تربیت دینی جامع نگر استفاده نماید.«

اصل اولویت در ترغیب به اعمال و تهییج احوال دینی در کودکی و نوجوانی
در این اصل، از هدف واسطی »دست یابی به احوال و اعمال دینی برای خدایی شدن 
انســان« به عنوان مقدمة اول قیاس و از مبنای تربیت دینی »تأثیر بیشتر احوال و اعمال 
دینی در دوران کودکی و نوجوانی« به عنوان مقدمة دوم قیاس استفاده می شود. جدول13 

استنتاج اصل پنجم را نشان می دهد.

جدول13. استنتاج اصل پنجم تربيت دینی

جم
 پن

صل
ج ا

نتا
ست

ا

 مقدمه اول: 
هدف واسطی 
)گزاره هنجارین(

دست يابی به احوال و اعمال دينی برای خدايی شدن انسان.

 مقدمه دوم: 
مبانی تربيت دينی

)گزاره واقع نگر(
احوال و اعمال دينی در سنين پائين در تربيت دينی اثر بيشتری دارد.

اولويــت در ترغيب به انجام اعمال و تهييج احــوال دينی در كودكی و نتيجه
نوجوانی.
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باتوجه به قیاس فوق، در دوران کودکی و نوجوانی، تهییج عواطف دینی و ترغیب به 
عمل دینی، عالوه بر ایجاد شــناخت های جدید در متربی، باعث باالتر رفتن بهره وری در 
تربیت دینی می گردد. در این اصل، مربی »باید در سنین کودکی، بیشتر توجه خود را بر 

اعمال و احوال دینی و دنیوی متمرکز نماید.«

اصل اولویت به ارتقای شناخت نظری در سنین باالتر
در این اصل، از هدف واســطی »دســت یابی توأمان به مرتبه بــاالی هر قوه و عدم 
بی توجهی به هریک از سه مؤلفة افکار، احوال و اعمال در سیر خدایی شدن)دور هرمنوتیک 
میان افکار، احوال و اعمال(« به عنوان مقدمة اول قیاس و از مبنای تربیت دینی »اهمیت 
شــناخت نظری در دوران جوانی و باالتر« به عنوان مقدمة دوم قیاس اســتفاده می شود. 

جدول14 استنتاج اصل ششم را نشان می دهد.

جدول14. استنتاج اصل ششم تربيت دینی

شم
 ش

صل
ج ا

نتا
ست

ا

 مقدمه اول: 
هدف واسطی 
)گزاره هنجارین(

دست يابی توأمان به مرتبه باالی هر قوه و عدم بی توجهی به هريک از سه 
مؤلفة افکار، احوال و اعمال در ســير خدايی شدن )دورهرمنوتيک ميان 

افکار، احوال و اعمال(.

 مقدمه دوم: 
مبانی تربيت دينی

)گزاره واقع نگر(
اهميت شناخت نظری در سنين باالتر

اولويت به ارتقای شناخت نظری در سنين باالترنتيجه

بنابراین می توان اصل تربیتی را بر این پایه بنا نهاد که مربی »باید برای دست یابی به 
اهداف تربیت دینی، دانش آموزان خود را در سنین باالتر از لحاظ شناختی، ارتقاء بخشد.« 
جدول15 اســتنتاج اصول تربیت دینی از اهداف واســطی و مبانی تربیت دینی را به طور 

مختصر نشان می دهد.
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جدول15. استنتاج اصول تربيت دینی

اهداف واسطی 1
تربيت دینی

دست یافتن به افکار و احوال متناسب دینی برای خدایی شدن انسان.

دست یابی به احوال و اعمال دینی برای خدایی شدن انسان.

ارتکاب اعمال ورشد افکار دینی برای خدایی شدن انسان.

دست یابی توأمان به مرتبه باالی هر قوه و عدم بی توجهی به هریک از 
سه مؤلفة افکار، احوال و اعمال در سير خدایی شدن)دورهرمنوتيک 

ميان افکار، احوال و اعمال(

 مبانی2
تربيت دینی

تأثير متقابل افکار و احوال، در تربيت دینی

تأثير متقابل احوال و اعمال، در تربيت دینی

تأثير متقابل افکار و اعمال، در خدایی شدن

تأثير و تأثر تمام قوا بریکدیگر در تربيت دینی

تأثير بيشتر احوال و اعمال دینی در سنين پائين

اهميت شناخت نظری در سنين باالتر

اصول3
تربيت دینی

تغيير افکار دینی به منظور تحول در احوال دینی و تحول احوال دینی 
به منظور تغيير احوال دینی

تحــول در احوال دینی برای انجام اعمال دینی و ارتکاب اعمال دینی 
به منظور تحریک احوال دینی

انجام اعمال دینی به منظور تغيير افکار دینی و تغيير افکار دینی برای 
انجام اعمال دینی

رسيدن به تربيت دینی جامع نگر

اولویت در ترغيب به اعمال و تهييج احوال دینی در كودكی و نوجوانی

اولویت به ارتقای شناخت نظری در سنين باالتر

بحث و نتیجه گیری 
در پی دست یابی به دو هدف اصلی این مقاله یعنی بررسی نسبت میان افکار، احوال و 
اعمال در حکمت متعالیه و نیز استنتاجات تربیت دینی آن، در مراجعه به حکمت متعالیه 
و با توجه به مبانی انسان شــناختی صدرالدین شیرازی، این نتیجه حاصل شد که اواًل وی 
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فیلسوفی وحدت گراست که یک جانبه گرایی را بر نمی تابد و ثانیًا قائل به تأثیر و تأثر متقابل 
بین قوای یاد شده است که در این پژوهش از آن به دور هرمنوتیک میان افکار، احوال و 

اعمال یاد شد. 
پژوهش هایی که درگذشته مورد بررســی قرار گرفته است با بخش هایی از پژوهش 
حاضر همسوســت. بــرای نمونه؛ آزیــن )1394(، ایزدی و فرامــرز قراملکی )1389( و 
علم الهدی )1384(، به وحدت گرایی صدرالدین شیرازی اذعان نموده اند؛ همچنین آقاگلی 
)1395( و عبداللهی دهکی)1396( ارتباط بین دو مؤلفه از سه مؤلفة مورد بحث را بررسی 
و نتیجة تأثیر و تأثر متقابل را دریافت نموده اند که با این پژوهش همسو است؛ لکن نکتة 
قابل تأمل آن است که در پژوهش های گذشته، دور هرمنوتیکی میان هر سه مؤلفة افکار، 
احوال و اعمال، اواًل دیده نشــد و ثانیًا با این ادبیــات)دور هرمنوتیکی( مورد بحث قرار 

نگرفته اند. 
هدف دوم این مقاله که بحث کاربردی آن در نظام تعلیم و تربیت رســمی می باشد، 
دســت یابی به داللت های تربیت دینی از این نگاه فلسفی جدید است. با رویکرد جدید، 
می تــوان نگاه متفاوتی به تربیت دینی داشــت که براســاس آن تربیت دینی صرفا یک 
کالس نظری و در کنار ســایر کالس های دیگر نیست، چراکه تربیت دینی، تربیتی در 
کنار دیگر ســاحت های تربیت نبوده بلکه تمام شئونات و قوا و ساحت های انسانی اعم 
از افــکار، احوال و اعمال را دربرمی گیرد. از این رو بایــد هم به تعلیم و تربیت ُکل نگر 
پرداخــت و در یک جانبه گرایی و پرداختن صرف به معرفت افزایی در قالب کالس های 
نظری، تجدیدنظر نمود. این تعریــف جدید از تربیت دینی با برخی از پژوهش ها مانند 
کاویانی و نوروزی )139۷(، اســالمیان )139۷(، داودی )1398( و مصباحی جمشــید 
)1398( همســو نبوده و در مقابل با نگاه مصباح یزدی )1388( همســو است. از طرف 
دیگر توجه به تمام قوای دانش آموزان در تربیت دینی و اهمیت دادن به احوال و اعمال 
در کنار افکار، تا حدودی در پژوهش کاویانی و نوروزی )139۷( مشاهده شد که البته 

خارج از بستر حکمت متعالیه انجام گرفته بود.
نکتة حائز اهمیت این است که تفکیک قوا در مباحث مبانی، اهداف و اصول تربیت دینی 
در این پژوهش از جنبة مطالعاتی و نظری قابل بحث است؛ بنابراین اهم اصول کاربردی 

در تربیت دینی مستخرج از این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود.:
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اصل تربیت دینی جامع نگر:
به موجب این اصل، با تغییر یکی از مؤلفه های وجودی دانش آموز اعم از افکار، احوال 
و اعمــال، در قوای دیگر او نیز تغییر و تحّول انجام می شــود و از این دور هرمنوتیک 
می توان در هرچه کارآمدتر شــدن تربیت دینی بهره مند شد. چه بسا افرادی که در اثر 
متحول شــدِن احوال در لحظه ای، دست به اعمال دینی زدند و دریافت شناخت های 
دینی برای آنان حاصل شده باشد و چه بسا افرادی که با ارتکاب اعمالی، به احوال دینی 
و دریافت شناخت و معارف دینی دست یافتند و تعداد آنان در عالم واقع کم نیست1؛ 
لذا مربی باید در تربیت دینی از تمام قوای دانش آموز اعم از تهییج عواطف و یا ترغیب 
به اعمال دینی استفاده نماید و از اِعمال یک جانبه و محتوا محور در تربیت دینی بر حذر 
باشد. استفاده از تحریک و تهییج عواطف و هیجانات کودکی و نوجوانی بسیار اساسی 
اســت و نیز ترغیب به انجام اعمال دینی در ســنین کودکی )دورة دبستان( از جهت 
آشــنایی با اقتضائات و دشــواری های عمل، بسیار کلیدی است؛ هرچند برخی از این 
اعمال بدون شناخت و یا بعضًا بدون هیچ رغبتی انجام گیرد، البته توجه به  این نکته 
نیز ضروری است که حضرت علی)ع( می فرمایند که: قلب ها دارای اقبال و ادبار هستند، 
وقتی که در حالت ادبار هســتند، مســتحبات را به آن ها تحمیل نکنید2 )نهج البالغه، 
حکمت 3۰4(؛ و در نهایت تالش در جهت معرفت افزایی با تأکید بر تعالی شــناخِت 
معارف دینی در سنین باالتر )دورة متوسطه( به سمت تعلیم و تربیت ُکل نگر و جامع نگر 
که به تمام قوای انســان توجه می کند و امتناع از پرداختن صرف به ارتقای شناختی 
افراد مورد تأکید است، چنانکه از تحلیل  اندیشه های صدرالدین شیرازی دریافت شد، 
افکار، احوال و اعمال انسان در یک کل درهم تنیده با یکدیگر بوده و رشد هریک، منجر 

به رشد سایر قوا و درنتیجه رشد وجودی انسان می گردد. 

اصل اولویت دادن به تهییج احوال و انجام اعمال در سنین کودکی)دورة دبستان(: 
براســاس این اصل، باید اهتمام مربیان بر تحریک عواطف و ترغیب اعمال دینی 
دانش آموزان دورة ابتدایی باشــد. هرچند مؤلفه های ســه گانة افکار، احوال و اعمال با 

1. مانند رجبعلی خیاط.
2. حضــرت علی)ع(: »إن للقلوب اقباالو ادبارا فــإذا اقبلت فحملوها علی النوافل و إذا ادبرت فاقتصروا بها علی 

الفرائض«
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یکدیگر در تعامل هســتند، اما باید اولویت در سنین پایین تر بر احساسات و عواطف 
و اعمال دینی باشــد. برای نمونه، می توان استفاده از فعالیت های احساسی و هنری، 
از قبیل صدای خوش )مثل تالوت قرآن و مدایح دلنشــین(، سرودهای نشاط بخش و 
دلنشــین، نقاشــی و طراحی و کاریکاتور، هنرها و نمایش های سنتی و آیینی مهیج، 
پخــش فیلم، نمایش و ایفای نقش )محاکات(، داســتان و حکایت و نیز فعالیت های 
عملی، چون دادن مسئولیت در اعمال خیرخواهانة دینِی گروهی، تمرین های معنویت 
در فعالیت های ورزشــی و تحصیلی، زیارت دســته جمعی، انجام تمرینی مراسم های 
مذهبی مانند نماز جماعت، حضور در هیئات مذهبی، روزه تمرینی ماه مبارک رمضان 
و حضور در سفره های افطار و تمرین احیا، حضور نمایشی و هیجان آور و نشاط بخش 
در راه پیمایی های آئینی، مالقات با بزرگان و عالمان دینی و خانواده شهدا و مصاحبت 
با آنها و نیز ارج نهادن به  این اعمال با اهدای جوایز را، با توجه به ظرفیت های روحی و 
جسمی دانش آموزان و پرهیز از هرگونه افراط مدنظر قرار داد. نکته ظریف در این نوع 
فعالیت های عملی، وجه تمرینی بودن آنهاست و اگر به  این نکته توجه شود، نسبت به 

جزئیات، سخت گیری و وسواس به خرج داده نمی شود.

اصل اهمیت به شناخت نظری در سنین باالتر)دورة متوسطه(:
آنچه امروزه در تمام ســطوح تحصیلی از ابتدایی تا دانشــگاه مالحظه می شــود، 
توجه به تربیت دینی شــناخت محور با تأکید بر کتاب درســی اســت. با توجه به  این 
اصل، تربیت دینی محتوامحور در دورة متوسطه و بعد از آن کاربردی اساسی داشته و 
دانش آموزان را که در دوران دبستان با عواطف و اعمال دینی، خو گرفته اند به درجات 

باالتری از لحاظ شناخت نیز رهنمون می گردد.

بــر اســاس یافته هاي حاصلــه درحوزة نظری، می تــوان پژوهش هــای تطبیقی با 
 اندیشمندان و حکمای عالم غرب را پیشنهاد داد. همچنین پیشنهاد می گردد پرسشهای 
این پژوهش در نظرات سایر فیلســوفان مسلمان بررسی گردد. به نظر می رسد با مداقه 
در نظرات  اندیشمندان مسلمان، خاصه شیخ اشراق )سهروردی( و نیز امام محمد غزالی 
بتوان نتایجی شبیه نتایج  این تحقیق را در خصوص دور هرمنوتیک میان افکار، احوال و 
اعمال یافت و نظرات تربیتی آن  را اســتخراج نمود. انجام پژوهش میدانی بررسي میزان 
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تأثیر دور هرمنوتیک میان افکار، احوال و اعمال و نتایج تربیت دینی آن در اهداف و اصول 
و اثربخشی آن در تربیت دینی از دیگر پیشنهادهاي پژوهشي این مطالعه است.

در حوزة پیشــنهادهای کاربــردی می توان پیشــنهاد بازنگــری و تغییر رویکرد 
نظام آموزشــی به تربیت دینی را گفت. مســئوالن امر تربیت، برنامه نویسان و متولیان 
آموزشی کشور، باید بتوانند از نتایج حاصل از این پژوهش استفاده نموده و از پرداختن 
صــرف و تکلیفی به مباحث نظری در تربیت دینی پرهیــز نمایند و به ارائة برنامه های 
جایگزین به جای شناخت محور بودن، مخصوصاًً در دورة ابتدایی بپردازند. عالوه بر این 
توجیه مربیان پرورشــی با توجه به دستاوردهای پژوهشــی حاصل از دیگر پیشنهادها 
است. نهایتًا آسیب شناســی در زمینة تربیت دینی و ارتباط آن با نتایج پژوهش حاضر 
از دیگر پیشــنهادها است. اهمیت این نوع فعالیت ها در دروس پرورشی نه تنها کمتر از 
دروس نظری نیست بلکه با توجه به  اینکه تربیت دینی چتری بر روی تمامی فعالیت های 

آموزشی در نظر گرفته می شود بیش از آموزش است. 
جدید بودن موضوع و عدم وجود پیشــینة قوی، در خصوص دور هرمنوتیک میان 
افکار، احوال و اعمال در حکمت متعالیه و عدم ترجمه فارســی بسیاری از منابع دسته 

اول از اهم محدودیت ها و دشواری های این پژوهش بود.

تشّکر و قدردانی:
از تمام اساتید بزرگوار در دانشگاه فردوسی مشهد و تربیت مدرس که در انجام این 

پژوهش، گروه تحقیق را یاری نمودند، صمیمانه سپاسگزاری می گردد.
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نهج البالغه )1379(. ترجمه محمد دشتی. قم: نشر مشهور
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چکیده
é هدف: هدف تحقيق حاضر، بررســی رابطه نگرش دینی با عملکرد تحصيلی با لحاظ نقش 

ميانجی تنيدگی تحصيلی در بين دانشجویان دانشگاه گيالن بود. 
 é روش: جامعه مورد پژوهش كليه دانشــجویان مقطع كارشناســی دانشــگاه گيالن بود
)19953 نفر( كه با اســتفاده از جدول كرجســی و مورگان تعداد نمونه 376 نفر به دست 
آمد كه با روش تصادفی ساده طبقه ای انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. جهت گردآوری 
 داده ها، از پرســش نامه نگرش دینی خدایاری فرد و رحيمی نژاد )1388(، پرســش نامه 
عملکرد تحصيلی درتاج )1382( و پرســش نامه تنيدگی تحصيلی )دوران دانشــجویی( 
Gadzella & Baloglu )2001( اســتفاده شــد. تحليل داده ها با روش مدل معادالت 
ساختاری و از طریق نرم افزار Amos صورت گرفت. مدل مفهومی تحقيق به برازش تأیيدی 

قرار گرفت و در ادامه ضرایب رگرسيوني استاندارد مدل تبيين شدند. 
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é يافته ها: یافته های پژوهش نشان داد نگرش دینی دارای اثر مستقيم مثبت 0/32 بر عملکرد 
تحصيلي و همچنين اثر غيرمستقيم مثبت به ميزان 0/048 می باشد. بنابراین نگرش دینی 
عالوه بر تأثير مثبتی كه بر عملکرد تحصيلی دارد، از طریق كاهش تنيدگی تحصيلی، سبب 

بهبود این عملکرد در دانشجویان می گردد.
é نتیجه گیری: بنابراین به مسئوالن امر توصيه می شود كه با اهتمام هرچه بيشتر به تقویت 
نگرش دینی دانشجویان، زمينه افزایش عملکرد تحصيلی و كاهش رخداد تنيدگی تحصيلی 

را فراهم آورد.

واژگان کلیدی:  نگرش دینی، عملکرد تحصيلی، تنيدگی تحصيلی و دانشگاه گيالن

مقدمه
در شــبکه ارتباطات اجتماعی و در گردش عظیم چرخ های تحّول و پیشرفت و ترقی 
یک کشور، دانشــجویان به عنوان متخصصین آینده نقش قابل توجهی را ایفا می کنند و 
رشــد و بالندگی هر جامعه ای مرهون نظام آموزشی آن جامعه است )عسکری، کهریزی 
و کهریزی، 1392(. مهم ترین نشــانه موفقیت نظام آموزشی در رسیدن به اهداف، شیوه 
عملکرد تحصیلی فراگیران آن اســت. به عبارت دیگر، عملکرد تحصیلی بیانگر این مطلب 
اســت که دانش آموز، معلم و نهادهای آموزشی تا چه حد به اهداف خود دست یافته اند. 

)یاراحمدی، نادری، اکبری و یعقوبی، 1398(
عملکرد تحصیلی شامل زیرمجموعه های متعدد شناختی، هیجانی و انگیزشی از جمله 
 .)Seif, 2016( خودکارامدی، تأثیرات هیجانی، برنامه ریزی، کنترل پیامد و انگیزش است
در عصر حاضر تعلیم و تربیت و به طورکلی تحصیل بخش مهمی از زندگی افراد را تشکیل 
می دهد. کیفیت و کمیت تحصیل نیز بازیگر نقش مهمی در آینده افراد اســت. نزدیک 
به یک قرن اســت که روان شناسان به صورت گســترده در تالش برای شناسایی عوامل 
بهبود در عملکرد تحصیلی می باشــند )عســکری و همکاران، 1392(. عواملی مختلفی 
بر عملکرد تحصیلی اثرگذار هســتند؛ که از جمله آن ها می توان به کمال گرایی تحصیلی 
)دشت بزرگی، 1395(، خودکارامدی تحصیلی )موســوی نژاد، مهدی زاده و صالح آبادی، 
1397(، خودپنداره )میکائیلی، افروز و قلی زاده، 1391(، تاب آوری تحصیلی )یاراحمدی 
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و همکاران، 1398(، ســالمت روان )میرکمالی، خباره، مزاری و فرهادی امجد، 1394(، 
کیفیت و سبک زندگی )سعیدی و فرح بخش، 1395(، سازگاری تحصیلی )باقری چاروک، 
توحیدی و تجربه کار، 1398(، هیجان های تحصیلی )سلیماني شبیلو ، واحدی و نعمتی، 
1398(، تنیدگی تحصیلی )آســایش، شریفي فرد، موســوي و طاهري خرامه، 1395( و 

نگرش دینی )عسگری و صفرزاده، 1392( اشاره کرد.
همان طور که اشاره شد، متغیر تنیدگی تحصیلی و نگرش دینی نیز به عنوان متغیرهای 
مؤثر بر عملکرد تحصیلی بیان شــده اند، لکن تاکنون رابطه هم زمان این سه متغیر مورد 
این رو، پژوهش به دنبال کشف روابط معادالتی بین نگرش دینی  بررسی قرار نگرفته و از

با عملکرد تحصیلی با لحاظ نقش میانجی تنیدگی تحصیلی بوده است.

