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Explaining the Process of Acculturation 
In Terms of Islamic Teachings 

with an Emphasis on the Role of Schools
Nikoo Dialameh 1 Akram Goodarzi 2 Atieh Azimi 3

é Objective: The purpose of this study was to explain the process of acculturation based on Islamic 
teachings with emphasis on the role of schools.

é Method: This qualitative research was a hybrid one conducted in three sections: theoretical analysis, 
fieldwork and final analysis. In the first part, the content analysis method was used and in the second 
part, the interview method was used. The third part was the analysis of the findings in two parts. The 
research community in the section of content analysis was the Holy Quran and in the second section, 
the principals and teachers of the junior high schools of Tehran in the year 1400 SH. Samples were 
constructed in a purposeful manner until the saturation of the categories with 14 people in a semi-
structured interview method. The collected data were analyzed through content analysis and open, 
centralized and selective coding.

é Findings: In the first part, using content-inductive-deductive content analysis, the components of 
the process of acculturation from the biography of the first prophets in the Quran were identified and 
classified into 4 categories. At a higher level, each of them was classified into three areas (cognitive, 
emotional and practical), including: 1. acculturation strategy with emphasis on monotheism with indices 
of prophetic behavior. 2. preliminaries including cultural studies, audience, empowerment and having 
an organization, proper timing. 3. Principles such as endurance and tolerance, preserving human dignity, 
internal commitment and liability, explicitness, and clear message. 4. Methods of institutionalizing 
values, including invitations to reasoning and giving motivation. In the second stage, based on the 
components of the process of Islamic acculturation and interviewing, and coding, two categories of 
roles were identified for schools. 1. Educational role including direct methods (practice and repetition 
in the gradual process), semi-direct (discussion, debate), and indirect (learning based on experience and 
action) 2. Giving motivation including cultural self-believing methods, persuasion method and the like.

é Conclusion: In the last stage of the research process, it was concluded – based on analysis and synthesis 
of the theoretical data, - that the teacher should strengthen, based on the principle of love in the process 
of acculturation, the spirit of monotheism in himself and in students by interacting effectively with his 
pupils to play a greater role in the process of acculturation.
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چکیده: 
 é هدف: پژوهش حاضر با هدف تبيين فرآیند فرهنگ پذیری بر اساس  آموزه های اسالمی با تأكيد

بر نقش مدارس انجام شد.
é روش: پژوهش كيفی از نوع هيبرید بود كه در ســه بخش تحليــل نظری، كار در عرصه 
و تحليل نهایی انجام شــد. در بخش اول از روش تحليل محتــوا و در بخش دوم از روش 
مصاحبه استفاده شد. بخش ســوم نيز، تحليل یافته ها در دو بخش بود. جامعه تحقيق در 
بخش اول، قرآن كریم و در بخش دوم مدیران و معلمان مدارس متوســطه اول شهر تهران 
 ســال تحصيلی1400 بود. نمونه ها به شيوه هدفمند تا رســيدن به اشباع مقوالت با تعداد
14 نفر به شيوة مصاحبة نيمه ساختاریافته انجام شد. از طریق تحليل محتوا و كدگذاری باز، 

محوری و انتخابی داده های جمع آوری شده تحليل گردید.
é یافته ها: در بخش اول با اســتفاده از تحليل محتوا به روش استقرائی- قياسی، مؤلفه های 
 فرآیند فرهنگ پذیری از ســيره پيامبران اولوالعزم در قرآن در4 دسته مقوله شناسایی و 
 هر كـدام در سطحی بـاالتـر در سه حيطه )شناختی، عـاطفی و عـملی( دستـه بنـدی شـد.  
 از جمله: 1. راهبرد فرهنگ پذیری با تأكيد برتوحيدباوری با شــاخص های ســلوک نبوی،

تبیین فرایند فرهنگ پذیری 
 براساس آموزه های اسالمی
با تأکید برنقش مدارس1

ï تاريخ انتشارالکترونيکي: 1401/06/02 ï تاريخ پذيرش: 1401/05/23  ï تاريخ دريافت:  1401/01/24 

1. مقاله حاضر برگرفته از پايان نامه كارشناسی ارشد با عنوان ابعاد و مؤلفه های فرهنگ پذيری بر اساس آموزه های اسالمی و 
نقش مدارس در آن می باشد.
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2. مقدمات؛ با زیرمقوالت فرهنگ شناسی، مخاطب شناسی، نيروسازی و داشتن تشكيالت، 
زمان بندی مناســب ؛ 3. اصول از جمله استقامت و بردباری، حفظ كرامت انسانی، تعهد و 
الزام درونی، صراحت بيان و وضوح پيام؛ 4. روش های نهادینه كردن ارزش ها از جمله دعوت 
به تعقل و انگيزه بخشی. در بخش دوم بر اساس مؤلفه های احصا شده فرآیند فرهنگ پذیری 
اسالمی و مصاحبه و كدگذاری، دو دسته نقش برای مدارس شناسایی شد. 1. نقش آموزشی 
شــامل روش های مســتقيم )تمرین و تكرار در فرآیند تدریجی (، نيمه مستقيم )بحث و 
گفت وگو، مناظره ( و غيرمستقيم )یادگيری مبتنی برتجربه وعمل(، 2. انگيزه بخشی شامل 

روش های خودیاری فرهنگی، روش اقناع و ...
é نتيجه گيــری: درمرحلة آخر براســاس تحليل وتركيب داده های نظــری و تجربی چنين 
نتيجه گيری شــدكه معلم برپایه اصل محبت و اقناع ســازی الگوهای ارتباطی در فرآیند 
فرهنگ پذیری، بایدضمن تقویت روحيه توحيد باوری درخود و دانش آموزان، با تعامل مؤثر 

با متربيان، نقش آفرینی بيشتری در فرآیند فرهنگ پذیری نسل جدید داشته باشند.

واژگان کلیدی:  فرهنگ پذیری، درونی سازی ارزش ها، نهادینه سازی ارزش ها، راهبرد فرهنگ پذیری

مقدمه
هر جامعه ای دارای ارزش ها، هنجارها، باورها و به طوركلی اعتقادات فرهنگی اجتماعی 
بنيادی معينی است كه در اثر غفلت ممکن است ازميان برود. بنابراين انتقال آن به اعضای 
جديد جامعه و پاسداری آن از اهميت زيادی برخوردار است كه اين امر در فرآيندی به نام 
فرهنگ پذيری صورت می گيرد. فرهنگ پذيری نخستين مرحله پذيرش فرهنگ است كه 
تحت تأثير يک فرهنگ در جامعه شکل می گيرد و تثبيت می شود. نوعی دگرگونی آرام و 
تدريجی است كه با ارزش ها و باورهای اجتماعی سرو كار داردو در واقع تطابق و همنوايی 
 عميق فرد با هنجارها و موازين فرهنگی جامعه می باشــد )صالحی اميری، 1395: 46(.

برای اينکه فرآيند فرهنگ پذيری رخ دهد و رفتاری خاص به بخشی از فرهنگ يک جامعه 
تبديل شود، درگام نخست، جامعه بايد آن را به عنوان يک هنجار بپذيرد و سپس نزد افراد 
جامعه به يک ارزش تبديل گردد؛ يعنی كســی كه يک رفتار را بيشتر انجام دهد، ارزش 
 بيشتری كسب می كند. وقتی اين رفتار به مرور زمان پايدار شد و به نسل های ديگر هم

انتقال يافت، به بخشــی از فرهنگ تبديل می شــود )رفيع پــور،1399: 317(. بنابراين، 
فرهنگ از اولين ارتباط فرد با ديگران شکل می گيرد و در فرآيندی به نام فرهنگ پذيری، 

ارزش ها و هنجارها و عناصر فرهنگی را از جامعه كسب می كند و می آموزد.
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در ابتدای شکل گيری مفهوم فرهنگ پذيری، اين فرآيند تنها در رابطه با مهاجرانی كه 
در مواجهه با كشورهای ديگر و فرهنگ های ديگر قرار گرفته بودند به كار گرفته می شد، 
اما امروزه تحوالت جمعيتی و تکنولوژيکی، رويکردی پوياتر در فرهنگ پذيری را می طلبد. 
بنابراين در رويکرد جديد، می توان فرهنگ پذيری را سازگاری مؤثر شناختی، رفتاری و عاطفی 
در تعامل با افراد با پيشينه فرهنگی متفاوت تعريف كرد. اين مدل پويای فرهنگ پذيری، 
 .(Zee & Oudenhoven, 2022) هــم مهاجران و هم غيرمهاجــران را در بر می گيــرد
ابعاد فرهنگ پذيری را می توان شامل انتقال ارزش ها، انتقال هنجارها، انتقال عقايد و 
باورها و درونی كردن ارزش های يک فرهنگ دانست ) شريعتمداری طهرانی،1397: 24(.

در فرهنگ پذيــری، جامعه به القای ارزش ها و هنجارهــای خويش به افراد نائل می آيد 
)منطقــی، 1389(. از طريق فرهنگ پذيری، فرد شــيوه های زندگــی جامعه خود را فرا 
می گيرد؛ شــخصيتی كســب می كند و آمادگی رفتار به عنوان عضــوی از يک جامعه را 
پيــدا می كند. او ياد می گيرد خودش را با سيســتم جديد انطباق داده و رفتاری مطابق 
انتظارهای جامعه انجام دهد. در واقع، انسان در فرآيند فرهنگ پذيری است كه از طريق 
كنش های متقابل اجتماعی، شــيوه راه رفتن و گفتن را می آموزد و به تدريج به كســب 

تجربه های مختلف می پردازد )ستوده، 1400: 90(.
تاكنون نظريه های متعددی برای توصيف پديده فرهنگ پذيری تدوين شده است. در 
ميان نظريات پذيرفته شده، به نظريه »بری« می توان اشاره كرد. وی چهار راهبرد متفاوت 
فرهنگ پذيری را معرفی می كند ( Berry, 2007)؛ در جذب يا درون سازی، فرد خويشتن را 
 در اختيار فرهنگ اكثريت قرار داده وجايی برای نگهداری ارزش های خودی باقی نمی گذارد؛

درمقابــل، در راهبرد جداســازی، از پذيرش فرهنگ اكثريت امتنــاع نموده و به حفظ 
ارزش های خودی ادامه می دهد؛ در يکپارچه ســازی، فرد ضمن نگهداری فرهنگ خود، 
عناصری از فرهنگ اكثريت را نيز اقتباس می كند؛ و در راهبرد حاشيه ای، فرد به هيچ يک 
.(Zee & Oudenhoven, 2022) از فرهنــگ خودی و فرهنگ اكثريت وقعی نمی نهــد

