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چکیده
هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان عمل به هنجارهای اسالمی توسط دانش آموزان پسر 
دورة متوسطه از دیدگاه معلمان و مدیران مدارس است. هم چنین ارائة راهکارهای عملی جهت 
 تشــویق دانش آموزان به عمل و رعایت هنجارهاي اسالمي از اهداف دیگر پژوهش می باشد.
 با توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش، روش پژوهش ترکیبی از نوع اکتشــافی است.
از آنجا که این پژوهش ترکیبی بوده برای مرحله کیفی، نمونه ای به تعداد 16 نفر صاحب نظر و 15 
نفر دانش آموز جهت انجام مصاحبه، به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. جامعه آماری 
 این پژوهش در بخش کمی شامل کلیه معلمان، مدیران و معاونان مدارس متوسطه دوم شهر 
تهران در سال تحصیلی 95- 1394 بوده است که بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 270 
نفر از معلمان، مدیران و معاونان مدارس متوسطه دوم با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی 
خوشــه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. ابزارهای جمع آوری داده های مورد نیاز در 
بخش کیفی شامل مصاحبه نیمه ســاختاریافته در دو فرم )صاحب نظران، دانش آموزان( و در 
بخش کّمی مقیاس درجه بندي معلمان، مدیران و معاونان بود كه در بخش کّمی با اســتفاده 
از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی ) آزمون t تک نمونه ای( و در بخش کیفی با استفاده 
از کدگذاری باز، محوری و گزینشــی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان 
داد که از نظر معلمان، مدیران و معاونان مدارس، دانش آموزان پســر مدارس متوسطه دوم، 
در حد باالتراز متوســط به هنجارهای اسالمی در ابعاد پوشش و وضع ظاهری، رعایت شعائر 
دینی، رعایت ادب و احترام به مدیر، معلمان و ســایر کارکنان مدرسه، رعایت حسن اخالق و 
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بررسی میزان عمل به هنجارهای اسالمی 
توسط دانش آموزان پسر دورة متوسطه

  از دیدگاه معلمان و مدیران مدارس
 و ارائة راهکارهای عملی1
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رفتار با سایر دانش آموزان، رعایت بهداشت و پاکیزه نگه داشتن فضای مدرسه و عدم قصور و 
سهل انگاری نسبت به وظایف خود عمل می نمایند. هم چنین یافته های حاصله نشان داد که از 
نظر معلمان، مدیران و معاونان مدارس، احترام گذاشتن معلمان و مدیران و کارکنان مدرسه 
به دانش آموزان به عنوان الگوی رفتاری، ترویج احترام به مقام معلم در خانواده و رســانه های 
محلی و ملی، افزایش آگاهی دانش آموزان در خصوص اخالق اسالمی از طریق آموزش مداوم 
خانواده و مدرسه، آگاه نمودن دانش آموزان از وظایف خود توسط خانواده و مدرسه، از مهم ترین 

راهکارهای عملی تشویق دانش آموزان به عمل و رعایت هنجارهاي اسالمي بوده است. 

واژگان کلیدی: هنجارهای اسالمی، دانش آموزان، ارزش های اخالقی، دورة متوسطه

مقدمه
تربیت دینی و اخاقی کودکان، نوجوانان و جوانان ازمهم ترین آرمان های خانواده ها 
و از مهم ترین اولویت های نظام آموزش و پرورش است، اما باید توجه داشت که  تربیت 
اجتماعــی در جوامع تحت الشــعاع  تربیت دینی و اخاقی می باشــد. از این رو هرگونه 
تاش در جهت تربیت دینی و اخاقی نسل جدید به طور مستقیم بر تربیت اجتماعی آنان 
نیــز اثرگذار خواهد بود. نتایج برخی از پژوهش های انجام شــده)ملکی پور، حکیم زاده 
و معمرحــور، 1393؛ نصیری، یزدی معز، فاحی و شــمخانی اژدر، 1390( حاکی از آن 
است که عوامل درونی نظام آموزش و پرورش از جمله معلمان، مدیران و سایر کارکنان 
مدارس نقش بسیار مؤثری در  تربیت دینی و اخاقی دانش آموزان داشته و آنها را بر عمل 
به ارزش ها و هنجارهای اسامی تشویق و ترغیب می نمایند. یکی از محیط های مؤثر بر 
رفتار نوجوانان پس از خانواده، مدرسه می باشد. مدرسه به عنوان یک نهاد اجتماعی مؤثر 
در رشد و تکامل دانش آموزان، نقش تعیین کننده ای در شکل گیری هنجارهای اجتماعی 
در بین آنها دارد. یکی از انواع هنجارهای اجتماعی، هنجار دینی است، در جامعه ما که 
دین اکثریت افراد آن اســام است آن نقش كلیدي در تعیین هنجارهای اجتماعی دارد. 
بنابراین هنجارهایی که اســام برای انســان ها مشخص نموده، باید از دوران کودکی در 
خانواده و به خصوص در مدرســه که دوره شــکل گیری شــخصیت کودکان و نوجوانان 

می باشد نهادینه شود که در بزرگسالی انتظار رفتارهای بهنجار از آنها داشت. 
در اصطاح جامعه شناســی هنجارها1 را »الگوهای اســتاندارد شده رفتار و کردار« 
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می نامند،  این الگوها نشــان دهنده رفتار ایدهآل یا مطلوب افراد جامعه اســت. مقررات 
رســمی، قوانین، احکام فقهی و شــرعی، آداب و رســوم و شــیوه های قومی از جمله 

هنجارهای جامعه به شمار می آیند )ستوده، 1393(.
هنجارهای اســامی یا دینی معادل با مفهوم موازین اســامی ذکر شــده اســت که 
شامل موازین شرع )اصل 112(، حریم اسام )اصل 67(، موازین فقهی )اصل 63(، احکام 
اســام)اصول 91 و 96(، اصول و احکام مذهب رســمی کشــور)اصول 72 و 85(، قوانین 
اســام)اصل 44(، مقررات اســامی)اصل 170(، مبانــی اســام)اصول 24و27(، ضوابط 
اسامی)مقدمه و بند 12 اصل 3(، معیارهای اسام)اصل 3(، موازین عدل اسامی)اصل 47(، 
منابع معتبر اســامی)اصل 167( و فناوری معتبر)اصل 167( در قانون اساســی جمهوری 
اسامی ایران می شود)اسماعیلی و امینی پژوه،1394(. بر این اساس هنجارهاي اسامی 
عبــارت اســت از مجموعه ارزش ها،آداب و رســوم، اخاقیــات، و قوانین و مقررات 
اجتماعی منطبق بر احکام اســام درابعاد شــناختی، عاطفی، انگیزشی و رفتاری در دو 
حوزه عملکرد فردی و عملکرد اجتماعی انســان، که انتظار می رود فرد مسلمان به آنها 
احترام گذاشته و رعایت نماید)نبوی، 1395(. در این پژوهش قوانین و مقررات انضباطی 
مدرســه، ارزش ها، آداب و رســوم، اخاقیات شهروندی و قوانین و مقررات اجتماعی 
منطبق بر دین اسام، جزء هنجارهای اسامی می باشد که انتظار می رود دانش آموزان در 

مدرسه به آنها احترام گذاشته و رعایت نمایند.
ارزش های اخاقی مجموعه ای از قوانینی اســت که رفتار فرد یا گروهی را با توجه 
به اینکه چه چیزی درست و چه چیزی غلط است هدایت می کند)گیوریان، 1384؛ به نقل 
از ملکی پور، حکیــم زاده و معمرحور، 1393(. هم چنین ارزش های اخاقی تعیین کننده 
رفتارهای انســان بوده و میزان تمایل افراد جامعه به آنها می تواند موجبات انحراف یا 
جلوگیری از انحرافات اجتماعی را در جامعه فراهم آورد )مهدوی و زارعی، 1390؛ به 

نقل از ملکی پور، حکیم زاده و معمرحور ، 1393(. 
هدف نظام آموزش و پرورش در هر کشــوری این اســت کــه دانش آموزان را برای 
احراز مسئولیت های فردی و اجتماعی آماده کند.  این مهم در جامعه اسامی ما اهمیتی 
دو چندان پیدا می کند چرا که انسان مورد نظر نظام آموزش و پرورش جمهوری اسامی 
عاوه بر احراز مســئولیت فردی و اجتماعــی در قبال خود و دیگران، در برابر خداوند 
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متعال نیز مســئول شــناخته شــده و با توجه به جهان بینی الهی حاکم بر نظام آموزشــی 
انتظارمی رود تربیت یافتگان آن انســان هایی مؤمن، صالح، شایســته و کارآمد بوده و در 
مســیر قرب الهــی قرار گیرند. یکی از ابعاد شــهروند خوب بــودن در جهان معاصر و 
به ویژه در نظام جمهوری اســامی ایران برخورداری از ارزش های اخاقی می باشد که 
باید در چارچوب کل نظام آموزشــی و از طریق همه اجزای برنامه های درســی محقق 
گــردد. بــا درک چنین مفهومی از تعلیــم و تربیت تمــام دروس، آموزش ها و معلمان و 
دبیران »مربی« به شــمار می آیند و همگی آنان بــه دنبال ایجاد تغییرات مطلوب رفتاری 
در شــهروندان)دانش آموزان( متناسب با رویکرد فلسفه اجتماعی می باشند. همواره  این 
دغدغه وجود داشته که آنچه دانش آموزان واقعأ یاد گرفته اند مشتمل بر اهداف پرورشی 
بوده اســت و یا دانش آموزان صرفًا به اهداف آموزشی نایل آمدهاند) سعیدی رضوانی، 
1380؛ به نقل از عصاره،1382(. با توجه به اهمیت  تربیت اخاقی کودکان و نوجوانان از 
منظر نظام جمهوری اسامی ایران، در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش)1390( تربیت 
اخاقی دانش آموزان به عنوان یکی از مأموریت های نظام  تربیت رســمی کشور قلمداد 
شــده و هم چنین در سند برنامة درســی ملی ایران)1391( نیز اخاق به عنوان شایستگی 
پایه دانش آموزان مطرح شده است. بنابراین در نظام آموزش و پرورش عوامل مختلفی 
درتربیت دینی و اخاقی دانش آموزان و بالتبع بر عمل به ارزش ها و هنجارهای اسامی 
تأثیر می گذارد که عبارتند از سیاست ها و خط مشی های نظام آموزشی، اهداف آموزش و 
پرورش، برنامه های درسی، مدیریت آموزشی، معلمان و مربیان تربیتی، روش های تربیتی، 

کتاب ها و محتوای درسی، فضای آموزشی و ساختار سازمانی)حمیدزاده، 1382(.
شــواهد و قرائن حاکی ازآن اســت کــه در مدارس مهارت های مســئولیت پذیری، 
توانایی درک متقابل، همکاری و مشارکت، احترام به سنن و فرهنگ ها، آگاهی از حقوق 
 محیط زیســت، و احترام به نژاد و مذهب به طور جامع به دانش آموزان ارائه نمی شــود

)Butcher, 2017؛ به نقل از کوشی، موسی پور، محبی و آرمند، 1397(.
یكي از مؤلفه هاي كلیدي هنجارهاي اســامي به مؤلفه »اخاق« مربوط مي شــود. 
پارادایــم معاصر آموزش اخاقــی1 بر ترکیبی از دانش اخاقــی و عمل اخاقی مبتنی 
اســت. آموزش اخاقی شــامل ایجاد یک محیط مناســب برای درونی کردن مؤلفه های 

1. Moral education 
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اخاق اجتماعی در ســاختار شــخصیتی دانش آموزان است که به اجرای رفتار اخاقی 
مناســب منجر می شــود. روابط بین ارزش های رواج یافته از طریق آموزش اخاقی با 
ارزش های منتج از آموزش مذهبی همپوشــی ندارند بلکه مکمل هم هستند. اثربخشی 
آموزش هــای مذهبی در تقویت اخاقی نســل جوان، تا حد زیــادی به توانایی معلمان 
در طراحی فعالیت های آموزشــی بســتگی دارد که بدان وســیله اصــول و ارزش های 
اخاقی را با ماهیت مذهب ترکیب می کنند. بر اســاس این پارادایم بعد اخاقی انســان 
پیرامون ســه محور ارزشی)خواســته ها، عایق، آرزوها( متمرکز است که نشان می دهد 
چگونه اســتانداردهای درونی شده علی رغم درست و غلط بودن در زندگی توسعه پیدا 
کرده اند. در مواجهه با اســتانداردهای درونی شــده، فرایند شکل گیری و رشد قضاوت 
اخاقی و شــکل گیری مهارت های خودکنترلی مورد نیاز اســت. باید به این حقیقت پی 
ببریم که شــکل گیری و رشد اخاق، ابعاد ارزشی شخصیت انسان یکی از اولویت های 
بســیاری از نظام های آموزشی معاصر اســت. با در نظر گرفتن موارد فوق، بسیج منابع 
مادی و انسانی در مؤسسات آموزشی مختلف برای تضمین کیفیت در آموزش اخاقی 
کارآمد، نه تنها از طریق تحلیل ویژگی ها و مشکات جامعه معاصر، بلکه بوسیله فراهم 
 نمودن داده های تاریخی در مدیریت و حفظ ســنتها، ارزش ها و فرهنگ ضروری است