تنیدگی تحصیلی: درحالی که حضور در دانشــگاه براي عده كثیري از دانشجویان 
تجارب مثبتي به همراه دارد، براي برخي دیگر مطالب تحصیلي از قبیل آزمون ها، مقاالت، 
ارائه مطالب و غیره با تجربه تنیدگي1 همراه است. تجربة نقش دانشجویی، زمینه مواجهه با 
طیف وسیعی از تجارب تحصیلی تنیدگی زا را براي دانشجویان به همراه می آورد؛ بنابراین، 
مطالعه عوامل پیش بینی کننده تجارب تنیدگی زا و عوامل چندگانة تغییر دهنده پاســخ 
.)Kariv & Heiman, 2005( به تجارب تنیدگی زا از اهمیت چشــمگیري برخوردار اســت

تنیدگی تحصیلی2 به احســاس نیاز فزاینده به دانــش و به طور هم زمان، ادراک فرد 
مبنی بر نداشتن زمان کافی دست یابی به آن دانش اشاره می کند. در خصوص مؤلفه های 
تنیدگی تحصیلی موریس3 بر عوامل پنج گانه تنیدگی زا )ناکامی ها، تعارض ها، فشــارها، 
تغییرات و تنیدگی خود تحمیل شده( و واکنش های چهارگانه به  این عوامل )فیزیولوژیکی، 
رفتاری، شناختی و هیجانی( تأکید کرده اســت )همت زاده، 1391(. دوره دانشجویی به 
دلیل شرایط خاص از جمله دوری از خانواده، حجم زیاد دروس، رقابت های فشرده و غیره، 
زمینه ساز مشکالت فردی و اجتماعی زیادی برای دانشجویان است. )دشت بزرگی، 1395( 
افســردگی، اضطراب، مشکالت رفتاری و تحریک پذیری از معدود مشکالتی است که در 
.)Deb, Strodl & Sun, 2015( فراگیران دارای تنیدگی تحصیلی باال گزارش شــده اســت 

پژوهش های مختلفی در خصوص ارتباط بین اســترس ها و تنیدگی تحصیلی با عملکرد 

1. Tension
2. Academic stress
3. Murris
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تحصیلی انجام شــده و رابطــه بین تنیدگی و عملکرد تحصیلی )آســایش و همکاران، 
1395( و اســترس تحصیلی با عملکرد تحصیلی )شکری، کدیور، نقش و غنایی، 1386( 
منفی ارزیابی شــده است. همچنین طبق پژوهش اقدسی، اصل فتاحی و ساعد )1391( 

ایمن سازی در مقابل استرس اثر مثبت بر عملکرد تحصیلی دارد.

نگرش دينی1: عبارت اســت از اعتقادات منســجم و یکپارچه توحیدی که خداوند 
را محــور امور می داند و ارزش ها، آداب، رســوم و رفتارهای انســان با یکدیگر، طبیعت 
و خویشــتن را تنظیم می کند )علیجانی، اورنگ، نورالدینــی و مصدری، 1397(. برخی 
متكلمان غربی از جمله دورانت در تعریف دین گفته اند: دین نظام الهی اســت كه برای 
صاحبان خرد وضع شــده و مشــتمل بر اصول و فروع اســــت. اسپنسر می گوید: دین 
وسیله ای برای توضیح راز جهان و تبیین پدیده های دینی بر اساس حالت درونی و تحّول 
زندگی اجتماعی است )باقرپور، 1397(. طبق تعریف خدایاری فرد و رحیمی نژاد )1388( 
نگرش دینی عبارت است از شناخت و باور به پروردگار یکتا، انبیاء، آخرت و احکام الهی، 
داشــتن عواطف نسبت به خدا، اولیا و بندگان خدا و التزام و عمل به وظایف دینی برای 

تقرب به خداوند.
در تعریفی دیگر، نعیم و رضایی شریف )1395( نگرش های دینی و معنوی را به معنای 
داشــتن معنا در زندگی و احســاس تعلق به منبعی واال، امید به کمک خدا در شــرایط 
مشــکل زای زندگی و بهره مندی از حمایت های اجتماعی و معنوی دانســته اند که افراد 
دارای این باور با بهره گیری از آنها می توانند در رویارویی با حوادث فشــــارزای زندگی، 

آسیب کمتری متحمل شوند )باقرپور، 1397(.
به طورکلــی دیدگاه هــای مختلفی در حــوزه کارکردهــا و ابعــاد مختلف مذهب 
و نگرش دینی توســط  اندیشــمندان ارائه شده اســت. در مدل کارکردی به نقش دین 
در ســازگاری، آرامش روانــی، قدرت مقاومــت، رضایت خاطر،  معنــی زندگی، مقابله 
بــا رویدادهــای خطــرزا و تأثیرات آن بر ســالمت روانــی و به طورکلــی مقابله دینی 
 و کارکردهــای روانــی ـ اجتماعی پرداخته می شــود. دانشــمندان مختلــف؛ از جمله:

Misiak, Ellison, Pargament, Patrick, Valeriet & Laurie, Levin, Mertonو سایر  اندیشمندان  
در ایــن حــوزه نظراتــی را ارائــه کرده انــد. در مقولــه ابعــاد، جنبه هــای مختلف 

1. Religious attitudes
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مــورد  ابعــاد  ایــن  ویژگی هــای  و  دینــی  جهت گیری هــای  و  نگــرش  باورهــا،  
 بررســی قــرار می گیــرد. در ایــن حــوزه نیــز  اندیشــمندان مختلــف از جملــه:

 Allport , Erich Fromm , Gorsuch , Korniejezuk , Ganzevoort , Smart , Von Hugel 

و Peterson بــه اظهارنظر پرداخته اند )یزدانی و غضنفری، 1385(. از بین  اندیشــمندان 
مسلمان نیز می توان به نظریه ترکیبی استاد مطهری اشاره کرد که در آن، بعد از تشریح 
ابعاد دین، کارکردهای ســه گانه دین را بهجت و انبساط )شامل خوش بینی، روشن دلی، 
امیدواری، آرامش خاطــر و لذت معنوی(، بهبود روابط اجتماعــی و کاهش ناراحتی ها 
می داند. )مطهری، 139۰(. اســتاد مطهری خوش بینی را از آثــار ایمان می داند. ایمان 
دینی از آن جهت آفرینش را هدف دار و هدف را خیر، تکامل و ســعادت معرفی می کند، 
طبعًا دید انسان را نسبت به نظام کلی هستی خوش بینانه می سازد. فرد  باایمان قوانین، 
تشــکیالت و نظامات جهان را صحیح و عادالنه می داند و قهراً زمینة ترقی و تـــعالی را 
بـــرای  خودش و همه افـــراد دیگر فراهم می بیند. این  اندیشه او را به غیرت می آورد و 
با خوش بینی و امیدواری بـــه  حـرکت و جنبش وامی دارد )مطهری، 1390(. از طرفی، 
اضطراب از شک و تردید به وجود می آید. آنچه انسان را به اضطراب و نگرانی می کشاند و 
تکلیف خویش را درباره او روشن نمی بیند، جهان است. ایمان مذهبی از آنجا که نسبت به 
جهان اعتماد و اطمینان می بخشد، دلهره و نگرانی نسبت به رفتار جهان را در برابر انسان 

زایل می سازد و آرامش خاطر به همراه می آورد )مطهری، 1390(.
نیایــش، آداب و مناســک دینی از مؤلفه هــای التزام عملی به دین می باشــند. 
صداقت، راز و نیاز با خداوند و گریستن موجب اطمینان، آرامش و تخلیه فشار روانی 
می گردد )گودرزی، شفیعی و تاریخی؛ 1390، غالمي ، ذاكري و زینلي، 1398(. سهم 
بزرگی از نمره تنیدگی تحصیلی، مربوط به واکنش های شناختی، رفتاری، هیجانی و 
فیزیولوژیکی است که در پاسخ به استرس های تحصیل ایجاد می شوند و تهدید کننده 
ســالمت روان و عملکرد افراد می باشند. اضطراب، افسردگی، پرخاشگری، خودکشی، 
گرایش به مصرف ســیگار و مواد مخدر و... بخشــی از این واکنش ها هستند. در این 
 راســتا رابطة بین تاب آوری با دین مثبت ارزیابی شده است )جمشیدی، عرب مقدم و 

درخواه، 1392(.
 بر اساس پژوهش عسگری و همکاران )1392( نگرش دینی و بهزیستی روان شناختی 
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پیش بینی کننده مناسبی برای عملکرد تحصیلی هستند. پژوهش عباسی، خادمی و نقش 
)1394( نیز نشــان داده است نگرش دینی از طریق افزایش خودکارامدی، سبب افزایش 
انگیزش پیشرفت تحصیلی می گردد؛ مقوله هایی که از مؤلفه های اصلی عملکرد تحصیلی 
هستند. افراد با نگرش مذهبی باال، مؤلفه های بیشتری از سبک زندگی اسالمی را اختیار 
می کنند؛ در پژوهش عسکری، منظری توکلی و زین الدینی )1399( اثر مســتقیم سبک 
زندگی اسالمی بر موفقیت تحصیلی تأیید شده و متغیر سازگاری با مدرسه  این رابطه را 

واسطه گری می کند.
نگرش دینی همچنین می تواند اثر کاهشی بر تنیدگی تحصیلی داشته باشد. پژوهش 
بشــیریان، ساعتی عصر، براتی و شکری )1397( نشان داده است با افزایش نگرش دینی، 
سالمت روان دانشجویان نیز بهبود می یابد. همچنین طبق پژوهش فوالدچنگ و مرحمتی 
)1396( آموزش مهارت های زندگی )از منظر اسالم و روان شناسي( موجب بهبود وضعیت 
بهزیستی روان شناختی در دانشجویان می گردد. کسانی که از اعتقادات مذهبی قوی تری 
برخوردارند، نســبت به مقابله با عوامل فشــارزای روانی، شخصی و عملکرد تحصیلی از 
نیروی بیشــتری برخوردارند و در رویارویی با این عوامل فشــارزا کمتر دچار افسردگی 
و دیگر بیماری ها می شوند )عســکری و همکاران، 1392: 1۰۷(. مطابق با یافته والریت 
و الری )1995؛ نقل از یزدانی و غضنفری، 1385( عقاید مذهبی دارای تأثیر بســیار در 
سیســتم اجتماعی و پیچیده زندگی، برنامه ریــزی، کار و حتی باعث توجه فرد به رژیم 
غذایی و ورزش می باشــد. باورهای مذهبی به بهبود ســالمت، کیفیت زندگی و افزایش 

عزت نفس منجر می گردد )نژادنادری، دیوساالر، محمودی و دره کردی، 1390: 18(.
همچنین پژوهش های مختلف نشــان داده اســت نگرش دینی با افسردگی، اضطراب، 
)Trevino, Pargament, Kenneth  &  Cotton, 2007( .پرخاشگری و خودبیمارانگاری رابطه منفی دارد 
 بین نگرش دینی با افســردگی و اســترس، همبســتگی منفی مشــاهده شــده است

)Salehi & Mosalman, 2015(. چین آوه و طباطبائی )1395( طی بررســی خود به  این 
نتیجه رسیدند افرادي که اعتقاد درونی به خدا و باورهاي مذهبی دارند، از این اعتقادات 
در زندگی روزانه بهره برده و در ســختی ها به خدا پناه می برند، از ســالمت روانی باالیی 
برخوردارند و کمتر درگیر افکار مخّرب خودکشــی می شــوند. این افراد بروز فشار روان 
را به منزلة فرصتی براي رشــد و تقویت بعد معنوي خــود می دانند یا آن را تقدیر الهی 
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تعبیر و تفســیر می کنند. طبق یافته های )Mochon, Norton & Ariely, 2011( و غباری 
)1394( توکل به خدا و نگرش دینی و ابعاد آن ســبب کاهش افکار خودکشی می شود. 
نتایج پژوهش بهامین، داوری فرد، ملکشاهی و آبی )1395( نیز نشان داده است افراد با 
گرایش مذهبی باال، گرایش کمتری به مصرف سیگار دارند. همچنین اصغری، کردمیرزا 
و احمدی )1392( به  این نتیجه رسیدند که بین گرایش دینی و سوءمصرف مواد رابطه 

منفی معنادار وجود دارد.
با توجه به  اینکه در هر جامعه ای، دانشجویان قشر سرنوشت ساز و متخصصین آینده 
جامعه هســتند و سالمت روانی و رضایت از زندگی اجتماعی، تحصیلی و خانوادگی آنان 
حائز اهمیت اســت و همچنین با توجه به  اینکه درصد باالیی از جمعیت کشــور شامل 
جوانان و دانشجویان است، بررسی عوامل مرتبط با تنیدگی هایی که هنگام تحصیل با آن 
روبه رو می شوند و عواملی که می توانند سبب بهبود عملکرد تحصیلی آن ها باشند، اهمیت 

باالیی دارد.
بنا بر آنچه مرور شــد، دین عامل افزایش ســالمت و کاهش استرس ها و اضطراب ها 
اســت و به نظر می رســد می تواند پیش بینی کننده کاهش تنیدگی تحصیلی و به صورت 
مســتقیم یا از طریق کاهش متغیر میانجی تنیدگی تحصیلی، پیش بینی کننده عملکرد 
تحصیلی بهتر باشــد. در پژوهش های گذشته تأثیرات مذهب و مقابله مذهبی از دیدگاه 
 اندیشمندان مختلف اعم از مسلمان و غیرمسلمان بررسی شده که هرکدام به جنبه هایی 
از دین پرداخته و اثر آن را بر ســالمت و عملکرد تحصیلی بررسی نموده اند؛ اما پژوهشی 
که به صورت جامع و خاص رابطة بین نگرش دینی با عملکرد تحصیلی را به طور مستقیم 
و همراه با نقش میانجی تنیدگی تحصیلی بررســی کند، دیده نشــده اســت. همچنین 
جنبه دیگری از تازگی در این پژوهش سنجش متغیر نگرش دینی بر مبنای  اندیشه های 
اسالمی، متشکل از سه زیرمؤلفه باورها، عواطف و التزام عملی می باشد. بنابراین پژوهش 
حاضر به دنبال پاســخگویی به  این سؤال می باشــد که آیا نگرش دینی می تواند به طور 
مســتقیم و غیرمســتقیم از طریق کاهش تنیدگی تحصیــل، پیش بینی کننده عملکرد 

تحصیلی بهتر باشد؟
در نهایت بر مبنی ادبیات تحقیق بیان شده، می توان مدل مفهومی زیر را برای تحقیق 

مورد بررسی قرار داد.
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تنيدگی خودتحميلی

واكنش های جسمانی

باور دینی

التزام عملی

عواطف دینی

وانمود اجتماعی

واكنش های هيجانی

واكنش های رفتاری 

ارزیابی های شناختی

تغييرات

خودكارامدی

واكنش های هيجانی

برنامه ریزی

انگيزش

فقدان كنترل

فشارها

تعارضات

ناكامی ها

نگرش
دینی

عملکرد
تحصيلی

تنيدگی
تحصيلی

نمودار 1. مدل مفهومی پيشنهادی جهت بررسی

روش پژوهش
پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعی از نوع همبســتگی است که رابطة بین 
عملکرد تحصیلی و نگرش دینی را با لحاظ نقش میانجی گری تنیدگی تحصیلی می سنجد.

جامعه مورد پژوهش کلیه دانشــجویان دوره کارشناســی دانشــگاه گیالن در سال 
تحصیلی 94-1393 بودند )19953 نفر(؛ که بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 
نمونه 376 نفر )218 مرد و 158 زن( به دســت آمد و با روش نمونه گیری تصادفی ساده 
طبقه ای انتخاب شــدند؛ مبنای طبقه بندی نیز دانشــکده های مختلــف بودند که از هر 
دانشــکده بر اساس نسبت جمعیت آن به کل دانشگاه، نمونه گیری تصادفی ساده در هر 

دانشکده به عمل آمد.

ابزار تحقیق 
پرســش نامه نگرش دینی که توســط خدایاری فرد و رحیمی نژاد )1388( در طرح 
آماده ســازی مقیاس دین داری و ارزیابی سطوح دین داری اقشــار مختلف جامعه  ایران 
به منظور ســنجش دین داری افراد مختلف طراحی شــده است. این پرسش نامه متشکل 
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از 40 گویه ســنجش دین داری در سه مؤلفه باور دینی، عواطف دینی و التزام و عمل به 
وظایف دینی و نیز 4 گویه اندازه گیری وانمود اجتماعی و تالش برای ارائه تصویر مطلوب 
اجتماعی از خود از نظر مذهبی می باشــد. مقیاس اندازه گیری و پاسخگویی به هر یک از 
عبارات مؤلفه ها طیف لیکرت پنج درجه ای اســت که برای گویه ها درجات همیشه، اکثر 
اوقات، معمواًل، گاهی اوقات و هرگز در نظر گرفته شــده است. در نمره گذاری به هر یک 
از درجات مقیاس از 1 تا 5 برحســب کم به زیاد تعلق می گیرد. نمره هر مؤلفه بر اساس 
امتیاز هر عبارت مؤلفه با هم جمع می شود. نمره کل دین داری نیز از جمع نمره هر مؤلفه 

با هم به دست می آید.
روایی این آزمون از طریق روایی محتوایی )صوری و منطقی(، روایی مالکی هم زمان 
و روایی ســازه ای ارزیابی شده اســت. ضریب پایایی این آزمون از طریق همسانی درونی 
)آلفای کرونباخ( 0/95 و برای مؤلفه های شناخت و باورها و گرایش و عواطف دینی 0/97 
و برای مؤلفه التزام و عمل به وظایف دینی 0/96 به دســت آمده؛ که نشان دهنده پایایی 
باالی این آزمون می باشــد )خدایاری فرد و رحیمی نــژاد، 1388(. در این پژوهش نیز با 
محاسبه همسانی درونی با آلفای کرونباخ، پایایی باور دینی، التزام عملی و عواطف دینی 

به ترتیب 0/83، 0/86 و 0/64 به دست آمد.
پرســش نامه تنیدگی تحصیلــی )دوران دانشــجویی( )SLSI(1: این پرســش نامه 
 یــک ابــزار خود گزارشــی مداد و کاغذی اســت کــه از 48 گویه در 9 طبقه توســط

)Gadzella & Baloglu, 2001( طراحی شــده است. این ابزار بر مدل نظری توصیف شده 

به وسیله موریس )1990؛ نقل از Gadzella & Baloglu, 2001( مبتنی است. مدل مذبور 
5 نوع )طبقه( تنشــگر )ناکامی ها، تعارضات، فشارها، تغییرات و تنیدگی خود تحمیلی( 
و 4 نوع )بخش( واکنش به تنشــگرها )جسمانی، هیجانی، رفتاری و ارزیابی شناختی( را 
ارزیابی می کند. در هر زیرمقیاس برای به دســت آوردن یک نمره کل، گویه ها با یکدیگر 
جمع می شوند. نمرات باالتر به ترتیب نشان دهنده تنیدگی تحصیلی بیشتر و واکنش های 

بیشتر تنشگرها است.
کاکابرایی، شکری، پورشهریار و تقی لو )1392( ضریب همسانی درونی جهت برآورد 
پایایــی نمره کلی تنیدگی تحصیلــی )دوران دانشــجویی( و زیرمقیاس های ناکامی ها، 

1. Student-Life Stress Inventory )SLSI(
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تعارض ها، فشــارها، تغییرها، تنیدگی خود تحمیلی، واکنش های جســمانی، هیجانی، 
رفتاری و شــناختی را به ترتیب برابر با 0/91، 0/68، 0/64، 0/70، 0/69، 0/61، 0/81، 
0/77، 0/80 و 0/76 به دســت آورده اند. اعتبار این پرسش نامه نیز توسط شکری، کدیور 
و دانش ورپور )1386( با اســتفاده از آلفای کرونباخ برابر با 0/88 به دست آمده است. در 
پژوهش حاضر نیز به وسیله محاسبه همسانی درونی با آلفای کرونباخ، پایایی مؤلفه های 
ناکامی ها، تعارض ها، فشارها، تغییرات، تنیدگی خود تحمیلی، واکنش های فیزیولوژیک، 
هیجانی، رفتاری و شــناختی، به ترتیب 0/72، 0/74، 0/76، 0/83، 0/61، 0/83، 0/84، 

0/83 و 0/80 به دست آمد.
پرســش نامه عملکرد تحصیلی درتاج: این آزمون برداشتی از پژوهش های فام و تیلور 
که توسط درتاج )1382( برای جامعه ایران ساخته شده است و دارای 48 گویه می باشد 
و 5 حیطه خودکارامــدی، تأثیرات هیجانی، برنامه ریزی، فقدان کنترل پیامد و انگیزش 
را می ســنجد. میزان پایایی این آزمون با روش همســانی درونی )آلفای کرونباخ( 0/74 
به دست آمد. روایی این آزمون از طریق روایی محتوا و روایی سازه ارزیابی گردید )درتاج، 
1382(. میــزان پایایی هریک از حیطه های خودکارامدی، تأثیرات هیجانی، برنامه ریزی، 
فقدان کنترل پیامد و انگیزش به ترتیب عبارت اند از: 0/92، 0/93، 0/73، 0/64 و 0/72 
)پاشــایی، پورابراهیم و خوش کنش، 1388(. در این پژوهش، با محاسبه همسانی درونی 
با آلفای کرونبــاخ، پایایی مؤلفه های خودکارامدی، تأثیرات هیجانی، برنامه ریزی، فقدان 
کنترل و انگیزش، به ترتیب 0/88، 0/88، 0/66، 0/48 و 0/31 به دست آمد. نمره گذاری 
این آزمون از طریق مقیاس لیکرت صورت می گیرد. برای هر یک از گویه ها یک طیف پنج 

گزینه ای در نظر گرفته شد که دارای نمرات 1 تا 5 می باشد.
بــرای تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش از روش مدل معادالت ســاختاری و از 
نرم افزار Amos استفاده شد. در ابتدا مدل مفهومی تحقیق به برازش تأییدی قرار گرفت و 

در ادامه ضرایب رگرسیوني استاندارد مدل تبیین شدند.

یافته ها
همان طور که بیان شــد مسئله پژوهش این است که آیا نگرش دینی می تواند به طور 
مســتقیم و غیرمســتقیم از طریق کاهش تنیدگی تحصیلی، پیش بینی کننده عملکرد 
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تحصیلی بهتر باشد؟
بر اساس مدل مفهومی تحقیق که در نمودار 1، به آن اشاره شده است، نگرش دینی 
به صورت مســتقیم و با نقش میانجیگری تنیدگی تحصیلی بر عملکرد تحصیلی اثر گذار 
می باشد. برای سنجش این مدل بر اساس داده های میدانی، الزم است در گام اول، مدل 
مفهومی تحقیق مورد بررسی و برازش تأییدی قرار بگیرد؛ از این رو مدل مفهومی با کمک 

نرم افزار Amos تحلیل گردیدکه نتایج برازش مدل در جدول 1. بیان شده است.