فرهنگ پذيری شــامل تغييراتی اســت كه افراد در عقايد، ارزش ها و هويت شان در 
نتيجه تماس با ديگر فرهنگ ها تجربه می كنند (Kim & Alamilla, 2019). اين تغييرات 
 هم در ســطح گروه و هم در سطح فرد به كار می رود (Berry, 1997). در سطح گروهی،

اين پديده شــامل تغييراتی است در ساختارهای اجتماعی، نهادها و اعمال فرهنگی. در 
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 سطح فردی، سازه اخير ناظر بر تغييراتی است كه در فهرست يا خزانه رفتارهای شخصی
رخ می دهد و طی فرآيندی طوالنی مدت پی ريزی می گردد )تقی ياره، 1392(. فرهنگ پذيری 
 همچنيــن فرآيند تغيير دوگانه روانی و فرهنگی اســت كــه در تعامالت بين فرهنگی
 پديد می آيد. تغييرات فرهنگی شــامل دگرگونی در رسوم و زندگی سياسی و اقتصادی
 يک گروه اســت. تغييرات روانی شــامل دگرگونــی در نگرش های يک فــرد به فرآيند

فرهنگ پذيری، هويت های فرهنگی و رفتار اجتماعی او در رابطه با تعامالت با گروه است. 
سازگاری نهايی نيز شامل هستة روانی )سالمت يک فرد( و مهارت های اجتماعی است كه در 
.(Berry, Phinney & Vedder, 2006) كاركرد روزانه در موقعيت های پيچيده ضروری می باشد

عوامل مؤثر بر فرآيند فرهنگ پذيری از نظر بيتس و پالگ به چند دســته تقســيم 
می شــوند. عامل اول، تأثير تماس های افرادی كه با جوامع ديگر تماس برقرار می كنند؛ 
عامــل دوم پذيرش رفتارهای نو يعنی آن رفتارهای خاصی كه در نتيجه تماس دگرگون 
می شــوند. جامعه ای كه عملکردهای فرهنگ پذيری را به تدريج می پذيرد، همه رفتارها 
يا باورداشــت های آن فرهنگ را اقتبــاس نمی كند، برعکس نفــوذ فرهنگی با درجات 
متفاوتی از پذيرش و مقاومت روبه رو می شوند و به همين دليل ميزان دگرگونی فرهنگی 
 در فرهنگ های تحت نفوذ فرهنگ های ديگر، بســيار متغير اســت؛ عامل ســومی كه

بــر فرهنگ پذيــری تأثيــر دارد، ويژگی های جوامــع در تماس متقابل اســت، به ويژه 
انعطاف پذيری، بازبودن مرزها و ســاختارهای داخلی شان. اگر مرزهای يک جامعه بسيار 
دربسته باشد، ارتباط نزديک با اعضای گروه ها ديگر مجاز نيست؛ توانايی سياسی و نظامی 
نيز عامل ديگری در فرهنگ پذيری می باشد. مسأله اصلی، توانايی نسبی سياسی و نظامی 
دوگروه در تماس اســت. جامعه ای كه توانايی بيشتری دارد غالباًً می تواند آلودگی های 
فرهنگی اش را بر جامعه ضعيف تر تحميل كند. اين درســت همان قضيه ای است كه در 
 رويارويی استعمارگران اروپايی با اقوام بومی رخ داد. بر اثر اين رخداد نظام سياسی موجود

اين اقوام نابود شدند )ستوده ، 1400(.
نمايندگان جامعه كه در دوران رشد اجتماعی، شيوه های زندگی و در كل، فرهنگ را انتقال 
می دهند، عوامل فرهنگ پذيری ناميده می شوند كه از مهم ترين آن ها می توان به خانواده، 
مدرســه و نظام آموزش و پرورش، معاشران و گروه همساالن، رسانه، حاكمان ، مديران و 
نخبگان جامعه اشاره نمود )محســنی، 1396: 125، ساروخانی و صداقتی فرد، 1388(.
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فرهنگ پذيری فرآيند پذيرش ويژگی های فرهنگی از افراد، گروه ها و جوامع می باشد 
كه در ارتباط نزديک با مفهوم جامعه پذيری می باشــد، اگرچه معنای نســبتاً متمايزی 
نسبت به آن دارد. جامعه پذيری به فرآيند كسب مهارت ها، آگاهی ها و شيوه های زندگی 
اطالق می گردد كه افراد تحت فشــارهای اجتماعی و كنترل های رسمی مطابق با قواعد 
رفتاری جامعه رفتاركنند )خيری، 1393(. اما فرهنگ پذيری با اقدام افراد، مطابق قواعد 
فرهنگــی جامعه از روی طيــب خاطر و به صورت موضوعی اخالقــی صورت می پذيرد؛ 
بنابراين حتی اگر ضوابط الزام آور اجتماعی هم دركار نباشد، فرد از آن ها تخطی نمی كند 
 )خيــری،1393(. تفاوت های دومفهــوم جامعه پذيری وفرهنگ پذيــری در جدول )1(

به طور خالصه گردآوری شده است:

جدول 1. تفاوت های فرهنگ پذيری و جامعه پذيری

جامعه پذیریفرهنگ پذیری

é فرد را از جهات فراوان و عميقاً با فرهنگ جامعه همانند 
می كند

é صرفاً فرد را با هنجارهای اجتماعی هماهنگ می كند.

é بدون اعتقاد قلبی و از باب »خواهی نشوی رسوا، همرنگ é همراه با اعتقاد قلبی و التزام عملی
جماعت شو«

é به دليل قانون بودن و وجود جرائم رعايت می شود.é از روی طيب خاطر و به صورت موضوعی اخالقی

é هماهنگی با هنجارها متزلزل و غيرمستمر است و ممکن é رعايت هنجارها استحکام و استمرار بيشتری دارد.
است زود از ميان برود.

é ممکن است با نگرش و باورهای فرد سازگار نباشدé سازگار با نگرش فرد

é كنترل رسمی ضمانت اجرای قوانين است.é از پشتوانه وجدان فرد برخوردار است.

é كنترل اجتماعی و بيرونیé كنترل به صورت درونی و اخالقی

é تنها فرآيند آموزش هنجارها و نقش های اجتماعیé كانون اصلی در نهادی شدن فرهنگ و پذيرش قلبی

é اجتماعی كردنé اجتماعی شدن

é فرد قـدرت انتخـاب و مـداخله گری فعـال و خـالق در 
هنجارپذيری دارد

é غالباًً روش تحميل و تلقين در انتقال هنجارها و ارزش ها 
به كار گرفته می شود.
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با توجه به تفاوت های ذكرشــده، نويســنده در اين پژوهــش به دنبال تبيين فرآيند 
فرهنگ پذيری است، فرآيندی كه طی آن ارزش های جامعه در افراد درونی شده و رعايت 

هنجارها همراه با اعتقاد قلبی در فرد باشد.
حال از آن جا كه پذيرش ارزش ها و هنجارهای حاكم بر جامعه ذاتی و انتسابی نيست 
و فرهنگ، اكتســابی و قابل انتقال است، دستگاه تربيتی جامعه وظيفه آشناكردن نسل 
جديــد با فرهنگ جامعه را برعهــده دارد. به طوركلی»انتقال فرهنگی« فرآيندی تعريف 
می شــود كه به واســطه آن فرهنگ جامعه ازطريق آموزش از نسلی به نسل بعد انتقال 
می يابد و به واسطه آن، افراد فرهنگ پذير می شوند )صداقتی فرد، 1395(. بنابراين هدف 
كلی آموزش و پرورش در هر جامعه ای اين اســت كه هر فرد را طبق الگوی اعتقادات و 
ارزش های فرهنگی خود تربيت كند و انسانی شايسته آن جامعه تحويل دهد. اساساً يکی 
از كاركردهای آشکار آموزش و پرورش انتقال فرهنگ )فرهنگ پذيری( و پرورش اجتماعی 
)جامعه پذيری( می باشــد و نظام های آموزشــی غالباًً با توجه به كاركردهای آشکار آن 

هدف گذاری و طراحی می شوند )عالقه بند، 1395: 7(.
معموالً تغييرات زندگی اجتماعی و تأثير آن در كليه شــئون زندگی، طبقه جوان و 
شاگردان مدارس را از ميراث فرهنگی دور می سازد و همين امرتضادی بين افکار و عقايد 
جوان ها و ســالمندان به وجود می آورد. اختالف افکار و عقايد، تا اندازه ای وحدت جامعه 
را متزلزل می ســازد و ادامه حيات اجتماعی مردم يک جامعه مشکل می شود. اينجاست 
كه مدرسه برای جلوگيری ازاين تضاد، حفظ وحدت جامعه و ادامه زندگی اجتماعی بايد 
به شــاگردان كمک كند تا ارزش های فرهنگی و اجتماعــی را بهتر درك كنند و قدر و 
اهميت آن ها را بدانند )شريعتمداری، 1393: 46(. درواقع مدرسه كانال و مجرايی مؤثر 
برای انتقال مجموعه ای از دانش ها، مهارت ها، ارزش ها و باورهای خاص اجتماعی اســت 
)كرمــی، كچوئيان جوادی، قدمی و محبی، 1400(. بنابراين يکی از وظايف مهم آموزش 
و پرورش انتقال ميراث فرهنگی به دانش آموزان است )منافی شرف آباد و زمانی،1391(. 
عالوه بر اين، آموزش و پرورش بايد ايجادگر فرهنگی پويا باشــد. چنين فرهنگی آداب و 
رسوم گذشته يعنی ميراث فرهنگی را كوركورانه نپذيرفته، بلکه به تحليل آن پرداخته و 
آن را با محک دانش و منطق می ســنجد )دارايی، 1387(. به طوركلی آموزش و پرورش 
 در كانون تعالی فرهنگی اســت، چه به مفهوم وسيله انتقال ميراث فرهنگی از يک نسل
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به نســل ديگر و فرهنگ پذيری افراد جامعه، چه به مفهوم فراگرد رشد و تکامل انسان و 
تعالــی جامعه و حتی در مفهوم فراگرد تغيير، تکامل و غنای فرهنگی، همواره آموزش و 

پرورش در قلب تعالی فرهنگی جامعه جای دارد)منافی شرف آباد و زمانی،1391(. 
اما آنچه امروزه در جامعه ما قابل مشاهده است اين است كه فرهنگ ايرانی اسالمی 
ما در طول سال های گذشته در جهت فرهنگ پذيری نسل جوان دچار آسيب های جدی 
شــده است. ازجمله اين آسيب ها، شکاف و تمايز نسل ها و همچنين بحران هويت است 
)امين پــور،1390(. اگر در فرآيند فرهنگ پذيــری كودكان وجوانان، فرهنگ يک جامعه 
تاحدمطلوبی به نســل بعد منتقل شود و باز توليد فرهنگی انجام پذيرد، ميزان اشتراك 
فرهنگی بين دو نســل بسيار باال می رود. درمقابل، اگر اين فرآيند به علل مختلف دچار 
مشــکل شــود و به طور ناقص انجام گيرد، تداوم فرهنگی و ارزشی دچار مشکل شده و 