 .)Denisa Manea, 2014( 

بـرای  کـودکان  کـردن  آمـاده  بـرای  مؤسسـاتی  به عنـوان  قبـل  مدتهـا  از  مـدارس 
زندگـی هـم از نظـر علمـی و هـم اخاقـی در جوامـع در نظـر گرفتـه شـده اند. به منظور 
توانمندسـازی و شـهروند اخاقی تربیـت کـردن کـودکان، آنهـا بـه فرصت هایـی بـرای 
یادگیـری ارزش هـای اخاقـی نیـاز دارنـد، با ایـن حـال دربـاره چگونگـی تأییـد برنامـه 
ارزش های اخاقی و اجتماعی توسـط معلمان در کاس درس کمتر بحث شـده اسـت

 .)Johansson, Brownlee, Cobb- Moore, Boulton- Lewis, Walker, & Ailwood, 2011( 

بــه اعتقاد برخی از پژوهش گــران )Bartkowski &Bartkowski, 2019؛ به نقل از غامی، 
ذاکری و زینلی، 1398(  تربیت اخاقی و مذهبی کودکان منجر به سازگاری روان شناختی 
و شایستگی اجتماعی آنها نیز می شود. هم چنین کارکرد اخاقی و زیست محیطی تربیت 
دانش آموزان توســط )Nadezhda, Svetlana, Tatyana & Olga ,2015( مورد بررسی قرار 
گرفته و پژوهش گران در این پژوهش نتیجه می گیرند که هنر در شــکل گیری ارزش های 
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 Koul بشــری و تربیت زیست محیطی دانش آموزان بسیار تأثیرگذار است. نتایج پژوهش
)2012( نیز نشان می دهدکه مادیگرایی و اهداف اجتناب از عملکرد رابطه مثبتی با تمایل 
دانش آموزان به تقلب در کاس های ریاضی دارد. نتایج پژوهش Arthur )2011( نشــان 
می دهدکه دانش آموزان انتظار دارند معلمان در رشد شخصیت و آموزش ارزش ها درگیر 
شوند و در یادگیری همه جانبه به آنها کمک نمایند و همان طور از نظر دانش آموزان، برنامه 
موفــق آموزش ارزش ها به معلم به عنوان الگو و مربی متکی اســت. هم چنین یافته های 
پژوهش Mahooni )2008( نشان می دهد تصمیم هاي اخاقي كه به وسیله معلمان گرفته 
شــده، یك راهنمایي براي چگونگي اخذ تصمیم اخاقي توسط دانش آموزان محسوب 

شده و آنها را در اتخاذ تصمیم هاي مناسب اخاقي كمك مي نماید. 
نتایج مطالعات انجام شــده در داخل کشــور از جمله پژوهش یادگاری، صالحی و 
سجادیه)1398( نشان می دهد که کم توجهی مدارس نسبت به تربیت اخاقی دانش آموزان 
و در اولویت قرارندادن آن به عنوان پدیده محوری، زمینه ای برای بروز پیامدهای نامناسبی 
نظیر شــکل گیری روحیه لذت محوری افراطی در دانش آمــوزان، بروز اخاق ابزاری و 
انفعال و بدبینی متولیان مدرســه را فراهم می نماید. نتایج پژوهش فضل اللهی قمشی و 
ملکی توانا)1396( نیز نشــان داد که از نظر دبیران مدارس راهنمایی ناحیه 2 شهرستان 
قم، عوامل خانوادگی، آموزشگاهی و رسانه ای در توسعه معنویت و تحکیم ارزش های 
دینــی و اعتقادات دانش آموزان مؤثر اســت. در این پژوهش از عوامل خانوادگی، میزان 
پای بنــدی پدر و مادر به انجام امور معنوی و شــکل گیری مناســب آموزه های دینی در 
دوران کودکی، از عوامل آموزشــگاهی تأثیر دوســتان و همساالن و شخصیت معلمان و 
از عوامل رســانه ای توجه به فرهنگ جامعه در برنامه ها، و پخش ســریال های دینی و 
تاریخی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار در توسعه و تحکیم ارزش های دینی شناخته شدند. 
یافته های پژوهش ملکی پور، حکیم زاده و معمرحور )1393( نشــان می دهدکه از دیدگاه 
دبیران مدارس متوســطه، درونی شدن ارزش های اخاقی در بین دانش آموزان مدارس 
متوســطه شهر دهلران در سطح مطلوبی نیســت و هم چنین مهم ترین عامل تأثیرگذار بر 
نهادینه کردن ارزش های اخاقی دانش آموزان، معلمان و مربیان پرورشــی هستند. نتایج 
پژوهش نادر بیگلویلو، شمخانی و نوعلیان)1392( نشان داد که از نظر مربیان پرورشی 
بین محتوای دروس آموزشــی و درونی کردن ارزش های اســامی، بین فضای فیزیکی 
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مدرســه و درونی کردن ارزش های اســامی و بین اجزای برنامه هــای دینی مدارس و 
درونی کردن ارزش های اسامی در فرزندان دانش آموز کارکنان فرماندهی انتظامی استان 
همدان رابطه وجود دارد. هم چنین نتایج پژوهش بابایی)1391( نشان داد که پای بندی به 
ارزش ها و هنجارهای اسامی دربین دانش آموزان دختر و پسر پایه سوم متوسطه شهر 
رودهن در وضعیت مطلوبی قرار دارد و عملکرد رفتاری دانش آموزان دختر و پسر پایه 
سوم متوســطه شــهر رودهن به میزان زیادی تحت تأثیر ارزش های اسامی قرار دارد. 
یافته های پژوهش نصیری، یزدی معز، فاحی و شمخانی اژدر )1390( نشان داد که بین 
شــیوه های تربیتی مدیران، معاونان و مربیان تربیتی با درونی کردن ارزش های اسامی در 
دانش آمــوزان رابطه وجود دارد، بین فضای فیزیکی مدرســه و درونی کردن ارزش های 
اســامی در دانش آموزان رابطه وجــود دارد و هم چنین بین اجرای برنامه های دینی در 
مــدارس و درونی کردن ارزش های اســامی در دانش آمــوزان رابطه وجود دارد. نتایج 
پژوهش دهقانی، پاک مهر و میردوراق)2011( نیز نشان داد که عوامل اجتماعی مهم ترین 
نقش را در نگرش های ارزشــی دانشــجویان دارد و برخی از عوامل فرهنگی مبتنی بر 
مذهب، نقش مهمی در شــکل گیری این نگرش ها دارند. نتایج پژوهش شعبانی) 1389( 
نیز نشان دادکه بین گرایش به نماز با تبلیغات، روابط انسانی اولیای مدرسه و الگوهای 
اجتماعی رابطه وجود دارد. همان طور یافته های پژوهش زینعلي)1382( نشان داد که از 
نظر دبیران براي دروني شــدن ارزش هاي اسامي در میان نوجوانان باید از روش هاي 
الگوســازي، رفتار وگفتار همزمان، القاء داستان ســرایي،  ایجاد جّو صمیمي و برقراري 
رابطــه دوســتانه و رعایت كردن ارزش ها دربــاره خود نوجوانان اســتفاده نمود. نتایج 
پژوهش ســادئی)1375( کــه در خصوص عوامل مؤثر در ترغیــب دانش آموزان به نماز 
در بین دانش آموزان دختر و پســر دوره راهنمایی و متوســطه استان مرکزی انجام شده 
اســت نشان می دهدکه عوامل درون مدرســه ای مانند دبیران دینی، مربیان تربیتی و سایر 
دبیران، مؤثرترین نقش را در ترغیب و تشــویق دانش آموزان به نماز جماعت داشته اند. 
آبروشــن)1374( در پژوهشی تحت عنوان »نقش مدرسه در تربیت دینی دانش آموزان« 
ویژگی هــای رفتاری معلمان درس بینش دینــی را از مهم ترین عوامل مؤثر در عملکرد 
مذهبی دانش آموزان قلمداد نموده اســت )به نقل از سعیدی رضوانی، 1376(. هم چنین 
نتایج پژوهش رشــیدی)1373( نشان داد که اصاح شــیوه های مدیریتی، نحوه رفتار و 
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برخوردها و نیز اصاح روش های تدریس معلمان در بهبود مسائل انضباطی دانش آموزان 
مدارس تأثیر زیادی دارد. 

تأثیر وضعیت اجتماعی- اقتصادی افراد جامعه و به خصوص دانش آموزان بر عمل به 
ارزش ها و هنجارهای اسامی در کشور ما مورد توجه برخی از پژوهش گران قرارگرفته 
است. یافته های پژوهش مختاری و عیسایی خوش)1396( نشان می دهدکه بین متغیرهای 
پایگاه اقتصادی- اجتماعی، میزان استفاده از رسانه های داخلی و خارجی، و تقید دینی 
والدین با سبک زندگی اســامی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد. در این زمینه 
نتایــج پژوهــش )Stelios, Myria & Panayiotis,2017( نیز نشــان می دهدکه ارزش های 
فرهنگی می تواند رابطه بین ســبک های فرزندپروری و رفتار قلدری دانش آموزان را در 
مدرسه میانجی گری کند. یافته های پژوهش بهروزی و پاشاخانلو)2015( نشان می دهدکه 
باورها و ارزش های مذهبی دو نسل مادران و دختران دبیرستانی متفاوت بوده به طوری 
که نگرش مادران نســبت به رفتار مذهبی و ازدواج فامیلی باالتر از دختران بوده است. 
نتایج پژوهش گلچین)1385( نشــان داد که پایگاه اجتماعی- اقتصادی بیشترین ارتباط 
را با ایجاد و تقویت رفتار انحرافی نوجوانان داشــته است. در پژوهش اورنگی)1380( 
ســه عامل رفتارهاي اجتماعي جامعه، رفتارهاي فرهنگي مدرسه و رفتارهاي فرهنگي 
خانواده به ترتیب بیشترین تأثیر را در كم توجهي دانش آموزان نسبت به مسائل مذهبي به 
خود اختصاص داده اســت. هم چنین در پژوهش الحسینی)1379( عوامل خانوادگي از 
نظر دانش آموزان شركت كننده در مسابقات در مقایسه با دانش آموزان عادي تأثیر بیشتري 

در گرایش دانش آموزان به فعالیت هاي قرآني و نهج الباغه داشته است. 
علی رغم ایــن که چهار دهه از انقاب اســامی ایران می گــذرد و روش های تربیت 
دینــی و اخاقی در نظام آموزش و پرورش کشــور از طرق گوناگــون از جمله اجرای 
آیین نامه های انضباطی، آموزشــی و امتحانات اعمال می شود، اما موضوع  تربیت دینی و 
اخاقی و عمل به هنجارهای اسامی توسط دانش آموزان کماکان از چالش های اساسی 
نظام آموزشــی ایران محســوب می شود. شــواهد میدانی افزایش مشــکات اخاقی و 
آسیب های اجتماعی به خصوص بزهکاری در میان نوجوانان را نشان می دهدکه نیازمند 
توجه و اقدامات جدی از سوی دست اندرکاران نظام آموزش و پرورش در مورد  تربیت 
اخاقی دانش آموزان است. شرایط حساس کنونی کشور ما  ایجاب می کند که با استفاده 
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از روش های نوین و مؤثر در تربیت دینی و اخاقی به گونه ای عمل شود که نسل آینده 
انسان هایی مؤمن، متقی و پرهیزگار بوده و با استفاده از توانایی های کسب شده بتوانند 
میراث گران بهای ارزش های اســامی را که از نســل های گذشته به آنها رسیده حفظ و 
حراســت نمایند. با عنایت به ویژگی های عصر جدیــد که به عصر فناوری اطاعات و 
ارتباطات شهرت یافته، تربیت اخاقی و دینی کودکان و نوجوانان اهمیتی دو چندان پیدا 
کرده و دغدغه کنونی دست اندرکاران و مسئوالن نظام آموزش و پرورش کشور می باشد 
و از آنجایی که پژوهش منســجمی در زمینه میزان عمل به هنجارهای اســامی توسط 
دانش آمــوزان در داخل کشــور صورت نگرفته، انجام پژوهــش حاضر عاوه بر غنی تر 
نمودن حوزه پژوهش های تربیت اخاقی و دینی می تواند عوامل درون مدرسه ای که در 
مدارس بر عمل به هنجارهای اســامی توسط دانش آموزان تأثیر می گذارد را شناسایی 
نماید. با ماحظه موارد مذکور ســئوالي كه مطرح اســت این است كه از دیدگاه معلمان، 
مدیران و معاونان مدارس، دانش آموزان پسر مدارس متوسطه تا چه اندازه به هنجارهای 
اســامی عمل می نمایند؟ و از نظر آنها راهكارهاي عملي تشــویق دانش آموزان پســر 

مدارس متوسطه به عمل و رعایت هنجارهاي اسامي كدامند؟. 

