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دكتر جواد كيهان

دكتر سيد صادق نبوي

دكتر عبداله رشيدزاده

زهرا سادات نيری پور
دكتر مريم برادران

 دكتر محمدرضا يوسف زاده چوسری
دكتر مرتضی شاه مرادي

طراحى مدل راهبردهاى آموزش مذهبى 
كودكان پيش دبستانى در خانواده 
(پژوهشى آميخته)   

الزامات حمايت سازمانى ادراك شده 
در مدرسه صالح 
در سند تحول آموزش و پرورش

اثربخشى آموزش برنامه مبتنى بر معنويت
 وآموزه هاى اسالمى بر اضطراب و تاب آورى تحصيلى

بررسى ميزان عمل به هنجارهاى اسالمى
توسط دانش آموزان پسر دورة متوسطه 
از ديدگاه معلمان و مديران مدارس و ارائة راهكارهاى عملى

ارائه مدل برنامة درسى تربيت سياسى
بر اساس ساحت تربيت اجتماعي ـ سياسي 
سند تحول بنيادين آموزش وپرورش 
براى دانش آموزان دورة متوسطه اول

محبوبه سيستاني اهلل آبادي
دكتر محبوبه البرزي

دكتر فريبا خوشبخت

رابطه بين متغيرهاى هوش معنوى والدين 
و معلمان و شادكامى دانش آموزان دوره ابتدايى:
 نقش واسطه گرى بهزيستى معنوى دانش آموزان



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پژوهش و ارزشیابی    6( فضا و تجهیزات   )5

اطالعات مربوط به فصل نامه 
و شرايط پذيرش مقاالت



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

گیرد(.
• بحث و نتیجه گیری: مقایسه یافته ها با پیشینه یا تطبیق با مبانی نظری، تفسیر نتایج، مقایسه نتایج به دست 

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

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

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

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

�و�:� �قا� باید � اساس یا��ه �ی �ود ����ھادات ���ص و کار�دی �ای �خا���ن و د�ت ا�درکاران �ع��م  و ���� ارا� �ند.� �قا� باید � اساس یا��ه �ی �ود ����ھادات ���ص و کار�دی �ای �خا���ن و د�ت ا�درکاران �ع��م  و ���� ارا� �ند.
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دكتر عبداله رشیدزاده*   

چکیده
این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش برنامه مبتنی بر معنویت و آموزه های دین 
اسالم بر اضطراب تحصیلی و تاب آوری تحصیلی دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه صورت 
گرفت. پژوهش حاضر از نظر روش شناســی جزء طرح های نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون، 
پس آزمون با گروه کنترل بود . جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان پســر دوره دوم 
متوسطه شهر تبریز در سال تحصیلی 1398- 1399 تشکیل می دادند. برای انتخاب نمونه مورد 
پژوهش از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد. برای  این منظور تعداد 40 نفر 
از دانش آموزان انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. 
سپس 11 جلسه آموزشی در مورد گروه آزمایش اجرا شد و گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت 
نکرد و روال عادی خود را طی کردند. برای پیش آزمون و پس آزمون از پرسش نامه های اضطراب 
امتحان و تاب آوری تحصیلی استفاده شد. سپس داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس 
تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که آموزش برنامه مبتنی 
بر معنویت وآموزه های دین اسالم بر کاهش اضطراب تحصیلی و نیز افزایش تاب آوری تحصیلی 

دانش آموزان اثرگذار بوده است. 

واژگان کلیدی:   اضطراب تحصیلی؛ تاب آوری تحصیلی؛ معنویت و آموزه های اسالمی؛ دانش آموزان

ï تاریخ پذیرش: 04/ 06/ 1399  ï تاریخ دریافت:  10/13/ 1398  

* نویسنده مسئول: دکترای تخصصی روان شناسی تربيتی ، دانشكده روان شناسی و علوم تربيتي ، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران  .............................
 Email: rashidzadea@yahoo.com

 اثربخشی آموزش برنامه 
مبتنی بر معنویت وآموزه های اسالمی 

بر اضطراب و تاب آوری تحصیلی 
دانش آموزان
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 ë  سال پنجم
 ë 1 شمارة
ë 14 شمارة پیاپی
ë 1399 بهار

مقدمه
مسائل تحصیلی، بخش قابل توجهی از فشارهای دوره نوجوانی را تشکیل می دهد. 
دشــواری و پیچیدگی دروس، جّو رقابتی ســنگین بین فراگیران، معّلمان انعطاف ناپذیر، 
معیارهای نامتعارف ارزیابی و محیط ســرد و غیرهمدالنة کاس، از جملة این فشــارها 
هســتند. وجود این فشــارها و چالش ها همراه با تغییرات شناختی و اجتماعی سریعی 
که در این دوره اتفاق می افتد، وضعیتی دشــوار را بــرای دانش آموزان نوجوان به وجود 
می آورد که حتی ممکن است به شکست یا انصراف آنان از تحصیل منجرگردد )سیف، 
درتــاج و عیســی بخش،1397 (. از ســوی دیگر کــودکان و نوجوانان در جریان رشــد 
انــواع مختلفی از اضطراب به ویژه اضطراب آموزشــگاهی را تجربه می کنند که یکی از 
انواع آن، اضطراب امتحان1 اســت. اضطراب پدیدهای رایج است که موجب عملکرد 
 تحصیلی ضعیف و یا انصراف از تحصیل در میان دانش آموزان سرتاســر جهان می شود

)Dawood, Ghadeer, Mistsu, Almutary & Alenezi, 2016( ن. 