شکاف نسلی به وجودخواهد آمد )عيوضی،1394(. 
 عــالوه بر مشــکالت مطروحه باال از ســوی ديگر، فرآينــد فرهنگ پذيری يکی از 
شــکل های اساسی وعميق تغييرفرهنگی اســت كه همواره در معرض انواع تهديدهای 
دشمنان قرار می گيرد و آنان از اين راه در القای ارزش های غيربومی و تغيير فرهنگ يک 
جامعه اقدام می كند. برخی تهديدهای مهم كه در مسير فرهنگ پذيری در ايران قراردارد 
عبارت انداز )امين پور،1390(: تهاجم فرهنگی كه ريشــه بسياری از آسيب های فرهنگی 
همچون بحران هويت، تضعيف دينداری وغلبه وضعيت سکوالر در دانشگاه ها و مسائلی 
از اين دســت به شــمار می رود. يکی ديگر از موضوع های بســيار مهمی كه مقام معظم 
رهبری نيز برآن تأكيد دارد، مســئله »جنگ نرم« در بسترتهاجم فرهنگی است. تهديد 
ديگرامپرياليسم فرهنگی يا وابستگی فرهنگی می باشد كه يکی از نمودهای جهانی شدن 
است. به عبارت ديگر ايجاد هژمونی در جوامع ضعيف تر به نحوی كه سلطه از طريق اقناع 
صورت گيرد نه فقط تحميل )ايزدی و كاردان، 1390(. اين ها موانعی اساســی بر سر راه 

فرهنگ پذيری جوانان به شمار می آيند.
 برای جلوگيری از آســيب های ذكر شده و همچنين مقابله با تهديدهای اشاره شده، 
بايد منابع اسالمی كه در دسترس ما هستند مورد واكاوی عميق قرارگرفته و مؤلفه ها و 

ابعاد فرآيند فرهنگ پذيری تبيين شود. 
پر واضح اســت آيات قرآن به موضوعات مختلف مــادی و معنوی، دنيوی واخروی 
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توجه كرده اســت. از جمله موضوعات مورد توجه آيات، زندگی اجتماعی انسان و توجه 
به فرهنگ اجتماعات انسانی است. پيامبران الهی حامل رسالت و داعيه دار تربيت فرد و 
برپاكردن جامعه جديد با معيارها و ويژگی هايی بوده اند. اين ويژگی جديد، همان اســت 
كه در تعريف فرهنگ آمده است. در تعريف فرهنگ از منظر قرآن می توان چنين گفت: 
»فرهنگ عبارت است از كيفيت يا شيوه زيست بايسته و فعاليت انسان ها در حيات مادی 
و معنوی كه مســتند به وحی، طرز تعقل سليم و احساسات تصعيد شده آنان در حيات 

معقول تکاملی باشد.« )هاشمی،1387(. 
حال با توجه به اينکه مکتب اســالم جامع ترين مکتب فکری و الگويی برای انســان 
است، برای شــکل گيری فرهنگ و انتقال و درونی ســازی ارزش ها و فرهنگ سازی چه 
روش هايی را ارائه می دهد و چه الگويی را معرفی می نمايد؟ و در مواقع لزوم تغيير فرهنگ 
در جوامــع،  از چه راهکارهايی برای فرهنگ پذير كردن افراد اســتفاده می نمايد؟ اين ها 
در عرصه فرهنگ نمونه مسائلی است كه از جهان بينی اسالمی ضرورت بررسی آن حياتی 

به نظر می رسد.
 اگرچه با نگاهی به تاريخ صدراسالم، می توان بهترين مصاديق را درامرفرهنگ پذيری 
يافت. به طــور مثال، آن زمان كه پيامبر اســالم تحوالتی اساســی در جامعه جاهليت 
 عربستان پديد آورد كه منجربه شــکل گيری فرهنگ  اسالمی گرديد. ايشان در مواجهه

 با فرهنگ جاهلی، نخست به فرهنگ ســازی دينی وگذار از فرهنگ جاهلی پرداخت و 
بينش، رفتار،كردار، خلق وخو و به كوتاه سخن، همه فرهنگ مردم را سامان نو بخشيد و 
بعد درادامه برای فرهنگ پذيركردن آحاد مردم تالش كردند. مهم ترين ابزارعلمی پيامبر 
برای تحقق اين تحول فرهنگی، قرآن كريم بود. پيامبر با به كارگيری آيات الهی و پشتوانه 
قــوی خداوندی به تغيير عوامل اجتماعی و فرهنگی و تغيير و نوســازی جامعه جاهلی 

پرداخت )جان احمدی و درزی ،1390(.
پرواضح است همان طوركه پيامبر براساس آموزه های قرآن توانست موانع فرهنگ پذيری 
نظيرجمود، خودبينی،كبر و سست اعتقادی را رفع و به جای آن تفکر و تعقل را جايگزين 
 كند، و چنان فرهنگ وااليی را به بار بنشــاند ضروری اســت كــه متوليان امرآموزش، 
با رجوعی دوباره به آيات قرآن، فرآيند فرهنگ پذيری را استخراج و آن را راهنمای عمل 

خود قراردهند.
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مرور مطالعات انجام شــده حاكی از آن اســت كــه مختصرتحقيقاتی به مســأله 
فرهنگ پذيری و علل وعوامل آن پرداخته اند. برای مثال؛ نقدی و روشــنايی )1391(، 
در تحقيق خود به ابتدايی ترين عامل فرهنگ ســازی يعنی خانواده اشــاره كرده اند كه 
بر اســاس يافته های آن، روش های تربيتی )جامعه پذيری( پــدران در خانوادة  ايرانی و 
در بيــن اقوام مختلف و با متغيرهای تحصيــالت و گروه های اجتماعی مختلف تفاوت 
 معنــاداری دارد. تقی يــاره )1392( نيز، بــه مطالعه عوامل روان شــناختی تأثيرگذار 
بر فرهنگ پذيری دانشجويان پرداخته است. مطابق با يافته های وی، فرهنگ دانشجويی 
مؤلفه های ارزشی نسبتاً متفاوتی را به آنان عرضه می دارد. همچنين اين پژوهش نشان 
داد ارتبــاط معناداری ميــان منابع فرهنگ پذيری )خانواده و ديــن(، عوامل تنش زا و 
انطباق روان شناختی در جامعه وجود دارد. غالمی، ذاكری و زينلی )1398( در پژوهش 
خود به بررســی شــيوه های نهادينه كردن فرهنگ نماز در نوجوانان پرداخته اند. طبق 
يافته های ايشــان، والدين مهم ترين نقش را در اين عرصه دارند كه بايد با برنامه ريزی، 
مطالعــه و پی گيری دقيق مرحله به مرحله ، اين امر را به انجام برســانند. در اين ميان، 
اتخاذ ســبک والدگری مثبت و مؤثر، ايمن ســازی محيط، الگوســازی و ... از اقدامات 
كارآمد والدين است. منافی شرف آباد و زمانی )1391(، در پژوهش خود به تبيين نقش 
نظام آموزش وپرورش در توســعه فرهنگی جامعه می پردازد و به اين نتيجه می رســد 
 كه آموزش و پرورش كانون تعالی فرهنگی جامعه اســت. ( Kefeng, 2015) پژوهشی 
با عنوان »مروری بر راهبردهای فرهنگ پذيری در ميان دانش آموزان« انجام داده است. 
اين تحقيق در صدد اســت تا ضمن بيان زمينه ها و موقعيت ها، ســه اصطالح »انطباق 
پذيری، فرهنگ پذيری و تعديل شــدن« را شــرح دهد. همچنين دو حالت يا ســبک 
فرهنگ پذيری را بيان می كند كه شــامل قرار گرفتن طوالنی مدت در معرض فرهنگ 
 ميزبــان، مانند مهاجران و پناهندگان؛ وقرار گرفتن كوتاه مدت مانند ســاكنان موقت 
 (Schachner, Juang, Moffitt and Vijver, 2018) يا مهاجران موقت هستند.  همچنين
در تحقيــق خود مــدارس را برای فرهنگ پذيری جوانان مهاجر و پناهنده بســيار مهم 
می دانند. ايشان سه سطح از زمينه مدرسه را از نظر تأثيرگذاری در نظر می گيرد كه شامل 
تعامالت بين فردی )روابط همســاالن، روابط معلم بــا دانش آموزان(، ويژگی های كالس 
درس )مانند تركيب قوميتی( و سياســت های مربوطه در ســطح مدرسه و كشور است.
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 به همين ترتيب نيز؛ مختصرتحقيقاتی پيرامون فرهنگ پذيری با نگاه اسالمی انجام  
شده است. برای مثال؛ هاشــم زاده )1393( به بررسی نقش حکومت در فرهنگ پذيری 
جامعه و تأثيرپذيرسازی فرهنگ درست در جامعه بر مبنای آموزه ها و حکومت امام علی 
)ع( به عنوان حکومت نمونه، پرداخته اســت. بر اساس يافته های اين پژوهش مهم ترين 
مانع و مقتضی فرآيند فرهنگ پذيری جامعه، حکومت است كه طبق سيرة اميرالمؤمنين 
حکومت موظف است همه زمينه ها و بسترهای مورد نياز جهت پذيرش فرهنگ درست از 
جمله تأمين اقتصادی، پاسداشت آزادی، اجرای عدالت و ... را مهيا كند. امين پور )1390( 
در مقاله فرهنگ پذيری دينی ورسانه به بيان آسيب های پيش روی فرهنگ پذيری دينی 
از جمله شــکاف و تمايز نسل ها، بحران هويت و تضعيف روحيه دينداری پرداخته و راه 
كارهای الزم برای تقويت فرهنگ پذيری دينی در نســل جوان را توسط ابزار رسانه مورد 
بررسی قرار می دهد. اسدی)1388( در كتاب خود دو راهبرد همگرايی فرهنگی و واگرايی 
فرهنگی را به عنوان راهبردهای فرهنگ پذيری در اسالم معرفی می كند. طبق يافته های 
وی، جامعه اســالمی با به كارگيری اين دو راهبرد می توانــد از اثرپذيری منفی فرهنگ 
بيگانگان جلوگيری كند. اين دو راهبرد همان توال و تبرايی اســت كه جزء اصول عملی 
ده گانه دين اسالم است. همچنين در پايان نامه ای تحت عنوان روش شناسی فرهنگ سازی 
بر پايه قرآن و ســيره، به بررسی عملکرد قرآن و پيامبر در توليد و ايجاد فرهنگ جديد 
اســالمی پرداخته شده است )الهی زاده،1394(. طبق قرآن كريم و پيامبر اسالم با فراهم 
نمودن مقدماتی مانند: تربيت و خودسازی، شرح صدر، توكل و رعايت اصولی چون اصل 
توحيد، اخالص، اســتقامت و بردباری و با اســتفاده از ابزارهای مناسب از قبيل تعليم و 
تبليغ، رافت و دلســوزی، تشــويق به حذف، اصالح و پااليش فرهنگ موجود جامعه با 