روش پژوهش
این تحقیق از نوع کاربردی می باشــد چرا که هدف اصلی آن بررسی میزان عمل به 
هنجارهای اســامی توسط دانش آموزان پسر دورة متوسطه می باشد. با توجه به ماهیت 
موضوع و اهداف پژوهش، روش پژوهش مورد استفادة  ترکیبی از نوع طرح اکتشافی است. 
هدف از طرح اکتشافی آن است که نتایج روش اول )کیفی( باعث شکل گیری و روشن 
 شدن روش دوم)کمی(شود )Greene et al,1989، به نقل از Creswell & Plano Clark, 2007؛ 

ترجمــه کیامنش و ســرایی1390(. در ایــن پژوهش ابتدا مصادیق هنجارهای اســامی 
در محیــط مدرســه از طریــق مصاحبه با چند نفــر از صاحب نظران تعلیــم و تربیت و 
دانش آموزان پســردورة متوسطه دوم شناســایی شد، سپس ابزار کمی پژوهش که شامل 
مقیاس درجه بندی معلمان و مدیران بود برای بررسی میزان عمل به هنجارهای اسامی 
توسط دانش آموزان پسر دورة متوسطه دوم تهیه و تدوین و اعتباریابي و در نهایت مورد 

استفاده قرار گرفت. 
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جامعه، نمونه آماری و روش نمونه گیری 
جامعــه آماری  این پژوهش در بخش کیفی شــامل صاحب نظــران تعلیم و تربیت و 
دانش آموزان پسر مدارس متوسطه دوم شهر تهران بودکه نمونه ای به تعداد 16 نفرصاحب 
نظر به روش نمونه گیری هدفمند )از نوع خبره( و 15 نفر دانش آموز پایه های دوم و سوم 
متوســطه، به روش نمونه گیری هدفمند جهت انجام مصاحبه انتخاب شدند. به  این دلیل 
از روش هدفمند اســتفاده شد که افراد مورد نظر برای اجرای مصاحبه بایستی از افراد 
متخصص و خبره در زمینه موضوع پژوهش باشند. الزم به ذکر است که حجم نمونه برای 
مصاحبه بر اساس نظر ناظر طرح و پژوهش های مشابه تعیین گردید. صاحب نظران از بین 
اعضای هیات علمی و مدرسان دانشگاه فرهنگیان استان تهران در رشته های علوم تربیتی، 
روان شناسی و الهیات و معارف اسامی که با حوزه پژوهش آشنا بوده، انتخاب شدند و 
دانش آموزان از بین دانش آموزان پایه های دوم و سوم متوسطه یکی از مدارس متوسطه 
دوم پسرانه منطقه چهار تهران انتخاب شدند. هم چنین جهت جمع آوری پیشینه و مبانی 
نظری پژوهش از اسناد و مدارک )کتاب ها، فصلنامه ها، ماهنامه ها، گزارش های پژوهشی، 

پایان نامه ها، بانک های اطاعاتی و اینترنت( نیز استفاده به عمل آمد.
 جامعه آماری این پژوهش در بخش کمی شامل معلمان، مدیران و معاونان مدارس 
متوســطه دوم شــهر تهران در سال تحصیلی 95- 1394 بوده اســت. بر اساس گزارش 
آمــاری اداره برنامه ریــزی و آمار اداره کل آموزش و پرورش شــهر تهــران، تعداد کل 
کارکنان آموزشــی مشــغول به کار در مدارس متوسطه دوم 20504 نفر بوده است. لذا با 
توجه به جمعیت جامعه آماری، حجم نمونه برای بر اساس جدول کرجسی و مورگان1 
300 نفر برآورد شــد. تعــداد 300 نفر از معلمان، مدیران و معاونــان مدارس از طریق 
روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای) دالور، 1389( به عنوان نمونه جهت اجرای پژوهش 
انتخاب شــدند که در رابطه با میزان عمل دانش آموزان به هنجارهاي اســامي مقیاس 
درجه بندي را تكمیل نمایند. از این تعداد، 30 عدد ناقص تکمیل شده بود که کنار گذاشته 
شد و تعداد مقیاس هایی که به طور کامل تکمیل شده بودند 270 عدد شد. بنابراین نمونه 
آمــاری نهایی از معلمان، مدیران و معاونان مــدارس به تعداد 270 نفر )162 معلم، 30 
مدیر و 78 معاون( رسید. نحوه انتخاب نمونه به این صورت بود كه ابتدا مناطق آموزشی 

1. Kerjcie & Morgan 
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شهرتهران برحسب جهت هاي جغرافیایي و شرایط اقلیمی به پنج منطقه جنوبی، شمالی، 
شرقی، غربی و مرکزی تقسیم شد. سپس از هر کدام از مناطق اقلیمی یک منطقه آموزشي 
به طــور تصادفی )مناطق نوزده، یک، چهار، نه، یــازده، به ترتیب به عنوان نماینده مناطق 
جنوبی، شمالی و شرقی، غربی و مرکزی مناطق آموزش و پرورش شهر تهران( انتخاب 
شــد. از هر منطقه آموزشی شش مدرسه پسرانه و از هر مدرسه پسرانه یک مدیر، دو تا 

سه نفر معاون و حدود هفت نفر معلم در رشته های شغلی مختلف انتخاب شدند. 

ابزار پژوهش
با توجه به ماهیت پژوهش ترکیبی، اهداف و ســؤال های پژوهش، در بخش کیفی از 
مصاحبه)نیمه ساختاریافته( در دو فرم صاحب نظران و دانش آموزان و در بخش کمی از 
مقیاس درجه بندي برای جمع آوری داده های مورد نیاز استفاده به عمل آمد که در ذیل به 

اختصار شرح داده می شود:
1. فــرم مصاحبه با صاحب نظران: ابتدا براســاس مطالعه ادبیــات پژوهش )یعني 
عمل به هنجارهاي اسامي(  چارچوب مصاحبه)نیمه ساختاریافته( با استفاده از 
مبانی نظری) منابع اسامی شامل تفاسیر قرآن کریم، نهج الباغه، وسایر کتاب های 
اسامی مرتبط با حوزه تربیت دینی و اخاقی، آیین نامه های انضباطی و امتحانات 
مدارس( و پیشینه پژوهش تهیه و با 16 نفر از صاحب نظران آشنا به موضوع تربیت 
اســامي و حوزه علوم تربیتی و روان شناســي مصاحبه انجام شد. چارچوب این 
مصاحبــه در زمینه وظایف و تکالیف دانش آموزان در مدرســه بر اســاس مبانی 
نظری و پیشــینه پژوهش، آیین نامه های مرتبط، و در ابعاد برنامة درســی، پوشش 
و وضع ظاهری، شعائر دینی، حسن اخاق و رفتار با معلمان، کارکنان مدرسه و 
دانش آموزان، رعایت بهداشــت و پاکیزه نگه داشتن فضای مدرسه و به طور کلی 
فعالیت هایی که از دیدگاه صاحب نظران، در مدرسه از دانش آموزان انتظار می رود 
انجــام دهنــد و یا از انجام آنها خودداری نمایند طراحی و تدوین شــد. ســپس 
از طریــق نتایج حاصله از این مصاحبه ها، اطاعات الزم جهت تدوین فهرســت 
مصادیق برای هنجارهای اســامی گردآوری شــد. فهرست مصادیق هنجارهای 
اســامی در محیط مدرســه بر مبنای نظرات صاحب نظــران در زمینه وظایف و 
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تکالیف دانش آموزان در مدرســه بر اساس مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره 
 تربیــت اخاقی دانش آموزان و آیین نامه های مرتبط )53 مصداق( تهیه و تدوین 
شد. پس از تدوین فهرست مصادیق هنجارهای اسامی از نظر صاحب نظران،  این 
فهرست با فهرست مورد نظر دانش آموزان تلفیق شده و مورد بازبینی قرار گرفت. 
سپس در اختیار سه نفر متخصص تعلیم و تربیت اسامی برای اعتباربخشی قرار 
گرفت که پس از اعام نظر و اعتبار بخشــیدن به آن، اصاحات الزم بر اســاس 
نظرات  ایشــان انجام، و فهرســت نهایی مصادیق هنجارهای اسامی در محیط 

مدرسه تدوین شد. 

2 . فــرم مصاحبه با دانش آموزان: به منظور جمــع آوری اطاعات کامل و دقیق از 
دانش آموزان پیرامون مصادیق واقعی هنجارهای اســامی در محیط مدرسه از 
مصاحبه نیمه ســاختاریافته استفاده شــد، كه چارچوب  این مصاحبه بر اساس 
مبانی نظری پژوهش ) منابع اســامی، شامل تفاســیر قرآن کریم، نهج الباغه، و 
ســایر کتاب های اســامی مرتبط با حوزه تربیت دینی و اخاقی، آیین نامه های 
انضباطی و امتحانات مدارس(، پیشــینه پژوهــش و دیدگاه های صاحب نظران 
تهیه شــد. چارچوب  این مصاحبه در زمینه وظایف و تکالیف دانش آموزان در 
مدرســه بر اســاس مبانی نظری و پیشــینه پژوهش، آیین نامه های مرتبط، و در 
ابعاد برنامة درســی، پوشش و وضع ظاهری، شعائر دینی، حسن اخاق و رفتار 
با معلمان، کارکنان مدرسه و دانش آموزان، رعایت بهداشت و پاکیزه نگه داشتن 
فضای مدرســه و به طور کلی فعالیت هایی که از نظر دانش آموزان، در مدرســه 
از آنهــا انتظار مــی رود انجام دهند و یا از انجام آن خودداری نمایند طراحی و 
تدوین شــد. فهرست مصادیق هنجارهای اســامی در محیط مدرسه بر اساس 
نظرات دانش آموزان در زمینه وظایف و تکالیف آنها در مدرسه بر اساس مبانی 
نظری و پیشــینه پژوهش درباره  تربیت اخاقی دانش آمــوزان و آیین نامه های 
مرتبط)50مصداق( تهیه و تدوین شــد پس از تدوین فهرســت مصادیق واقعی 
هنجارهای اســامی در محیط مدرســه از نظر دانش آموزان،  این فهرست نیز با 
فهرســت مورد نظر صاحب نظران تلفیق شــده و مورد بازبینی قرار گرفت. پس 
از اعام نظر ســه نفر متخصص تعلیم و تربیت اســامی و اعتبار بخشــی به آن، 
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اصاحات الزم بر اســاس نظرات آنها انجام شــد و فهرســت نهایی مصادیق 
هنجارهای اســامی در محیط مدرســه در شش بعد پوشــش و وضع ظاهری 
دانش آموزان، رعایت شــعائر دینــی، رعایت ادب و احترام بــه مدیر، معلمان 
و ســایر کارکنان مدرســه، رعایت حسن اخاق با ســایر دانش آموزان، رعایت 
بهداشــت و پاکیزه نگه داشتن فضای مدرسه، عدم قصور و سهل انگاری نسبت 
به وظایف خود تدوین شد. سپس بر اساس ابعاد شش گانه مصادیق هنجارهای 
اســامی، مقیاس درجه بندي معلمان، مدیران و معاونان مدارس تهیه و تدوین 

گردید. 

3. مقیاس درجه بندي معلمان، مدیران و معاونان مدارس: مقیاس درجه بندي ابزاری 
اســت كه براســاس داده هاي حاصل از مصاحبه با صاحب نظران و دانش آموزان 
در رابطه با نمودهاي عمل به هنجارهای اســامي توسط دانش آموزان پسر دورة 
متوســطه، پس از اعتباربخشی آن بوسیله متخصصان تعلیم و تربیت اسامی تهیه 
و تدوین شــد. این فرم شامل 47 گویه )پرسش( است که در شش بعد و در قالب 
مقیاس درجه بندی عددی)پنج درجه ای( تهیه و تدوین شــد كه در جدول 1 آمده 

است. 

شیوه نمره گذاری: نمره گذاری مقیاس درجه بندی به این صورت است که هرکدام از 
گویه ها در پنج درجه هرگز، به ندرت، گاهی، اغلب، و همیشه مورد ارزیابی قرار می گیرند 
و به ترتیب به درجه هرگز نمره صفر، به ندرت نمره یک، گاهی نمره دو، اغلب نمره سه 

و همیشه نمره چهار تعلق می گیرد. 