جدول 1. مقدار شاخص هاي برازش تحليل مدل ساختاری

 مقدار براي حد قابل قبولنام شاخصشاخص ها
وضعيتمدل نهایي

شاخص هاي 
برازش مطلق

نسبت مجذور خي به درجه آزادي
)χ2/df(

Χ2 / df ≥ 00.31/63مطلوب

حد معناداري
)Sig(

P > 0.050/000مطلوب

 ريشه ميانگين مجذور باقيمانده
)RMR(

RMR< 0.050/01مطلوب

شاخص هاي 
برازش نسبي

 شاخص نکویي برازش
)GFI(

90/GFI ≥ 00/93مطلوب

 شاخص تعدیل شده ي نکویي برازش
)AGFI(

90/AGFI ≥ 00/92مطلوب

 شاخص برازش فزاینده
)IFI(

90/IFI ≥ 00/96مطلوب

 شاخص برازندگي تطبیقي
)CFI(

90/CFI ≥ 00/95مطلوب

شاخص 
برازش مقتصد

جذر برآورد واریانس خطاي تقریب 
)RMSEA(

RMSEA ≥ 0.080/046مطلوب
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منابع مورد اســتناد در خصوص شاخص های برازش مدل های معادالت ساختاری از 
جمله قاسمی )1392( شاخص های بیان شده در ستون سوم جدول 1 را مورد اشاره قرار 
داده اند که حد قابل قبول هر کدام از شاخص ها را نیز بیان کرده اند و در جدول مورد اشاره 
قرار گرفته اســت. نتایج جدول 1، نشــان مي دهد که تمام شاخص هاي برازش در سطح 
قابل قبولي هســتند؛ بنابراین داده هاي این پژوهش در تحلیل مدل معادالت ساختاري، 
برازش مدل مفهومي پژوهش را نشــان داد. در ادامه ضرایب رگرسیوني استاندارد مدل 

تبیین شده در جدول 2 تا جدول 5 ارائه  شده است.
ابتدا در جدول 2، به بررسي ضرایب رگرسیوني بین شاخص های اصلي پرداخته شده 

است.

جدول 2. ضرایب رگرسيونی بين شاخص های اصلی

وزن رگرسيوني فاكتورها
استاندارد

سطح معناداري 
)sig( به دست آمده

واریانس 
تبيين شده

0/320/0010/10رابطه نگرش ديني و عملکرد تحصيلي

0/180/0090/032-رابطه نگرش ديني و تنيدگی تحصيلی

0/270/0000/072-رابطه تنيدگی تحصيلی و عملکرد تحصيلي

همان طور که در جدول 2، بیان شده است، بین سه شاخص مورد بررسي رابطه های 
معنادار، ولي ضعیفي برقرار است؛ که بین شاخص »نگرش دیني« و »عملکرد تحصیلي« 
رابطه مثبت و ضعیف با تبیین واریانس 10 درصد برقرار اســت و بین شــاخص »نگرش 
دینــي« و »تنیدگی تحصیلی« رابطه معنادار ضعیف و منفي بــا تبیین واریانس تقریبًا 
3صدم برقرار اســت و بین »تنیدگی تحصیلی« و »عملکــرد تحصیلي« رابطه منفي و 

ضعیف معنادار است با تبیین واریانس تقریبًا 7 درصد.
یافته های تحقیقات نشان داد که شاخص نگرش دیني داراي اثر مستقیم مثبت 0/32 

بر عملکرد تحصیلي و همچنین اثر غیرمستقیم مثبت به میزان 0/048 می باشد.
یافته های جدول 2، به نحو بهتري در نمودار 2. ترسیم شده است.
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در ادامه به بررسي وزن های رگرسیوني هر یک از مؤلفه های شاخص های مورد بررسي 
پرداخته شده است.

جدول 3. وزن هاي رگرسيوني استاندارد مؤلفه هاي نگرش دیني

وزن رگرسيوني فاكتورها
استاندارد

سطح معناداري 
)sig( واریانس تبيين شدهبه دست آمده

0/8410/0000/71باور ديني

0/850/0000/72التزام و عمل به وظايف ديني

0/310/0000/096عواطف ديني

0/380/0000/144وانمود اجتماعي

بر اساس نتایج جدول 3، وزن رگرسیوني استاندارد مؤلفه هاي نگرش دیني بیان شده 
است که همگي از رابطه مثبت باال و معناداري برخوردار مي باشند و میزان تبیین واریانس 
آن ها نیز بیان شــده اســت. همان طور که در جدول 3، بیان شده، بیشترین میزان تبیین 
واریانس متعلق به مؤلفه های »باور دیني« و »الزام و عمل به وظایف دیني« می باشــد و 

کمترین میزان مربوط به مؤلفه های »عواطف دیني« و »وانمود اجتماعي«.
یافته های جدول 3، به نحو بهتري در نمودار 2، ترسیم شده است.

جدول 4. وزن هاي رگرسيوني استاندارد مؤلفه هاي تنيدگی تحصيلی

وزن رگرسيوني فاكتورها
استاندارد

سطح معناداري 
)sig( به دست آمده

واریانس 
تبيين شده

0/460/0000/21ناكامي

0/350/0000/12تعارضات

0/450/0000/20فشارها

0/340/0000/11تغييرات
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وزن رگرسيوني فاكتورها
استاندارد

سطح معناداري 
)sig( به دست آمده

واریانس 
تبيين شده

0/560/0000/31تنيدگي خود تحميلي

0/790/0000/62واكنش های جسماني

0/800/0000/64واكنش های هيجاني

0/790/0000/62واكنش های رفتاري

0/330/0000/11ارزيابي شناختي

بر اســاس نتایج جدول 4، وزن رگرسیوني اســتاندارد مؤلفه هاي تنیدگی تحصیلی 
بیان شده است که همگي از رابطه مثبت باال و معناداري برخوردار مي باشند و میزان تبیین 
واریانس آن ها نیز بیان شــده است. همان طور که در جدول 4، بیان شده، بیشترین میزان 
تبیین واریانس متعلق به مؤلفه های واکنش های »هیجاني«، »رفتاري« و »جســماني« 
می باشــد و کمترین میزان مربوط بــه مؤلفه های »تغییرات« و »ارزیابي شــناختي« و 

»تعارضات« می باشد.
یافته های جدول 4، به نحو بهتري در نمودار 2، ترسیم شده است.

جدول 5. وزن هاي رگرسيوني استاندارد مؤلفه هاي عملکرد تحصيلي

وزن رگرسيوني فاكتورها
استاندارد

سطح معناداري 
)sig( به دست آمده

واریانس تبيين 
شده

0/750/0000/56خودكارآمدري

0/230/0000/05تأثيرات هيجاني

0/480/0000/23برنامه ريزی

0/280/0000/07انگيزش

جدول 4.  )ادامه(
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بر اســاس نتایج جدول 5، وزن رگرسیوني اســتاندارد مؤلفه هاي عملکرد تحصیلي 
بیان شده است که به اســتثناء مؤلفه »فقدان کنترل« همگي از رابطه مثبت و معناداري 
برخوردار مي باشــند و میزان تبیین واریانس آن ها نیز بیان شــده است. همان طور که در 
جدول بیان شــده، بیشترین میزان تبیین واریانس متعلق به مؤلفه های »خودکارآمدي« 
می باشــد. رابطه مؤلفه »فقدان کنترل« نیز به دلیل اینکه معنادار نشــد، از تحلیل ها و 

جدول حذف شد.
یافته های جدول 5، به نحو بهتري در نمودار 2، ترسیم شده است.

تنيدگی خودتحميلی

واكنش های جسمانی

باور دینی

التزام عملی

عواطف دینی

وانمود اجتماعی

واكنش های هيجانی

واكنش های رفتاری 

ارزیابی های شناختی

تغييرات

خودكارامدی

واكنش های هيجانی

برنامه ریزی

انگيزش

فشارها

تعارضات

ناكامی ها

نگرش
دینی

عملکرد
تحصيلی

تنيدگی
تحصيلی

0/841 0/75

0/38

0/33

0/79 0/35

0/4
5

0/340/79

0/80

0/46

0/28

0/85 0/23

0/3
1 0/48

0/32

0/56

0/18-
-
0/27

نمودار 2. مدل برازش

بحث و نتیجه گیری
پژوهش در پی پاســخ به  این سؤال بود که آیا نگرش دینی پیش بینی کننده عملکرد 
تحصیلی بهتر می باشــد؟ طبق یافته پژوهش، نگرش دینی دارای اثر مستقیم مثبت بر 
عملکرد تحصیلی است و افرادی که نگرش دینی باالتری دارند، از عملکرد تحصیلی بهتری 
برخوردار هستند. این یافته همسو با پژوهش های عسگری و صفرزاده )1392( و عباسی 
و همکاران )Trevino & etal, 2007(، )Salehi & Mosalman, 2015( ،)1394( و عســکری 
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و همکاران )1392( می باشد. نگرش دینی طبعًا با اثر بر روی مؤلفه های مختلف عملکرد 
تحصیلی، سبب افزایش آن می گردد؛ که از جمله این مؤلفه ها خودکارامدی است. در این 
جا شایسته است به بیان استاد مطهری اشاره شود که »ایمان مذهبی ازآن جهت که تلقی 
انســان را نسبت به جهان، شــکل خاص می دهد؛ آفرینش را هدف دار و هدف را خیر و 
تکامل و سعادت معرفی می کند، طبعًا دید انسان را نسبت به نظام کلی هستی و قوانین 
حاکم بر آن خوش بینانه می سازد« )مطهری، 139۰: 39(. فرد خوش بین، برای موفقیت 
تــالش می کند و ازآنجایی که تالش ها عمومًا به موفقیت ]در تحصیل[ منجر می شــوند، 
منطقی اســت که فرد مذهبی و پرتالش در اثر موفقیت هــای روزافزون، خودکارامدی 
بهتری را نیز پرورش خواهد داد. برنامه ریزی از مؤلفه های مهم در عملکرد تحصیلی بهتر 
می باشــد. از آن جا که آموزه های دینی آفرینش و عمر انسان را مسئله ای جدی و دارای 
هدف بلند و با اهمیت معرفی می کند، چهرة یک انسان مسلمان و موحد، اساسًا چهرة یک 
انسان جدی است. او زندگی خود را جدی می گیرد و در تمام عرصه های زندگی خود، به 
تبع دین داری که بزرگترین و مهمترین برنامه برای سعادت او است، بدون اهمال کاری، 
کم توجهی و بی دقتی، برنامه ریزی و حرکت به سوی اهداف را سرلوحه کارهای خود قرار 
می دهــد. به عنوان مؤلفه ای دیگر از عملکرد تحصیلی، نگــرش دینی می تواند با کاهش 
تأثیرات هیجانی )که هیجانات منفی در طول تحصیل هستند( منجر به عملکرد تحصیلی 
بهتر شود. افراد با عقاید مذهبی، نسبت به فشارزاهای روانی، شخصی و عملکرد تحصیلی، 

از نیروی بیشتری برخوردارند و در رویارویی با آن ها کمتر تحت تأثیر قرار می گیرند.
سؤال بعدی پژوهش این بود که آیا نگرش دینی می تواند با کاهش تنیدگی تحصیلی، 
عملکــرد تحصیلی بهتــر را پیش بینی کند؟ در ابتدا به رابطــه معکوس نگرش دینی با 
تنیدگی تحصیلی اشــاره می شود؛ که بر اساس یافته پژوهش، نگرش دینی باعث کاهش 
تنیدگی تحصیلی می شود. این یافته همسو با پژوهش های بشیریان و همکاران )1397(، 
نژادنــادری و همکاران )1390(، عســگری و همکاران )1392(، گــودرزی و همکاران 
)1390(، چین آوه و طباطبائــی )Mochon & etal, 2011( ،)1395( و بهامین و همکاران 
)1395( می باشد. در تبیین این یافته، به بیان استاد مطهری اشاره می کنیم که »اضطراب 
از شک و تردید و حالتی از بی اعتمادی ایجاد می شود. آنچه انسان را به اضطراب و نگرانی 
می کشــاند و تکلیف خویش را درباره آن روشن نمی بیند، جهان و محیط بیرونی است. 
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ایمان مذهبی از آنجا که نســبت به جهان اعتماد و اطمینان می بخشــد، دلهره و نگرانی 
نســبت به رفتار جهان را در برابر انسان زایل می سازد و آرامش خاطر به همراه می آورد« 
)مطهری، 1390(. از طرف دیگر افرادی که نگرش مذهبی باالتری دارند، به خاطر عملکرد 
تحصیلی بهتر، تنیدگی و اســترس کمتری را احساس خواهند کرد و اگر هم دچار تنش 
و فشار شوند، واکنش های منفی کمتری بروز خواهند داد. اعتقادات، عواطف و رفتارهای 
برخاسته از دین مانند مناجات با خدا و دلبستگی به منبع الیزال قدرت الهی، توان انسان 
مؤمن را افزایش داده و برای مقابله با فشــارها مسلح می نماید. باورهای دینی به اصالح 
افکار آسیب زا و شیوه های اسنادی غلط می پردازد و روان بنه های سالم را جایگزین آن ها 
می کند و در مواجهه با تنشگرها، تکیه به خداوند متعال، عواطف دینی و رفتارهای آئینی، 
قوت و نیرو به ارمغان می آورد. آن ها بروز فشار روان را به منزله فرصتی براي رشد و تقویت 
بعد معنوي خود می دانند یا آن را تقدیر الهی تعبیر و تفسیر می کنند. هر چه فرد داراي 
نگرش مثبت فعال تری باشــد، خودکارآمدتر، خودباورانه تر و ســازش یافته تر می تواند در 
زمان هاي سخت در برابر مشکالت مقابله کند. بنابراین واکنش های نامناسب به فشارهای 
روانی مانند پرخاشگری، استرس، افسردگی، اسنادهای اشتباه، مصرف مواد، خودکشی و... 

در افراد مذهبی کمتر به چشم می خورد.
در خصــوص رابطه معکوس تنیدگی تحصیلی، بــا عملکرد تحصیلی، یافته پزوهش 
این رابطه را مورد تأیید قرار داد. این یافته همســو با پژوهش های آســایش و همکاران 
)1395(، شــکری و همکاران )1386( و اقدسی، اصل فتاحی و ساعد )1391( می باشد. 
هرچقدر دانشجویان در طول دوره تحصیل، احساس استرس و فشار بیشتری از ناکامی ها، 
تغییرات، تعارضات و تنشگرهای تحصیلی داشته باشند و واکنش های منفی بیشتری به 
 این فشارها از خود نشان دهند، رفتارهای درست تحصیلی شان با چالش بیشتری مواجه 
شــده و دچار افت عملکرد خواهند شــد. بنابراین نگرش دینی از طریق کاهش تنیدگی 
تحصیلی؛ یعنی کاهش فشارها و واکنش های منفی و غیر انطباقی به آن ها، می تواند سبب 

بهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان گردد.
پیشنهاد های پژوهش: با لحاظ یافته های به دست آمده بین مؤلفه ها، به مسئولین آموزش 

عالی پیشنهاد می گردد جهت بهبود عملکرد تحصیلی و کاهش تنیدگی ها، اهتمام جدی 
در نشر معارف الهی و تقویت ایمان مذهبی داشته باشند. اثرات مثبت دینداری بر زندگی 
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فردی و اجتماعی در مجموعه های آموزشی و اجتماعات دانشجویان، مورد بحث و بررسی 
قرار گیرد، تا دانشجویان با آگاهی بیشتر، گرایش باالتری نسبت به دین و آموزه های آن 
پیدا کنند.همچنین مسئولین مجموعه های آموزشی خود باید به عنوان الگوهای موفقی 
باشند که دانشجویان افزایش عملکرد و کاهش تنیدگی ها در عرصه های مختلف زندگی 
را در آن ها به عنوان دینداران واقعی مشاهده کنند. اگر در این جهت تالش صورت گیرد، 
فضای روشن یک زندگی با اعتقادات دینی، دلبستگی ها و عواطف پاک به خداود سبحان 
و اولیای الهی در دل آن ها روشن می شود و با التزام عملی به دستورات خداود متعال که بر 
اساس لطف الهی است، عالوه بر افزایش توان و انگیزه انسان، او را از تنشها و اضطراب های 
توان فرسا جدا می کند. بنابراین کاهش تنیدگی تحصیلی و افزایش مستقیم و غیر مستقیم 
عملکرد تحصیلی از نتایج این تالش ها خواهد بود. البته با لحاظ روابط نسبتًا ضعیف بین 
مؤلفه های سه گانه بیان شــده، برای اطمینان از وجود و قدرت این رابطه، الزم است که 
تحقیقات در جوامع دیگر و با ابزارهای تکمیلی از جمله ابزار مصاحبه و یا مشاهده انجام 
پذیرد، یافته های این تحقیقات می تواند یافته های تحقیق کنونی را تکمیل و اصالح کند.

تشّکر و قدردانی:
از معاونت محترم پژوهشي دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه قم به خاطر فراهم 

کردن زیرساخت های آموزشی و پژوهشی در اجرای پژوهش حاضر سپاسگزاری مي شود. و 
همچنین از داوران محترم به خاطر ارائه نظرهای ساختاری و علمي سپاسگزاری می شود.



منابع

107

ë  سال پنجم
ë  شمارة  4

ë  شمارة پیاپی 17
ë  زمستان 1399

آســايش، حميد؛ شريفي فرد، فاطمه؛ موســوي، مجتبي؛ طاهري خرامه، زهرا؛ علي اكبرزاده آراني، زهرا؛ شعوري بيدگلي، 
عليرضا )1395(. همبستگي تنيدگي، فرسودگي و عملکرد تحصيلي دانشجويان پرستاري و پيراپزشکي دانشگاه علوم 

پزشکي قم. مجله دانشگاه علوم پزشکي قم، 10 )7(، 83-74.
اصغری، فرهاد؛ كردميرزا، عزت اهلل؛ و احمدی، ليال. )1392(، رابطه نگرش مذهبی، منبع كنترل و گرايش به سوء مصرف 

مواد در دانشجويان. فصلنامه اعتياد پژوهی سوءمصرف مواد. 7 )25(، 112-103.
اقدسی، علی نقی؛ اصل فتاحی، بهرام و ساعد، مه لقا )1391(. تأثير آموزش ايمن سازی در مقابل استرس بر اضطراب امتحان 

و عملکرد تحصيلی دانش آموزان دختر. فصلنامه علوم تربيتی، 5 )20(، 48-33.
باقرپور، معصومه )1397(. تأثير آموزش ذهنيت فلســفی بر نگرش دينی و مهارت های زندگی معلمان. فصلنامه مســائل 

كاربردی در تعليم و تربيت اسالمی، 3 )2(، 28-7.
باقری چاروك، آتنا؛ توحيدی، افســانه و تجربه كار، مهشيد )1398(. تأثير خودتعيين گری، سازگاری تحصيلی و مثبت 

انديشی بر عملکرد تحصيلی با ميانجيگری اهداف پيشرفت. نشريه پژوهش نامه روان شناسي مثبت، 5 )2(، 84-65. 
[10.22108/PPLS.2019.117257.1748]

بشيريان، سعيد؛ ساعتی عصر، محمدحسن؛ براتی، مجيد؛ شکری، زليخا؛ امدادی، شهره؛ فالح، فاطمه و احمدی، خديجه 
)1397(. ارتباط نگرش مذهبی و سالمت روانی دانشجويان دانشگا های شهر همدان. مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت 

حيدريه، 6 )1(، 45-37.
بهامين، قباد؛ داوری فرد، فروزان؛ ملکشاهی، مريم؛ آبی، رضا و دوستی، رضا )1395(. بررسی تأثير باورهای فراشناختی و 

نگرش مذهبی، بر گرايش به مصرف سيگار در نوجوانان. مجله پژوهش در دين و سالمت، 2 )3(، 45-35.
پاشايی، زهره؛ پورابراهيم، تقی و خوش كنش، ابوالقاسم )1388(. تأثير آموزش مهارت های مقابله با هيجان ها در اضطراب 

امتحان و عملکرد تحصيلی دختران دبيرستانی. فصلنامه روان شناسي كاربردی، 3 )4(، 20-7.
جمشــيدی، بهنام؛ عرب مقدم، نرگس و درخواه، فريده )1392(. رابطه دين داری و تاب آوری در دانش آموزان راهنمايی و 

دبيرستان شهر شيراز. انديشه های نوين تربيتی، 10)1(، 162-142.
چين آوه، محبوبه و طباطبائی، سيده فاطمه )1395(. پيش بينی افکار خودكشی بر اساس نگرش مذهبی و توكل به خدا. 

فرهنگ در دانشگاه اسالمی، 6 )1(، 96-81.
خداياری فرد، محمد و رحيمی نژاد، عباس )1388(. آماده سازی مقياس دينداری و ارزيابی سطوح دينداری اقشار مختلف 
جامعه  ايران )مراكز استان ها(. دانشکده روان شناسي و علوم تربيتی دانشگاه تهران، مؤسسه روان شناسي و علوم تربيتی.

درتاج، فريبرز )1382(. بررســی تأثير شبيه ســازی ذهنی فرايندی و فرآورده ای بر بهبود عملکرد تحصيلی دانشجويان، 
ســاخت و اعتباريابی آزمون عملکرد تحصيلی. رســاله دكترا، روان شناســي تربيتی. تهران، دانشــکده علوم تربيتی و 

روان شناسي، دانشگاه عالمه طباطبائی )ره(.
دشــت بزرگی، زهرا )1395(. رابطه تعلل ورزی و كمال گرايی تحصيلی با فرســودگی تحصيلــی و عملکرد تحصيلی در 

دانشجويان پزشکی. مقاله پژوهشی دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 9 )2(، 41-34.
سعيدی، زهرا و فرح بخش، كيومرث )1395(. رابطه كيفيت زندگی، سبک زندگی، عملکرد تحصيلی با پيشرفت تحصيلی 

دانشجويان علوم پزشکی دانشگاه اصفهان. دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 9 )3(، 185.25-176
ســليماني شبيلو، ناهيد؛ واحدي، شهرام و نعمتي، شــهروز )1398(. رابطه هيجان هاي تحصيلي دانش آموزان، معلمان و 

والدين با عملکرد تحصيلي درس علوم. نشريه سالمت روان كودك )روان كودك(، 6 )1(، 199-188.
شــکری، اميد؛ كديور، پروين؛ نقــش، زهرا؛ غنايی، زيبا؛ دانش ورپور، زهره و موالی، محمد )1386(. صفات شــخصيت، 

استرس تحصيلی و عملکرد تحصيلی. نشريه مطالعات روان شناختی، 3)3(، 48-25.
شکری، اميد؛ كديور، پروين و دانش ورپور، زهره )1386(. نقش سبک های مقابله در تنيدگی تحصيلی و پيشرفت تحصيلی. 