رويکرد كلی پرداخته اند. 
در نمودار 1 مــدل مفهومی ابعاد ومؤلفه های فرهنگ پذيری با توجه به پژوهش های 

انجام شده و پيشينه نظری آورده شده است.
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متغيرها

فرهنگ پذیری 

ارزش ها

نهاد ها

سازگاری روانی

تبادلی )دوستانه(

فعاليت مؤثر 
متناسب با نياز جامعه

 ایجاد 
سازگاری روانی

سازگاری روانی، 
 فرهنگی و 
اجتماعی باال

راهبرد: 
آگاهی بخشی 

مطمئن و كارساز

رفتارها

اعمال فرهنگی

 سازگاری
  فرهنگی -  اجتماعی

تهاجمی 
)خصمانه(

خالقيت

باورهای دینی

ساختارهای 
اجتماعی

تشكيل هویت

 تنظيم امور اجتماعی 
و تداوم زندگی

ابعاد

راهكارها

فردی )روان شناسی(

گروهی )اجتماعی(

یكپارچه سازی

 ميزان
تفاوت فرهنگی

خانواده

 پذیرش
   رفتارهای نو

جدایی

 شرایط و 
گسترة برخورد

مذهب

 انعطاف پذیری
   اجتماعی

همانندسازی

مدت زمان

دوستان و همساالن

 موقعيت
  فرادستی -  فرودستی

انزوا طلبی

 نگرش نسبت به
فرهنگ ميزبان

 نظام 
آموزش و پرورش

رسانه

حكومت

عوامل و
كارگزاران

عوامل مؤثر

 نمودار 1. ابعاد و مؤلفه های فرآيند فرهنگ پذيری 
بر اساس پژوهش های انجام شده ومبانی نظری
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فرهنگ پذیری 
در اسالم

كم رویی، پرخاشگری، خودبينی، سوظن، سخن چينی، 
بدزبانی، تكبر، نفاق، حسد، بغض و كينه

 اختالف و تفرقه، ستم و تجاوزگری، 
فرهنگ غلط و منحط

فردی

فرهنگی -  
اجتماعی

تبری

توال

اعتمادسازی 
عمومی

برابری

اعتقاد به 
روز واپسين

ارزش های 
مذهبی

اعمال مذهبی

استفاده  
از ابزار

فرهنگ سازی

فضاسازی

باورهای دینی

 الفت و محبت، آرامش و اطمينان، اتحاد و برابری، عدالت اجتماعی، 
استفاده از تجربيات دیگران

آگاهی بخشی، ایمان پروری، تزكيه نفس، معرفی الگو، مداومت و محافظت بر عمل، 
تغيير ظاهر، موعظه، تشویق و تنبيه

جهاد و مبارزه با طاغوت )جان احمدی، 1385(

دوستی و متابعت از گروه مؤمنان )حسامی، 1388(

تعليم و تبليغ، رأفت و دل سوزی، 
اميدبخشی، استفاده از مخاطب، 
تشكيالت و حكومت، مدیریت، 

زیباسازی، عرف و تدریج

توحيد، اخالص، بردباری، رفق و 
مدارا، تكریم، صراحت بيان و وضوح 

پيام، قاطعيت، دشمن شناسی، 
همدلی و اتحاد

شرح صدر، آرامش و ثبات قدم، 
توكل، شناخت فرهنگ زمانه، 

نيازسنجی، اعتمادسازی، نيروسازی، 
شناخت هدف و هدف گذاری، 

شناخت خرافات و بدعت ها

اصول

مقدمات

تشكيل 
هویت دینی سطوح

به كارگيری 
3 بعد

راهبردها

روش های نهادینه 
كردن ارزش ها

آثار و نتایج

موانع

 نمودار 2. ابعاد و مؤلفه های فرآيند فرهنگ پذيری در اسالم 
بر اساس پژوهش های انجام شده و مبانی نظری
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شــواهد مطالعاتی نيز حاكی  از آن  اســت كه تا كنون تحقيقی يافت نشد كه فرآيند 
فرهنگ پذيری را براســاس متون اســالمی تبيين و نقش مدرســه را نيز دراين فرآيند 
مشخص نمايد. لذا  اين پژوهش قصد دارد تا پس از تبيين فرآيند فرهنگ پذيری از ديدگاه

منابع  اسالمی، به نقش مدارس متوسطه اول )آموزشی/ پرورشی/ سازمانی( دراين فرآيند 
در سال 1400- 1399 بپردازد.

روش پژوهش
پژوهــش حاضر از نظرهدف، كاربردی واز نظر نوع طرح، كيفی از نوع هيبريد اســت. 
 روش هيبريد يکی از روش های مفهوم پردازی و توســعه نظريه اســت.اين الگو مشتمل بر

ســه مرحله اســت. مرحله اول تحليل نظری و مروری بر مطالعات، مرحله دوم مرحله كار 
درعرصه و مرحله آخر، تحليل نهايی می باشــد. هدف اصلی مرحله نظری، ايجاد و تکامل 
بســتری مناسب جهت تحليل عميق و كشــف جوهره مفهوم مورد نظر از طريق بررسی 
دقيق متون است. در پايان اين مرحله، محقق، تعريف عملياتی را برای مرحله كار درعرصه 
مشــخص می نمايد. اهداف مرحلــه كار در عرصه تقويت و پااليش مفهوم شــکل گرفته 
درمرحله اول از طريق توســعه و تلفيق با مشــاهدات تجربی موجود است و از نظر زمانی 
با مرحله اول همپوشــانی دارد. در اين مرحله به منظور تحليل كامل تر مفهوم مورد نظر از 
روش جمع آوری كيفی داده ها اســتفاده می شود. مرحله سوم شامل تركيب تحليل نظری 
همراه با بينش و بصيرت های كســب شده از مشاهدات تجربی و گزارش يافته ها می باشد. 
درواقــع داده های حاصل ازمرحله كار درعرصه بــا داده های حاصل از مرحله نظری مورد 
مقايســه قرار می گيرد و تعريف واضح و جامع از مفهوم مورد نظر ارائه می شــود )شوهانی، 
زمـان زاده، ايـــرج پور، ولی زاده ، 1394؛ زمـان زاده، ولی زاده، رحمانی، غفوری فرد ، 1395(. 
در مرحله  اول، اســناد و متون متعارف كه شامل نظريه ها وپژوهش های مرتبط به علم 
مديريت و روان شناســی و علوم اجتماعی است، بررسی شــده و داده های كيفی از طريق 
 تحليل اين اســناد اســتخراج شــدند. برای اين كار، كتب، پايان نامه ها و مقاالت مرتبط،

بــا كليدواژه فرهنگ پذيری و درونی ســازی ارزش هــا، از منابع مختلفی همچون مجالت 
مديريتی، ســايتهای علمی داخلی و خارجی از جمله نورمگز، مگيران، ايران داك، ساجه، 
پروكوســت و امرال جمع آوری شدند. سپس با استفاده از راهبرد تحليل محتوا و به روش 
استقرائی- قياسی، ابعاد ومؤلفه های فرهنگ پذيری از متون اسالمی )قرآن( استنباط شدند. 
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پس از تکميل داده های كيفی و شناسايی عوامل، برای روايی درونی و صحت اطالعات 
به دســت آمده از ابزار پرسشنامه استفاده شــد. در پژوهش كيفی روايی درونی يا ميزان 
اعتماد پذيری بيشتر به غنای داده ها، انسجام داده ها و توانايی تحليل پژوهشگر بستگی 
دارد.صحت به وســعت تأييد تفسير پژوهشگر توســط افراد ديگر اشاره می كند؛ يعنی 
اين سؤال پاسخ می دهدكه آيا افراد ديگر به غير از پژوهشگر نيز نتيجه گيری پژوهشگر  به 
را تأييد می كنند )ابوالمعالی، 1391(. بنابراين در اين مرحله از روش مثلث سازی نظريه 
حوزه قرار گرفته  اســتفاده شــد. در اين روش داده ها در اختيار دو نفر از متخصصين اين 
و با يک پرسشنامه نيمه ساختار يافته، اعتبار استنباط ها و مقوالت به دست آمده، سادگی 
استنادات و وضوح و پذيرش علمی آن ها بررسی گرديد و اصالحات مورد نظر آن ها اعمال شد.

مرحلــه دوم، كار در عرصه اســت. در اين مرحله با اســتفاده از يــک نمونه گيری 
هدفمند با مديران و معلمان دوره متوســطه اول شــهر تهران به منظور شناسايی نقش 
مدارس در فرآيند فرهنگ پذيری مصاحبه انجام شــد. بــرای مصاحبه در اين مرحله از 
پرسشنامه نيمه ساختار يافته استفاده شد كه شامل 5 سؤال بازپاسخ بود. به اين ترتيب كه 
 از تمام پاســخگوها سؤاالت مشابهی پرسيده شــد، اما آن ها آزاد بودند كه پاسخ خود را

 به هر طريقی كه مايل اند ارائه دهند، در اين مورد مسئوليت رمزگردانی پاسخ ها و طبقه بندی 
آن ها بر عهده محقق اســت. درنهايت در مرحله سوم براساس تحليل نظری و گزارش های 
به دســت آمده از واقعيات عينی در عرصه عمل، تحليل نهايی و تفسير يافته ها انجام شد.

جامعه  تحقيق درتحليل متون اســالمی، قرآن كريم و بررسی سيرة انبياء اولوالعزم و 
در بخش مصاحبه مديران و معلمان مدارس متوسطه دوره اول بود كه با روش هدفمند 
 وتا رســيدن به حد اشــباع مقوله ای نمونه گيری انجام شــد. معيار انتخاب افراد نمونه

از بين مديران و معلمانی بود كه بيش از 15 ســال در عرصه آموزشی و تربيتی مدارس 
 ســابقه تدريس و مسئوليت اجرايی دارند. تعداد 14 نفر به منظور شناسايی نقش مدرسه

در فرآيند فرهنگ پذيری دانش آموزان با مشخصات زير مورد مصاحبه قرارگرفتند.