روایي و پایایي: جهت تعیین روایی مقیاس درجه بندي معلمان، مدیران و معاونان 
از بعد روایی محتوایی استفاده شد. به منظور حصول اطمینان از روایی مقیاس درجه بندی 
سعی شد که تمام سؤاالت پژوهش از طریق مقیاس درجه بندی تحت پوشش قرار گیرد، 
هم چنین به تأیید ناظر طرح و چند تن از متخصصان تعلیم و تربیت اســامی نیز رسید. 
به منظور اطمینان از پایایی)اعتبار( مقیاس از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار 
ضریب پایایی هرکدام از ابعاد هنجارهای اســامی و گویه ها در جدول 1 آورده شــده 

است.
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 جدول 1. ابعاد، گویه ها و ضریب آلفای كرونباخ مقیاس درجه بندی
 معلمان، مدیران و معاونان مدارس

 ابعاد 
 ضریب گویه هاهنجارهای اسالمی

آلفای كرونباخ

 پوشش و وضع ظاهری 
10/70- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10دانش آموزان

110/88- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19شعائر دینی
رعایت ادب و احترام به مدیر، 
200/86- 21- 22- 23- 24معلمان و سایر كاركنان مدرسه

 رعایت حسن اخالق
250/84- 26- 27- 28- 29- 30- 31- 32- 33 با دانش آموزان

 رعایت بهداشت 
340/83- 35- 36و پاكیزه نگه داشتن فضای مدرسه

 عدم قصور و سهل انگاری 
370/76- 38- 39- 40- 41- 42- 43- 44- 45- 46- 47نسبت به وظایف خود

به طوری که در جدول 1 ماحظه می شــود ضرایب به دســت آمده برای هر کدام از 
ابعاد هنجارهای اسامی، معنادار است.

 

روش های تجزیه و تحلیل داده ها 
 با توجه به ماهیت روش پژوهش ترکیبی و ســؤاالت پژوهش برای تحلیل داده های 
پژوهــش در بخــش کیفی از روش کدگذاری باز ، محوری و گزینشــی طبق شــیوه پنج 
مرحله ای Yin )2011( اســتفاده به عمل آمد. به این صورت که تحلیل داده های حاصل 

از مصاحبه ها بر اساس این شیوه در پنج مرحله به شرح زیر انجام شده است:
1. آماده ســازی و تنظیم داده هــا برای تحلیل: در ایــن مرحله اقداماتــی از قبیل 
نسخه برداری از داده ها، بی نام کردن آنها، تهیه داده های اساسی، بازخوانی، و قرار 

دادن در یک چارچوب انجام گرفت. 
2. جداســازی داده ها : در این مرحله، ویرایش کردن، خاصه و بخش بندی کردن، 

کدگذاری، یادداشت برداری و دسته بندی انجام شد.
3. بازآرایی داده ها: در این مرحله آرایش مجددی از داده های گردآوری شده صورت گرفت.

4. تفسیر: در مرحله تفسیر با توجه به آرایش داده ها در مرحله قبل، معانی از داده ها 
استخراج شد.
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5. نتیجه گیری: در این مرحله،  مجموعه ای از عبارت های برگرفته از یافته های پژوهش، در 
یک سطح مفهومی باالتری قرار گرفت و نتیجه گیری انجام شد. )ابوالمعالی، 1391(. 
در بخــش کیفی برای تحلیل داده های جمع آوری شــده از کدگذاری باز، محوری و 

گزینشی استفاده به عمل آمد. 

در بخش کمی از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. از آمار توصیفی 
جهت محاســبه فراوانی ، درصد، میانگین، انحراف استاندارد، ترسیم جداول و نمودارها 
استفاده شد و برای تحلیل استنباطی داده ها از آزمون t تک نمونه ای استفاده به عمل آمد. 
نقطه برش در این آزمون میانگین)نقطه 50 درصدی( تعیین گردید. الزم به ذکر است که 
تجزیه و تحلیل داده های کمی پژوهش با اســتفاده از نرم افزار کامپیوتری SPSS نســخه 

22 انجام گرفت. 

چگونگی انجام پژوهش 
داده های مورد نیاز این پژوهش شــامل اطاعاتی است که از طریق انجام مصاحبه با 
صاحب نظران و دانش آموزان، تکمیل مقیاس هاي درجه بندی توســط معلمان، مدیران و 
معاونان مدارس به دست آمد. پس از تهیه و تدوین فرم های مصاحبه )نیمه ساختاریافته( 
جهــت تعیین فهرســت مصادیق هنجارهای اســامی، به اداره کل آمــوزش و پرورش 
شــهر تهران مراجعه و پــس از اخذ مجوز کتبی از معاونت پژوهشــی اداره کل مذکور 
)به شماره 58768/64 مورخ 95/2/7(، نسبت به اجراي مقدماتي ابزار بر روی تعدادی از 
دانش آموزان براي اطمینان یافتن از دقت و صحت عمل، قبل از اجرای نهایی به صورت 
آزمایشی در مدارس یک منطقه آموزشی اجرا شد و بعد از اصاحات نهایی و به دست 

آوردن روایی و ضریب پایایی قابل اطمینان نسبت به اجرای نهایی آنها اقدام شد. 
برای اجرای نهایی پژوهش در مدارس طبق مجوز کتبی )به شــماره 58768/64 مورخ 
95/2/7( بــا هماهنگی ادارات آمــوزش و پرورش مناطق، پژوهش گر و یکی از همکاران 
ماهــر و آموزش دیده به مدارس منتخب مراجعه و نســبت به اجــرای ابزار پس از ارائه 
توضیحات الزم به معلمان، مدیران و معاونان و جلب رضایت آنها اقدام شد. پس از پاسخ 
دادن معلمان، مدیران و معاونان مدارس به مقیاس درجه بندی، نســبت به جمع آوری آنها 
اقدام گردید. سپس اطاعات مورد نیاز استخراج گردیده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 
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یافته ها
برای تجزیه و تحلیل پاسخ های ارائه شده به این سؤال که از دیدگاه معلمان، مدیران 
و معاونان مدارس، دانش آموزان پســر مدارس متوســطه دوم تا چه اندازه به هنجارهای 
 t تک نمونه ای اســتفاده به عمل آمــد. از آزمون t اســامی عمل می نماینــد؟ از آزمون
تک نمونه ای به  این دلیل اســتفاده شد که داده های به دست آمده ازاجرای پرسش نامه با 
یک مقدار ثابت یعني عدد 2 مورد مقایســه قرار می گرفت تا معناداری تفاوت نمرات، 
موردآزمون قرار گیرد. میانگین و انحراف اســتاندارد ابعاد هنجارهای اسامی در محیط 

مدرسه به همراه مقادیر آماری t در جدول 2 گزارش شده است
 .

 جدول2. نتایج آزمون t در زمینه میزان عمل دانش آموزان 
به هنجارهای اسالمی از نظر معلمان، مدیران و معاونان مدارس

متغیر
)ابعاد هنجارهای 

اسالمی(

انحرافمیانگین
استاندارد

خطاي استاندارد 
tدرجه آزاديمیانگین

ری
ادا
عن
ح م

سط

مدیرانمعلمان
مدیرانمعلمانو معاونان

مدیرانمعلمانو معاونان
مدیرانمعلمانو معاونان

مدیرانمعلمانو معاونان
و معاونان

پوشش و وضع 
26/3127/376/907/480/5420/72716110711/6310/140/001ظاهری دانش آموزان

رعایت شعائر دینی
)آداب و رسوم مذهبی(

22/1822/886/116/020/4800/5841611074/544/850/001

رعایت ادب و احترام 
 به مدیر، معلمان و 
سایر کارکنان مدرسه

13/8514/303/533/470/2770/33716110713/8812/730/001

رعایت حسن اخاق 
و رفتار با سایر 

دانش آموزان
21/0821/856/657/110/5230/6911611075/905/580/001

رعایت بهداشت 
و پاکیزه نگه داشتن 

فضای مدرسه
7/597/942/442/420/1910/2351611078/338/250/001

 عدم قصور و
  سهل انگاری 

نسبت به وظایف خود
30/5230/256/467/280/7800/7081611074/0911/650/001

تحلیــل داده های حاصل از جدول 2 حاکی از آن اســت که از نظر معلمان مدارس، 
میزان عمل دانش آموزان پسر دورة متوسطه به هنجارهای اسامی در ابعاد پوشش و وضع 
ظاهری دانش آموزان، رعایت شعائر دینی)آداب و رسوم مذهبی(، رعایت ادب و احترام 
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بررســی میــزان عمــل بــه هنجارهــای اســامی توســط 
دانش آمــوزان پســر دوره متوســطه از دیــدگاه معلمان و 

مدیران مدارس و ارائة راهکارهای عملی

به مدیر، معلمان و سایرکارکنان مدرسه، رعایت حسن اخاق و رفتار با سایر دانش آموزان، 
رعایت بهداشــت و پاکیزه نگه داشــتن فضای مدرسه، عدم قصور و سهل انگاری نسبت 
به وظایف خود از حد متوسط یا میانگین)نمره باالتر از 2 در مقیاس لیکرتی پنج درجه ای( 
)P  باالتر) به ترتیب t= 4/09 ، t= 8/33 ، t= 5/90،  t= 13/88 ،  t= 4/54 ،  t= 11/63 و 0/01˂ 

و از لحاظ آماری معنادار است. بنابراین مي توان گفت از نظر آنها، دانش آموزان پسردورة 
متوســطه دوم، به هنجارهای اســامی در ابعاد پوشــش و وضع ظاهری، رعایت شعائر 
دینی، رعایت ادب و احترام به مدیر، معلمان و ســایر کارکنان مدرســه، رعایت حســن 
اخاق و رفتار با سایر دانش آموزان، رعایت بهداشت و پاکیزه نگه داشتن فضای مدرسه 

و عدم قصور و سهل انگاری نسبت به وظایف خود عمل نموده اند. 
هم چنیـن تحلیـل داده هـای حاصل از جدول 2 بیانگر آن اسـت کـه از نظر مدیران 
و معاونـان مـدارس میـزان عمـل دانش آمـوزان پسـر دورة متوسـطه بـه هنجارهـای 
اسـامی در ابعـاد پوشـش و وضـع ظاهـری دانش آمـوزان، رعایت شـعائر دینی)آداب 
و رسـوم مذهبـی(، رعایـت ادب و احتـرام بـه مدیر، معلمان و سـایر کارکنان مدرسـه، 
رعایـت حسـن اخـاق و رفتـار بـا سـایر دانش آمـوزان، رعایـت بهداشـت و پاکیـزه 
نگه داشـتن فضـای مدرسـه، عـدم قصـور و سـهل انگاری نسـبت بـه وظایـف خـود از 
حـد متوسـط یـا میانگین)نمـره باالتـر از 2 در مقیـاس لیکرتـی پنـج درجـه ای( باالتـر
)P˂0/01 و t= 11/65 ،t= 8/25 ،t= 5/58،  t=12/73 ،  t=4/85 ،  t=10/14 به ترتیــب ( 

و از لحــاظ آماری معنادار بوده اســت. بنابراین مي توان گفت از نظــر آنها، دانش آموزان 
پســردورة متوسطه دوم، به هنجارهای اسامی در محیط مدرسه در ابعاد پوشش و وضع 
ظاهری، رعایت شعائردینی، رعایت ادب و احترام به مدیر، معلمان و سایر کارکنان مدرسه، 
رعایت حســن اخاق و رفتار با سایر دانش آموزان، رعایت بهداشت و پاکیزه نگه داشتن 

فضای مدرسه و عدم قصور و سهل انگاری نسبت به وظایف خود عمل نموده اند. 
برای اطاع از دیدگاه معلمان مدارس متوســطه راجع به راهکارهای عملی تشویق 
دانش آموزان پسر دورة متوسطه به عمل و رعایت هنجارهاي اسامي در مدرسه، یک پرسش 
بازپاسخ در انتهای مقیاس درجه بندی گنجانده شد. نظرات و دیدگاه های آنها جمع آوری 
و در شــش بعد طبقه بندی و مورد تحلیل کیفی قرار گرفت، اطاعات مندرج در جدول 
3 نتایج تحلیل کیفی داده ها را با روش کدگذاری باز، محوری و گزینشی نشان می دهد.
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 جدول3. راهکارهای عملی تشویق دانش آموزان
 به عمل و رعایت هنجارهاي اسالمي از دیدگاه معلمان

ف
 مضامینردی

)ابعاد هنجارها(
كدگذاری
 راهکار عملیمحوری

نی
اوا
فر

صد
در

1

زان
مو

ش آ
 دان

ری
ظاه

ع 
وض

 و 
ش

وش
پ

 رعايت هنجارهای اسالمی در بعد پوشش و وضع ظاهری از پوشش دانش آموزان
8753/7سوی معلمان، مدير و كاركنان مدرسه

 دادن بازخوردهای مناسب از طريق تأييد، تشويق و تذكر به بازخورد مناسب
5634/56داشتن پوشش مناسب به دانش آموزان

  ارائه الگوی مناسب از پوشش و وضع ظاهری توسط معلمان و الگوی پوشش
5735/18مديران مدارس به دانش آموزان از طريق پوشش ايرانی- اسالمی

8954/93 ارائه لباس متحدالشکل مناسب برای کلیه دانش آموزان مدرسهلباس متحدالشکل

 ترويـج الگـوی پوشـش ايرانی در رسـانه ملـی از طريـق الگوی پوشش ايرانی
6540/12اسـتفاده هنرمنـدان از آنهـا در سـريال ها و فيلم هـا

 تشويق دانش آموزانی كه پوشش مناسب دارند و معرفی آنها تشويق دانش آموزان
5533/95توسط معلمان به ساير دانش آموزان در كالس های درس 