فصلنامه روان شناسان ايرانی، 3 )11(، 257-249.
عباسی، معصومه؛ خادمی، ملوك و نقش، زهرا )1394(. رابطه نگرش مذهبی و انگيزش پيشرفت تحصيلی دانشجويان به 

واسطه نقش خودكارامدی. فرهنگ در دانشگاه اسالمی، 5 )4(، 572-559.
عسکری، سميه؛ كهريزی، سميه و كهريزی، مريم )1392(. نقش خودكارامدی و رضايت از زندگی در پيش بينی عملکرد 

تحصيلی دانش آموزان دختر سال سوم دوره متوسطه شهر كرمانشاه. مجله روان شناسي مدرسه، 2 )2(، 123-107.
عسکری، فهيمه؛ منظری توكلی، عليرضا؛ منظری توكلی، حمداهلل و زين الدينی، زهرا. روابط ساختاری سبک زندگی اسالمی 
و موفقيت تحصيلی با واســطه گری سازگاری با مدرســه در دانش آموزان دوره  متوسطه  دوم. مسائل كاربردي تعليم و 

تربيت اسالمي، 5 )3(، 126-1۰1.
عسگری، پرويز و صفرزاده، سحر )1392(. رابطه نگرش مذهبی، بهزيستی روان شناختی و افسردگی با عملکرد تحصيلی 

دانشجويان. نشريه دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردی، 4 )1(، 99-92.
عليجانی، حوری؛ اورنگ، بهناز؛ نورالدينی، فاطمه سادات؛ مصدری، بی بی مريم؛ عربيان، مهال و رجنی، اميرعلی )1397(. پژوهشی 
بر مطالعات نگرش مذهبی و رضايت از زندگی زناشويی. دومين همايش علوم اجتماعی، روان شناسي و علوم تربيتی، جيرفت، 
https://civilica.com/doc/786672/



108

منابع

 ë  سال پنجم
 ë 4 شمارة
ë 17 شمارة پیاپی
ë 1399 زمستان

 غباری، باقر )1394(. »توكل به خدا«. سايت كتابخانه ديجيتالی تبيان، باز يابی شده از:
http//:library.tebyan.net/fa/Viewer/Text74094/1/

غالمي ، ســميه ، ذاكري ، مختار ، زينلي ، فاطمه.)1398(.مطالعه چگونگي نهادينه كردن نماز خواني فرزندان نوجوان توسط 
والدين: ارائه مدل مطلوب با رهيافت گراندد تئوري، فصلنامه مسائل كاربردي تعليم و تربيت اسالمي، 4)3(:142-119

كاكابرايی، كيوان؛ شکری، اميد؛ پورشهريار، حسين؛ تقی لو، صادق و باقری، مريم )1392(. روابط ساختاری بين فشارهای عينی، 
تنيدگی تحصيلی، سبک های مقابله، پاسخ به تنشگرها و رضايت تحصيلی. فصلنامه روان شناسي كاربردی، 7 )2(، 128-111.

فوالدچنگ، محبوبه و مرحمتی، زهرا )1396(. اثربخشــی آموزش مهارت های زندگی از منظر اســالم و روان شناسي بر 
بهزيستی روان شناختی. مسائل كاربردي تعليم و تربيت اسالمي، 2 )2(، 112-91.

قاســمی، وحيد. )1392(. مدل ســازی معادله ســاختاری در پژوهش های اجتماعی با كاربرد Amos Graphics. تهران: 
جامعه شناسان، 2.

گودرزی، محمدعلی؛ شــفيعی، فائزه و تاريخی، عليرضا )1390(. رابطه نگرش مذهبی و عالئم اختالل اســترس پس از 
سانحه در زلزله زدگان شهرستان بم. مقاله پژوهشی مجله اصول بهداشتی، 13 )2(، 182-93.

مطهری، مرتضی )1390(. مقدمه ای بر جهان بينی اسالمی )1(: انسان و ايمان. تهران: انتشارات صدرا.
موســوي نژاد، سيدحســين؛ مهدي زاده، ايرج و صالح آبادي سروش )1397(. مقايســه خودكارآمدي تحصيلي، درگيري 
تحصيلي و عملکرد تحصيلي بين دانشجويان دانشگاه فرهنگيان و علوم پزشکي شهر بيرجند. مجله علمي دانشگاه علوم 

پزشکي بيرجند، 25، 134-126.
ميركمالي، سيدمحمد؛ خباره، كبري؛ مزاري، ابراهيم و فرهادي امجد، فرهاد )1394(. نقش سالمت روان بر عملکرد تحصيلي 
دانشجويان، با ميانجي گري انگيزش پيشرفت تحصيلی. نشريه دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي، 16 )2(، 109-101.

ميکائيلي، نيلوفر؛ افروز، غالمعلي و قلي زاده، ليال )1391(. ارتباط خودپنداره و فرســودگي تحصيلي با عملکرد تحصيلي 
دانش آموزان دختر. نشريه روان شناسي مدرسه، 1 )4(، 103-90.

نژادنادری، ســميرا؛ ديوســاالر، كورس؛ محمودی، مجيد و دره كردی، علی )1390(. بررسی مقايسه ای نگرش مذهبی و 
سالمت عمومی در دانشجويان سيگاری و غيرسيگاری. طب و تزكيه، 2، 24-18.

نعيم، مهدی و رضايی شريف، علی )1395(. اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سازگاری زناشويی و كاهش خشونت 
خانگی عليه زنان. مجله روان شناسي و روان پزشکی شناخت، 3)2(، 32-21.

همت زاده، سميه )1391(. بررسی رابطه بين هوش عاطفی و استرس ناشی از انتظارات تحصيلی در دانش آموزان دختر و 
پسر دبيرستانی. پايان نامه كارشناسی ارشد رشته روان شناسي تربيتی، واحد بين المللی دانشگاه شيراز.

ياراحمدی، يحيی؛ نادری، ناهيد؛ اكبری، مريم و يعقوبی، ابوالقاسم )1398(. اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر تاب آوری 
تحصيلی در تعلل ورزی تحصيلی و عملکرد تحصيلی دانش آموزان. فصلنامه علمی- پژوهشــی تدريس پژوهی، 7 )1(، 

]J012.2019.330/10.34785[ .243-226
يزدانی، فضل اهلل و غضنفری، احمدی )1385(. ابعاد و كاركردهای رواشناختی نگرش دينی. مجله علوم انسانی، تعليم و 

تربيت اسالمی، 62، 98-69.
 REFERENCES 
Deb, S. Strodl, E. & Sun, J. )2015(. Academic stress, parental pressure, anxiety and mental health 

among Indian high school students. International Journal of Psychology and Behavioral Sciences, 
5)1(, 26-34.

Gadzella,B.M. Baloglu,M. )2001(. Confirmatory Factor Aactor Analysis and Internal Consistency of 
Student Life Stess Inventory.

Kariv, D. & Heiman, T. )2005(. Stressors, stress and coping in dual-demand environments: The case of 
working ‘back to schoolers’. Journal of Adult and Continuing Educatio, 11 )10(, 91-110.

Mochon, D.; M.I. Norton & D. Ariely )2011(. «Who Benefits from  Religion?». Social Indicators 
Research, 101 )1(, 1-15.

Salehi I, Mosalman M )2015(. Evaluation of the relationship between religious attitude and depression, 
anxiety and stress in students of guilan university. Religion & Health, 3 )1(, 57-64. )Full Text in 
Persian(.

Seif, A. )2016(. Modern Psychology: Psychology of Learning and Education. Tehran: Publishing 
duran. [In Persian]

Trevino, Kelly M. Pargament, Kenneth I. Cotton, Sian. Leonard, Anthony C. Hahn, June. Caprini-
Faigin, Carol Ann. Tsevat, Joel. )2007(. Religious coping and physiological, psychological, social, 
and spiritual outcomes in patients with HIV/AIDS: Cross-sectional and longitudinal findings, AIDS 
and Behavior )online(.



109

نوع مقاله : پژوهشي
109  - 126

چکیده
é هدف: هدف از اين تحقیق شناســايی مؤلفه های انگیزه بخش مناجات خمسه عشر بر انس 
دانش آموزان با خــدا بود. جامعه آماری پژوهش دانش آموزان دختر دوره دوم متوســطه 
تبادکان مشــهد در سال تحصیلی 1398-1399 به تعداد حدود 6150 دانش آموز بود که بر 
اســاس جدول مورگان 360 دانش آموز به عنوان نمونه از طريق نمونه گیری تصادفی ساده 

انتخاب شدند.

é روش : ايــن تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظــر اجرا آمیخته )کیفی-کمی( بود. به نظر 
گردآوری داده ها در بخش کیفی، متن مناجات خمسه عشر با بهره گیری از نرم افزار کیفی 
NVivo10 مورد مطالعه قرار گرفت و سپس از طريق کدگذاری باز و محوری، مؤلفه های مؤثر 
بر انس با خدا شناســايی گرديد. همچنین، براساس مؤلفه های استخراج شده پرسش نامه 
محقق  ســاخته 32 گويه ای با طیف 5 ارزشی لیکرتی)خیلی کم، کم، متوسط، زياد و خیلی 
زياد( تدوين گرديد. روايی صوری و محتوايی پرسش نامه توسط اساتید صاحب نظر تأيید شد. 
پايايی پرسش نامه 0/935 آلفای کرونباخ محاسبه گرديد. در بخش کمی، برای تجزيه وتحلیل 
داده ها نیز از مجموعه آمار توصیفی و اســتنباطی شامل آلفای کرونباخ، میانگین واريانس 
استخراج شــده، جذر میانگین واريانس استخراج شــده، کولموگروف-اسمیرنف، تحلیل 
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عاملی اکتشافی، تحلیل عـاملی تأيیـدی، آزمون t تک نـمونه ای از طريق نـرم افـزارهای 
SPSS24، Smart-PLS ،NVivo10 اســتفاده شد. نتايج تحقیق نشان داد که مؤلفه های 
مستخرج از مناجات خمسه عشــر )حق اهلل، حق المعصوم، حق الناس و حق النفس( تأثیر 

به سزايی در انس دانش آموزان دختر با خدا دارد.

واژگان کلیدی:   مناجات خمسه عشر؛ حق اهلل؛ حق المعصوم؛ حق الناس؛ حق النفس

مقدمه 
»دعا« دارای مفهوم عام و معنایی گسترده است و شامل خواستن با هر زبان و کیفیتی 

است که توجه به دو نکته در آن ضروری به نظر می رسد:
الف( وادی دعا و مناجات، وادی القای معارف گوناگون دین است. ساحت ادعیه تنها 
این نیســت که انســان در دعا یا مناجات با خدا حالت عاطفی پیدا کرده، دلش بسوزد و 
اشکش جاری گردد و از عمق حقایق توحیدی و معرفتی آن غافل باشد. تحصیل و حفظ 
حاالت عاطفی به ویژه در مقام خواندن دعا و مناجات الزم اســت، اما هرگز نباید به  این 
بعد بســنده شود، بلکه بسیار ضروری است که به بعد علمی بیان معارف دینی ادعیه نیز 

با دقت توجه شود.
ب( باید راهکارهای عملی و تربیتی موجود در ادعیه اســتنباط و تحلیل و آن گاه در 
ســیر عملی و اخالقی اجرا شود. به عنوان نمونه، اگر واقعیتی درباره اثر گناه، ضمن دعا و 
مناجات بیان می شــود، راهکار پرهیز و شست وشوی آلودگی گناه نیز از دعا یا مناجات 

استفاده شده، در عمل به کار گرفته شود )تحریری، 1398(.
از روایات اســتفاده می شود که اساســی ترین عامل حرمان از مناجات و رازگویی با 
خدا و عدم درک لذت گفت وگوی با خدا، تعلق و وابســتگی به دنیا و لذت های آن است. 
وقتی انســان حاضر می شود از لذتی دست بکشد که به لذتی فراتر از آن دست یابد، اگر 
لّذت انس با خدا را بچشــد، حاضر نمی شود از این لذت بی مانند دست بکشد. در نتیجه، 
لذت هــای پوچ و بی مقدار دنیا را وا مــی نهد. در حقیقت، محبت به خدا و انس با او مانع 

دل بستگی او به مظاهر دنیا می شود )مصباح، 1391(.
لذا انســان، مستعّد اتصاف به همه کماالت اســت. اما وصول به آن ها، در گرو تربیت 
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صحیح می باشد و برای رســیدن به قرب الی اهلل، باید بهترین شیوه              ها را انتخاب نمود. به 
یقین، برترین روش     ها که مبتنی بر شــناخت حقیقت انسان و همه ابعاد وجودی اوست، 
تنها در کالم و سیره انسان های کامل در هر عصر و زمان جست و جو می شود که کسی جز 

معصومان )علیهم السالم( نیستند )اسماعیلی ایولی، 1388(.
بنابراین، رســیدن به قرب الهی و انس با خدا مســتلزم مناجات با اوســت. مناجات 
زمزمه ایســت بین عاشق و معشوق؛ سّری که زین العابدین )علیه السالم( از عمق وجود با 
پروردگار متعال مطرح می کند. مناجات های زینت عبادت کنندگان، سّید سجده کنندگان، 
فانی جان سوخته و امام دل باخته، حضرت علی بن الحسین )علیه السالم( با عنوان مناجات 
خمسه عشر، خدای خویش را عارفانه می خواند و به مؤمنین آموزش می دهد که چگونه با 

رّب عالمیان، سخن کنند. 
مناجات »خمسه عشر« مجموعه ای از پانزده مناجات بسیار زیبا، غنی و سراسر معنویت 
است که بخشــی از دریای بیکران ادعیه به جا مانده از حضرت امام سجاد )علیه السالم( 
می باشــد. این دعاها نشان دهنده روش آن حضرت در شرایط خاص سیاسی، اجتماعی و 
فرهنگی آن دوران است که با کیاست خاص و با زبان دعا و نیایش، ادامه مسیر هدایت و 

امامت را برای مؤمنین، تبیین و روشن فرمودند.
مجلسی )1406ق( به سالکان الی اهلل توصیه می نماید که بر خواندن مناجات خمسه عشر 
مداومت داشته باشند. تهرانی )1403ق( در شرح حال مرحوم سید علی طباطبایی آورده 
اســت که  ایشان فرموده: من چندین سال است که بر قرائت این مناجات مداومت دارم و 
بــر اثر قرائت این مناجات ها، خداوند بر قلب من انوار حکمت، معرفت و محبت را تابانده 
اســت به صورتی که قابل شمارش نیست و من این مناجات ها را در استجابت دعا تجربه 
نموده ام. ایشــان در ادامه به سالکان و عبادت کنندگان توصیه نموده اند که بر قرائت این 

مناجات مداومت داشته باشند
مصباح یزدی )1391( معتقد است انسان با مطالعه  این مناجات، از فقر ذاتی و شدت 
نیاز خود به خدا آگاه می شود، نیازهایی که کمتر بدان ها توجه می شود. ایشان می گوید: 
نیازهای اصیل و اساسی انسان، نیازهای متعالی معنوی و انسانی است که اساسًا آفرینش 
او به هدف دست یابی به آنها انجام پذیرفته است و نیازهای مادی و حیوانی در قبال این 

نیازهای متعالی چیزی به شمار نمی آیند.
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برای خواندن مناجات خمس عشــر نظمی تعریف شده است. جوادی آملی ) 1386 ( 
معتقد است نظم تدوینی مناجات خمس عشر قابل تأمل است و عالمان اخالق باید نظم 
این مناجات ها را سامان دهند. وی معتقد است : چنانکه نظم تدوینی برخی ادعیه نیز قابل 
تأمل اســت مثال اولین مناجات از  »مناجات خمس عشره « که از امام سجاد )ع( نقل شده 
در ترتیب کنونی آن »مناجات تائبان « و آخرین آن »مناجات زاهدان« است. در حالی که 
اگر این پانزده مناجات ، پانزده مرحلة منزلت باشد ، مناجات زاهدان ، در ردیف مناجات های 
اولیه اســت ، نه آخرین مناجات. یعنی انسان ، نخســت توبه می کند و زهد می ورزد و از 
رذایل می رهد و ســپس به فضایل بار می  یابد که عالی ترین فضیلت ، به لقاء اهلل و باالتر از 

آن »حب اهلل « است. 
فهرســت این مناجات عبارتند از : مناجات تائبین )مناجات توبه کنندگان(، مناجات 
شــاکین )شــکوه کنندگان(، خائفین، راجین )امیدواران(، راغبین )مشتاقان(، شاکرین 
)سپاســگزاران(، مطیعین )فرمانبــرداران(، مریدین )اهل ارادت(، محّبین )دوســتان(، 
متوسلین )توسل جویان(، مفتقرین )نیازمندان(، عارفین )عارفان(، ذاکرین )یادکنندگان 
حق(، معتصمین و مناجات زاهدین )پارسایان(  است. اگر چه مناجات خمسه عشره به لحاظ 
سندی خصوصاًً در میان متقدمین بسیار کم روایت گردیده است ، اما مضامین و محتوای 
بلند این مناجات آن قدر شیوا و بلیغ و زیبا مطرح گردیده که خود نشان دهنده  این است 

که  این جمالت عارفانه جز از ائمه اهل بیت بر نمی آید.
حضرت در »مناجات التائبین« به آثار سوء گناهان پرداخته و راه جبران و برون رفت از 
نتایج گناه را توبه معرفی می فرمایند. در »مناجات الشاکین« خطر نفس اّماره را تذکر داده 
و اینکه تنها خدا بازدارنده از معاصی است. در »مناجات الخائفین«، نحوة امیدواری را برای 
انســان رونمایی می فرمایند و در »مناجات الراجین« نتیجه اخالص حقیقی را اطمینان 
قلب و آرامش دانســته و در »مناجات الراغبین«، جبراِن قّلِت زاد و توشــه را با حســن 
ظّن و توّکل بر خدا معرفی می نمایند. ایشــان در »مناجات الشــاکرین« نعمت های الهی 
را یادآوری و فضل و رحمت حق را غیر قابل شــمارش می دانند. در »مناجات المطیعین« 
لــذت حقیقی را در مناجات با معبود و تقرب الی اهلل معرفی می فرمایند. سّیدالّســاجدین 
در »مناجات المریدیــن« راه آنان که بی راهُنمایی حق می روند را تنگ و باریک دانســته 
و در »مناجات المحبین« شــرِط رسیدن به خدا را، بریدن از غیر او معرفی می نمایند. در 
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»مناجات المتوسلین« شــفاعت نبی اکرم )صلوات اهلل علیه( را جلوة رحمت و رأفت الهی 
دانســته که بدون آن ســیر و صعود ممکن نیســت. امام در »مناجات المفتقرین« عزت 
حقیقی را در پذیرش عزت و ســلطنت خداوند دانسته و در »مناجات العارفین« معرفت 
حقیقی به خدا را موجب شــرح صدر معرفی می نمایــد. حضرت در »مناجات الذاکرین« 
متذکر می شــوند که توجه انسان نسبت به خدا، به  اندازة سعة وجودِی اوست، نه میزان 
شــأن خدا. در »مناجات المعتصمین« به ما می آموزاند که تنها فقری که پســتی و ذلت 
نمی آورد، فقر نســبت به خداست و در نهایت زینت عابدان در »مناجات الزاهدین« به ما 
می نمایانند که دنیا، گردابی مخوف است که با مکر و فریب، غافالن را در خود فرو می برد. 
زینتش بی نکبت و نوشــش بی نیش نیســت، پس افراد صالح کسانی هستند که خدای 

مهربان حّب دنیا را از دلشان خارج کرده است )غرویان، 13۷2(. 
بنابراین، دغدغه محققان از جایی شروع شد که متوجه کم رنگ شدن انس دانش آموزان 
با خدا و اهمیت مناجات با خدا شــدند. لذا مناجات خمسه عشر را مورد توجه قرار دادند 
تا زمینه انس شاگردان با خدا را ارتقاء دهند. از طرفی، برای این که انسان بتواند با خدای 

خویش به درستی انس بگیرد، نیازمند انگیزه است.
ازآنجا که آینده  ایران اســالمی متعلق به دانش آموزان امروز اســت و رشــد و تعالی 
دانش آموزان در گرو شناخت صحیح و دقیق نیازهای آنان است، تا با پرورش استعدادهای 
به ودیعه گذاشته شده، زمینة تعالی آنان و همچنین تعالی ایران عزیز فراهم شود، ضروری 
اســت به  این ُبعد از ابعاد تربیتی توجه ویژه گــردد. علی رغم وجود کتاب های هدیه های 
آســمان و دین و زندگی در دوره های مختلف تحصیلــی، اهمیت انس و مناجات با خدا 
برجســته نشــده و حتی انس با خدا در بین دانش آموزان کمی کم رنگ شده است؛ لذا 
در ایــن پژوهش مناجات خمسه عشــر مورد توجه قرار گرفت تا با نشــان دادن دیدگاه 
دانش آموزان جامعه آماری، متولیان امر تدوین کتب درسی را به  این مهم توجه دهد تا از 

این طریق، زمینه انس دانش آموزان با خدا را ارتقاء دهد. 
محمدی پویــا )1398( در تحقیقــی بــا هدف »تبیین ســیره تربیتی امام ســجاد 
)علیه الســالم( در صحیفه سجادیه با تأکید بر ســند تحّول بنیادین آموزش و پرورش« 
دریافت که امام سجاد )علیه السالم( به تمام ساحت های تربیت آدمی )اعتقادی، عبادی و 
اخالقی، اجتماعی، سیاسی، زیستی و بدنی، اقتصادی، حرفه ای، زیبایی شناختی، هنری، 
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علمی و فناورانه( توجه داشــته اند و از همین رو می توان ســیره تربیتی ایشان را به عنوان 
اسوه ای حسنه، نه تنها در نظام تعلیم و تربیت رسمی کشور بلکه در هویت بخشی به سبک 