سمتتحصيالت

مدیرمعاون )آموزشی یا پرورشی( معلمدكتریكارشناسی ارشدكارشناسی

572833تعداد
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در تحليل قرآن به شيوة استقرائی سيره پيامبران مورد بررسی قرارگرفت و كدگذاری 
در ســه سطح باز، محوری و منتخب انجام شــد.در تحليل مصاحبه های انجام شده نيز 
به همين ترتيب عمل شــد. بخش اول يافتن مقوالت مفهومی درداده ها درسطح اوليه ای 
ازانتزاع است )كدهای باز( دربخش دوم، يافتن ارتباطاتی بين مقوالت است كه از طريق 
كدگذاری محوری ودرپايان مفهوم سازی وگزارش اين ارتباطات درسطح باالتری از انتزاع 

است )كد منتخب(.

یافته های پژوهش 
   الف.  مرحله اول، تحليل نظری:  تحلیل محتوای متن قرآن کريم جهت تبیین 

فرآيند فرهنگ پذيری
در تحليل محتوای آيات قرآنی با هدف تبيين فرآيند فرهنگ پذيری، ابتداء بخشی از 
قرآن كه شيوه و سيره پيامبران را بيان می كند، مورد مطالعه قرار گرفت. پس از استخراج 
آيات مربوطه و استنباط پژوهشگر از آيات، كدهای باز به صورت مفاهيم ساده شده، تدوين 
گرديد و جداول تحليل متن تهيه شد. آيات استخراج شده و كدگذاری مقوالت به دست 

آمده در جدول ذيل آورده شده است.

جدول 2. تحلیل محتوای قرآن و کدهای باز استخراج شده

كدهای بازآیات

َناِت َوأَنَْزلَْنا َمَعُهُم الِْکَتاَب 1 é لََقْد أَْرَسلَْنا ُرُسلََنا بِالَْبِيّ
َوالِْميَزاَن ... )حديد، 25(.

ٍئ )اعراف، 171(. é ُخُذوا َما آَتْيَناُكْم بُِقوَّ

1. آگاهی بخشی
2. ارائه شواهد و ادله

3. بسترسازی برای بحث و گفت وگو
4. بيان داليل منطقی

é اْدُع إَِلی َسِبيِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِئ َواْلَمْوِعَظِئ اْلَحَسَنِئ 2
َوَجاِدْلُهْم بِالَِّتي ِهَي َأْحَسُن )نحل، 125(.

5. به كاربردن روش موعظه
6. استدالل متقن و مستحکم

7. بيان مقدمات مورد پذيرش مخاطب در ارائه داليل
8. عدم سوءاستفاده از ضعف فکری مخاطب

é َربََّنا َواْبَعْث ِفيِهْم َرُسواًل ِمْنُهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياِتَك ... 3
)بقره/ 129(، )جمعه/2( و )مؤمنون/32(.

é  َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ بِِلَساِن َقْوِمِه لُِيَبيَِّن َلُهْم ... 
)ابراهيم/4(

9. همزبانی و آشنايی با فرهنگ مخاطب
10. روان شناسی مخاطب )شناخت نقاط قوت و ضعف 

فرهنگ مخاطب(
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مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

 ë  سال هفتم
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ë 1401  تابستان

كدهای بازآیات

é ُقْل إِنِّي َعَلى َبيَِّنٍة ِمْن َربِّي ... )انعام/57(.4
é َوإَِذا ِقيَل َلُهُم اتَِّبُعوا َما أَْنَزَل اللَُّ َقاُلوا َبْل َنتَِّبُع َما أَْلَفْيَنا 

َعَلْيِه آبَاَءنَا ... )بقره /170(.

11. دعوت به خردورزی و تفکر
12. پذيرش آگاهانه و بر اساس تحقيق

13. پرهيز از تقليد كوركورانه

َعَلی الِل 5 لِلنَّاِس  َيُكوَن  لَِئلَّ  َوُمْنِذِريَن  ِريَن  ُمَبشِّ ُرُسًل   é
ٌئ َبْعَد الرُُّسِل .... )نساء/ 165(. ُحجَّ

14. بهره گيری از شيوه های انگيزشی
15. استفاده از هشدارهای الزم قبل از انجام عمل

16. تقويت گرايش درونی فرد با تشويق

é َيا َحْسَرًئ َعَلى اْلِعَباِد  َما َيْأِتيِهْم ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ َكاُنوا بِِه 6
َيْسَتْهِزُئوَن )يس/ 30(.

ُسِل َواَل َتْسَتْعِجْل  é َفاْصِبْر َكَما َصَبَر ُأوُلو اْلَعْزِم ِمَن الرُّ
َلُهْم ... )احقاف، 35(.

17. تحمل سختی ها در راه نهادينه كردن ارزش ها
18. داشتن صبر و استقامت
19. پرهيز از عجله و شتاب

20. اميد هميشگی به اصالح

é ... َوأَنَا َلُكْم نَاِصٌح َأِميٌن )اعراف، 68(.7
é َوَما َأْسـَأُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجـٍر ِإْن َأجـِْرَي ِإالَّ َعَلی 

َربِّ اْلَعاَلِميَن.  )شعرا/109(. 
é َفَلَنْسَأَلنَّ الَِّذيَن ُأْرِسَل إَِلْيِهْم َوَلَنْسَأَلنَّ اْلُمْرَسِليَن 

)اعراف/ 6(.

21. جهت گيری توحيدی
22. خدمت برای خدا
23. اخالص در عمل

24. خيرخواهی
25. مسئوليت پذيری

é َقاَل َيا َقْوِم َلْيَس ِبي َضَلَلٌئ َوَلِكنِّي َرُسوٌل ِمْن َربِّ 8
اْلَعاَلِميَن. )اعراف، 61(.

ُر َأْو َيْخَشی ... )طه،44(. é َفُقواَل َلُه َقْواًل َليًِّنا َلَعلَُّه َيَتَذكَّ

26. زبان مهرآميز
27. رعايت ادب و نزاكت اجتماعی

28. جذب مخاطب

é َواْحُلْل ُعْقَدًئ ِمْن ِلَساِني .َيْفَقُهوا َقْوِلي. )طه/ 28-27(.9
é َوُقْل َلُهْم ِفي أَْنُفِسِهْم َقْواًل بَِليًغا. )نساء، 63(.

29. روشن و واضح سخن گفتن
30. پرهيز از به كارگيری اصطالحات و واژه های پيچيده 

و دشوار
31. متناسب با سطح فهم و دانش مخاطب سخن گفتن

é َوإِنََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيٍم. )قلم، 4(.10
ا َغِليَظ  ِ لِْنَت َلُهْم َوَلْو ُكْنَت َفظًّ é َفِبَما َرْحَمٍئ ِمَن اللَّ

وا ِمْن َحْوِلَك ... )آل عمران/159(. اْلَقْلِب اَلْنَفضُّ

32. نرم خويی و مهربانی

جدول 2.  )ادامه(
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ë  سال هفتم
ë  شمارة  2

ë  شمارة پیاپی 23
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 تبیین فرایند فرهنگ پذیری براساس آموزه های اسالمی
 با تأکید برنقش مدارس

49 - 80  نیکو دیالمه   اکرم گودرزی   عطیه عظیمی

كدهای بازآیات

ـِْه َما َعِنتُّْم 11 é َلَقْد َجاَءُكْم َرُسوٌل ِمْن أَْنُفِسُكْم َعِزيٌز َعَلي
َحِريٌص َعَلْيُكْم بِاْلُمْؤِمِنيَن َرُءوٌف َرِحيٌم )توبه، 128(.

é َفَلَعلََّك بَاِخٌع َنْفَسَك َعَلى آَثاِرِهْم ... 

33. دلسوزی برای هدف
34. سخت كوشی در دستيابی به هدف

35. حرص در رسيدن به هدف

ِ بَِغْيِر ُسْلَطاٍن أََتاُهْم 12 é ِإنَّ الَِّذيَن ُيَجاِدُلوَن ِفي آَياِت اللَّ
ِإْن ِفي ُصُدوِرِهْم ِإالَّ ِكْبٌر َما ُهْم بَِبالِِغيِه )غافر، 65(.

é ُقْل إِنََّما أَنَا َبَشٌر ِمْثُلُكْم ... )كـهف، 110( 
 é َواْخِفْض َجَناَحَك لَِمِن اتََّبَعَك ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن 

)شعرا، 215(.

36. تواضع و فروتنی
37. پرهيز از تکبر و برتری طلبی

é َوَما َكاَن اْسِتْغَفاُر إِْبَراِهيَم ِلَبِيِه ِإالَّ َعْن َمْوِعَدٍئ َوَعَدَها 13
أَ ِمْنُه ِإنَّ إِْبَراِهيَم َلَوَّاٌه  ِ َتَبرَّ ا َتَبيََّن َلُه أَنَُّه َعُدوٌّ لِلَّ إِيَّاُه َفَلمَّ

َحِليٌم  )توبه /114(.
é ... َوَجاِهْدُهْم بِِه ِجَهاًدا َكِبيًرا )فرقان، 52(.

38. دوستی با دوستان خدا و دشمنی با دشمنان خدا
39. موافقت يا مخالفت با يک امر بر اساس رضای خدا و 

مبتنی بر سلوك نبوی
40. مرزبندی با دشمنان خدا، پيامبر و امام

14 ... َواْلَْرِض  َماَواِت  السَّ َفاِطِر  َولِيًّا  أَتَِّخُذ   ِ اللَّ َأَغْيَر  ُقْل   é 
)انعام، 14(.

وا َلْو ُتْدِهُن َفُيْدِهُنوَن )قلم، 9(. بِيَن َودُّ é َفَل ُتِطِع اْلُمَكذِّ

41. تأكيد بر انتقال فرهنگ های اصلی و ضروری
42. عدم نرمش در اصول

ًئ َيْهُدوَن بَِأْمِرنَا ... )سجده/24(.15 43. مصداق عـملی ارزش ها بودن، نه فقط نشان دادن é َوَجَعْلَنا ِمْنُهْم أَِئمَّ
ارزش

44. برخورداری از علم و صبر به صورت توامان
45. يقين داشتن به ارزش های ارائه شده

ِ ُأْسَوٌئ َحَسَنٌئ ... )احزاب،21(.16 é َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اللَّ
é َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌئ َحَسَنٌئ ِفي إِْبَراِهيَم َوالَِّذيَن َمَعُه 

)ممتحنه/4(.

46. الگو سازی
47. ارائه نمونه عملی

48. ارائه شاخص عملکرد

ـَاُس ُضًحی 17 يَنِئ َوَأْن ُيْحـَشَر الّن  é َقاَل َمْوِعُدُكـْم َيـْوُم الزِّ
)طه، 59(.

49. به كارگيری زمان مناسب برای ارائه مفاهيم مورد نظر
50. توجه به ميزان آمادگی مخاطب برای دريافت مفاهيم

51. توجه به حاالت و موقعيت مخاطب

é َواْجَعْل ِلي َوِزيًرا ِمْن َأْهِلي ﴿۲9﴾ َهاُروَن َأِخي ﴿۳0﴾ 18
 اْشـُدْد بِِه َأْزِري ﴿۳1﴾ َوَأشـِْرْكُه ِفي َأمـِْري ﴿۳۲﴾

)طه، 32-29(.
é َوَشاِوْرُهْم ِفي اْلَْمِر ... )آل عمران، 159(.