2

نی
 دی

ائر
شع

ت 
عای

ر

 شعائر دينی
)آداب  و رسوم مذهبی(

 رعايـت هنجارهای اسـالمی در بعد شـعائر دينی از سـوی 
معلمـان، مدير و كاركنان مدرسـه به عنوان الگـوی رفتاری 

در داخـل و خارج از مدرسـه
9055/55

رابطه مناسب با 
دانش آموزان

 برقـراری رابطه مناسـب بـا دانش آموزان توسـط معلمان و 
افزايـش آگاهی آنها نسـبت به شـعائر دينـی در كالس های 

درس
5533/95

2414/81 نمايش فيلم های مذهبی به دانش آموزان در مدارسنمايش فيلم های مذهبی

 تعييـن بودجـه و امکانـات الزم برای برگزاری مراسـم های تشویق دانش آموزان
159/25مذهبـی در مدارس

رعايت هنجارهای 
اسالمی توسط اوليا

 تشـويق عملـی دانش آموزانـی كه شـعائر دينـی را رعايت 
5030/86می نماينـد از طريـق معرفی آنهـا در كالس

رعايت هنجارهای 
اسالمی توسط 
مسئولين جامعه

 رعايـت هنجارهای اسـالمی در بعد شـعائر دينی از سـوی 
دانش آموزان 7043/20اوليـای 

 رعايـت هنجارهای اسـالمی در بعد شـعائر دينی از سـوی 
7546/29مسـئولين جامعـه در زمان هـا و موقعيت هـای مختلف

 تشـويق دانش آمـوزان بـه حضـور در مراسـم های مذهبی 
2414/81مدرسـه از طريـق اهـدای جوايز
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بررســی میــزان عمــل بــه هنجارهــای اســامی توســط 
دانش آمــوزان پســر دوره متوســطه از دیــدگاه معلمان و 

مدیران مدارس و ارائة راهکارهای عملی

ف
 مضامینردی

)ابعاد هنجارها(
كدگذاری
 راهکار عملیمحوری

نی
اوا
فر

صد
در

3

سه
در

ن م
كنا

كار
ير 

سا
 و 

ان
لم

 مع
ير،

مد
به 

ام 
حتر

و ا
ب 

 اد
ت

عاي
احترام به مدير، معلمان ر

و ساير كاركنان مدرسه
 احترام گذاشتن معلمان و مديران و كادر مدرسه به دانش آموزان 

9055/55به عنوان الگوی رفتاری

 اردوهای 
فرهنگی-  تربيتی

 برگزاری دوره آموزشی برای دانش آموزان در قالب اردوهای 
84/93فرهنگی-  تربيتی

 وضع قوانين 
و آيين نامه ها

2616/04 وضع قوانين و آيين نامه های مرتبط با رعايت احترام و ادب 

 ارائه تذكرات الزم به دانش آموزان در خصوص رعايت ادب 
3521/60و احترام به معلمان و كادر مدرسه

 ترويج احترام به مقام معلم در خانواده و رسانه های محلی و ترويج احترام به معلم
8049/38ملی كه دانش آموزان ياد بگيرند

تشويق مادی و معنوی 
دانش آموزان

 تشويق مادی و معنوی دانش آموزانی كه به معلمان و كاركنان 
2012/34مدرسه احترام می گذارند

4
زان

مو
ش آ

 دان
اير

 س
ر با

فتا
و ر

ق 
خال

ن ا
حس

ت 
عاي

ر

چگونگی رفتار با  
ساير دانش آموزان

 رعايت حسن اخالق با دانش آموزان از سوی معلمان و ساير 
9256/79كاركنان مدرسه به عنوان الگوی رفتاری

تشويق دانش آموزان 
خوش اخالق

 تشويق دانش آموزان خوش اخالق از سوی مديران مدارس 
2414/81به صورت هفتگی و ماهانه با ارائه لوح تقدير

 عدم تبعيض 
بين دانش آموزان

 عدم تبعيض بين دانش آموزان و پرهيز از رقابت و چشم و 
84/93هم چشمی بين آنها

 ارائـه الگوهايی از اخالق حسـنه به دانش آمـوزان از طريق ارائه الگوهای اخالقی
5030/86معرفـی افراد نمونه و اسـوههای جامعه

افزايش آگاهی 
دانش آموزان

 افزايش آگاهی دانش آموزان در خصوص اخالق اسالمی از 
7244/44طريق آموزش مداوم خانواده و مدرسه

 ارائـه تذكـرات الزم بـه دانش آموزان در خصوص حسـن 
3219/75اخـالق و رفتار بـا ديگـران در كالس های درس

5

سه
در

ی م
ضا

ن ف
شت

ه دا
 نگ

زه
اكي

و پ
ت 

داش
 به

ت
عاي

ر

 رعايت بهداشت و پاكيزه نگه داشتن فضای مدرسه از سوی رعايت بهداشت
6841/97معلمان و كاركنان مدرسه به عنوان الگوی رفتاری

پاكيزه نگه داشتن 
فضای مدرسه

تشـويق  و  دانش آمـوزان  از  بهداشـت  تيمهـای   تشـکيل 
مدرسـه بهداشـت  امـر  در  فعـال  5131/48دانش آمـوزان 

 ايجاد حس مسئوليت پذيری در دانش آموزان از طريق افزايش تشويق دانش آموزان
7043/2آگاهی از سوی خانواده، معلمان و مسئولين مدارس

ايجاد مسئوليت پذيری 
در دانش آموزان

بهداشتی و محيط زيستی  پيام های  از بروشورها و   استفاده 
نظير  مختلف  طرق  از  دانش آموزان  آگاهی  افزايش  برای 

رسانه های محلی و ملی و شبکه های مجازی 
7143 /82

 ارائه تذكرات الزم به دانش آموزان از سوی مسئولين مدرسه پيام های بهداشتی
2817/28در زمينه عواقب رعايت نکردن بهداشت و پاكيزگی مدرسه

فراهم نمودن امکانات 
و لوازم بهداشتی

 فراهـم نمـودن امکانـات و لوازم بهداشـتی مناسـب برای 
3018/51دانش آمـوزان در مدرسـه

جدول 3.  )ادامه(
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ف
 مضامینردی

)ابعاد هنجارها(
كدگذاری
 راهکار عملیمحوری
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ارائه الگوی رفتاری 
 توسط معلمان 

و کارکنان

 انجام وظايف آموزشی و پرورشی محوله به نحو مطلوب از 
5433/33سوی معلمان و كاركنان مدرسه

افزایش آگاهی 
دانش آموزان

خانواده،  توسط  وظايف خود  از  دانش آموزان  نمودن   آگاه 
7244/44معلمان و مسئولين مدرسه

 نظارت دقیق 
والدین و معلمان

 نظارت دقيق و اقدام به موقع در خصوص سهل انگاری ها از 
6036/34سوی والدين و معلمان

 تشويق دانش آموزان
 به انجام فعاليت

و  معلمان  توسط  دانش آموزان  فعاليت های كوچک   تشويق 
84/93مديران مدارس در موقعيت های مختلف

 بررسی عوامل درونی و بيرونی مؤثر بر قصور و سهل انگاری 
106/17دانش آموزان در انجام وظايف محوله

وضع دستورالعمل ها و 
آيين نامه ها

 تدوين و وضع دستورالعمل ها و آيين نامه هايی برای مشخص 
169/87نمودن وظايف دانش آموزان

ارزشیابی مستمر 
وظایف

 ارزشـيابی مسـتمر از وظايـف عملکردی دانش آمـوزان در 
169/87مدرسـه توسـط معلمان

 ارائه الگوی
 مصرف انرژی

 ارائه الگوی مصرف بهينه انرژی به دانش آموزان
2012/34 نمايش فيلم هايی در زمينه مصرف انرژی

 بيـان نتيجـه و پيامـد سـهل انگاری در انجـام وظايف خود بیان پیامد سهل انگاری
106/17بـه دانش آموزان از سـوی اوليـای مدرسـه و خانواده

تشویق دانش آموزان 
عامل

 تشـويق دانش آمـوزان عامـل بـه وظايف خويش از سـوی 
4024/69معلمان و مسـئولين مدرسـه در مراسـم های آغازين

آموزش وظیفه شناسی 
به دانش آموزان

 معرفـی كـردن دانش آموزانـی كـه وظايف خـود را به نحو 
خوبـی انجـام می دهنـد به ديگـران به عنـوان الگو توسـط 

معلمـان و مديران مـدارس در موقعيت هـای مختلف 
2515/43

تقویت حس 
مسئولیت پذیری

بـه دانش آمـوزان در رسـانه های   آمـوزش وظيفه شناسـی 
3420/98محلـی و ملی

 تقويت حس مسئوليت پذيری در كودكان و نوجوانان توسط 
16/04 26والدين، معلمان و مديران مدارس

داده های حاصل از جدول 3 حاکی از آن اســت که در بعد پوشش و وضع ظاهری، 
باالتریــن فراوانی و درصد به راهکارهای ارائه لباس متحدالشــکل مناســب برای کلیه 
دانش آموزان مدرســه )89 فراوانی و 54/93 درصد( و رعایت هنجارهای اســامی در 
بعد پوشش و وضع ظاهری از ســـوی معلمـان، مدیر و کارکـنان مدرسـه )87 فـراوانی 

جدول 3.  )ادامه(
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و 53/7 درصد(، وکمترین فراوانی و درصد به راهکار تشویق دانش آموزانی که پوشش 
مناسب دارند و معرفی آنها توسط معلمان به سایر دانش آموزان در کاس هـــای درس 
)55 فراوانــی و 33/95 درصد( اختصاص یافته اســت. در بعد شــعائر دینی، باالترین 
فراوانی و درصد به راهکارهای رعایت هنجارهای اسامی در بعد شعائر دینی از سوی 
معلمان، مدیر و کارکنان مدرســه به عنوان الگوی رفتاری در داخل و خارج از مدرســه 
)90 فراوانــی و 55/55 درصــد( و رعایت هنجارهای اســامی در بعد شــعائر دینی از 
 سوی مسئولین جامعه در زمان ها و موقعیت های مختلف )75 فراوانی و 46/29 درصد(، 
و کمتریــن فراوانی و درصد به راهــکار تعیین بودجه و امکانــات الزم برای برگزاری 

مراسم های مذهبی در مدارس)15 فراوانی و 9/25 درصد( اختصاص یافته است.
 همان طور در بعد رعایت ادب و احترام به مدیر، معلمان و ســایر کارکنان مدرســه، 
باالتریــن فراوانــی و درصد به راهکارهای احترام گذاشــتن معلمــان و مدیران و کادر 
مدرســه به دانش آموزان به عنوان الگوی رفتاری)90 فراوانــی و 55/55 درصد(، ترویج 
احترام به مقام معلم در خانواده و رسانه های محلی و ملی)80 فراوانی و 49/38 درصد(، 
و کمتریــن فراوانــی و درصد به راهکار برگزاری دوره آموزشــی برای دانش آموزان در 
قالب اردوهای فرهنگی-  تربیتی )8 فراوانی و 4/93 درصد( اختصـــاص یافـــته است. 
در بعد رعایت حسن اخاق و رفتار با سایر دانش آموزان، باالترین فراوانی و درصد به 
راهکارهای رعایت حسن اخاق با دانش آموزان از سوی معلمان و سایر کارکنان مدرسه 
به عنوان الگوی رفتاری )فراوانــی 92 و 56/79 درصد(، و افزایش آگاهی دانش آموزان 
در خصوص اخاق اســامی از طریق آموزش مداوم خانواده و مدرسه )72 فراوانی و 
44/44 درصــد(، و کمترین فراوانی و درصد به راهکار عدم تبعیض بین دانش آموزان و 
پرهیز از رقابت و چشــم و هم چشــمی بین آنها )8 فراوانی و 4/93 درصد( اختصاص 
یافته است. همچنان که در جدول فوق ماحظه می شود در بعد رعایت بهداشت و پاکیزه 
نگه داشتن فضای مدرسه، باالترین فراوانی و درصد به راهکارهای استفاده از بروشورها 
و پیام های بهداشــی و محیط زیستی برای افزایش آگاهی دانش آموزان از طرق مختلف 
نظیر رســانه های محلی و ملی و شــبکه های مجازی )71 فراوانــی و82/ 43 درصد( و 
رعایت بهداشــت و پاکیزه نگه داشتن فضای مدرسه از سوی معلمان و کارکنان مدرسه 
به عنــوان الگوی رفتاری )68 فراوانی و41/97 درصــد(، و کمترین فراوانی و درصد به 
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راهکار ارائه تذکرات الزم به دانش آموزان از ســوی مســئولین مدرسه در زمینه عواقب 
رعایت نکردن بهداشت و پاکیزگی مدرسه )28 فراوانی و 17/28 درصد( اختصاص پیدا 
کرده است. هم چنین در بعد عدم قصور و سهل انگاری نسبت به وظایف خود، باالترین 
فراوانی و درصد به راهکارهای آگاه نمودن دانش آموزان از وظایف خود توسط خانواده، 
معلمان و مسئولین مدرسه )72 فراوانی و 44/ 44 درصد( و نظارت دقیق و اقدام به موقع 
در خصوص ســهل انگاری ها از ســوی والدین و معلمان)60 فراوانی و 37/03 درصد( 
و کمترین فراوانی و درصد به راهکار تشــویق فعالیت های کوچک دانش آموزان توسط 
معلمان و مدیران مدارس در موقعیت های مختلف )8 فراوانی و4/93 درصد( اختصاص 

یافته است.
 برای اطاع از دیدگاه مدیران و معاونان مدارس متوسطه راجع به راهکارهای عملی 
تشویق دانش آموزان پسر دورة متوسطه به عمل و رعایت هنجارهاي اسامي در مدرسه، 
یک پرسش بازپاسخ در انتهای مقیاس درجه بندی گنجانده شد. نظرات و دیدگاه های آنها 
جمع آوری و در شش بعد طبقه بندی و مورد تحلیل کیفی قرار گرفت، اطاعات مندرج در 
جدول 4 نتایج تحلیل کیفی داده ها را با روش کدگذاری باز، محوری و گزینشی نشان می دهد.