زندگی افراد جامعه، به شمار آورد. 
خسروی )1396( در پژوهشی با هدف »تبیین شاخصه های بنده آرمانی در مناجات 
خمسه عشر و مقایســه آن با قرآن کریم«، ویژگی هایی را که یک بنده باید به آن مزین 
باشــد اســتخراج نموده و آن را با آنچه در قرآن کریم تحت عنــوان صفات »متقین«، 
»عبادالرحمان« و »صالحان« آمده است تطبیق داده تا عالوه بر اثبات الهی بودن کالم 
امام، به عنوان راهکار عملی تقرب به معبود برای جویندگان راهش مورد اســتفاده واقع 

گردد. 
ســازجینی و فرجی )1395( در پژوهشی با هدف »بررسی ادعیه قرآنی در مناجات 
خمسه عشر« دریافتند که سیره و گفتار معصومین )علیهم السالم( ُملَهم از قرآن کریم است 
و به نمونه هایی از تجلی ادعیه قرآنی و هماهنگی مفاهیم مناجات خمسه عشــر با آیات 
قرآن همچون وفا با نیکان، ســربلندی و آبرومندی در قیامت، طلب توبه و آمرزش، طلب 
رحمت الهی، پیروزی بر کافران، تسبیح و تحمید خداوند، درخواست دور ماندن از عذاب 

الهی و متنعم بودن در بهشت دست یافتند.
ایران منش و رستمی نســب )1395( در تحقیقی با هدف »تبیین روش های تربیت 
عقالنی در صحیفه ســجادیه« دریافتند، تعلیم وتربیت با رشد و کمال انسان و زندگی 
شایســته او سر و کار دارد. از آنجا که انسان موجودی است پیچیده، تعلیم و تربیت او 
نیز پیچیده و مســتلزم تمهید مقدمات فــراوان و بهره گیری از روش های تربیتی مؤثر 
است. بدین روی برای ساماندهی به تعلیم وتربیت، باید از منابع غنی و با ارزشی همچون 
قرآن کریم و اولیای دین و معصومان )علیهم الســالم( اســتفاده کــرد. همچنین نتایج 
پژوهش آن ها بیانگر این اســت که ســخنان حضرت زین العابدین جایگاه فوق العاده ای 
برای انســان قائل اســت و به همین دلیل برنامه ها و روش های تربیتی مطمئنی برای 
تربیت و ســعادت و رستگاری بشــر همچون روش های تربیت عقالنی از جمله تزکیه، 
تعلیم، حکمت، مشــاهده، عبرت آموزی، تجربه اندوزی، پرسش و پاسخ و مانند معرفی 

می کند.
پناهی )1393( در پژوهشی با هدف »بررسی ویژگی های قلب در مناجات خمسه عشر« 
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دریافت خوف و رجا، قبض و بســط، ایمان و اطمینان، ذکــر و الهام، ویژگی های مثبت 
قلب بوده و موت، قســاوت، َرین، طبع، ختم و حجاب، ویژگی های منفی قلب هســتند. 
بدخشــان )1391( در مطالعه ای با هدف »تبیین توبه از نــگاه عقل و نقل با مروری بر 
صحیفه ســجادیه« دریافتند هر انسانی با قرار گرفتن در هر مرتبه ای از کمال، برکنار از 
مرتبــه ای از گناه به معنای عــام آن نخواهد بود. به همین دلیل، توبه در قرآن وظیفه ای 
همگانی معرفی شده است. از منظر دینی هرچند شایسته است انسان در حد توان خود 
از ارتکاب به گناه بپرهیزد، ولی چنانچه مرتکب گناهی شــد، راه برون رفت از آن، توبه و 
استغفار است. اسماعیلی ایولی )1388( در پژوهشی با هدف »بررسی روش های تربیتی 
در سیره امام سجاد )علیه السالم(« دریافت رسیدن انسان به همه کماالت در گرو تربیت 
صحیح می باشد و برای رسیدن به هدف واالی قرب الهی باید بهترین شیوه ها را انتخاب 
نمود که مبتنی بر شــناخت حقیقت انسان و همه ابعاد وجودی او باشد. بنابراین، چنین 
روش هایی تنها در کالم و راه انسان های کامل در هر عصر و زمان جستجو می شود و چنین 
انسان هایی برای همه عصرها و زمان ها جز معصومان )علیهم السالم( کسی نیست. فالح پور 
)1385( در تحقیقی با هدف »تبیین روش های تربیتی امام سجاد )علیه السالم(«، دریافت 
هدف از تربیت؛ عبادت حق و در نتیجه شناخت خداوند است. تربیت خلق، فلسفه بعثت 
رسوالن و مهم ترین وظیفه اولیای الهی است. همچنین به  این نتیجه رسیدند که اهداف 
تربیتی دوران رهبری امام ســجاد )علیه الســالم( از قبیل هدایت به حق و تمیز از باطل، 
اصالح جامعه اسالمی و رسیدن به حیات طیبه، از طریق روش های تربیتی مبتنی بر عقل 
و وحی از جمله حفظ و تقویت عزت و کرامت افراد، تغافل، عفو و محبت محقق می شود. 
گودرزي، دیالمه واحمدي زماني )1398( یادآورشدند كه رساله سجادیه عالوه بر برقراري 
انس با خدا در مســئولیت پذیري دانش آموزان در فرایند آموزشي بسیار مؤثر و تأثیر گذار 
است. غالمي و مشهدي زاده )1399( یاد آور شدند كه رساله امام سجاد به دلیل تأثیرات 
زیادي بر آگاهي هاي دانش آموزان از حقوق شــهروندي دارد به طور غیر مستقیم بر انس 
و گرایش به معنویت و ذات احدیت تأثیر دارد. نتایج مطالعات انجام شــده نشان می دهد 
که در این زمینه پژوهش های مستقیم و هدفمندی پیرامون مؤلفه های انگیزه بخش انس 
با خدا به ویژه در مناجات خمسه عشــر صورت نگرفته است. لذا پر کردن خالء مطالعاتی 

ضرورتی انکارناپذیر است.
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روش شناسی پژوهش
ایــن تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظــر اجرا آمیخته )کیفی ـ کمی( بود. جامعه 
آماری پژوهش در بخش کیفی شــامل متن مناجات خمسه عشر و در بخش کمی شامل 
دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه منطقه تبادکان مشهد در سال تحصیلی )1398-

1399( بــه تعداد 6150 دانش آموز بود که بر اســاس جدول مــورگان 360 دانش آموز 
به عنوان نمونه از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به نظر گردآوری داده ها 
در بخش کیفی، متن مناجات خمسه عشر با بهره گیری از نرم افزار کیفی NVivo10 مورد 
مطالعــه قرار گرفــت و از طریق کدگذاری باز و محوری مؤلفه هــای مؤثر بر انس با خدا 
شناســایی گردید. سپس، براساس مؤلفه های اســتخراج شده پرسش نامه محقق  ساخته 
32 گویه ای با طیف 5 ارزشــی لیکرتی )خیلی کم 1، کم 2، متوســط 3، زیاد 4 و خیلی 
زیاد 5( به ترتیب رعایت حق النفس، شامل 8 گویه از گویة شمارة 1 تا 8؛ رعایت حق اهلل، 
شامل 8 گویه از گویه شمارة 9 تا 16؛ رعایت حق الناس، شامل 8 گویه از گویة شمارة 1۷ 
تا 24 و رعایت حق المعصوم، شامل 8 گویه از گویة شمارة 25 تا 32، تدوین گردید. روایی 
صوری و محتوایی پرســش نامه توسط اســاتید صاحب نظر تأیید شد. پایایی پرسش نامه 
0/935 آلفای کرونباخ محاسبه گردید. در بخش کمی، برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز از 
مجموعه آمار توصیفی و استنباطی شامل آلفای کرونباخ، میانگین واریانس استخراج شده، 
جذر میانگین واریانس استخراج شــده، کولموگروف-اسمیرنف، تحلیل عاملی اکتشافی، 
 NVivo10، SPSS24، تک نمونه ای از طریق نرم افزارهای t تحلیــل عاملی تأییدی، آزمون

Smart-PLS استفاده شد.

یافته ها
 سؤال اول:  مؤلفه هـای انگیزه بخش دعای خمسه عشر در انس دانش آموزان با خدا 

کدامند؟
برای پاسخ به  این سؤال ابتدا مبانی نظری و پیشینه تحقیق مورد مطالعه قرار گرفت، 
ســپس از کدگذاری باز و محوری استفاده گردید. سپس جمالت و عبارات به صورت باز 
کدگــذاری گردیدند که در مرحله اول 291 کد مشــخص گردیــد. پس از این که اولین 
کدگذاری باز صورت گرفت، کدهای مشخص شــده مجدداًً مورد بازبینی دقیق تری قرار 
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گرفتنــد که  این تعداد کــد در مرحله دوم پس از تلخیص و حــذف کدهای تکراری و 
غیرمرتبط، به 142 کد کاهش یافت. در مرحله سوم پس از مشاوره و بهره گیری از نظرات 
صاحب نظران پژوهشی تعداد کدهای باز و گزاره ها به دلیل داشتن همپوشانی با مقوله های 
مشابه، در ســایر مقوله ها ادغام گردیدند که در آخرین مرحله پس از انجام مقایسه های 

نهایی، کدگذاری باز با 50 کد به پایان برسد.
سپس در کدگذاری سلسله مراتبی )محوری( 50 کد اولیه مورد بررسی دقیق تری قرار 
گرفت و با در نظر گرفتن ابعاد و ویژگی های کدهای اولیه، هرچند تا کد اولیه را ذیل یک 
کد یا مقوله کلی و انتزاعی تر قرار داده شد، به طوری که یک مقوله کـلی و انتزاعی در رأس 
تعـدادی مقـــوله باز )اولیه( قرار داده شد. در نهایت، 4 مقوله اصلی )رعایت حق النفس، 
رعایت حق اهلل، رعایت حق الناس و رعایت حق المعصوم( مطابق جدول شماره 1، مشخص 

گردید.

جدول 1. نمونه كدگذاری های باز و محوری

كدهای محورینمونه كدگذاری بازردیف

1

پرهيزگاری و تقوا به عشق معبود يکتا، توكل به خدا، دوستی و رفت و آمد با 
انســان های سالم و مؤمن، دوری و اجتناب از آرزوهای دور و دراز، دل بريدن 
از تعلقات دنيای فريبنده، صبر و شــکيبايی در برابر ســختی ها، مشکالت و 

مصيبت ها، استفاده درست و به موقع از فرصت ها و...

رعايت حق النفس

2

قدردانی از خدای مهربان به پاس همه نعمت های زيبايش، بهره گيری صحيح 
از نعمت هــای خداوند در تمــام امور زندگی، ايمــان و يقين به قدرت های 
بی انتهای خداوند بزرگ، عمل به همه تکاليف الهی يا واجبات، انديشه و تأمل 

نسبت به همه نعمت های زيبای الهی و...

رعايت حق اهلل

3

رعايت حريم خصوصی همه افراد، گشــاده رويی و برخورد مناســب و نيکو 
با ديگــران، قدردانی از لطف، محبت و مهربانی ديگران، پرهيز از ســوءظن 
و بدگمانی نســبت به ديگران، احترام به بزرگ ترهــا، دوری از كينه، نفاق و 

دشمنی نسبت به ديگران، وفای به عهد و امانتداری و...

رعايت حق الناس

4
اطاعت از معصومين در امور زندگی، توجه و توسل به امامان معصوم )ع( در 
تحقق حاجات، شناخت ائمه اطهار به ويژه امام زمان، اعتقاد راسخ به امامت، 
توجه به دعاها و زيارت امامان معصوم، درخواست شفاعت از اهل بيت )ع( و...

رعايت 
حق المعصوم
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پس از مشــخص شدن مؤلفه ها و طراحی پرسش نامه هر یک از گویه ها مورد تحلیل 
قرار گرفتند که همه آن ها باالتر از مقدار 0/4 قرار داشــتند که تأییدی بر مناسب بودن 
داده ها و تحلیل عاملی بود. در نهایت، تحلیل عامل اکتشافی )روش تحلیل مؤلفه اصلی( 
از طریق نرم افزار SPSS استفاده شد که نتایج آن در جدول شماره 2، قابل مشاهده است.

جدول 2. خاصه نتايج روايی واگرا برای مؤلفه ها

رعایت حق المعصومرعایت حق الناسرعایت حق اهللرعایت حق النفسمؤلفه ها

0/804رعايت حق النفس

0/5120/814رعايت حق اهلل

0/5110/3640/829رعايت حق الناس

0/5340/4190/4000/822رعايت حق المعصوم

همان طور که در ماتریس به دســت آمده در جدول شماره 2، مشاهده می شود، مقدار 
جذر هر یک از عوامل از ضرایب همبســتگی آن با عوامل دیگر بیشتر شده است که  این 

امر حاکی از قبول بودن روایی واگرای عوامل چهارگانه می باشد.

جدول 3. شاخص های نيکویی برازش مدل

نتيجهحد مجازبرآوردهانام شاخص

مجذور كای 
=79 .155

P >0/05غيرقابل قبول
df=83P = 000 .0

قابل قبولكمتر از 88/15مجذور كای بر درجة آزادی

ريشه ميانگين مربعات خطای 
RMSEA برآورد

غيرقابل قبولكمتر از 0/0660/08

GFI قابل قبولباالتر از 0/910/9نيکويی برازش

NFI قابل قبولباالتر از 0/960/9برازندگی نرم شده

NNFI قابل قبولباالتر از 0/970/9برازندگی نرم نشده

ريشه ميانگين مربعات باقيمانده 
SRMR استاندارد

غيرقابل قبولكوچکتر از 0/0450/05

CFI قابل قبولباالتر از 0/980/9برازندگی مقايسه ای
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با توجه جدول شــماره 3، شاخص های نیکویی برازش مدل نشان دهنده برازش قابل 
قبول برای مدل می باشد. 

جدول 4. مقادیر ویژه، درصد واریانس و درصد واریانس تراكمي عامل هاي استخراج شده 

مؤلفه
مجموع مجذورات بعد از چرخش واریماكسمقادیر ویژه

درصد تراكمیدرصد واريانسمقدار ويژهدرصد تراكمیدرصد واريانسمقدار ويژه

111/4355535/73435/73411/43535/73435/734

22/9969/36345/0972/9969/96345/097

31/8775/86550/9621/8775/86550/962

41/7935/60356/5651/7935/60356/565

50/8822/46060/022

60/8202/03864/061

چنانكه  در جدول  شماره 4 دیده  مي شود، ارزش هاي  ویژه  4 عامل بزرگ تر مساوی یك  
است  و درصد پوشش  واریانس  مشترك  بین  متغیرها براي  این  4 عامل بر روی هم  56/565 
درصد كل  واریانس  متغیرها را تبیین  مي كنند. به عبارت دیگر، چنانچه  از مجموعه  گویه ها 
بر پایه  مطالب باال ، 4 عامل  اســتخراج  شود، به اندازه  56/565 درصد كل واریانس تبیین  
می شــود. در این میان، عامل اول 11/435 درصد از واریانس كل و عامل چهارم 1/۷93 

درصد از واریانس مشترك را توجیه مي كند. 

 سؤال دوم:  ميزان تأثير هر یـک از مؤلفه هـای انـگيزه بـخش مناجات خمسه عشر بر انس 
دانش آموزان با خدا چگونه است؟

جدول 5. بار عاملی و مقادیر t مؤلفه های اثربخش بر »انس با خدا«

نتيجهP-Valueسطح قابل قبولمقدار tبار عاملیعامل

عالی0/83724/791t >1/96p<0/05رعايت حق النفس

عالی0/89047/009t >1/96p<0/05رعايت حق اهلل

عالی0/82928/227t >1/96p <0/05رعايت حق الناس

عالی0/85931/270t >1/96p <0/05رعايت حق المعصوم
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همان طور که جدول شــماره 5 نشــان می دهد میزان تأثیر هر یــک از مؤلفه های 
انگیزه بخش دعای خمسه عشر بر انس به خدا به ترتیب به شرح ذیل می باشد: 

مؤلفه رعایت حق اهلل با بیشــترین ســهم )0/890( در رتبه نخســت، مؤلفه رعایت 
حق المعصوم با ســهم 0/859 در رتبه دوم، مؤلفه رعایت حق النفس با ســهم 0/83۷ در 

رتبه سوم، مؤلفه رعایت حق الناس با سهم 0/829 در رتبه آخر )چهارم( قرار گرفت. 

حق المعصوم
]+[

حق النفس

حق الناس

انس با خدا حق اهلل

نمودار 1. مدل تحليل عاملی تأیيدی مؤلفه های انگيزه بخش دعای خمسه عشر بر انس 
دانش آموزان به خدا در مدل كلی )حالت معناداری(

همان طور که در نمودار شماره 1 نشان داده شده است، مقادیر آماره t به دست  آمده در 
سطح 0/05 در تمام گویه ها بزرگ تر از 1/96 می باشد؛ بنابراین، ارتباط معنی داری بین هر 
یک از مؤلفه های انگیزه بخش دعای خمسه عشر بر انس دانش آموزان به خدا به عنوان مدل 
کـلی وجود دارد. لـــذا پس از تأیید الگوی مؤلفه های انگیزه بخش دعای خمسه عشر بر 
انس دانش آموزان به خدا می توانیم دریابیم که چهار مؤلفه شناسایی شده، نقش به سزایی 

را در انس دانش آموزان به خدا ایفا می کنند.
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جدول 6. شاخص بررسی کیفیت ابزارهای  اندازه گریی مؤلفه های انگیزه خبش بر انس 
دانش آموزان به خدا

SSOSSE1-SSE/SSOمؤلفه ها

800592/155800/25981رعايت حق النفس

800457/857770/42768رعايت حق اهلل

800523/854090/34518رعايت حق الناس

800524/377530/34453رعايت حق المعصوم

همان طور که جدول 6 نشان می دهد، مجموع مربعات مشاهدات )SSO( و نیز مجموع 
مربعــات خطاهاي پیش بینی )SSE( براي هر بلــوك متغیر مکنون دارای ضریب مثبت 
می باشد و نشان می دهند که مقادیر مشاهده  شده خوب بازسازی  شده اند و می توان نتیجه 
گرفت که مدل ساختاري مؤلفه های انگیزه بخش دعای خمسه عشر بر انس دانش آموزان 
به خدا از کیفیت مناسب برخوردارند. بنابراین مدل پیشنهادی انس دانش آموزان به خدا 
بر اساس مؤلفه های شناسایی شــده به صورت شکل شماره 1، ارائه می گردد، به طوری که 

سهم هر یک از عوامل هم مشخص شده است. 

انس با خدا

رعایت حق النفس

رعایت حق الناس

رعایت  حق المعصومرعایت حق اهلل

0/837

0/829

0/8900/859

شکل 1. مؤلفه های انگيزه بخش دعای خمسه عشر بر انس دانش آموزان به خدا
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بحث و نتیجه گیری
انســان به عنوان اشرف مخلوقات شایسته رسیدن به قرب الهی و انس با خداست که 
 این امر در سایه تربیت درست و منطقی صورت می گیرد. از طرفی، انسان نیازمند الگو و 
انگیزه است تا بتواند در مسیر انس به خدا گام بردارد و برای رسیدن به قرب الهی بکوشد. 
از آنجایی که پژوهشــگران به دنبال راهی برای ارتقاء ارتباط و انس دانش آموزان با خدا 
بودند، مؤلفه های انگیزه بخش مناجات خمسه عشر را مورد مطالعه قرار دادند؛ چون هدف 
پژوهشگران شناسایی مؤلفه های انگیزه بخش مناجات خمسه عشر بر انس دانش آموزان با 
خدا بود. نتایج این مطالعه منجر به شناسایی چهار مؤلفه »رعایت حق النفس«، »رعایت 
حق اهلل«،»رعایت حق الناس« و »رعایت حق المعصوم« شــد که تأثیر به ســزایی بر انس 

دانش آموزان به خدا دارند.

اولین مؤلفه انگیزه بخش در انسان به خدا: »رعایت حق النفس« بود. حق النفس 
یکی از شوق انگیزترین حقوقی اســت که امام سجاد )علیه السالم( به شکل های 
مختلف در مناجات نورانی خود به آن اشــاره فرموده و نحوه رعایت آن را تبیین 
و شفاف سازی کرده اند. پرهیزگاری و تقوا، توکل به خدا، دوستی و رفت و آمد با 
انسان های ســالم و مؤمن، دوری و اجتناب از آرزوهای دور و دراز، دل بریدن از 
تعلقات دنیای فریبنده، صبر و شکیبایی در برابر سختی ها، مشکالت و مصیبت ها، 
اســتفاده درســت و به موقع از فرصت ها و... از جمله حقوقی هستند که هر کس 
باید نســبت به رعایت آن ها اهتمام بورزد. این مؤلفه با توجه به بیشترین فراوانی 
مقوله ها در مناجات خمسه عشــر به عنوان اولین مؤلفه مورد مطالعه قرار گرفت. 
اما از نظر دانش آموزان ســومین رتبه را در انس آن ها با خدا کســب کرده است. 
نکته قابل تأمل اینجاســت که امام به درســتی می داند که خود انســان منشاء 
همه تحوالت روحی و معنوی اوســت، لذا بیشترین تأکید را بر »خود« یا رعایت 
حق النفس داشــته اســت. نتایج این تحقیق با یافته های پژوهش ایران منش و 
رستمی نســب )1395( و فالح پور )1385(، همسو بود؛ چون آن ها هم به نوعی 
بــه رعایت حق النفس از جمله حفظ و تقویت عزت نفس و پرهیز از غفلت تأکید 

داشتند.
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دومین مؤلفه انگیزه بخش در انســان به خدا: »رعایت حق اهلل« بود. حق اهلل از 
دیگر حقوق گرانقدر و ارزشــمندی اســت که رعایت آن بر هر انسان خداجویی 
واجب بوده که امام زین العابدین )علیه السالم( به طور احسن آن را مورد توجه قرار 
داده اند. قدردانی از خــدای مهربان به پاس همه نعمت های زیبایش، بهره گیری 
صحیح از نعمت های خداوند در تمــام امور زندگی، ایمان و یقین به قدرت های 
بی انتهای خداوند بزرگ، عمل به همه تکالیف الهی یا واجبات،  اندیشــه و تأمل 
نســبت به همه نعمت های زیبای الهی و... از جمله مقوله هایی اســت که مورد 
توجه قرار گرفته اســت. این مؤلفه بیشــترین ســهم را در انس دانش آموزان به 
خدای متعال کســب نموده و در جایگاه اول قرار گرفته است. این نشان از پاکی 
و سالمت فطرت در ســنین نوجوانی است که خدا را مسبب االسباب می دانند و 
رعایــت حق اهلل را در باالترین رتبه مــورد توجه قرار داده اند که  این به نوبه خود 

سرمایه بی نظیری برای رشد، سعادت و تکامل فرد به حساب می آید.