52. داشتن برنامه ريزی و تدبير برای فرآيند فرهنگ پذيری
53. تربيت نيرو برای فرآيند فرهنگ پذيری

54. شناسايی نيروهای هم هدف
55. مديريت

56. نظرخواهی و مشورت با مخاطبان در برخی امور
57. شخصيت دادن به مخاطب

جدول 2.  )ادامه(
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é اَل ُيَكلُِّف اللَُّ َنْفًسا ِإالَّ َما آَتاَها )طالق، 7(.19
é إنَّا َمَعاِشَر االْنِبَيآِء ُأِمْرنَا َأْن ُنَكلَِّم النَّاَس َعَلي  َقْدِر ُعُقولِِهْم 

)پيامبر اكرم ص(.
é خطابات قرآنی مثل »للعالمين« )فرقان، 1(، »للناس« 

)نساء، 126(.
é يا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا آِمُنوا )نساء، 136(.

58.  شناخت ظرفيت مخاطب
59.  توجه به اقشار مختلف و تنوع مخاطبان

 60.  به كارگيری روش های فرهنگ پذيری متناسب
با خصوصيات مخاطبين

ِبُمَصْيِطٍر 20 َعَلْيِهْم  َلْسَت  ٌر ﴿۲1﴾  ُمَذكِّ أَْنَت  إِنََّما  ْر  é َفَذكِّ
﴿۲۲﴾ )غاشيه، 21 و 22(.

é َفإِنََّما َعَلْيَك اْلَبَلُغ )آل عمران،20(.

61.  پرهيز از اجبار و زور
62.  فراهم آوردن بستری برای انديشيدن و پرسشگری 

متربی و در نهايت انتخاب آزادانه

َل َعَلْيِه اْلُقْرآُن ُجْمَلًئ َواِحَدًئ 21 éَ وَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا َلْواَل ُنزِّ
َكَذِلَك لُِنَثبَِّت بِِه ُفَؤاَدَك ... )فرقان،32(.

é آيات مربوط به تحريم شراب ، آيات مربوط به مراحل 
ابالغ رسالت پيامبر )ص(

63.  ارائه محتوا به صورت مرحله به مرحله
64.  پرهيز از حركت های دفعی و انتظارات زودبازده

é ... أَُيِحبُّ َأَحُدُكْم َأْن َيْأُكَل َلْحَم َأِخيِه َمْيًتا َفَكِرْهُتُموُه 22
... )حجرات،12(.

... اْلِكَبَر  ِعـْنَدَك  َيـْبُلَغنَّ  ِإمَّـا  ِإْحَسـانًا  َوبِاْلَواِلَدْيِن   é 
 )اسراء، 23(.

65.  برانگيختن احساسات مخاطب

َلَئ َفاْذُكُروا اللََّ ِقَياًما َوُقُعوًدا َوَعَلی ... 23 é َفِإَذا َقَضْيُتُم الصَّ
)نساء/103(.

ْمِس إَِلى َغَسِق اللَّْيِل َوُقْرآَن  َلَئ ِلُدُلوِك الشَّ é َأِقِم الصَّ
اْلَفْجِر... )اسراء/78(.

é ... َوُكُلوا َواْشَرُبوا َحتَّى َيَتَبيََّن َلُكُم اْلَخْيُط اْلَْبَيُض ِمَن 
اْلَخْيِط اْلَْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر... )بقره/ 187(.

66.  داشتن نظم در برنامه فرآيند فرهنگ پذيری
67.  داشتن زمان و مکان مشخص برای انجام كارها

é الَِّذيَن ُهْم َعَلى َصَلِتِهْم َداِئُموَن )معـارج، 23(.24
é َوالَِّذيَن ُهْم َعَلى َصَلِتِهْم ُيَحاِفُظوَن )معارج، 34(.

é َحاِسُبوا أَْنُفَسُکْم َقْبَل َأْن ُتَحاَسُبوا )پيامبر گرامی اسالم(.

68.  مداومت و استمرار در انجام يک كار
69.  ارزيابی عملکرد

70.  نهادينه بودن فرهنگ مورد نظر در خود مربیé أََتْأُمُروَن النَّاَس بِاْلِبرِّ َوَتْنَسْوَن أَْنُفَسُكْم... )بقره/44(.25
71.  هماهنگ بودن عمل و گفتار مربی

72.  پيشگام بودن در عمل

جدول 2.  )ادامه(
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ë  سال هفتم
ë  شمارة  2

ë  شمارة پیاپی 23
ë  تابستان  1401

 تبیین فرایند فرهنگ پذیری براساس آموزه های اسالمی
 با تأکید برنقش مدارس

49 - 80  نیکو دیالمه   اکرم گودرزی   عطیه عظیمی

در مجموع تعداد 72 كد باز در دوسطح كدگذاری محوری و منتخب طبقه بندی شد. 
يعنی ابتدا كدهای باز دارای مفهوم مشــابه شناسايی و در يک طبقه دسته بندی شدند 
)زيرمقوالت( ســپس همه آن ها در سه دسته از سطوح يادگيری شامل سطح شناختی، 
سطح عاطفی و سطح عملی قرار گرفتند. در نهايت زيرمقوالت در4دسته كدهای منتنخب 
)مقوالت( به ترتيب: راهبردهای فرهنگ پذيری، مقدمات، اصول و روش های نهادينه كردن 

ارزش ها جای گرفتند )طبق جدول ذيل(. 

جدول 3. کدگذاری محوری و منتخب مقوالت استخراج شده از تحلیل متن قرآن کريم

كدهای منتخبكدهای محوریمنبع كدهای باز

بينش و معرفت )شناختی(21

 جهان بينی 
توحيدی

 راهبرد 
فرهنگ پذیری

درونی سازی ارزش ها ) عاطفی(2، 23، 38، 39

مهارتی )عملی(40

)عاطفی- شناختی(فرهنگ شناسی9، 10

مقدمات

51 ،50 ،49
زمان بندی مناسب برای ارائه مفاهيم

)زمان شناسی(

شناختی- مهارتی 54 ،52
55 ،53

 نيروسازی و 
داشتن تشكيالت

مخاطب شناسی58، 59، 60

استقامت و بردباری17، 18، 19،20

درونی سازی ارزش ها
اصول)عاطفی(

گشاده رویی و اخالق نيک24، 32

حفظ كرامت انسانی26، 27، 28

 تالش مجاهدانه 33، 34، 56
در راه دستيابی به هدف

رفتار خاضعانه36، 37
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كدهای منتخبكدهای محوریمنبع كدهای باز

قاطعيت42 ،41 ، 45

)عاطفی- روانی(

اصول

الگویی )عامل بودن مربی(43، 41، 71، 72،73

61 ،57 ،56
مشاركت

فعال متربی

)عاطفی(تعهد و الزام درونی25

نقد و پرسشگری62
ارزشيابی و قضاوت 

)شناختی(

تدریج63، 64

 مهارتی 
)عملی(

صراحت بيان و وضوح پيام29، 30، 31

نظم66، 67

 ،11، ،8 ،7 ،6 ،4 ،1،2،3
69 ،13 ،12

دعوت به تعقل
 )دادن حق انتخاب 

بر اساس تدبير و تعقل(

شناختی 
 )یادآوری، تحليل، 

ارزیابی(

روش های نهادینه 
كردن ارزش ها

)عاطفی(انگيزه بخشی5، 14،15، 16، 65

الگوبخشی46، 47، 48

 مهارتی 
)عملی(

تمرین و تكرار68

39 ،38 ،23 ،2
درونی سازی ارزش ها

) عاطفی(

مهارتی )عملی(40

با توجه به يافته های پژوهش، چارچوب مفهومی از فرآيند فرهنگ پذيری بر اســاس 
تحليل محتوای قرآن كريم و سيره انبياء در نمودار 3، ارائه و تبيين می گردد.

شناختی- عاطفیعاطفی- روانی

مهارتی )عملی( شناختی )یادآوری، تحليل، ارزیابی و قضاوت( عاطفی

شناختی
)ارزشيابی و قضاوت(

مهارتی )عملی(

  

  

راهبردهای فرهنگ پذیری

مقدمات

جهان بينی توحيدی

درونی سازی ارزش ها )عاطفی(

 3. نيروسازی و 
داشتن تشكيالت

3. الگو بخشی 2. انگيزه بخشی

 4. تالش مجاهدانه
در راه رسيدن به هدف

شناختی- مهارتی

درونی سازی ارزش ها )عاطفی(

2. زمان بندی مناسب 
برای ارائه مفاهيم 

)زمان شناسی(

3. حفظ كرامت 
انسانی

2. گشاده رویی و 
اخالق نيک

1. فرهنگ شناسی

1. دعوت به تعقل ) دادن حق انتخاب بر اساس تدبير و تعقل(

1. استقامت و 
بردباری

شناختی- عاطفی

 4. مخاطب شناسی 
 و ارائه مفاهيم متناسب 

با ظرفيت مخاطب

4. تمرین و تكرار

5. رفتار خاضعانه

مهارتی )اصلی( بينش و معرفت )شناختی(



    

 7. الگویی 6. قاطعيت
)عامل بودن مربی(

 9. تعهد و
 الزام درونی

12. صراحت بيان و وضوح پيام

8. تعامل و مشاركت 
فعال متربی

 10. نقد و 
پرسشگری

13. نظم11. تدریج

  

اصول فرهنگ پذیری

روش های نهادینه كردن ارزش ها

نمودار3. چارچوب مفهومی از فرآیند فرهنگ پذیری بر اساس 
تحليل محتوای قرآن كریم با توجه به یافته های پژوهش

جدول 3.  )ادامه(
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شناختی- عاطفیعاطفی- روانی

مهارتی )عملی( شناختی )یادآوری، تحليل، ارزیابی و قضاوت( عاطفی

شناختی
)ارزشيابی و قضاوت(

مهارتی )عملی(

  

  

راهبردهای فرهنگ پذیری

مقدمات

جهان بينی توحيدی

درونی سازی ارزش ها )عاطفی(

 3. نيروسازی و 
داشتن تشكيالت

3. الگو بخشی 2. انگيزه بخشی

 4. تالش مجاهدانه
در راه رسيدن به هدف

شناختی- مهارتی

درونی سازی ارزش ها )عاطفی(

2. زمان بندی مناسب 
برای ارائه مفاهيم 

)زمان شناسی(

3. حفظ كرامت 
انسانی

2. گشاده رویی و 
اخالق نيک

1. فرهنگ شناسی

1. دعوت به تعقل ) دادن حق انتخاب بر اساس تدبير و تعقل(

1. استقامت و 
بردباری

شناختی- عاطفی

 4. مخاطب شناسی 
 و ارائه مفاهيم متناسب 

با ظرفيت مخاطب

4. تمرین و تكرار

5. رفتار خاضعانه

مهارتی )اصلی( بينش و معرفت )شناختی(



    

 7. الگویی 6. قاطعيت
)عامل بودن مربی(

 9. تعهد و
 الزام درونی

12. صراحت بيان و وضوح پيام

8. تعامل و مشاركت 
فعال متربی

 10. نقد و 
پرسشگری

13. نظم11. تدریج

  

اصول فرهنگ پذیری

روش های نهادینه كردن ارزش ها

نمودار3. چارچوب مفهومی از فرآیند فرهنگ پذیری بر اساس 
تحليل محتوای قرآن كریم با توجه به یافته های پژوهش
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   ب.  مرحله دوم، كار در عرصه:    مصاحبه نیمه ساختاريافته به منظور يافتن نقش
مدارس در فرآيند فرهنگ پذيری

در بخش دوم پژوهش پس از اســتقراء مؤلفه هــای قرآنی در فرآيند فرهنگ پذيری، 
نقش مدارس در فرآيندهای ســه گانه )آموزشی/ پرورشی/ سازمانی( در فرهنگ پذيری از 

طريق مصاحبه با مديران و معلمان احصاء شد )طبق جدول 7(. 