 جدول4. راهکارهای عملی تشویق دانش آموزان به عمل و رعایت هنجارهاي اسالمي
 از دیدگاه مدیران و معاونان مدارس

ف
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)ابعاد هنجارها(
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 رعايت هنجارهای اسالمی در بعد پوشش و وضع ظاهری از 
5853/70سوی معلمان، مدير و كاركنان مدرسه

 دادن بازخوردهای مناسب از طريق تأييد، تشويق و تذكر به ارائه بازخورد
3229/62داشتن پوشش مناسب به دانش آموزان

 الگوی مناسب 
پوشش

  ارائه الگوی مناسب از پوشش و وضع ظاهری توسط معلمان و 
5550/92مديران مدارس به دانش آموزان از طريق پوشش ايرانی- اسالمی

6560/18 ارائه لباس متحدالشکل مناسب برای کلیه دانش آموزان مدرسهلباس متحدالشکل

ترويج الگوی 
پوشش ايرانی در 

رسانه ها

 ترويـج الگـوی پوشـش ايرانی در رسـانه ملـی از طريـق 
3027/77اسـتفاده هنرمنـدان از آنهـا در سـريال ها و فيلم هـا
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 الگوبودن 
 معلمان و مديران

 در رعايت شعائر دينی

رعايـت هنجارهای اسـالمی در بعد شـعائر دينی از سـوی 
معلمـان، مدير و سـايركاركنان به عنوان الگـوی رفتاری در 

داخل و خارج از مدرسـه
6459/25

افزايش آگاهی 
دانش آموزان

برقـراری رابطـه مناسـب توسـط معلمـان و مديـران بـا 
دانش آمـوزان و افزايـش آگاهـی آنهـا نسـبت بـه شـعائر 

مختلـف موقعيت هـای  و  زمان هـا  در  دينـی 
2825/92

تشويق عملی 
دانش آموزان

تشـويق عملـی دانش آموزانـی كه شـعائر دينـی را رعايت 
2523/14می نماينـد از طريـق اهـدای جوايز

رعایت هنجارهای 
اسامی توسط والدین

رعايـت هنجارهای اسـالمی در بعد شـعائر دينی از سـوی 
5450اوليـای دانش آمـوزان در خانه

رعايت هنجارهای 
اسالمی توسط 
مسئولين جامعه

رعايـت هنجارهای اسـالمی در بعد شـعائر دينی از سـوی 
5450مسـئولين جامعـه در زمان هـا و موقعيت هـای مختلف

3
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ارايه الگوي
رفتاري توسط
مدير و معلمان
وضع قوانين و

مقررات

 احتـرام گذاشـتن معلمـان، مديـر و كاركنـان مدرسـه بـه 
5853/70دانـش آمـوزان بـه عنـوان الگـوي رفتاري

 وضع قوانين و آيين نامه هاي مرتبط با رعايت احترام و ادب 
2018/51به معلم از سوي دست اندركاران نظام آموزش و پرورش

 ارائـه تذكـرات الزم به دانش آمـوزان در خصوص رعايت 
2624/07ادب واحترام به معلمان و سـايركاركنان مدرسـه

 ترويج احترام
 به مقام معلم

ترويج احترام به مقام معلم در خانواده و رسانه هاي محلي و 
5550/92ملي به منظور يادگيري دانش آموزان

4
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 الگوي
  اخالقي بودن

 معلمان ومديران

رعايت حسن اخالق با دانش آموزان از سوي معلمان، مديران 
6148/56وساير كاركنان مدرسه به عنوان الگوي رفتاري

تشويق دانش آموزان 
خوش اخالق

تشويق دانش آموزان خوش اخالق از سوي مديران مدارس 
مراسم  در  تقدير  لوح  ارايه  با  ماهانه  و  هفتگي  به صورت 

آغازين
2422/22

معرفي الگوهاي
اخالقي جامعه

ارايـه الگوهايي از اخالق حسـنه به دانش آمـوزان از طريق 
2825/92معرفـي افراد نمونه و اسـوه جامعه

افزايش آگاهي
دانش آموزان

افزايش آگاهي دانش آموزان در خصوص اخالق اسالمي از 
5954/62طريق آموزش مداوم خانواده و مدرسه

جدول 4.  )ادامه(
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معلمان در

بهداشت مدرسه

 رعايـت بهداشـت و پاكيـزه نگه داشـتن فضاي مدرسـه از 
سـوي معلمـان و سـاير كاركنان مدرسـه به عنـوان الگوي 

رفتاري
6358/33

 تشويق 
 دانش  آموزان 
فعال بهداشتي

ــويق  ــوزان و تش ــت از دانش آم ــاي بهداش ــکيل تيم ه  تش
ــر بهداشــت مدرســه ــوزان فعــال در ام 4037/03دانش آم

 ايجـاد حس مسـئوليت پذيـري در دانش آمـوزان از طريق 
3633/33افزايش آگاهي از سـوي والدين و مسـئولين مدرسـه

 بروشورها 
و پيام هاي بهداشتي

 استفاده از بروشورها و پيام هاي بهداشتي و محيط زيستي 
نظير  مختلف  طرق  از  دانش آموزان  آگاهي  افزايش  براي 

رسانه هاي محلي و ملي
3653/70

تجهيزات و لوازم
بهداشتي

افزايش آگاهي دانش آموزان در خصوص اخالق اسالمي از 
4642/59طريق آموزش مداوم خانواده و مدرسه
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ارايه الگوي
رفتاري توسط

معلمان و كاركنان

انجام وظايف آموزشي و پرورشي محوله به نحو مطلوب از 
6357/40سوي معلمان و ساير كاركنان مدرسه

افزايش آگاهي
دانش آموزان

آگاه نمودن دانش آموزان از وظايف خود توسط خانواده و 
6055/55مدرسه

نظارت دقيق
والدين

نظارت دقيق و اقدام به موقع در خصوص سهل انگاري ها از 
4137/96سوي والدين و معلمان در طول سال تحصيلي

نمايش فيلم و
انيميشن

زمينه  براي دانش آموزان در  انيميشن هايي  و  فيلمها  نمايش 
2018/51مصرف درست انرژي در زنگ هاي تفريح

تشـويق دانش آمـوزان عامـل بـه وظايف خويش از سـوي مصرف انرژي
2321/29مسـئولين مدرسـه در مراسـم هاي مختلف

 تشويق 
دانش آموزان عامل

معرفي كردن
دانش آموزان عامل

 معرفـي كـردن دانش آموزانـي كه وظايف خـود را به نحو 
خوبـي انجـام مي دهنـد بـه سـاير دانش آمـوزان به عنـوان 

الگـو در مراسـم آغازين
2220/37

آموزش وظيفه شناسي 
به دانش آموزان

 آمـوزش وظيفه شناسـي بـه دانش آمـوزان در رسـانه هاي 
2119/44محلـي و ملي

داده های حاصل از جدول 4 حاکی از آن اســت که در بعد پوشش و وضع ظاهری، 
باالتریــن فراوانی و درصد به راهکارهای ارائه لباس متحدالشــکل مناســب برای کلیه 
دانش آموزان مدرسه)65 فراوانی و 60/18 درصد( و رعایت هنجارهای اسامی در بعد 

جدول 4.  )ادامه(



117

ë  سال پنجم
ë  شمارة  1

ë  شمارة پیاپی 14
ë  بهار 1399

93 - 128

بررســی میــزان عمــل بــه هنجارهــای اســامی توســط 
دانش آمــوزان پســر دوره متوســطه از دیــدگاه معلمان و 

مدیران مدارس و ارائة راهکارهای عملی

پوشــش و وضع ظاهری از سوی معلمان، مدیر و ســایرکارکنان مدرسه )58 فراوانی و 
53/70 درصد(، و کمترین فراوانی و درصد به راهکار ترویج الگوی پوشــش  ایرانی در 
رســانه های محلی و ملی و استفاده هنرمندان از آنها در سریال ها و فیلم ها )30 فراوانی 
و 27/77 درصد( اختصاص یافته اســت. در بعد شعائر دینی، باالترین فراوانی و درصد 
به راهکارهای رعایت هنجارهای اسامی در بعد شعائر دینی از سوی معلمان، مدیر و 
ســایر کارکنان مدرسه به عنوان الگوی رفتاری در داخل و خارج از مدرسه )64 فراوانی 
و 59/25 درصد( و رعایت هنجارهای اســامی در بعد شــعائر دینی از سوی مسئولین 
جامعــه و اولیای دانش آموزان )54 فراوانــی و 50 درصد(، و کمترین فراوانی و درصد 
به راهکار تشــویق عملی دانش آموزانی که شــعائر دینــی را رعایت می نمایند از طریق 
اهــدای جوایز )25 فراوانی و 23/14 درصد( اختصاص یافته اســت. همان طور در بعد 
رعایــت ادب و احترام به مدیر، معلمان و ســایر کارکنان مدرســه، باالترین فراوانی و 
درصد به راهکارهای احترام گذاشتن معلمان و مدیران و کارکنان مدرسه به دانش آموزان 
به عنــوان الگوی رفتاری )58 فراوانــی و 53/70 درصد(،  ترویج احتــرام به مقام معلم 
در خانواده و رســانه های محلی و ملی به منظور یادگیــری دانش آموزان )55 فراوانی و 
50/92 درصــد(، و کمتریــن فراوانی و درصد به راهکار وضــع قوانین و آیین نامه های 
مرتبط با رعایت احترام و ادب به معلم از ســوی دستاندرکاران نظام آموزش و پرورش 
)20فراوانی و 18/51درصد( اختصاص یافته است. در بعد رعایت حسن اخاق و رفتار 
با ســایر دانش آموزان، باالترین فراوانی و درصد به راهکارهای رعایت حســن اخاق 
با دانش آموزان از ســوی معلمان و ســایر کارکنان مدرســه به عنوان الگوی رفتاری )61 
فراوانی و 56/48 درصد(، و افزایش آگاهی دانش آموزان در خصوص اخاق اسامی از 
طریق آموزش مداوم خانواده و مدرسه)59 فراوانی و 54/62 درصد(، و کمترین فراوانی 
و درصد به راهکار تشویق دانش آموزان خوش اخاق از سوی مدیران به صورت هفتگی 
و ماهانه با ارائه لوح تقدیر در مراسم آغازین )24 فراوانی و 22/22 درصد( اختصاص 
یافته است. همچنان که در جدول فوق ماحظه می شود در بعد رعایت بهداشت و پاکیزه 
نگه داشــتن فضای مدرســه، باالترین فراوانی و درصد به راهکارهای رعایت بهداشت 
و پاکیزه نگه داشــتن فضای مدرســه از سوی معلمان و ســایر کارکنان مدرسه به عنوان 
الگوی رفتاری )63 فراوانی و 58/33 درصد(، استفاده از بروشورها و پیام های بهداشتی 
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و محیط زیستی برای افزایش آگاهی دانش آموزان از طرق مختلف نظیر رسانه های محلی 
و ملی )58 فراوانی و 53/70 درصد( و کمترین فراوانی و درصد به راهکار  ایجاد حس 
مســئولیت پذیری در دانش آموزان از طریق افزایش آگاهی از ســوی والدین و مسئولین 
مدرسه )36 فراوانی و 33/33 درصد( اختصاص پیدا کرده است. هم چنین در بعد عدم 
قصور و ســهل انگاری نسبت به وظایف خود، باالترین فراوانی و درصد به راهکارهای 
انجام وظایف آموزشــی و پرورشــی محوله به نحو مطلوب از ســوی معلمان و ســایر 
کارکنان مدرسه )62 فراوانی و 57/40 درصد( و آگاه نمودن دانش آموزان از وظایف خود 
توســط خانواده و مدرســه )60 فراوانی و 55/55 درصد( و کمترین فراوانی و درصد به 
راهکار نمایش فیلم ها و انیمیشن هایی برای دانش آموزان در زمینه مصرف درست انرژی 