ســومین مؤلفه انگیزه بخش در انســان به خدا: »رعایت حق الناس« بود. این 
مؤلفه از نظر دانش آموزان چهارمین رتبه را در انس به خدا کسب نموده است. 
حق الناس نیز از جمله حقوقی اســت که حضرت علی بن الحسین )علیه السالم( 
به عنوان مربی آســمانی و الهی بشــریت، خود در عـــالی ترین سطح در فضا و 
شرایط حاکم عصر خویش عامل به آن بـــودند و سیره  ایشان چراغ راهی برای 
دوران های ضیق و سخت تاریخ است. حـــق دیگران از جمله حقوقی است که 
ریشه در حق اهلل دارند و انســان در صورت پرورش صحیح فطری جلوه صفات 
الهی را در خود محقق و تقویت می کند. چنـان کـه قرآن کریم تأکید می فرماید 
حق اهلل ســاده تر، قابل عفو و غفران اســت و انســان باید امکان عبور از مسیر 
حق النــاس را خود فراهم کند؛ چراکه خدای متعال برای بندگانش چنان عزت 
و احترامی قائل اســت که حتی برای خود چنین حقی که به جای بنده ببخشد 
را، نداده است. این مسئله بسیار درس آموز و عمیق است و توجه به آن بسیاری 
از گره های زندگی بشر را رمز گشایی می کند. خصوصًا رعایت آن ضمن تعلیم و 
آموزش به نوجوانان تأثیرات شــگرف تربیتی خواهد داشت. خیرخواهی و حفظ 
حریم دیگران، رعایت حق والدین، محبت به همســر، فروتنی و تواضع نســبت 
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به دیگران، بخشــش و عفو دیگران، دوری از ســوء ظن و بدگمانی به دیگران، 
گشــاده رویی و برخورد نیکو با دیگران، روحیــه خدمت و مهرورزی، پرهیز از 
توهین، جلب توجه و چشم چرانی، پرهیز از عداوت، نفاق، حسادت، خودنمایی 
و تکبر و... مقوله هایی از جنس حق الناس اســت که در مناجات خمسه عشــر 
مورد توجه امام حســین )علیه الســالم( قرار گرفته که رعایت آن ها سعادت و 

رشد انسان را در پی دارد. 

چهارمین مؤلفه انگیزه بخش در انسان به خدا: »رعایت حق المعصوم« بود. این 
مؤلفه از نظر دانش آموزان دومین رتبه را در انس به خدا کســب نموده اســت. 
اطاعــت از معصومین در امور زندگی، توجه و توســل به امامان معصوم )ع( در 
تحقق حاجات، شــناخت ائمه اطهــار به ویژه امام زمان )ع(، اعتقاد راســخ به 
امامت، توجه به دعاها و زیارت امامان معصوم، درخواســت شفاعت از اهل بیت 
)ع( و... از جمله مقوله های مربوط به رعایت حق المعصوم اســت که از نظر امام 
مــورد توجه قرار گرفته اســت. باز هم نکته قابل تأمــل دیگری وجود دارد که 
دانش آمــوزان پس از رعایت حق اهلل، به رعایت حق المعصوم تأکید داشــته اند؛ 
چون به واســطه فطرت بی غل و غشی که دارند به درســتی دریافته اند که اگر 
اطاعــت از خدا و معصومین را در زندگی ســرلوحه کارهای خویش قرار دهند، 
نه تنهــا به قرب الهی و انس به خدا دســت پیدا می کنند، بلکه به ســعادت و 

خوشبختی هم نائل می گردند. 

دومین یافته تحقیق نشــان داد که هر یک از مؤلفه های انگیزه بخش شناســایی 
شده تأثیر به ســزایی بر انس دانش آموزان به خدا دارد، به طوری که »رعایت حق اهلل« 
با بیشــترین ضریب تأثیر )0/890( در جایــگاه اول، »رعایت حق المعصوم« با ضریب 
تأثیــر )0/859( در مرتبه دوم، »رعایت حق النفس« با ضریب تأثیر )0/837( در رتبه 
سوم و »رعایت حق الناس« با ضریب تأثیر )0/829( در جایگاه آخر قرار گرفته است. 
از آنجایی که مؤلفه های انگیزه بخش انس انســان با خدا در مناجات خمسه عشــر 
»رعایت حق اهلل«، »رعایت حق المعصوم«، »رعایت حق النفس« و »رعایت حق الناس« 
اســت، توصیه می گردد دســت اندرکاران تعلیم وتربیت با برگزاری کارگاه های علمی 
و آموزشــی، مفاهیم مذکور را بــه دانش آموزان، والدین و معلمــان آموزش دهند و 



125

محمدتقی مبشری،  محمود صفری  و  مریم ملکی فارمد

شناسایی مؤلفه های انگیزه بخش مناجات خمسه عشر 
بر انس دانش آموزان با خدا

109 - 126

ë  سال پنجم
ë  شمارة  4

ë  شمارة پیاپی 17
ë  زمستان 1399

ســطح آگاهی آن ها را متناســب با فرهنگ، ســن، جنس و تحصیالت شان باال ببرند 
و راهکارهایــی الزم را به آن ها آمــوزش دهند.با توجه به  این کــه  این تحقیق برای 
دانش آموزان دختر دوره دوم متوســطه صورت پذیرفته اســت پیشــنهاد می شــود 
پژوهش های دیگری با همین عنوان در دوره ابتدایی، دوره اول متوسطه و دانشجویان 
دانشــگاه ها انجام شــود و نتایج آن ها با نتایج این تحقیق مقایسه گردد و مؤلفه هایی 
که از نظر پژوهشــگران این مطالعه دور مانده شناسایی شده و مورد توجه قرار گیرد. 
همچنین به متولیان آموزش وپرورش پیشــنهاد می گردد که کارگاه هایی در راستای 
تبیین ابعاد و مؤلفه های مســتخرج شــده برگزار گردد و آموزش های الزم هم برای 
والدین و هم برای دانش آموزان ارائه گردد، اما همزمان شــدن این تحقیق با شــیوع 
بیماری ویروس منحوس کرونا پژوهشــگران با محدودیت جّدی روبه رو شدند؛ چراکه 
به راحتی نمی توانســتند با دانش آموزان ارتباط برقرار کنند و بتوانند داده های الزم را 

گردآوری نمایند.

تشّکر و قدردانی:
در پایان، بر خود الزم می دانیم که از همه دست اندرکاران آموزش وپرورش شهر مشهد و 
دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه تبادکان مشهد که در اجرای این پژوهش یاری گر 

پژوهشگران بودند، نهایت سپاس و قدردانی را به عمل بیاوریم. 
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146 -  127نوع مقاله : پژوهشي

پری  مشایخ

چکیده
é هدف: هدف از انجام این پژوهش بررسی ویژگی های محيط كالبدی مدارس در تربيت دینی 
بود. روش پژوهش تركيبی از نوع اكتشــافی ـ  متوالی بود. در بخش كيفی از روش تحليل 
محتوا و در بخش كمی از روش پيمایشی استفاده شد. جامعه آماری بخش كيفی شامل دو 
گروه بود. دسته اول متون و مقاالت معماری اسالمی بود كه به روش هدفمند انتخاب شدند. 
گروه دوم مربيان پرورشــی مدارس بودند كه 9 نفر از آنان به روش نمونه گيری هدفمند از 
نوع موارد مطلوب و بر اساس قاعده اشباع نظری انتخاب شدند. در بخش كمی نيز 118 نفر 
از مربيان پرورشی با استفاده از روش سرشماری در پژوهش شركت نمودند. ابزار جمع آوری 

داده ها مصاحبه و پرسش نامه بود كه روایی و پایایی هر دو مورد تأیيد قرار گرفت.
é يافته ها: یافته های پژوهش در بخش تحليل محتوایی نشــان مــی داد كه تنوع فضایی، 
بهره گيری از هنر و جذابيت بصری، توجه به جامعه پيرامونی )پایگاه عبادی مشــترک(، 
طراحی فضای نيایشی )تأكيد بر محراب و گنبد(، توجه به مركزیت حياط، تأكيد بر عناصر 
طبيعی و دسترسی آســان به امکانات )وضوخانه( از مواردی هستند كه در طراحی محيط 
فيزیکی مدارس در تربيت اسالمی باید رعایت شوند. در بخش مصاحبه نيز مربيان پرورشی 
به زیبایی مــکان نيایش، امکانات رفاهی، طراحی انعطاف پذیر و چند عملکردی، محوریّت 

داشتن فضای نيایشی، نمایان و دعوت كننده بودن، اشاره كردند. 
é نتايج: نتایج تحليل عامل تأیيدی، پنج ویژگی تنوع فضایی، زیبایی و جذابيت بصری، توجه 
به جامعه پيرامونی، فضای نيایشــی مطلوب،مركزیت حياط و توجه به طبيعت را به عنوان 

ویژگی های فضای كالبدی مدارس در تربيت دینی نشان داد.

 واژگان کلیدی:  محیط کالبدی- فضای يادگیری- معماری اسامی ، مربیان پرورشی

ï تاريخ پذيرش: 10/ 11/ 1399 ï تاريخ دريافت:  23/ 09/ 1399  

 شناسایی واعتباریابی 
 ویژگی های فضای کالبدی مدارس 

 بر اساس معماری اسالمی 
از دیدگاه مربیان پرورشی
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مقدمه 
فضای کالبدی مدرســه به عنوان عاملی زنده و پویا در کیفیت فعالیت های آموزشی و 
تربیتی دانش آموزان ایفای نقش می کند. به طوری که مکان آموزشی و ویژگی های مکانی 
محیطی که برنامه درســی قرار اســت در آن اجرا شــود و در تحقیقات تربیتی به عنوان 
God-( معلم سوم ،)1395  موضوع پنهان در برنامه آموزش )عظمتی، امینی فر و پور باقر،

ard, 2006( و یکی از اجزای مهم برنامه درسی )فتحی واجارگاه، 1396( ذکر شده است. 

در واقع یادگیری تنها در كالس درس اتفاق نمی افتد بلكه در و دیوار مدرسه نیز همانند 
معلم و کتاب برای دانش آموزان حامل پیام هستند )شاطریان، 1389(.

در کشــور ایران که برنامه های درســی بر مبنای جهان بینی اسالمی تدوین شده اند. 
طراحی فضاهای تربیتی باید بازتاب فلسفه تربیت اسالمی و متناسب با شرایط، اقتضائات 
و نیاز متربیان باشــد )نقره کار، تقدیر و معین مهر ، 1394(. به عبارتی مدرســه به عنوان 
محیط اصلی تربیت و یادگیری تجلی بخش تحقق مراتبی از حیات طیبه و به عنوان کانون 
عرضه خدمات و فرصت های تعلیم و تربیتی، محل کســب تجربه های تربیتی و زیستی 
می باشــد و معماری مدارس باید منطبق و سازگار با معماری و فرهنگ اسالمی ایرانی و 

دارای هویت شاخص تربیتی باشد ) سند تحّول بنیادین،1390(. 
معمــاری اســالمی یکی از جلوه های ظهــور یک حقیقت هنــری در کالبد مادی 
می باشد. این معماری که بر پایه حضور معنا در کالبد معماری نهاده شده است با سیر 
از ظاهر به باطن تالش می کند تا امر قدسی را به نمایش بگذارد. معمار مسلمان عالوه 
بر ســاختن مکانی برای زیستن انسان به تناسب تعریفی که از او دارد انسان را منحصر 
به ظاهر نمی داند. او برای مکان زیســت انسان نیز مراتب متعددی قائل می شود که هر 
مرتبه نیازهای یکی از مراتب وجودی انسان را برآورده می کند. در این معماری، معمار 
تالش می کند به شــکلی نمادین جایگاه حقیقی انسان را در هستی به او یادآوری کند؛ 
به همین جهت هســتی را در کلی ترین شکل خود در معماری بازسازی می کند و انسان 
را به عنوان حاکم اصلی فضا در میان کل هســتی قرار می دهد. لذا در معماری اسالمی، 
 انسان نه تنها با فضا غریبه نیست بلکه آن را بازتابی از درون خود و سراسر وجود می داند 

)نقره کار و همکاران ، 1394(.
معماری اســالمی تبلور معنویت اســالمی و کلیدی برای درک این معنویت اســت. 
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به برکت این معنویت فضاهایی که در این معماری آفریده می شود، فضایی است که انسان 
در آن می تواند ضمن اســتفاده از آرامش و هماهنگی طبیعت بکر، از بهشت آسمانی که 
طبیعت بکر تجلی آن است، بهره ببرد. بهشتی که انسان در عمق وجود خود دارد، جایی 
کــه حضور الهی در آن طنین انداز می شــود. به عبارتی فضای معماری اســالمی فضای 
هندســه دکارتی نیست؛ بلکه فضایی کیفی مرتبط با هندسه قدسی است که به واسطه 

حضور امر قدسی انتظام پیدا می کند )نصر 1389(.
یکی از ویژگی های آشکار معماری اسالمی پروراندن توحید درون خود است. چرا که 
در حکمت اســالمی همه هستی به یک مبداء واحد که همان حقیقت است بر می گردد 
)ابراهیمی، 1397(. در واقع معماری اســالمی منحصر در ظاهر بنا و کارکرد نمی شود و 
از عناصــر و مواد چنان بهره می گیرد که عالوه بر کارکرد زیبایی ظاهری خود حامل امر 
قدســی می شــود ) نصر، 1389(. این معماری ظاهری زیبا و با صفا دارد که حس، عقل 
و روح را تغذیه می کند )هوشــیاری، پورنادری و فرشــته نژاد، 1392، مزیدی ، ایران پور و 

خوشبخت ، 1395(.
با توجه به ویژگی های شــاخص این معماری محققان نیز در پژوهش های خود به آن 
توجه کرده  اند. نقره کار و همکاران )1394( با بررســی اصول معماری فضاهای آموزشی 
مبتنی بر تعریف انســان و معماری از منظر اســالم، هدف غایی فضاهای آموزشــی را 
بسترســازی برای تعلیم و تربیت اسالمی )رسیدن انسان به کمال و دست یابی به حیات 

طیبه( می دانند.
پارســایی خصال و گرگانی )1397( پژوهشی با عنوان دیالکتیک معماری ایـــرانی ـ 
اسالمی با موضوع آموزش و فضاهای آموزشی با نگاهی پدیدارشناسانه انجام دادند. آنان 
با بررسی مبانی نظری نشان دادند که معماری مدارس با تغییر در مفهوم آموزش تحّول 
می یابد و مفهوم آموزش در دوران اســالمی دارای نقاط عطفی بوده که معماری مدارس 

را هم متحول کرده است. 
پورباقر، عظمتی و صالح صدق پور )1398( به بررســی دیــدگاه متخصصان درباره 
معماری مدارس ایرانی اســالمی مبتنی بر کاهش ـ استرس استفاده کنندگان به مثابه 
فلســفه جاودانگی آرام پرداختند. آنها با اســتفاده از روش پژوهش کیفی نشان دادند 
که از دیدگاه متخصصان عوامل مکانیکی فضای آموزشــی، نقش سیستم مدیریتی در 
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ایجــاد فضای رفاهی، تأثیر ســرزندگی در تعامالت بین فــردی نقش محیط جامعه و 
هم جواری ها در احســاس امنیت و نقش فضاهای جمعی در ارتباطات کاربران فضاهای 
آموزشــی عوامل مؤثر بر کاهش استرس و فلسفه جاودانگی آرامش در معماری ایرانی 

اسالمی می باشد.
پارسایی خصال و گرگانی )1398( در پژوهشی با عنوان بازشناسی مؤلفه های معماری 
ایرانی ـ اسالمی با تأکید بر فضاهای آموزشی نشان می دهند این معماری به مواردی چون 
ســیر از کثرت به وحدت، استفاده هدفمند از نور و آب تقدم درون گرایی بر برون گرایی و 

مردم واری اشاره دارد. 
به طور کلی اگر چه نظام آموزشی و سند برنامه درسی ملی کشور ما بر اساس جهان بینی 
اسالمی می باشد اما فقدان راهبردهای مناسب جهت طراحی معماری فضاهای آموزشی 
که بتواند بســتر مناسبی جهت تحقق تعلیم و تربیت اسالمی به وجود آورد مشهود است 
)مخبر دزفولی، 1393(. در همین راســتا در این پژوهش محقق به شناسایی ویژگی های 
فضاهای آموزشــی مدارس بر اساس معماری اسالمی و دیدگاه مربیان پرورشی در قالب 

سؤاالت زیر می پردازد:
1. از نظر منابع معماری اسالمی فضای کالبدی مدارس چه ویژگی هایی دارد؟

2. از نظر مربیان پرورشی فضای کالبدی مدارس چه ویژگی هایی دارد ؟
3. آیا ویژگی های فضای کالبدی مدارس مستخرج از منابع اسالمی و دیدگاه مربیان 

پرورشی اعتبار الزم را دارد؟ 

روش پژوهش
روش پژوهش ترکیبی از نوع اکتشـافی ـ متوالی بود. بدین صورت که ابتدا با استفاده 
از تحلیل محتوای منابع و مقاالت مربوط به معماری اسالمی ویژگی های کالبدی مدارس 
استخراج شــد. سپس با مربیان پرورشی به عنوان متولیان اصلی تربیت دینی، مصاحبه و 
ویژگی های موردنظر آن ها نیز اســتخراج شد. در مرحله آخر با توجه به یافته های مراحل 

قبل پرسش نامه ای طراحی و اجرا شد.
جامعه تحقیق در بخش تحلیل محتوا شامل همه متون و تحقیقات پیشین در زمینه 
معماری اسالمی بود که به روش نمونه گیری هدفمند از نوع موارد مطلوب انتخاب شدند. 
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بدین صورت که مقاالت و منابعی که بیشترین اطالعات را در زمینة مورد بررسی در اختیار 
محقق قرار می دادند مورد تحلیل قرار گرفتند. 

در بخش مصاحبه نیز 9 نفر از مربیان پرورشی مدارس شهرستان کازرون با استفاده 
از روش نمونه گیری هدفمند )از نوع موارد مطلوب( انتخاب شــدند. با توجه به  اینکه در 
تحقیقات کیفی رسیدن به اشباع نظری مالک تعیین حجم نمونه است، بعد از مصاحبه 
با 9 نفر چون داده ها تکراری بود مصاحبه ها به اتمام رسید. در بخش کمی نیز 118 نفر 
از مربیان پرورشی مدارس شهرستان کازرون به روش سرشماری به عنوان نمونه انتخاب 

شدند.
ابــزار  اندازه گیری در بخش اول پژوهش یعنی تحلیل متون، چک  لیســت تحلیل 
محتوایــی بود. برای تحلیل داده های این بخــش از روش تحلیل محتوای کیفی نظام 
مقوله بندی استقرایی استفاده شد. بدین صورت که ابتدا تمام متن مقاالت و منابع چند 
بار خوانده شــد تا دركي كلي از آن حاصل شود. سپس تمام جمالت معنادار استخراج 
گردید و در ســتون دوم جدول نوشته شد. در گام بعد به هرکدام از داده های معنایي 
یك كد یا برچســب اختصاص داده شــد و ویژگی های مــدارس در بعد تربیت دینی 
اســتخراج شــد. در این مرحله واحد تحلیل )ثبت( مضمون و واحــد زمینه جمله و 

پاراگراف بود. 
ابــزار دیگر پژوهش مصاحبه بود. برای مصاحبه با مربیان به صورت حضوری صحبت 
شــد و اهداف تحقیق به طور واضح برای آنان توضیح داده شــد. مربیانی در این مرحله 
انتخاب شــدند که باالتر از 8 ســال ســابقه کار داشــتند و حداقل در 2 مدرسه حضور 
داشــته اند. بعد از انتخاب افراد موضوع پژوهش به آنها گفته شد و با افرادی که مشارکت 
در پژوهش را قبول کرده بودند با تعیین وقت قبلی مصاحبه انجام شد. الزم به ذکر است 
مربیان مشتاقانه در مصاحبه شرکت کردند البته از سوی محقق به آنها اطمینان داده شد 

که مصاحبه ها به صورت ناشناس ثبت و ضبط می شود. 
سؤاالت مصاحبه بر اساس یافته های بخش اول پژوهش و سؤاالت تحقیق طراحی شد. 
در جریان مصاحبه ابتدا اهداف پژوهش طی مقدمه ای کوتاه بیان می شد، سپس سؤاالت 
پژوهش پرســیده می شــد. زمان هر مصاحبه حدود 25 تا 35 دقیقه با توجه به  این که 

شرکت کنندگان مطالبشان را کامل بیان کردند متغیر بود 
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 بــرای تعییــن روایی مصاحبه ها از روش های مختلفی که پیشــنهاد شــده اســت
)Gall, Gall& Borg, 2007. ترجمه نصر و دیگران، 1386( از روش های کاوش به وســیله 
افراد موردمطالعه استفاده  شد. بدین منظور متن پیاده شده مصاحبه ها، به آن ها بازگردانده 
شد و از مشارکت کنندگان تقاضا شد، یافته های کلی را ارزیابی کرده و در مورد صحت آن 

نظر دهند و خواسته شد تا هرگونه اصالح یا نظر جدیدی دارند اعالم کنند. 
مصاحبه هــا با اســتفاده از روش هفــت مرحله ای دیکلمن، تحلیل شــد، این روش 
 دســت یابی بــه درک عمیق تــر از تجربیات زنــده در فرایند تفســیر را فراهم می کند

)Diekelmann, Allen & Tanner,1989(. طبق این روش ابتدا محتوای مصاحبه ها بر روی 
کاغذ نوشته و به دقت مطالعه شد و مرحلة دوم، متن هر مصاحبه توسط پژوهشگر بررسی 
و تفســیر شــد. در این مرحله معانی آشــکار و نهفته در توصیف های ارائه  شده از طرف 
مشارکت کنندگان استخراج شد. در مرحلة سوم، متون کدگذاری شده تجزیه وتحلیل شد. 
مرحلة چهارم، تناقض های موجود در تفسیرهای ارائه شده از طرف گروه پژوهش، مشخص 
و رفع گردید. ســپس در مرحلة پنجم، با استفاده از روش مقایسه و مقابله متون، نسبت 
به تعیین و توصیف درون مایه ها اقدام گردید. در مرحلة ششم، یافته های مطالعه در قالب 
درون مایه های استخراج شده فوق، توسط اعضای گروه تحقیق بررسی شد. در مرحلة هفتم 

نیز، طرح نهایی یافته ها در قالب درون مایه های اصلی مشخص گردید.
ابزار ســوم پژوهش پرســش نامه بود. بر اســاس یافته های تحلیل محتوا و مصاحبه 
پرســش نامه ای 20سؤالی، بر اساس مؤلفه های اســتخراج شده در مرحله کیفی )تحلیل 
محتوای منابع اســالمی و مصاحبه ها( در 5 بعد تنوع فضایی )4(، زیبایی و جذابیت)5(، 
توجــه به جامعه پیرامونی)3(، فضای نیایش مطلــوب)5(، مرکزیت حیاط و طبیعت)3( 
تهیه شد. نمره دهی پرسش نامه بر اساس طیف لیکرت 5 درجه ای از کاماًل موافقم تا کاماًل 

مخالفم بود. 
روایی پرسش نامه ازطریق اعتبار محتوا بررسی شد. بدین منظور ابتدا پرسش نامه در 
اختیــار 5 نفر از متخصصان تعلیم و تربیت و دونفــر از متخصصان معماری قرار گرفت. 
ســپس با استفاده از روش CVR الوشه روایی محتوایی آن محاسبه شد که برابر با 0/83 
و قابل قبول بود. پایایی پرسش نامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ )0/89 ( تأیید 

شد.
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یافته ها
بررسی اولین سؤال تحقیق  » از نظر منابع معماری اسالمی فضای کالبدی مدارس چه 
ویژگی های دارد؟« نتایج تحلیل محتوا نشان داد ویژگی های چون در دسترس بودن مکان 
نیایشــی، زیبایی و جذابیت، ایجاد فضاهای باز، استفاده از فضای حیاط مدرسه نه برای 
استراحت که برای تربیت، گوشه های تنهایی و فضاهای امن برای تفکر، استفاده از نمای 
آب و محیــط طبیعی، توجه به طبیعت، مرکزیت داشــتن و حول محور یک مرکز بودن 

اهمیت زیادی دارد )جدول شماره1(.