 جدول4. مؤلفه ها و زيرمؤلفه های روش های نهادينه کردن ارزش ها در مدارس 
بر اساس کدهای باز و محوری

كدهای بازكدهای محوریطبقه

ها
ش 

رز
ن ا

رد
ه ك

دین
ها

ی ن
ها

ش 
رو

 تمرین
 و تكرار

é تکرار و تمرين عملی

é تثبيت ارزش ها با تمرين و تکرار

é مداومت در بيان يک ارزش و تذكر پيوسته ارزش ها به روش های متنوع )تکرار و 
تمرين(

é ايجاد عالقه به يک رفتار با تکرار زياد و عادت

 گفت وگو
 و مناظره

é روش گفت وگو و گفتمان ) بيان تجارب(

é مباحثه

é پرسش و پاسخ

é نقد و وارسی كليپ و فيلم توسط فراگيران )نقد و مباحثه هدايت شده(

é فراهم كردن شرايط برای اظهارنظر آزادانه دانش آموزان

é تشکيل كالس های پرسش و پاسخ )گفتمان بين فردی(

é مباحثه گروهی با حضور معلم مسلط 

é پاسخگويی هوشمندانه به شبهات نوجوان

é برگزاری ميزگردهای آزادانديشی 

é گفت وگوی مستقيم با دانش آموزان 

é بيان تجربيات شخصی معلم در صحبت های مستقيم ) گفت وگو و انتقال تجارب(

é فرصت به دانش آموزان برای گفت وگو و بيان نظرات و تجربيات خود) خودبيانی / خود 
اظهاری فراگيران(
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كدهای بازكدهای محوریطبقه

ها
ش 

رز
ن ا

رد
ه ك

دین
ها

ی ن
ها

ش 
رو

)ادامه(
 گفت وگو 
و مناظره

é بحث دوستانه پيرامون ارزش های مطرح شده ) گفتمان ارزشی بين دانش آموزان و 
معلمان(

é فراهم بودن فضای بحث و گفت وگو در كالس های دروس عمومی

é پی بردن به شخصيت و طرز فکر دانش آموزان در خالل بحث ها و گفت وگوهای آزادانه

é هدايت بحث ها و گفت وگوهای پيش آمده در كالس برای بيان ارزش ها و فرهنگ 
موردنظر

é گفت وگو درباره ارزش ها و نتيجه گيری دانش آموز در انتهای بحث

روش های 
غيرمستقيم
)یادگيری 

 مبتنی
  بر تجربه
 و عمل(

é به كارگيری روش های غيرمستقيم ) تربيت عملی (

é مشاهده و ادراك حسی

é تربيت عملی ) آموزش غير مستقيم (

é جست و جوی مصاديق ارزش ها درمحيط زندگی

é كشف ارزش ها در بستر زندگی 

é آموزش به روش عملی )غير مستقيم(

é نشان دادن عملی ارزش ها در موقعيت های خارج از درس و مدرسه ) تربيت عملی( 

é يادگيری مشاهده ای

é ايجاد فرصت تجارب ملموس 

é استفاده از روش های تجربه كردن، مشاهده و لمس از نزديک، آزمايش و ... )يادگيری 
مبتنی بر تجربه(

é استفاده از فيلمهای مستند برای درس تاريخ )يادگيری مشاهده ای(

é ايجاد فرصت های ملموس و تجربه موقعيت های چالشی

é تمرين های عملی فراگير برای ارزش آفرينی با همراهی معلم 

é زمينه سازی و عدم به كارگيری روش های مستقيم در انتقال ارزش ها

é بيان نتايج و مزايای وجود يک ارزش در جامعه

é نشان دادن تأثير پذيرش ارزش های درست در بهبود زندگی روزمره

جدول 4.  )ادامه(
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كدهای بازكدهای محوریطبقه

ها
ش 

رز
ن ا

رد
ه ك

دین
ها

ی ن
ها

ش 
رو

تدریج

é تدريج و آموزش مرحله به مرحله ارزش ها

é ارائه مرحله به مرحله مفاهيم مطابق با سطح دانش آموز

é ارائه مفاهيم به صورت مرحله به مرحله و بيان مقدمه

انگيزه بخشی

é به وجود آوردن انگيزه از طريق ايجاد سؤال كردن

é استفاده از ابزارهای تشويقی توام با ارائه محتوای درست

é تشويق توام با آموزش جهت تعميق ارزش ها

é ايجاد رغبت برای انجام رفتار موردنظر با انگيزه های بيرونی

é ايجاد انگيزه درونی از مصاديق روش باطن به ظاهر ) تقويت و فعال سازی انگيزه های 
درونی نوجوان(

é خالقيت در انگيزه سازی

é ايجاد انگيزه با انجام كار گروهی

é تشويق و تقويت رفتارهای همسو با ارزش ها

é شرطی سازی مثبت

é تقويت باورهای توحيدی راهی برای ايجاد انگيزه

الگوسازی

é معرفی الگوهای عملی )الگو بخشی(

é پيشگام بودن معلم در پذيرش فرهنگ جديد و الگوقرار گرفتن )عامل بودن معلم و 
عوامل پرورشی و آموزشی به ارزش نوين(

é نشان دادن مصاديق عينی و عملی ارزش ها 

تأثيرپذيری دانش آموزان از يکديگر )الگو قرار دادن دانش آموزان برای يکديگر(

é كمک از دانش آموزان برجسته و موردعالقه همکالسی ها برای تثبيت ارزش ها

é بيان ارزش ها از زبان افراد محبوب و الگو در بين دانش آموزان

é معرفی شخصيت های تاريخی مذهبی برای درونی سازی ارزش ها 

é الگوبرداری دانش آموزان از معلم خود

جدول 4.  )ادامه(
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كدهای بازكدهای محوریطبقه

ها
ش 

رز
ن ا

رد
ه ك

دین
ها

ی ن
ها

ش 
رو

جذاب سازی

é ايجاد جذابيت با زيبا نشان دادن مصاديق فرهنگ موردنظر )جذاب سازی نمادها و 
سمبل های فرهنگی(

é استفاده از روش های انتقالی متعدد دارای خالقيت و جذابيت 

é برپايی نمايشگاه فرهنگی )برای عرضه كاال وخدمات فرهنگی(

معرفت سازی

é بيان فلسفه و ضرورت هر ارزش ) معرفت سازی (

é تأثيرگذار بودن روش رسيدن يک ارزش از باطن به ظاهر فرد )معرفت افزايی تدريجی 
نوجوان(

é تکرار و تمرين رفتار ارزشی با اصل معرفت افزايی

é تبيين ارزش ها به وسيله بيان دليل و فلسفه آن

é خودآگاهی درباره ارزش ها )تقويت خودآگاهی دينی(

é بيان علت شکل گيری يک ارزش و نياز به آن در جامعه

خودیاری 
فرهنگی

é كمک گرفتن از خود دانش آموزان )خودياری فرهنگی(

é آموزش مديريت ذهن به دانش آموزان ) تقويت ذهن آگاهی دانش آموزان(

 دعوت به 
تفكر و تعقل

é دعوت به تفکر و انديشيدن

é به كارگيری روش تدبر

é استنباط و مکاشفه و تدبر قرآنی

é تقويت قدرت نقد فراگيران برای تحليل وقايع و مستندات تاريخی 

é ترغيب دانش آموز به تفکر درباره رفتار و نتايج آن )خودمراقبتی در دانش آموزان (

é فراهم كردن فرصت انديشيدن، نقد و قضاوت كردن 

 مشاركت 
و نقش فعال 

فراگير

é مشاركت فعال دانش آموزان در امور پرورشی 

é استفاده از مشاركت دانش آموزان در مرحله تکرار و تمرين و تثبيت ذهنی

é تعامل و مشاركت خالقانه دانش آموزان

é انتقال نقش محوری در كالس از معلم به دانش آموز

جدول 4.  )ادامه(
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كدهای بازكدهای محوریطبقه

ها
ش 

رز
ن ا

رد
ه ك

دین
ها

ی ن
ها

ش 
رو

مسئوليت دهی
é مسئوليت پذيری دانش آموزان و كنترل و هدايت غيرمستقيم آن ها

é دادن اختيار و آزادی عمل و افزايش قدرت تصميم گيری

 رویكرد 
تلفيقی آموزش

  نه 
موضوع محوری

é بيان مفاهيم اخالقی در درس قرآن 

é استفاده از محتوای كتاب درس دينی برای بيان ارزش ها

é ظرفيت باالی دروس علوم انسانی در ايجاد فضای گفت وگو و بحث های آزادانه

é استفاده از محتوای كتب درسی تاريخ برای بيان ارزش ها )هويت دينی/ ملی(

استفاده از 
 رسانه های 

 نوین 
آموزشی 

é جذاب سازی تدريس با به كارگيری روش های نوين )استفاده از تکنولوژی های روز(

é به كارگيری روش تصويرسازی

پوستر،  نصب  )كليپ،  مختلف  تکنولوژيکی  ابزارهای  با  ذهن  در  ارزش ها  تثبيت   é
انيميشن، فيلم، برگزاری مسابقه كتاب خوانی و ...(

é استفاده از رسانه و جلوه های سمعی و بصری در كالس درس

پروژه های 
مشترک بين 

درسی

é طرح ريزی پروژه های مشترك بين دروس مختلف

é انجام پروژه های مشترك بين دروس مختلف جهت انتقال ارزش ها 

بازی

é كمک گرفتن از روش بازی برای تمرين و تکرار مفاهيم 

é استفاده از روش تمرين و تکرار در قالب بازی

آن ها  خالل  در  مدنظر  ارزش های  بيان  و  مدرسه  در  مختلف  بازی های  طراحی   é
)بازی های آموزشی( 

é افزايش تأثيرپذيری از معلمان از طريق انجام بازی های گروهی )آموزش اثربخش از 
طريق بازی گروهی(

جدول 4.  )ادامه(
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كدهای بازكدهای محوریطبقه

ها
ش 

رز
ن ا

رد
ه ك

دین
ها

ی ن
ها

ش 
رو

 برگزاری
 اردوها و 
مسابقات

كرسی های  همايش ها،  مسابقات،  اردوها،  برگزاری  با  دانش آموز  در  رغبت  ايجاد   é
آزادانديشی و ...