در زنگ های تفریح )20 فراوانی و18/51درصد( اختصاص یافته است. 
مقایســه محتــوای دیدگاه های معلمان، مدیــران و معاونان مــدارس در زمینه عمل 
دانش آموزان پســر مدارس متوســطه دوم به هنجارهای اسامی در بعد پوشش و وضع 
ظاهری نشان می دهدکه ارائه لباس متحدالشکل مناسب برای کلیه دانش آموزان مدرسه، 
در بعد شعائر دینی، رعایت هنجارهای اسامی از سوی معلمان، مدیر و کارکنان مدرسه 
به عنوان الگوی رفتاری در داخل و خارج از مدرســه ، در بعد رعایت ادب و احترام به 
مدیر، معلمان و ســایر کارکنان مدرسه، احترام گذاشتن معلمان و مدیران و کادر مدرسه 
به دانش آموزان به عنوان الگوی رفتاری، مهم ترین راهکار عملی تشویق دانش آموزان به 
عمل و رعایت هنجارهاي اسامي در مدرسه بوده است. هم چنین در بعد رعایت حسن 
اخاق و رفتار با ســایر دانش آموزان، رعایت حســن اخاق با دانش آموزان از ســوی 
معلمان و سایر کارکنان مدرسه به عنوان الگوی رفتاری، در بعد رعایت بهداشت و پاکیزه 
نگه داشتن فضای مدرسه، از دیدگاه معلمان استفاده از بروشورها و پیام های بهداشتی و 
محیط زیستی برای افزایش آگاهی دانش آموزان از طرق مختلف نظیر رسانه های محلی 
و ملی، ولی از دیدگاه مدیران و معاونان مدارس، رعایت بهداشــت و پاکیزه نگه داشتن 
فضای مدرســه از ســوی معلمان و کارکنان مدرســه به عنوان الگوی رفتاری، مهم ترین 
راهکار عملی تشویق دانش آموزان به عمل و رعایت هنجارهاي اسامي در مدرسه بوده 
اســت. همان طور در بعد عدم قصور و سهل انگاری نســبت به وظایف خود، از دیدگاه 
معلمان آگاه نمودن دانش آموزان از وظایف خود توسط خانواده و مدرسه، ولی از دیدگاه 
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مدیران و معاونان مدارس، انجام وظایف آموزشی و پرورشی محوله به نحو مطلوب از 
سوی معلمان و کارکنان مدرسه مهم ترین راهکار عملی تشویق دانش آموزان به عمل و 

رعایت هنجارهاي اسامي در مدرسه بوده است. 
 

بحث و نتیجه گیری
هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان عمل به هنجارهای اسامی توسط دانش آموزان 
پســر مدارس دورة متوســطه از دیــدگاه معلمان و مدیران مدارس بــود. هم چنین ارائة 
راهکارهای عملی جهت تشــویق دانش آموزان به عمل و رعایت هنجارهاي اســامي 
از اهداف دیگر پژوهش بوده اســت. بر این اساس، سؤاالتی طرح گردید که پژوهش گر 
با جمع آوری داده ها به پاســخ گویی به آنها پرداخته اســت. در ایــن بخش به بیان نتایج 
پژوهش، تبیین یافته های حاصلــه، نتیجه گیری و هم چنین میزان هماهنگی و هم خوانی 

نتایج با یافته های سایر پژوهش گران دراین زمینه پرداخته می شود.
نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که از نظر معلمان مدارس، دانش آموزان پسر دوره 
دوم متوســطه، در حد باالتر از متوسط)میانگین( به هنجارهای اسامی در ابعاد پوشش 
و وضع ظاهری، رعایت شــعائردینی، رعایت ادب و احترام به مدیر، معلمان و ســایر 
کارکنان مدرسه، رعایت حسن اخاق و رفتار با سایر دانش آموزان، رعایت بهداشت و 
پاکیزه نگه داشتن فضای مدرسه و عدم قصور و سهل انگاری نسبت به وظایف خود عمل 
می نمایند.  این یافته پژوهشــی به دلیل اینکه نشان دهنده نظرات معلمان در مورد عملکرد 
اخاقی دانش آموزان و رعایت ارزش ها و هنجارهای اسامی توسط  ایشان در مدارس 
متوســطه می باشد، به طور غیرمســتقیم با نتایج پژوهش فضل اللهی قمشی و ملکی توانا 
)1396( که نشــان دادند از نظر دبیران مدارس راهنمایی ناحیه 2 شهرســتان قم، عوامل 
خانوادگی، آموزشــگاهی و رســانه ای در توســعه معنویت و تحکیم ارزش های دینی و 
اعتقادات دانش آموزان مؤثر اســت هم خوانی دارد. همان طور با یافته های پژوهش نادر 
بیگلویلو و همکاران )1392( که نشان دادند از نظر مربیان پرورشی بین محتوای دروس 
آموزشــی و درونی کردن ارزش های اســامی، بین فضای فیزیکی مدرسه و درونی کردن 
ارزش های اســامی و بین اجزای برنامه های دینی مــدارس و درونی کردن ارزش های 
اســامی در فرزندان دانش آموز کارکنان ف.ا.ا. همدان رابطه وجود دارد، همسوســت. 
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به طــور مســتقیم با نتایج پژوهش بابایی)1391( که نشــان داد پای بنــدی به ارزش ها و 
هنجارهای اســامی در بین دانش آموزان دختر و پســر پایه سوم متوسطه شهر رودهن 
در وضعیت مطلوبی قرار دارد و عملکرد رفتاری دانش آموزان دختر و پســر پایه ســوم 
متوسطه شــهر رودهن به میزان زیادی تحت تأثیر ارزش های اسامی قرار داشته است 
همســویی دارد. هم چنین این یافته پژوهشــی با نتایج پژوهش کاشانی)1387( که نشان 
داد گرایش دانش آموزان دورة متوســطه به ارزش های دینی مثبت است هم خوانی دارد. 
اما یافته مذکور با نتایج پژوهش ملکی پور و همکاران)1393( که نشــان دادند از دیدگاه 
دبیران مدارس متوســطه، درونی شدن ارزش های اخاقی در بین دانش آموزان مدارس 
متوسطه شهر دهلران در سطح مطلوبی نیست هم خوانی ندارد. در تبیین  این یافته می توان 
عنــوان کرد از آنجایی که معلمان بیشــترین ارتباط را با دانش آموزان در مدرســه دارند 
شناخت  ایشــان از رفتارهای دانش آموزان و به خصوص میزان عمل آنها به هنجارهای 
اسامی همراه با نگرش مثبت و واقع بینی بوده و می تواند مورد استناد و ماک عمل قرار 
گیرد. همچنانکه نتایج پژوهش بابایی)1391( نیز حاکی از عمل به ارزش ها و هنجارهای 
اسامی توسط دانش آموزان دختر و پسر است. اما ناهم خوانی این یافته با نتایج پژوهش 
ملکی پور و همکاران)1393( که نشــان دهنده مطلوب نبودن ارزش های اخاقی در بین 
دانش آموزان مدارس متوسطه است، شاید به دالیل مختلفی از جمله تفاوت در ابزارهای 
 اندازه گیری، جامعه و نمونه آماری باشد. البته با توجه به مشاهده پژوهش گر از وضعیت 
رفتاری دانش آموزان مدارس متوســطه به نظر می رســد در برخی موارد معلمان با نظر 
اغماض و تغافل به موضوع رعایت هنجارهای اســامی توسط دانش آموزان نگاه کرده 

و بر آن مبنا نظر داده اند. 
یافته دیگر پژوهش نشان داد که از نظر مدیران و معاونان مدارس، دانش آموزان پسر 
دوره دوم متوســطه، در حد باالتر از متوســط)میانگین( به هنجارهای اســامی در ابعاد 
پوشــش و وضع ظاهری، رعایت شعائر دینی، رعایت ادب و احترام به مدیر، معلمان و 
سایر کارکنان مدرسه، رعایت حسن اخاق و رفتار با سایر دانش آموزان، رعایت بهداشت 
و پاکیزه نگه داشــتن فضای مدرسه و عدم قصور و سهل انگاری نسبت به وظایف خود 
عمل می نمایند.  این یافته پژوهشــی به دلیل اینکه نشــان دهنده نظرات معاونان و مدیران 
مدارس در مورد عملکرد اخاقی دانش آموزان و رعایت ارزش ها و هنجارهای اسامی 
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توسط ایشــان در مدارس متوسطه می باشد، با نتایج پژوهش بابایی)1391( که نشان داد 
پای بندی به ارزش ها و هنجارهای اســامی در بین دانش آموزان دختر و پسر پایه سوم 
متوســطه شــهر رودهن در وضعیت مطلوبی قرار دارد و عملکرد رفتاری دانش آموزان 
دختر و پســر پایه سوم متوســطه شــهر رودهن به میزان زیادی تحت تأثیر ارزش های 
اســامی قرار داشته اســت همسواست. با نتایج پژوهش کاشــانی)1387( که نشان داد 
گرایــش دانش آموزان دورة متوســطه به ارزش های دینی مثبت اســت هم خوانی دارد. 
هم چنین این یافته پژوهشی به طور غیرمستقیم با نتایج پژوهش شعبانی) 1389( که نشان 
دادکه بین گرایش به نماز با تبلیغات، روابط انسانی اولیای مدرسه و الگوهای اجتماعی 
رابطه وجود دارد همخوان اســت. در تبیین این یافته می تــوان عنوان کرد از آنجایی که 
مدیــران و به خصوص معاونان مدارس متوســطه ارتباط روزانه بــا دانش آموزان دارند 
و رفتارهای ایشــان را زیر نظر دارند شــناخت آنها از رفتارهای دانش آموزان و به ویژه 
در زمینــه میزان عمل آنها به ارزش ها و هنجارهای اســامی همراه با واقع بینی بوده و 
نشان دهنده عملکرد اخاقی و دینی دانش آموزان پسر در مدارس متوسطه دوم می باشد، 
همچنانکه نتایج پژوهش بابایی)1391( و کاشانی )1387( نیز نشان دهنده گرایش مثبت 
دانش آموزان دورة متوسطه به ارزش های دینی و عمل به ارزش ها و هنجارهای اسامی 

توسط آنها است. 
نتایج پژوهش نشان داد که از نظر معلمان مدارس متوسطه ارائه لباس متحدالشکل 
مناســب برای کلیه دانش آموزان مدرســه، رعایت هنجارهای اسامی در بعد پوشش و 
وضع ظاهری از ســوی معلمان، مدیر و ســایرکارکنان مدرسه، از مهم ترین راهکارهای 
عملی تشویق دانش آموزان به عمل و رعایت هنجارهاي اسامي در مدرسه بوده است. 
هم چنیــن رعایت هنجارهای اســامی در بعد شــعائر دینی از ســوی معلمان، مدیر و 
کارکنان مدرسه به عنوان الگوی رفتاری در داخل و خارج از مدرسه، رعایت هنجارهای 
اســامی در بعد شعائر دینی از سوی اولیای دانش آموزان و مسئولین جامعه در زمان ها 
و موقعیت های مختلف، از مهم ترین راهکارهای عملی تشــویق دانش آموزان به عمل و 
رعایت هنجارهاي اســامي در بعد رعایت شعائر دینی بوده است. همان طور از دیدگاه 
معلمان در بعد رعایت ادب و احترام به مدیر، معلمان و ســایر کارکنان مدرسه، احترام 
گذاشتن معلمان و مدیران و کادر مدرسه به دانش آموزان به عنوان الگوی رفتاری،  ترویج 
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احترام به مقام معلم در خانواده و رسانه های محلی و ملی، از مهم ترین راهکارهای عملی 
تشویق دانش آموزان به عمل و رعایت هنجارهاي اسامي در این بعد بوده است. در بعد 
رعایت حسن اخاق و رفتار با سایر دانش آموزان، رعایت حسن اخاق با دانش آموزان 
از ســوی معلمان و ســایر کارکنان مدرســه به عنــوان الگوی رفتــاری، افزایش آگاهی 
دانش آموزان در خصوص اخاق اسامی از طریق آموزش مداوم خانواده و مدرسه، از 
مهم ترین راهکارهای عملی تشویق دانش آموزان به عمل و رعایت هنجارهاي اسامي 
در این بعد بوده است. در بعد رعایت بهداشت و پاکیزه نگه داشتن فضای مدرسه، استفاده 
از بروشــورها و پیام های بهداشتی و محیط زیستی برای افزایش آگاهی دانش آموزان از 
طرق مختلف نظیر رسانه های محلی و ملی و شبکه های مجازی، رعایت بهداشت و پاکیزه 
نگه داشتن فضای مدرسه از سوی معلمان و کارکنان مدرسه به عنوان الگوی رفتاری، از 
مهم ترین راهکارهای عملی تشویق دانش آموزان به عمل و رعایت هنجارهاي اسامي 
در ایــن بعد بوده اســت. هم چنین از دیدگاه معلمان در بعد عدم قصور و ســهل انگاری 
نســبت به وظایف خــود، آگاه نمودن دانش آمــوزان از وظایف خود توســط خانواده، 
معلمان و مسئولین مدرســه، نظارت دقیق و اقدام به موقع در خصوص سهل انگاری ها 
از ســوی والدیــن و معلمان، از مهم تریــن راهکارهای عملی تشــویق دانش آموزان به 
عمل و رعایت هنجارهاي اســامي در این بعد بوده اســت.  این یافته پژوهش با نتایج 
پژوهش ملکی پور و همکاران )1393( که نشان دادند از دیدگاه دبیران مدارس متوسطه، 
مهم تریــن عامل تأثیرگذار بــر نهادینه کردن ارزش های اخاقــی دانش آموزان، معلمان 
و مربیان پرورشــی هســتند همسو اســت. با نتایج پژوهش نصیری و همکاران)1390( 
که نشــان دادند بین شــیوه های تربیتی مدیران، معاونان و مربیان تربیتــی با درونی کردن 
ارزش های اســامی در دانش آمــوزان رابطه وجود دارد هم خوانــی دارد. هم چنین این 
)2016( Stoeber & Yang یافته پژوهش به طور غیرمســتقیم و تلویحی با نتایج پژوهش 