جدول 1. مؤلفه های استخراج شده از تحليل محتوای منابع معماری اسالمی

منبعمقولهمؤلفه

طراحی فضای نيايشی
در دســترس بودن وجود داشتن 

فضا داشتن گنبد و محراب 
هوشياری و همکاران )1392(؛ پورباقر، 
صالح صدق پــور)1398(؛  و  عظمتــی 

عالقه مند، صالحی و مظفر )1396(

مركزيت حياط

سرسبزی حياط حوض ها و آب نما 
درختان

و گرگانــی)1398(؛  پارســايی خصال 
)1398(؛  حســنی پناه  و  وثــوق زاده 
عالقه منــد صالحی و مظفــر )1396(؛ 

حياتی و غالمی )1398(

تنوع فضايی

 مکان هايی مانند ورودی، هشــتی، 
صحــن، شبســتان، گنبدخانــه، 
حجره، ايــوان، نمازخانه، كتابخانه 

و وضوخانه

عالقه مند و همــکاران )1396(؛ پورباقر 
عظمتــی و صالــح )1398( حياتــی و 
غالمــی، 1398(، فعلی و ســلطان زاده 
)1395(، بمانيان، مومنی و سلطان زاده 

)1392(

زيباسازی

نــور، تزئينات، گچبری و كاشــی 
كاری خطــوط. توجه بــه هنر و 
زيبايی شناسی استفاده از آب ، رنگ 

و نور

ابراهيمی)1397(؛ ممانی، ياری و حقير 
)1397(، پارســايی خصــال، و گرگانی 
حســنی پناه  و  وثــوق زاده  )1398(.؛ 
)1398(؛ احمد خانی ملکی و حق پرست 

)1395(. حياتی و غالمی)1398(. 

توجه به جامعه پيرامونی
پايگاه عبادی مشــترك، آزاد بودن 
مردم در استفاده از مسجد مدرسه 

و برعکس

وثيــق و قراملکــی )1395(. حياتی و 
غالمی)1398(

امکانات بهداشتی در 
دسترس

ســرويس  امکانــات  وضوخانــه، 
بهداشتی

وثيــق و قراملکــی )1395(، پورباقــر، 
عظمتی و صالح صدق پور )1398(
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ویژگی
فضـا

امکانات
بهداشتی

فضای
نيایش

تنوع
فضایی

جامعه
پيرامونی

زیباسازی

مركزیت
حياط

شکل 1. یافته های مستخرج از تحليل متون 

 1.   تنوع فضايی )با تأکید بر فضاهای دينی(: در مدارس اســالمی  مکان های 
متنوعی مانند ورودی، هشــتی، صحن، شبســتان، گنبد خانه، مــدرس، حجره، ایوان، 
نمازخانــه، کتابخانه و وضوخانه وجود دارد که به شــکل فضاهــای باز )حیاط مرکزی(، 
نیمه باز )ایوان ها و...( و بسته )حجره ها( دیده می شود. مثاًل مدرسه چهارباغ شامل گنبد، 
مناره، گلدسته، محراب، منبر، شبستان و ایوان هست. مدرسه دو در دارای حجره، مدرس، 
ایوان، گنبد خانه، صحن و کتابخانه اســت. مدرســه آقابزرگ نیز دارای حجره، مدرس، 

شبستان، ایوان، گنبد خانه، صحن و گودال باغچه است )عالقه مند و همکاران 1396(.
 2.   بهره گیری از هنر و زيبايی )تأکید بر میل به زيبايی(: یکی از ویژگی های 
بارز معماری اســالمی، تزئینات بوده اســت که در این مدارس مشاهده می شود و از این 
میل فطری بشــر به خوبی اســتفاده  شده است. مســجدالنبی یکی از بناهایی است که 
به وضوح بیانگر این ویژگی هست. کالم الهی، اشعار عارفانه، نقوش و بافت های هندسی در 
رنگ های متنوع و مناسب، از جمله این تزئینات هست. در واقع از ویژگی های مهم معماری 
اسالمی، تزیینات و نقوش تزئینی است که با گرفتن حالت انتزاعی به صورت رمز پردازی با 

مخاطبین صحبت می کند )ابراهیمی، 1397(. 
یکی از مواردی که در معماری اســالمی برای زیباسازی به خوبی استفاده شده است 
اســتفاده از نور می باشد. نوع نگرش به نور در معماری ایرانی تحت  تأثیر تفکر اسالمی به 
عالی ترین درجه خود می رســد و به عنوان مظهر تقدس و عالم معنوی شناخته می شود. 
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در واقع نور به عنوان غیر مادی ترین عنصر محسوس طبیعت، همواره در معماری اسالمی 
وجود داشته و نشان عالم واال و فضایی معنوی است که همیشه برای روشن کردن کامل 
فضــای معماری به کار نمــی رود بلکه گاهی جنبه عرفان و تقــدس به خود می گیرد و 

جنبه های دیگر را تحت تأثیر قرار می دهد )بمانیان و عالی نصب، 1390(.
 3.  توجه به جامعه پیرامونی )پايگاه عبادی مشترک(: در مدارس اسالمی بین 
مدرســه و جامعه اطراف فاصله ای وجود ندارد. گاهی مردم برای انجام امور عبادی خود 
به مدرسه مراجعه می کردند، و گاهی مدارس در کنار مساجد بودند و دانش آموزان برای 
انجام فرایض خود به آنجا می رفتند. مثاًل در برخی مدارس بزرگ مانند مدرســة چهارباغ 
مشاهده می شود که واقف در وقف نامة مدرسه شرایطی برای استفاده عموم اهالی محلی 
از این مکان ها به عنوان مســجد، اقامة نمازهای یومیه و خواندن روضه الشهدا در روزهای 

عاشورا و بیست و یکم ماه رمضان هرسال در نظر می گیرد )وثیق و قراملکی، 1395(.
گاهی اوقات نیز در نزدیکی مدرسه مسجدی وجود دارد تا کارهای نیایشی در آن  انجام 
شــود. مثل مدرسه های ناصری و سلیمانیه در کنار جامع عباسی که طاّلب می توانستند 
از فضاهای مســجد نیز بهره ببرند. مسجد و مدرسة قاجاری شیخ عبدالحسین در تهران 
نیز نمونة دیگری از این گونه هست که در آن، دو بنای مدرسه و مسجد در کنار یکدیگر 

قرارگرفته اند )حیاتی و غالمی، 1398(.
 4.   توجه به مرکزيت حیاط )تأکید بر عناصر طبیعی(: بهره گیری از حیاط و 
فضای مطلوب و عناصر طبیعی در تمام مدارس دیده می شــود. طبیعت عامل مشترک 
پیونددهنده فضاها است )حیاتی و غالمی، 1398(. مثاًل در مدرسة چهارباغ و آقابزرگ از 
آب و فضای ســبز به خوبی استفاده  شده است )عالقه مند و همکاران، 1396(. در مدارس 
صفوی نیز حیاط اهمیت ویژه ای دارد. قرارگیری ایوان و حجره ها در مدرسة مادر شاه رو 
به سمت باغی پردرخت اســت و درختان چنار در چهار باغچه گوشه های حیاط مدرسه 
می باشــد به طوری که ترکیب رنگ های ســبز درختان چنار با آبی فیروزه ای کاشی ها، 
فضایی مناســب آموزش را به وجود آورده بود؛ در گوشه و کنار حیاط، روی سکوها، ایوان 
جلــوی حجره ها و روی لبة حوض محلی برای مباحثه طالب بعد از کالس درس، فراهم 
آورده است )وثیق و قراملکی، 1395(. در مدارس آقا بزرگ و چهار باغ عناصر چهارجهت 

پیرامون حیاط می باشند )عالقه مند و همکاران، 1396(.
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یکی دیگر از موارد مورد توجه در معماری اســالمی حضور آب است. آب در معماری 
اسالمی در حوض هایی با فرم ها و قالب بندی های مختلف در حیاط ساختمان حضور دارد. 
آب عالوه بر تعبیه یک فضای دلنشین با زیبایی بصری از نقش خنک کنندگی برخوردار 
است. زیرا آب با خاصیت روان و زالل خود و با صدای مالیم، طراوتی وصف نشدنی به روح 

مخاطب می بخشد )وثوق زاده و حسنی پناه، 1398(. 
 5.   طراحی فضای نیايشــی )تأکید بر محراب و گنبد(: یکی از ویژگی های 
بارز در مدارس اســالمی وجود فضای نیایشی به شــکل مسجد )مدرسة خان در شیراز، 
پیرنیا،1384(، یا نمازخانه است. تقریبًا تمام مدرسه ها، دارای مسجد و یا حداقل قسمتی 
به عنوان فضای نیایشــی بوده اند. به عبارتی در دورة سلجوقی، مسجد از عناصر مهم هر 
مدرسه محسوب می شد و فضای نیایشی در انتهای ایوان قبله، به صورت ایوان و یا گنبد 

خانه دیده می شود )وثیق و قراملکی، 1395(.
مدارس ایلخانی دارای فضای نیایشی برجسته ای بوده اند. این فضا با گنبد خانة محراب دار، 
به گونه ای تلفیق مسجد با مدرسه را نشان می دهد. بیشتر مدارس صفوی نیز مانند مدرسه 
مالعبداهلل در اصفهان، دارای فضای نیایشــی می باشند که گاهی به صورت شبستان دیده 
می شود. در برخی از مدارس صفوی که فقط رویکرد آموزشی داشته اند، در ایوان ها محرابی 
را ایجاد می کردند و از ایوان به عنوان نمازخانه بهره می بردند )هوشیاری و همکاران ، 1392(. 
مدارس ســلجوقیان هم دارای محراب است. مدرسة مظفری مربوط به اواخر ایلخانی 
نیز در کنار مســجد جامع اصفهان با یک ایوان رفیــع و گنبد خانه ای کوچک و محراب 
کاشی کاری شــده، فضای نیایشی متمایزی دارد. مدرسه غیاثیة خرگرد، چهار گنبدخانه 
در چهار کنج بنا دارد که دو گنبد خانه دو ســوی ایوان ورودی بزرگ تر است. یکی از این 
دو گنبد خانه دارای کارکرد نیایشــی است و به گونه ای جداسازی میان فضای نیایشی و 

آموزشی در این مدرسه دیده می شود )عالقه مند و همکاران، 1396(.
 6.   دسترســی آسان به امکانات بهداشتی)تأکید بر وضوخانه(: در مدارس 
اسالمی فضای بهداشتی و وضوخانه نزدیک نمازخانه ساخته می شد تا افرادی که از بیرون 
برای اقامه نمــاز می آیند؛ ناچار از رفتن به درون صحن و ایجاد مزاحمت در زندگی آرام 
طالب نباشند. در مدرسه چهارباغ به دلیل وجود ورودی مجزا، دسترسی آسان به نمازخانه 

برای عموم ممکن می شد )وثیق و قراملکی، 1395(
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یافته های مصاحبه
در بررســی ســؤال دوم پژوهش که ویژگی های فضای یادگیــری از دیدگاه مربیان 
پرورشی چه هست. مربیان پرورشــی به محورّیت داشتن فضای نیایشی در مدرسه، در 

معرض دید بودن و انعطاف پذیری آن اشاره داشتند )شکل 2(.
 1.   محورّيت داشـتن فضای نیايشـی: اکثر مربیان پرورشـی معتقد بودند که 
فضـای نیایشـی بایـد در مدرسـه به عنـوان بخش اصلـی مدرسـه در نظر گرفته شـود. 
آن هـا می گفتنـد، نمازخانـة مدرسـه اغلـب جـزء فضاهـای جنبی محسـوب می شـود. 
مثـاًل در مدرسـه فضاهـای اصلـی و خوب بـه کالس ها و آزمایشـگاه ها اختصـاص داده 
می شـود. شـرکت کننده شـماره 2 می گفـت »بایـد فضایی در حیـاط آموزشـگاه به نام 
حـوزة دینـی و قرآنـی بـا امکانـات مسـتقر گـردد و مسـئول مجـزا از فضای آموزشـی 

داشـته باشد.«
 2.   در معرض ديد بودن و دعوت کننده بودن: مربیان معتقد بودند که فضای 
نیایشــی باید جزء بخش های اصلی مدرســه و در معرض دید دانش آموزان باشد. آنها 
بیان می کردند این فضا باید آن قدر گیرایی و جذابیت داشــته باشــد که به محض ورود 
دانش آموز به مدرسه توجه او را جلب نماید. شرکت کننده شماره 5 می گفت »نمازخانه 
نباید پشــت کالس ها یا کتابخانه و ســاختمان اصلی مدرسه باشد بلکه باید همان طور 
که بوفه مدرســه در معرض دید همه قرار دارد در معرض دید همه باشد و حتی روزی 
دانش آموز برای ثبت نام می آید اولین مکان مدرسه که برای او خودنمایی می کند فضای 
نمازخانه باشد«. شرکت کننده شــماره 1 می گفت: »نمازخانه ها باید در مکانی در جلو 
دید دانش آموزان باشــد نه در پســتوها، از ابتدای ورودی تا وضوخانه نمازخانه با تابلو 

نمایش داده شود.«
 3.   طراحی انعطاف پذير و چند عملکردی فضا: برخی از مربیان پرورشی معتقد 
بودند؛ از فضای نمازخانه می توان برای برگزاری جشــن ها و برخی از جلســات مدرسه و 
یا کارهای گروهی بچه ها اســتفاده کرد. شــرکت کنده شــماره هفت بیان می کرد: « دِر 
نمازخانه ها نباید قفل بشــود، تا بچه ها بتوانند در هر ساعتی برای خواندن نماز و یا انجام 
تکالیف خــود به آنجا بروند و حتی بخش هایی برای خلوت کردن دانش آموزان داشــته 

باشد«.
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 4.   جذابیت و زيبايی: یکی از بیشــترین مواردی که مربیان بر آن تأکید داشتند 
زیبایی و جذابیت فضای نمازخانه بود. آن ها معتقد بودند که فضای نیایشی مدرسه باید 
وسیع، بزرگ، نورگیر باشد، از عکس و تصاویر زیبا و شاد بر روی دیوار نمازخانه استفاده 
شود، جمالت زیبا و آموزنده از بزرگان و همچنین احادیثی از امامان معصوم بر روی دیوار 
نصب گردد، ذکرهای مخصوص روزهــا و دعای فرج درمعرض دید دانش آموزان بر روی 

دیوار نمازخانه قرار داده شود.
 شرکت کننده شماره 7 می گفت: »فضا باید دل باز و بزرگ باشد، تنگ و تاریک نباشد 
نورگیر داشــته باشد استفاده از محیط نقاشی شــده با گل و گیاه و همین طور استفاده از 
نقاشی های شــاد در محیط نمازخانه می تواند کمک کند.« وی همچنین به »ریختن گل 
جلــوی قدم نمازگزاران و تهیة تل های گل و عطر در هنگام نمازخواندن« تأکید داشــت. 
شــرکت کننده شماره 5 بیان می کرد: »سردِر ورودی نمازخانه ها با هالل های نوشته شده از 
اسماء مقدس تزئین گردد و در صورت امکان جلو نمازخانه و وضوخانه باغچه ای ازگل ساخته 
شود در نمازخانه کتابخانه ای راه اندازی شود که بیشتر قصه های مذهبی در آن موجود باشد«.

شرکت کننده شماره 3 می گفت: »رنگ آمیزی نمازخانه باید آرامش بخش باشد مثل 
رنگ آبی یا ســبز مالیم استفاده شود«. وی همچنین می گفت فوم های دیواری برجسته 
عروســکی با موضوع وضو تهیه شــود و روی دیوار وضوخانه نصب گردد. شرکت کننده 
شماره 2 می گفت »وضوخانه از نظر بهداشتی تمیز و دعای وضو و چند تا شعار رو به روی 
وضوخانه نوشته شــود. نمازخانه هم با فرش های جذاب فرش شود، دیوارهای نمازخانه 

تزیین شود و دعاها و تعقیبات نمازها نصب گردند.«
 5.   امکانات رفاهی: یکی از موارد دیگری که مربیان به آن اشــاره داشتند وجود 
امکانات رفاهی در نمازخانه مدرسه بود. آن ها معتقد بودند که مدرسه باید دارای نمازخانه 
مجهز باشد. مربیان پرورشی حتی تعبیه مکانی جهت پاشویه و تعویض جوراب را پیشنهاد 
می کردند. مثاًل شرکت کننده شــماره 5 می گفت: »در صورت امکان در فضای وضوخانه 
عالوه بر لوله کشــی آب، حوضچه ای ســاخته شود«. شــرکت کننده شماره 2 می گفت: 
»چادرنمازهایی با گل های متنوع تهیه شود؛ مکانات سرمایشی و گرمایشی نمازخانه در 
مدارس زیر صفر اســت که حتمًا الزم است تجدیدنظر شود. در وضوخانه از شیر حس گر 

استفاده شود«.
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ویژگی
فضـا

امکانات
رفاهی

انعطاف پذیری نمایان بودن

زیباسازی

محوریت
داشتن

شکل 2. یافته های مستخرج از مصاحبه

اعتباریابی نتایج
به نظر بررســی سؤال سوم پژوهش »آیا ویژگی های فضای کالبدی مدارس مستخرج 
از منابع اســالمی و دیدگاه مربیان پرورشی اعتبار الزم را دارد ؟« از روش آماری تحلیل 
عامل تأییدی استفاده شد. در بررسی نتایج تحلیل عامل تأییدی در مرحله اول مشخص 
شد، برخی از شاخص های برازش کلی مدل در وضعیت قابل قبولی می باشد اما برخی از 
شاخص ها مثل RMSEA در دامنه مطلوب نبود و الزم بود اصالحاتی انجام شود. بنابراین 
با آزاد سازی مسیرها این کار انجام شد. لذا مسیر هایی که بار عاملی آنها کمتر از 0/4 بود 

حذف و مجدداً تحلیل ها انجام شد ) جدول 2(.

جدول2. شاخص های برازش قبل و بعد ازاصالح

df / Χ2PMRCFITLIGFIRMSEAشاخص

3/450/080/910/840/900/08قبل از اصالح

2/170/060/990/910/910/05بعد از اصالح

0/05≤≤0/9≤0/9≤0/080/9≤3≤مقدار مطلوب
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همان طور که در جدول شــماره 2 مشاهده همه شاخص ها در وضعیت قابل قبول و 
 RMSEA برابر با 2/17در دامنه مطلوب قرار دارد همچنین Χ2 / df مود تأیید است. مقدار
 PNFI، NNFI، نیز برابر با 05/ و در دامنه مطلوب هست. همچنین شاخص های دیگر مثل
AGFI، IFI همگــی در دامنه مطلوب قرار گرفتند. CFI نیــز برابر با 0/98 و قابل قبول 

می باشد.در بررسی معناداری بارهای عاملی نیز همان طور که در شکل 3 مشاهده می شود 
بارعاملی همه باالتر از 0/4 و معنادار می باشد.

 تنوع
فضایی

 مركزیت
حياط و
طبيعت

 فضای
نيایشی
مطلوب

 زیبایی و
جذابيت

 توجه به
جامعه

پيرامون

وجود فضاهای باز، نيمه باز و بسته

مركزیت حياط و گسترش عناصر مدرسه پيرامون آن

طراحی انعطاف پذیر و چندعملکردی

گوشه های دنج و فضاهای امن برای تفکر و سکوت

داشتن درخت و سرسبزی

نمایان و دعوت كننده بودن

داشتن امکانات رفهی و بهداشتی مناسب

استفاده از عکس و تصاویر

استفاده از رنگ ونور مناسب

برگزاری برخی از مراسمات مدرسه در مسجد محله

جزءِ فضای اصلی مدرسه و آزادی حضور مردم

وجود مکان های متنوع مانند ورودی، هشتی و غيره

وجود حوض های كوجک و فواره های آب در ...