é برگزاری مسابقات و جشنواره های كتاب خوانی 

é برگزاری اردوهای علمی/ فرهنگی 

é مسافرت های هدفمند در انتقال ارزش های اخالقی

é ارائه ارزش ها در يک محيط صميمی و دوستانه مثل اردوها )تقويت و ايجاد جو 
دوستانه و صميمی(

é تدريس معکوس در محتوی درسی قرآنی / معارفی و علوم اجتماعیتدریس معكوس

روش اقناع در 
انتقال ارزش ها

é به كارگيری روش اقناع

همگرایی و 
 واگرایی 

در آموزش 
ارزش ها

é به كارگيری روش های همگرا و واگرا در كنار هم برای نهادينه سازی ارزش ها

é استفاده از روش های همگرا برای تثبيت يادگيری و شناخت

é استفاده از روش های واگرا برای ايجاد توانايی ايده پردازی و حل مسأله 

ظرفيت آفرینی 
ارزشی

é استفاده از موقعيت های پيش آمده در كالس برای بيان ارزش ها

بحث و  نتیجه گیری   .....................................................................................................
براســاس هدف پژوهش حاضر كه تبيين فرآيند فرهنگ پذيری براساس آموزه های 
اســالمی بود، يافته ها نشــان داد: راهبرد اصلی در فرآيند فرهنگ پذيری تقويت توحيد 
باوری است كه در سه بعد شــناختی )بينش ومعرفت(، عاطفی )درونی سازی ارزش ها( 
و عملی)مهارتی( جلوه گر می شــود. اين اصل با يافتة اسدی )1388( مبنی بر دو راهبرد 
همگرايی و واگرايی - يعنی رســيدن به يک جهان بينی توحيدی، مطابقت دارد. تعامل 
مبتنــی بر توحيدباوری و ايجاد جهان بينی توحيدی هم در متربی و هم در مربی و كليه 

جدول 4.  )ادامه(
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عامالن مؤثر دراين فرآيند اســت. دانش آموزی كه باور توحيدی داشته باشــد انگيزه اش 
برای يادگيری و پذيرش ارزش های صحيح بيشترخواهد بود. معلمی كه به توحيد اعتقاد 
قلبی داشــته باشــد ســعی می كند كار را به بهترين نحو و برای رضای خدا انجام دهد. 
نتيجه استقامت و بردباری بيشتری خواهد داشت ضمن اينکه تالش بيشتری می كند  در
تا ارزش های صحيح را به شاگردانش منتقل كند. به عبارتی توحيدباوری عامل مهم اقناع 

الگوهای ارتباطی است.
طبق يافته ها، برای رسيدن به اين فرهنگ پذيری مقدماتی الزم است كه با بسترسازی، 
جريان فرهنگ پذيری را تســهيل و زمينه را برای انتقال ارزش ها، پذيرش، اصالح، تغيير 
و تکميل فرهنگ فراهم ســازد. براســاس يافته های اين پژوهش قبل از شــروع فرآيند 
فرهنگ پذيری الزم اســت كه شناخت فرهنگ )فرهنگ شناســی(، زمان شناسی و ارائه 
مفاهيم در زمان های مناســب، نيروسازی و داشتن تشــکيالت و مخاطب شناسی وارائه 
 مفاهيم متناسب با ظرفيت افراد صورت بگيرد. اين يافته، همسو با يافته های محقق الهی زاده

)1394( اســت. وی در پژوهش خود به برخی از اين مقدمات از جمله شناخت فرهنگ 
زمانه، نيازسنجی و نيروسازی اشاره كرده است. همچنين خاكپور، رنجبر همقاوندی و گلی 

)1392( نيز به اين موارد تحت عنوان فضاسازی اشاره كرده اند. 
در جريان فرهنگ پذيری اصولی وجود دارد كه عدم رعايت آن ها سبب خلل و نقصی 
در اين فرآيند می شود. نويسنده در اين پژوهش با تحليل محتوای قرآن به 13 اصل دست 
يافته كه عبارت اند از: استقامت و بردباری، گشاده رويی و اخالق نيک، حفظ كرامت انسانی، 
تالش مجاهدانه در راه رسيدن به هدف، رفتار خاضعانه، قاطعيت، الگو و عامل بودن مربی، 
تعامل و مشــاركت فعال متربی، تعهد و الزام درونی، نقد و پرسشگری، تدريج، صراحت 
بيان و وضوح پيام و نظم. ســپس نويســنده هركدام از اين اصول را در سطوح يادگيری 
كه شامل بعد شــناختی، عاطفی و عملی است، قرار داده است. اين اصول به دست آمده 
بخشی از يافته های پايان نامه الهی زاده )1394( از جمله اصل استقامت و بردباری، رفق  با

و مدارا، انعطاف پذيری، تکريم، صراحت بيان و... همسو می باشد.
 مؤلفه احصاء شــده ديگر در تحليل محتوای قرآنــی، روش فرهنگ پذيری بودكه در

 4 دسته معرفی شد ازجمله: دعوت به تعقل )دادن حق انتخاب بر اساس تدبير و تعقل(، 
 انگيزه بخشــی، الگوبخشی و تمرين و تکرار به كار گرفته می شود كه روش دعوت به تعقل 
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در سطح شناختی )يادآوری تحليل، ارزيابی و قضاوت(، روش انگيزه بخشی در بعد عاطفی 
و روش های الگوبخشی و تمرين و تکرار هم در بعد مهارتی قرار دارند. برخی از اين روش ها 
در پژوهش های حاجی احمدی )1385(، الهی زاده )1394(، شــريفی و جعفری نســب 
 )1394(، شايگان و سهرابی )1396(، اسحقی شــرف آبادی )1391( و درويش )1395(

نيز آمده است. 
 در بخــش دوم در مرحله كار در عرصــه، به منظور احصای تجارب مديران و معلمان

در سطح مدارس براساس مؤلفه های شناسايی شده، پس از انجام مصاحبه با آن ها، دو دسته 
نقش شناســايی شد. دسته اول، آموزشی ؛ روش های مستقيم ) تمرين و تکرار در فرآيند 
 تدريجی(، روش های غيرمستقيم )يادگيری مبتنی برتجربه وعمل(، روش نيمه مستقيم

)بحث و گفت وگو، مناظره( و دســته دوم، انگيزه بخشــی؛ )خوديــاری فرهنگی و روش 
اقناع فرهنگــی و... (. در ميان اين نقش ها، نقش آموزش نيمه مســتقيم از جمله بحث 
و گفت وگــو و مناظره از بيشــترين تأكيــد و فراوانی كدهای باز و همچنين براســاس 
نظرات مصاحبه شوندگان پركاربردتر بيان شده اســت. عالوه بر اين استفاده از روش های 
غيرمســتقيم و مبتنی بر تجربه و عمل و نيز روش انگيزشی اقناع كردن می تواند بسيار 
مؤثر باشــد. اين يافته ها با بخشــی از يافته های پژوهش های توكلی و زارعان )1394(، 
شريفی و جعفری نسب )1394(، انصاری و محسنی پور )1397(، درويش )1396( و علوی 

و حاج غالمرضايی )1391( مطابقت دارد.
 اين پژوهش نيز همانند ساير پژوهش ها محدوديتهايی را در مسير اجرايی داشت.  از جمله

محدوديــت زمانی به علــت دو مرحله  ای بودن روش پژوهــش. در اين روش محقق بايد 
 صبر و حوصله ی زيادی را برای اســتخراج و دسته بندی مفاهيم و مقوالت متحمل شود

 تا بتواند تفسير خوبی از يافته ها ارائه دهد. در دسترس نبودن متخصصان و صاحب نظران 
در حوزة تعليم و تربيت جهت انجام مصاحبه را می توان يکی ديگر از محدوديت های پژوهش 
نام برد. همچنين به دليل شــرايط پيش آمده در كشور به دليل شيوع ويروس كرونا امکان 
مصاحبه حضوری با معلمان و مديران به دليل تعطيلی مدارس وجود نداشت و مصاحبه ها 
از طريق ارسال پرسشنامه به ايميل افراد و يا گفت وگو در فضای مجازی و در برخی موراد 
به شيوه تركيبی ) حضوری/ گفت وگوی تلفنی و در شبکه های اجتماعی( صورت گرفت. 
عالوه بر اين تعطيلی كتابخانه ها نيز دسترســی به منابع كتابخانه ای را دشــوار می نمود.
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در پايان محقق به برخی پيشنهادات پژوهشی اشاره می كند. بهتر است در پژوهش های 
بعدی شرايط ساخت پرسشنامه و اعتباريابی آن در مدارس متوسطه اول جهت سنجش 
ميزان فرهنگ پذيری دانش آموزان فراهم شــود. همچنين برای بررســی دقيق تر مرحله 
دوم پژوهش و تعميم آن، تحقيق مشابهی در مورد پايه ها و مقاطع تحصيلی ديگر انجام 
گيرد. امکان ســنجی مؤلفه های مفهومی فرآيند فرهنگ پذيری از ديدگاه اسالم از طريق 
موردكاوی های كمی و كيفی بررســی و تبيين شود. عالوه بر اين الزم است نتايج پژوهش 
حاضر در قالب كارگاه ها و سمينارهايی ويژه در اختيار مربيان و دست اندركاران در حوزة 
تعليم و تربيت مخصوصاًًً معلمان قرار گيرد. همچنين مدارس بايد يک بازنگری در اهداف 
و اولويت بندی آن ها داشته باشند و برنامه های فرهنگی را با برنامه ريزی بيشتر و كيفيت 

بهتر در مدارس اجرا كنند تا تأثيرگذاری الزم را داشته باشد.

تشّکر و قدردانی
 بدین وسیله از کلیه کسانی که در انجام این پژوهش همکاری کردند

 تشّکر و قدردانی نموده، بی شک بدون یاری آن ها انجام این پژوهش میسر نبود.
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