که نشــان دادنــد اســتانداردهای اخاقی شــخصی، رابطه مثبت باالیی بــا ارزش های 
اخاقی، فضایل و قضاوتها داشته و هم چنین رابطه منفی با عدم درگیری اخاقی دارند 
همسواست. با نتایج پژوهش Arthur )2011( که نشان می دهددانش آموزان انتظار دارند 
معلمان در رشــد شخصیت و آموزش ارزش ها درگیر شوند و در یادگیری همه جانبه به 
آنهــا کمک نماینــد و همان طور از نظر دانش آموزان، برنامه موفــق آموزش ارزش ها به 
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معلم به عنوان الگو و مربی متکی اســت به طور غیرمســتقیم و تلویحی هم خوانی دارد. 
همان طور به صورت غیرمســتقیم با یافته های پژوهش Mahooni )2008( که نشــان داد 
تصمیم هاي اخاقي كه به وســیله معلمان گرفته شــده، یــك راهنمایي براي چگونگي 
اخذ تصمیم اخاقي توســط دانش آموزان محسوب شده و آنها را در اتخاذ تصمیم هاي 
مناســب اخاقي كمك مي نماید همسو است. هم چنین به طور تلویحی با یافته پژوهش 
زهادت )1386( که نشان داد الگو یا سرمشق قراردادن معلمان از روش های تربیتی قابل 
استخراج در کتاب های تعلیم و تربیت اسامی محسوب می شود همسویی دارد. در تبیین 
 ایــن یافته می توان عنوان کرد از آنجایی که راهکارهای عملی تشــویق دانش آموزان به 
عمل و رعایت هنجارهاي اســامي از دیدگاه معلمان مدارس متوســطه، با مبانی نظری 
پژوهش و روایات و احادیث نقل شــده از پیشوایان دینی ما و هم چنین با نتایج برخی 
از پژوهش هــای صورت گرفته )فضل اللهی قمشــی و ملکی توانــا، 1396؛ ملکی پور و 
همــکاران،1393؛ نصیــری و همــکاران،1390( هم خوانــی دارد، بنابرایــن با اجرای 
راهکارهای عنوان شده می توان نسبت به عمل و رعایت هنجارهای اسامی در مدارس 

متوسطه توسط دانش آموزان پسر امیدوار بود. 
نتایج دیگر پژوهش نشــان داد که از نظر مدیران و معاونان مدارس متوســطه ارائه 
لباس متحدالشــکل مناسب برای کلیه دانش آموزان مدرسه، رعایت هنجارهای اسامی 
در بعد پوشــش و وضع ظاهری از ســوی معلمان، مدیر و کارکنان مدرسه از مهم ترین 
راهکارهای عملی تشویق دانش آموزان به عمل و رعایت هنجارهاي اسامي در مدرسه 
بوده اســت. هم چنین رعایت هنجارهای اســامی در بعد شعائر دینی از سوی معلمان، 
مدیر و کارکنان در داخل و خارج از مدرسه و هم چنین اولیای دانش آموزان و مسئولین 
جامعه به عنوان الگوی رفتاری، از مهم ترین راهکارهای عملی تشــویق دانش آموزان به 
عمل و رعایت هنجارهاي اســامي در بعد رعایت شــعائر دینی بوده است. همان طور 
در بعد رعایت ادب و احترام به مدیر، معلمان و ســایرکارکنان مدرسه، احترام گذاشتن 
معلمان، مدیران و کادر مدرســه به دانش آموزان به عنوان الگوی رفتاری،  ترویج احترام 
بــه مقام معلم در خانواده و رســانه های محلی و ملــی، از مهم ترین راهکارهای عملی 
تشویق دانش آموزان به عمل و رعایت هنجارهاي اسامي در این بعد بوده است. از نظر 
مدیران و معاونان مدارس در بعد رعایت حســن اخاق و رفتار با ســایر دانش آموزان، 
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رعایت حســن اخاق با دانش آموزان از سوی معلمان و سایر کارکنان مدرسه به عنوان 
الگــوی رفتاری، افزایش آگاهــی دانش آموزان در خصوص اخاق اســامی از طریق 
آموزش مداوم خانواده و مدرســه، از مهم ترین راهکارهای عملی تشویق دانش آموزان 
به عمل و رعایت هنجارهاي اســامي در  این بعد بوده اســت. در بعد رعایت بهداشت 
و پاکیزه نگه داشــتن فضای مدرسه، اســتفاده از بروشورها و پیام های بهداشتی و محیط 
زیستی برای افزایش آگاهی دانش آموزان از طرق مختلف نظیر رسانه های محلی و ملی، 
رعایت بهداشــت و پاکیزه نگه داشتن فضای مدرسه از سوی معلمان و کارکنان مدرسه 
به عنوان الگوی رفتاری، از مهم ترین راهکارهای عملی تشــویق دانش آموزان به عمل و 
رعایت هنجارهاي اسامي در این بعد بوده است. هم چنین از دیدگاه مدیران و معاونان 
مدارس، انجام وظایف آموزشــی و پرورشــی محوله به نحو مطلوب از سوی معلمان و 
کارکنان مدرســه، آگاه نمودن دانش آموزان از وظایف خود توسط خانواده و مدرسه، از 
مهم ترین راهکارهای عملی تشویق دانش آموزان به عمل و رعایت هنجارهاي اسامي 
در بعد عدم قصور و سهل انگاری نسبت به وظایف خود بوده است.  این یافته پژوهش 
به علت اینکه نشــان دهنده راهکارهای عملی تشــویق دانش آمــوزان به عمل و رعایت 
هنجارهاي اسامي از دیدگاه مدیران و معاونان مدارس می باشد با نتایج پژوهش نصیری 
و همکاران )1390( که نشان دادند بین شیوه های  تربیتی مدیران، معاونان و مربیان تربیتی 
با درونی کردن ارزش های اســامی در دانش آمــوزان رابطه وجود دارد هم خوانی دارد. 
هم چنین با یافته پژوهش زینعلي)1382( که نشــان داد از نظر دبیران براي دروني شدن 
ارزش هاي اســامي در میان نوجوانان دختر باید از روش هاي الگوسازي، رفتار وگفتار 
هم زمان، القاء داســتان ســرایي، ایجاد جّو صمیمي و برقراري رابطه دوستانه و رعایت 
كــردن ارزش ها درباره خود نوجوانان اســتفاده نمود هماهنگی و همســویی دارد.  این 
یافته به طور غیرمستقیم و تلویحی با نتایج پژوهش شریفی)1389( و میرعارفین)1386( 
که نشــان دادند الگو یا سرمشق قراردادن معلمان از روش های تربیتی قابل استخراج در 
کتاب های تعلیم و تربیت اسامی و کتاب درسی دین و زندگی محسوب می شود همسو 
اســت. همان طور به صورت تلویحی با نتایج پژوهش فضایلي)1382( که نشــان داد از 
نظر دانش آموزان تأثیرگذارترین افراد در مدرســه در راستاي تربیت دیني- اخاقي آنها 
دبیــران بوده اند نیز هم خوانی دارد. در تبیین این یافتــه می توان عنوان کرد از آنجایی که 
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راهکارهای عملی تشویق دانش آموزان به عمل و رعایت هنجارهاي اسامي از دیدگاه 
معاونــان و مدیران مدارس، با مبانی نظری پژوهش و روایات و احادیث نقل شــده از 
پیشــوایان دینی ما هم خوانــی دارد، همان طور با نتایج برخــی از پژوهش های صورت 
گرفته)فضل اللهی قمشی و ملکی توانا،1396؛ نصیری و همکاران،1390؛ شریفی،1389؛ 
میرعارفین،1386( نیز همســو است، بنابراین با اجرای راهکارهای عنوان شده می توان 
نسبت به عمل و رعایت هنجارهای اسامی در مدارس متوسطه توسط دانش آموزان پسر 

امیدوار بوده و شاهد تغییرات آشکاری در رفتارهای آنها باشیم. 
با توجه به یافته های پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که میزان عمل دانش آموزان 
پســر مدارس متوسطه دوم به هنجارهای اسامی در ابعاد شش گانه در وضعیت مناسبی 
قــرار دارد، لذا با  به کارگیری راهکارهای عملی تشــویق دانش آموزان به عمل و رعایت 
هنجارهاي اسامي و فراهم نمودن محیط آموزشی و پرورشی مناسب در مدارس دورة 
متوســطه می تــوان عمل به هنجارهای اســامی و رعایت آنها در  بیــن دانش آموزان را 
افزایش داد که این امر می تواند کمک مؤثری به تحقق اهداف تربیت دینی و اخاقی در 

نظام آموزش و پرورش کشور ما نماید.
عــدم وجود ابزاری اســتاندارد بــرای ارزیابی میزان عمل دانش آموزان پســر دوره 
دوم متوسطه به هنجارهای اســامی از محدودیت های  این پژوهش محسوب می شود. 
هم چنین به لحاظ اینکه پژوهش حاضر بر روی دانش آموزان مدارس متوسطه دوم اجرا 
شده است لذا در تعمیم نتایج به دانش آموزان مدارس متوسطه اول و ابتدایی محدودیت 

وجود دارد.
با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می شود مدیران، معاونان، مربیان پرورشی و معلمان 
با فراهم نمودن فرصت هایی برای ایجاد آگاهی نســبت به هنجارهای اسامی در محیط 
مدرسه، در افزایش عاقه دانش آموزان نسبت به عمل و رعایت هنجارهای اسامی نقش 
مهمتری  ایفا نمایند. براســاس یافته پژوهش حاضر هر چه عمل به هنجارهای اسامی 
در بین معلمان، مربیان و مدیران مدارس، بیشــتر باشد میزان عاقه دانش آموزان نسبت 
به عمل و رعایت هنجارهای اســامی افزایش پیدا می کند بنابراین ضرورت دارد ابتدا 
مدیران، معلمان و کارکنان مدارس خود عامل به هنجارهای اسامی باشند تا دانش آموزان 
در عمل و رفتار آنها رعایت هنجارها و ارزش های اسامی مشاهده تا نسبت به رعایت 
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هنجارهای اســامی رغبت بیشتری داشته باشند، لذا بازآموزی مستمر معلمان، معاونان 
و مدیران مدارس در این خصوص ضروری به نظر می رســد. براي  ایجاد انگیزه بیشــتر 
در دانش آموزان نســبت به رعایت و عمل به هنجارهای اسامی، دانش آموزان عامل به 
هنجارهای اسامی از جانب معلمان، مدیران و معاونان مدارس مورد تشویق قرار گرفته 
و به نحو مناســب از ایشــان تقدیر به عمل آید. نتایج و پیامدهای سهل انگاری در انجام 
وظایف خود به دانش آمــوزان از جانب اولیاء، معلمان، معاونان و مدیران مدارس بیان 
گردد. انجام وظایف آموزشی و پرورشی محوله به نحو مطلوب از سوی معلمان، مدیران، 
معاونان و ســایر کارکنان مدرسه به عنوان الگوی دانش آموزان در انجام وظایف خویش 
می توانــد دانش آموزان را مشــتاق به انجام وظایف فــردی و اجتماعی نماید. هم چنین 
پیشــنهاد می گردد برای شغل معلمی و مربی گری داوطلبانی مستعد، توانمند، با انگیزه و 
عاقه مند به حرفه معلمی، و برخوردار از ســامت جسمانی و روانی، گزینش شوند که 
خود الگوی مناسبی از عمل به هنجارهای اسامی در محیط مدارس باشند. با توجه به 
نتایج  این پژوهش پیشــنهاد می گردد با انجام پژوهش های فراتحلیلی فهم عمیق تری از 
آسیب های تربیت اخاقی و دینی در مدارس متوسطه به دست آید. هم چنین پژوهش هایی 
به شــیوه کیفی از سوی پژوهش گران در زمینه میزان عمل به هنجارهای اسامی توسط 
دانش آموزان در مدارس متوسطه انجام شود تا با توجه به اهمیت و جایگاه خاص تربیت 
دینــی و اخاقــی در نظام آموزش و پرورش ایران، از شــیوه های کارآمــد برای ارتقای 

مهارت های  تربیتی دانش آموزان در جهت عمل به هنجارهای اسامی استفاده گردد. 
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