داشتن محراب و كنبد

وجود مسحد در مدرسه و آزادی حضور مردم

0/470/47

0/58
0/77

0/56

0/45

0/56

0/49

0/41

0/50

0/68

0/46

0/56

0/72
0/68

0/47

شکل 3. ویژگی های محيط كالبدی مدارس و بار عاملی آن ها
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بحث و نتیجه گیری
هــدف از این پژوهش بررســی ویژگی های فضای کالبدی مــدارس در تربیت دینی 
دانش آموزان بر اســاس معماری اســالمی و از دیدگاه مربیان پرورشی بود. نتایج تحقیق 
نشان داد که فضای کالبدی مدرسه را می توان بر اساس، شیوه های طراحی مدارس ایرانی 

و اسالمی به طریقی ساخت که در تربیت دینی دانش آموزان مؤثر باشد. 
یکــی از یافته های پژوهش بر تنوع فضایی در مدارس تأکید دارد. چرا که در مدارس 
اســالمی عالوه بر وجود کالس ها، بخش ها و قســمت های مختلفی برای بحث گروهی 
دانش آموزان، مباحثه باهم و حتی گوشه های دنجی برای تفکر و خلوت کردن با خود در 
قالب داالن ها و هشتی ها وجود دارد که در طراحی معماری مدارس فعلی دیده نمی شود. 
همســو با این یافته پورباقر و همکاران )1398( نیز وجود فضاهای چندگانه در مدارس 

اسالمی را نشان می دهند.
یافته مهم دیگر مرکزیت حیاط و استفاده از عناصر طبیعی در حیاط می باشد. درواقع 
بر اساس معماری مدارس اسالمی حیاط به عنوان نقطه کانونی می باشد و سایر بخش های 
مدرسه حول محورّیت آن سازمان می یابد. هم راستا با این پژوهش اکبری )1397( بیان 
می کند که در معماری اســالمی هندســه کیفی حاکم بر ترکیب بندی عناصر بصری و 
معماری از طریق ســازمان بندی مرکزگرایانه فضا ضمن ایجاد وحدت و هماهنگی میان 
عناصر بصری، موجب انســجام میان صورت و معنا و تناسب میان سطوح و بنا می شود. 
این فضا به طور مســتقیم و یا غیرمستقیم مرکزیت را یادآوری می کند. همان طور که در 

معماری کعبه  این مرکزیت دیده می شود. 
نقره کار و همکاران )1394( هم بیان می دارند که پیوند میان فرم و فضا در آثار معماری 
اســالمی با تأکید برجهت خاص نگاه، نور، حرکت، توجه و غیره شــکل پیدا می کند. لذا 
باید ساختمان مدارس حول مرکزیت حیاط مدرسه سامان یابد و کالس ها، آزمایشگاه ها 

و سایر بخش های مدرسه در اطراف حیاط طراحی شوند.
البته  این حیاط که به عنوان نقطه ثقل فعالیت ها در نظر گرفته می شود، نباید فضایی 
خشک و بی روح باشد. بلکه همان طور که طبق ویژگی ها نیز مشخص شد باید به شادابی، 
ســرزندگی و آرامش بخشی این فضا نیز توجه شــود و از عناصر طبیعی و گل و گیاه و 
سبزه در آن اســتفاده نمود. چراکه در فرایند تربیت و سیر سلوك به سوی حضرت حق 
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نیز یکی از توصیه های اولیا و مربیان الهی، آشنایی و انس با طبیعت )سیر آفاقی( و تأکید 
بر طبیعی زیستن است. درواقع تمرکز بر روی طبیعت یكی از مهم ترین نیازهای مدارس 
ایجاد شــده است. حضور آن باعث افزایش روابط عاطفی میان انسان ها می شود. تماس با 
طبیعت نقش اصلی در رشد کودک و سالمت روان او دارد )طباطبائیان، عباسعلی زاده و 
فیاض، 1395( و قرارگیری در معرض طبیعت چه آگاهانه و چه ناخودآگاه منجر به بروز 

.)Hinds &Sparks, 2011( واکنش های مثبتی از سوی فرد می شود
همسو با این یافته میر مرادی )1395( نیز استفاده از دید بصری به فضای سبز طبیعی 
از فضاهای داخلی، اســتفاده از شیوه های باغ ســازی ایرانی در طراحی محوطه ها، ایجاد 
تنوع فضایی با ایجاد فضاهای متنوع بســته، باز و نیمه باز را از راهکارهای طبیعت محور 
فضاهای آموزشــی برای تحقق اهداف برنامه درســی ملی می داند. کاتب، دیوان داری و 
دانایی )1395( هم بیان می دارند دانش آموزان ترجیح می دهند تا با محیط عجین شده و 
اجازه دخالت و درک آن را داشته باشند. به عبارتی ارتباط بصری با محیط طبیعی یكی 

از ضروری ترین موارد در طراحی مدارس محسوب می شود.
یافته دیگر زیبا ســازی مدرســه می باشــد که در طراحی فضای کالس ها و مدارس 
می تــوان از تابلوها، ابزارهای تزئینی و چشــم نواز، نقش های اســلیمی و آیینه کاری ها و 
کاشی کاری های زیبا استفاده نمود. در روایتی امام صادق می فرمایند: خداوند زیباست و 
زیبایی را دوست دارد و مؤمن باید خانه اش را سفید کند و آستانه های خانه را از خاکروبه 
بپیراید )حرعاملی، 1413 ق، ج 5: 6(. در ســوره نمل نیز از زیبایی کاخ سلیمان و اینکه 

حیاط قصر از بلور صاف بوده است به زیباسازی فضا اشاره می کند.
همسو با این یافته تحقیق خسروی ، ترکمان و شمتوب )1394( نیز بیان می کنند در 
طراحی فضاها باید مالحظات زیبا و ساختاري در کنار خلق فضاهایی که کودکان را قادر 
به توســعه پتانسیل های فکري، خالقانه، جسمی و روحی کند، مورد اهمیت واقع گردد. 
پارســایی خصال و گرگانی )1398( نیز زیباســازی و استفاده از تزئینات را ویژگی مهم 

فضاهای معماری ایرانی اسالمی می دانند.
یکی دیگر از یافته ها در طراحی فضای مدرسه توجه به جامعه پیرامونی بود. بدین صورت 
که در باید ارتباط نزدیکی بین مدرسه و جامعه اطراف آن وجود داشته باشد. اگر مساجد 
و حســینیه ها، نزدیک مدرسه باشند اثر بهتری بر شاگردان باقی می نهند. جامعه اطراف 
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می تواند از فضای نیایشی مدرسه استفاده کنند ، مدرسه هم می تواند از فضای اطراف و یا 
از امکانات مســجد کنار خود استفاده کند. همسو با این یافته پورباقرو همکاران )1398( 
نیز در بررسی معماری مدارس ایرانی اسالمی نشان دادند که بنای مدرسه سپه ساالر نیز 

موقعیت مناسبی برای دسترسی مردم داشته است.
به طور کلی بر اســاس یافته های پژوهش پیشنهاد می شود که در طراحی فضای کلی 

مدارس به موارد زیر توجه شود: 
1. حیاط مدرسه در مرکز باشد. ساختمان کالس های درس و بقیه قسمت های مدرسه 
حول محورّیت حیاط ساخته شود و از درختان، گل ها و آب نماها در حیاط مدرسه 

استفاده شود.
2. در طراحی کالس ها و راهرو ها به جذابیت و زیبا سازی فضا توجه شود. برای تزیین 
فضا از تابلوها، ابزارهای تزئینی و چشــم نواز، نقش های اسلیمی و آیینه کاری ها و 
کاشی کاری های زیبا استفاده شود. همچنین برای زیباسازی فضا می توان از نور و 
روشــنایی که نمودی از طراحی مناسب در فضای یادگیری هست، استفاده نمود. 
چراکه در معماری ایرانی اســالمی هم از شیشه های رنگی جهت پاشیدن نورهای 
رنگی به فضای مسجد و محراب جهت فرح بخشی به محیط استفاده می شده است 

)نقره کارو همکاران، 1394(.
از رنگ نیز می توان اســتفاده کرد چراکه رنگ ســبب ایجــاد رغبت و حس 
عالقه مندی به محیط آموزشــی می شــود )طبائیان، حبیــب و عابدی، 1390( 
نقاشی شاد و رنگ آمیزی با مضامین دینی نیز مناسب است چراکه در جلب توجه 
دانش آموزان به امور معنوی هرچقدر از حس های مختلف مثل بینایی، شــنوایی، 

بویایی و... کمک بگیریم قطعًا موفق تر خواهیم بود.
3. در طراحــی به و معماری نمازخانه هــای مدارس به عنوان فضاهای خاص و اصلی 
نیایشــی مدارس دقت زیادی شــود. از این فضا با توجه به گرایش فطری انسان 
به ســمت خداوند و میل باطنــی او به زیبایی به درســتی در جهت تربیت دینی 

دانش آموزان با توجه به موارد زیر استفاده شود
اول، فضای نیایشی زیبا در دسترس و مطلوب باشد. در این زمینه اولین نکته 
جا و مکان نمازخانه است. بدین صورت که  این فضا باید مثل کالس ها و آزمایشگاه ها 
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جزء فضاهای اصلی و مهم مدارس باشد و کامالًً برای همه دانش آموزان در دسترس 
باشــد. به طوری که به محض ورود و یا حضور در مدرسه این فضا همانند نگینی در 
مدرسه بدرخشد و همه بخش های مدرسه کوتاه ترین مسیر را برای رسیدن به آن 
داشته باشند. به عبارتی به جای استفاده از مکان های جنبی مدرسه برای نمازخانه 

مکان های اصلی برای این منظور در نظر گرفته شود.
دوم، فضا و معماری نمازخانه شــبیه کالس ها و یا آزمایشــگاه ها با یک فرش 
خالی نباشــد. بلکه طراحی خاصی برای آن لحاظ شود. مثاًل محراب داشته باشد. 
اگرچه طراحی محراب برای مدارس، بر اســاس نوع معماری نیازمند کاشی کاری 
خاص و پر هزینه می باشــد، اما لحاظ کردن محراب در ساختار معماری نمازخانه 
باعث الهام بخشی معنوی به دانش آموزان می شود. چراکه محراب محل قرار گرفتن 
امام جماعت جایگاه اختصاصی وی هست و به خودی خود والیت پذیری بین امام و 

مأموم را موجب می شود.
ســوم، فضای نمازخانه انعطاف پذیر و چند عملکردی باشــد. بدین معنا که از 
نمازخانه مدرســه در شــرایطی غیر از نمازخواندن هم اســتفاده شود، مثاًل برای 
دورهمی های مدیر و دانش آموزان یا مربیان و دانش آموزان. در واقع چند عملکردی 
کردن فضاهای باز مدارس از حلقه های مفقوده در فرآیند برنامه ریزی مدارس کشور 

به شمار می رود )نظرپور، 1397(. 

تشّکر و قدردانی:
از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد كازرون كه در انجام اين پژوهش 
مساعدت نمودند، سپاسگزاری می كنم. همچنين از خانم دكتر ميمنت عابدينی بلترك، 
به خاطر بازبيني متن مقاله و ارائه نظرهای ساختاری مخصوصاً در تحليل داده های بخش 

كيفی تشّکر و قدردانی می نمايم. 
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Research paper

é Objective: The purpose of this study was to investigate the characteristics of the 
physical environment of schools in religious education.

é Method: The research method was the mixed exploratory-sequential method. 
The content analysis method and the survey method were respectively used in 
the qualitative research method and in the quantitative research method. The 
statistical population in the qualitative phase of study was consisted of two groups: 
the first group was the textbooks and papers on Islamic architecture, which were 
purposefully selected, and the second group was 9 school educational educators 
who were selected by purposive sampling through the desired items and based on 
the theoretical saturation rule. The statistical population in the quantitate phase 
of study included 118 school educational educators participating in the study 
through the census method. The data collection tools were the interviews and 
questionnaires that both validity and reliability were confirmed.

é Finding: The findings in the content analysis phase showed that spatial diversity, 
use of art and visual appeal, attention to the surrounding community )common 
worship base(, design of prayer space )emphasis on the altar and dome(, attention 
to the centrality of the yard, emphasis on natural elements and easy access to 
facilities )e.g. ablution area( are some of the things that should be considered 
in Islamic education in designing the physical environment of schools. In the 
interview phase, the educational educators pointed out the beauty of the prayer 
place, amenities, flexible and multi-functional design, the focus on the prayer 
space, being visible and inviting.

é Conclusion: Finally, the findings of confirmatory factor analysis identified five 
characteristics as a physical environment of schools in religious education: spatial 
diversity, beauty and visual appeal, attention to the surrounding community, a 
desirable prayer space, the centrality of the yard, and attention to nature.

Keywords:   physical environment, learning space, Islamic architecture, religious education
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Mohammad-Taqi Mobasheri1     Mahmood Safari2     Maryam Malefi Farmad3     

Identifying the Motivating Components of the 
Khamsa  ̒Ashar Supplication on Students’ Intimate 

Relationship with Allah

é Objective: The purpose of this study was to identify the motivating 
components of Khamsa  ̒Ashar supplication on students’ intimate relationship 
with Allah.

é Method: The statistical population of the study consisted of female high school 
students in the Tabadakan region of Mashhad in the academic year 2019-2020, 
and consisted of about 6150 students, and 360 students were selected as a sample 
through simple random sampling according to Morgan’s table. This research 
method was a mixed one in terms of implementation )qualitative-quantitative(. 
In order to analyze data in the qualitative section, the text of the Khamsaʻ Ashar 
supplication was studied using NVivo10 quality software, and then the components 
affecting human’s intimate relation with Allah were identified through open and 
central coding. Also, based on the extracted components, a 32-item researcher-
made questionnaire with a 5-point Likert scale was developed. The face and 
content validity of the questionnaire were confirmed by expert professors. The 
reliability of the questionnaire was calculated to be 0.935 Cronbach’s alpha. In the 
quantitative part, for data analysis, descriptive and inferential statistics including 
Cronbach’s alpha, extracted mean-variance, the mean root of extracted variance, 
Kolmogorov-Smirnov, exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis, 
SP1, and single sample t-test through the NVivo10, SPSS24, and Smart-PLS 
software were used.

é Finding: The results showed that the four components of ‘one’s own right’, 
‘Allah’s right’, ‘people’s right’, and ‘Infallibles’ right’ extracted from the Khamsaʻ 
Ashar supplication have a positive effect on the intimate relationship of female 
students with Allah.

é Conclusion: Thus, inclusion of the supplication in the textbooks can be effective 
in the students’ intimate relation with Allah.

Keywords:   relationship with Allah, Allah’s right, infallibles’ right, people’s right, 
Khamsaʻ Ashar , students.
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The Relationship between Religious Attitude and 
Academic Performance; the Mediating Role of 

Academic Stress in the Students of Guilan University

é Objectives: The purpose of this study was to investigate the relationship between 
religious attitude and academic performance in terms of the mediating role of 
academic stress among students of Guilan University.

é Method: The study population was all undergraduate students of the University 
of Guilan (19953) among whom the 376 subjects were selected by simple stratified 
random sampling method using Krejcie and Morgan table.  To collect desirable 
data, the following questionnaires were used: Religious Attitude Questionnaire 
by Khodayarifard, et al )1388(; Academic Performance Questionnaire by Dortaj 
)1382(; and Academic Stress of College Students by Gadzella and Baloglu )2001(. 
Data analysis was performed using structural equation modeling method and Amos 
software. The conceptual model of the research was fitted to confirmation and then 
the standard regression coefficients of the model were explained.

é Finding: The findings showed that religious attitude has a positive direct effect 
of 0.32 on academic performance and also an indirect positive effect of 0.048. 
Therefore, religious attitude, in addition to having a positive effect on academic 
performance, improves this performance in students by reducing academic stress.

é Conclusion: Therefore, the authorities are advised to make more efforts to 
strengthen the religious attitude of students to increase the academic performance 
and reduce the incidence of academic stress.

Keywords:   religious attitude, academic performance, academic stress, Guilan 
University.
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The Basics, Goals and Principles of Students’ 
Religious Education Based on the Acceptance of the 
Hermeneutic Circulation between Thoughts, States 

and Sctions in Transcendental Philosophy

é Objective: The main purpose of this paper is to achieve a new and more 
comprehensive reading of transcendental philosophy in terms of the relationship 
between the components of thoughts, states, and actions, as well as how it affects 
the consequences of the religious education model. In the common view, man’s 
thoughts affect his states, and his states affect his actions. It seems that in the above 
perception, which is the dominant opinion, the relationship between the thoughts, 
states and actions is one-sided and linear, and subsequently, it tends to highlight 
the theoretical classes and emphasis on educational content which has not yielded 
valuable results yet. This paper investigates the Mulla Sadra’s view on the main 
question ‘What educational implications does Mulla Sadra’s anthropological view 
of the relationship between thoughts, states, and actions provide in terms of the 
basics, goals, and principles of religious education?’ 

é Method Since the philosophical studies are mainly of theoretical nature, this study 
seeks to refer to Mulla Sadra’s works including Asfar Arbaʻa, al-Mabda’ wal-
Maʻad, Rasa’il Falsafi, Shawahid al-Robubiyya, Kasr Asnam Jahiliyya, Tafsir 
Quran Karim, and the exposition written for his works, such as Rahiq Makhtum, 
)Jawadi Amoli(, and the Persian exposition of Asfar (Hassan-zada Amoli) to find 
the goal and the principles of religious education through the philosophical analogy 
and Frankena’s inferential method.     

é Finding The results of this research revealed that Mulla  Sadra believed in the 
interaction of each of the three aforementioned components and in other words, 
believed in the Hermeneutics Circulation between the three components of thoughts, 
states and actions. Thus, in transcendental philosophy, not only the linear view has not 
been weighted, but the multifaceted effects of the components and the promotion of 
human existence in this increasing course are emphasized.

é Conclusion According to such attitude, the basics, goals and principles of religious 
education considered by Mulla Sadra, instead of cognitive and one-sided education, 
emphasizes the multifaceted education. 

Keywords:   religious education, Mulla Sadra, thoughts, states, actions, students.
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Explaining the Iranian-Islamic University Idea 
in Higher Education Evolutionary Documents of 

Islamic Republic of Iran

é Objective: This research seeks to investigate ‘the analysis of Iranian-Islamic university idea in 
Iran’s higher education documents’ (Islamic university document, country’s comprehensive scientific 
document, twenty years perspective document, and the law of the fifth plan of development) in order 
to present an Islamic-Iranian university paradigm. As far as the nature of the data is concerned, this 
study is qualitative; and as far as the aim is concerned, it is a foundational research, as the data will be 
used to present a conceptual frame.

é Method: In view of the essence, the aim and the questions of this study, the ‘conceptual analysis’ and 
‘documentary analysis’ methods have been used here. The analytic population in this study consists of 
the available sources around the existent ideas regarding the university and also the higher education 
evolutionary documents of Islamic republic of Iran chosen purposefully and the achieved data have 
been analyzed continuously and deeply, simultaneously with data collection process as well.

é Finding: The findings show that the idea of university has two main dimensions of scientific 
and Islamic in the higher education evolutionary documents of Islamic republic of Iran, which is 
approximated to classical, contemporary and novel ideas respectively in the scientific dimension. 
In addition, while paying attention to science and technology progresses, it has tried to proceed in 
Islamic framework and culture in Islamic dimension. the findings of the study have been presented as a 
conceptual frame for Iranian-Islamic university. In surveying and analysis of the quadruple documents 
of higher education Islamic republic of Iran, we identified and named the following ideas: In Islamic 
University Document (2014), four special idea of this document have been identified under the titles of 
‘science sanctity’, ’inner upbringing and refining’, ‘spiritual growth’, ‘Islamic revolution ideals’ and 
‘family strengthening’. In Country’s Scientific Comprehensive Document )2011(, two special ideas of 
this document have been identified under the titles of the ‘ideological and monotheism sovereignty 
of Islam’ and ‘the first grade in science and technology’. In the Twenty Years Perspective Document 
(2005), two special idea of this document have been identified under the titles of ‘safe, independent 
and powerful’, and ‘achieved to the first grade of economy, science and technology’. Finally in the 
Fifth-Plan of Development Law (2011), two special idea of this document have been identified under 
the titles of the ‘compilation and promotion of qualitative indices’ and ‘cooperating with seminary 
schools’. To put it in the nut shell, after surveying all of the higher education documents as well as 
the theories about university ideas, we have founded that the higher education evolutionary document 
idea around the Iranian-Islamic university is an idea retrieved from Islamic ideology in which classical 
and contemporary university viewpoints in various dimensions of education and research were covere.

é Conclusion: Iranian universities need a rethinking and revision in their mission to be able to 
coordinate themselves to revolutionary missions in the documents.

Keywords:  higher education, the idea of Iranian-Islamic University, the evolutionary 
documents of Islamic Republic of Iran.
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The Qualitative Study of the Sharing Model
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é Objective:  Many models of counseling have been used in the prevention, 
development and treatment of clients. One of the new consulting approaches 
is Esma’ily )2014( sharing model based on Islamic ontology. The purpose of 
this study is to explain the components and investigate the role of consultants’ 
sharing style in order to create sustainable changes of the first, second and third 
types in clients.

é Method: For this purpose, we used the grounded theory research method. 
The sample consisted of 5 counselors and 6 clients who used semi-structured 
interviews to extract experience-based perspectives.

é Finding: The obtained model includes the underlying factors and strategies 
and the central phenomenon in the realization of the sharing style. The central 
phenomenon in the realization of balanced sharing style is composed of 
attitudinal, functional and communication components. Creating awareness and 
perception of being centered on the axes of the role of creation, good creativity 
and purposeful expansion is the underlying factor of a balanced sharing style. 
The therapist’s focus on the role of clients in existence, ontological evaluation, 
and preparation for the future constitute strategies for achieving a balanced 
sharing style.

é Conclusion: The present study shows that using the sharing model to bring 
about change can be a good predictor for greater stability in a variety of changes. 
In addition, due to the fact that the client reaches a higher level of self-awareness 
and self-coordination with the components of existence, they can act as their 
own consultant.

Keywords:  sharing style; change stability; first, second and third type of change.
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