اضطراب امتحان احســاس پریشــانی، بیم و ناآرامی است که توسط دانش آموزانی 
 .)Shraddha, P. & Nanda, 2016( که از افتادن در امتحـــان می ترسنـد تجربـه می شـــود
اضطراب امتحان به عنوان یک پدیده متداول و مهم آموزشی، رابطه تنگاتنگی با عملکرد 
و پیشــرفت تحصیلــی دانش آمــوزان دارد )Trifoni, & Shahini, 2011(. در ســال های 
 اخیر اضطراب امتحان و ابعاد آن یکی از وســیعترین حوزه های پژوهشــی بوده اســت

)Dawood, Ghadeer, Mistsu, Almutary, & Alenezi, 2016(. اضطراب امتحان، مشــکل 

آموزشــی مهمی است که در میان دانش آموزان و دانشــجویان شایع است و سامتی و 
بهزیستی روانی آنان را تحت تأثیر قرار می دهد و موجب کاهش عملکرد تحصیلی آنان 
می شــود)Zou, Leon, Yao, Hu, Lu, et al, 2017(. اضطراب امتحان یکی از مسائل جدی 
جامعه امروزی است )Peleg, Deutch, & Dan, 2016(. فتحی، برمزیار و محبی)1396( در 
تحقیقی اشاره کردند که همبستگی معکوس و معنی داری بین اضطراب امتحان و معدل 
دانش آموزان مورد بررســی وجود دارد. هم چنین شیرازی)1394( در تحقیقی نشان داد 

که41/1 درصد از دانش آموزان متوسطه اضطراب امتحان داشتند. 
اضطراب حالتی اســت که تقریبًا در همه انســان ها در طول زندگی شان به درجات 

1. .test anixity
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مختلف بروز می کند، به طوری که هر کس در زندگی خود حداقل یک بار این احســاس 
را تجربــه کــرده اســت )File, & Hyde, 2012(. وجــود  اندکی اضطراب در انســان هم 
طبیعــی و هــم الزم اســت، ولی اگــر از حد بگذرد بــرای او مشکل ســاز خواهد بود، 
 به طوری که با داشــتن اطاعــات و مهارت قادر نخواهد بود امتیاز الزم را کســب کند

 . )Richardson- Jones, Craige Nguyen, Kung, Gardier, Dranovsky, et al, 2011(

اضطراب امتحان به عنوان اضطراب موقعیتی در نظر گرفته می شــود و دارای دو بعد 
شــناختی1 و عاطفی2 است. بعد عاطفی که نگرانی نامیده می شود، واکنش فیزیولوژیکی 
یا همــان هیجانی اســت و به عنوان برانگیختگــی فیزیولوژیکی مرتبط با اســترس در 
 . )Lowe, Lee, Witteborg, Prichard, Luhr, Cullinan, et al, 2008( نظــر گرفتــه می شــود 
جنبه برانگیختگی- هیجانی اضطراب امتحان فیزیولوژیکی است و باعث می شود که فرد 
احســاس تنش، فشار روانی، دلهره، عصبانیت، ناآرامی، افزایش ضربان قلب و عائمی 
از این قبیل را داشته باشد )Wren, 2000(. بعد شناختی توصیف کننده تحریفات مربوط به 
.)Ashcraft  & Krause, 2007( خود و افکار منفی مرتبط با توانایی تحصیلی و هوشی است 

بعد رفتاری3 اضطراب امتحان همسو با بعد شناختی رشد کرد و موردتوجه قرار گرفت.  این 
بعد متمرکز بر مهارت هایی است که بر پاسخ های استرسی خودمختار تأثیر گذاشته و آن را 

 .)Wren, 2000( تغییر می دهد چیزی که مداخات شناختی از عهده آن برنمی آیند
 اضطــراب امتحان معموال بین 10 تا 11 ســالگی شــکل می گیرد، ثبــات می یابد و 
تا بزرگســالی ادامه پیدا می کند )جناآبادی و علی احمــد، 1397(. اضطراب امتحان نوع 
شــایعی از اضطراب عملکرد اســت که بین 10تا20 درصد دانش آموزان و دانشجویان 
بــه آن دچار می شــوند )جناآبادی، ناســتیزایی و جال زایــی، 1395(. عوامل متعددی 
در اضطــراب امتحــان دخیل هســتند. از جمله ایــن عوامل می توان بــه عوامل فردی، 
آموزشگاهی، اجتماعی و خانوادگی اشاره کرد )شعیری، مامیرزایی، پروری، شهمرادی 
و  هاشــمی،1383(. در پژوهشــی نتایج نشان داد که میزان شــیوع اضطراب امتحان در 

دانش آموزان دختر دبیرستانی سقز 25/62% می باشد )سپهریان و رضایی،1389(. 

1. Cognitive aspect
2. Emotional aspect 
3. Behaviore
4. resiliency
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 مرور پیشینة پژوهش نشــان دهنده اهمیت عوامل فردی مرتبط با اضطراب امتحان 
اســت. ازجمله عوامــل فردی مرتبط بــا اضطراب امتحــان عبارت انــد از: اضطراب 
خصیصه ای، پایین بودن عزت نفس، شخصیت و اعتمادبه نفس،  ترس اجتماعی و افکار 
منفــی )اکبری و یزدی، 1388(. از ســویی مقاومت موفقیت آمیــز در برابر موقعیت های 
چالش برانگیز، باعث می شود افراد علی رغم مواجه با استرس های مزمن و تنیدگی ها از 
آثار نامطلوب آن کاسته و سامت خود را حفظ کنند.  این مسئله به معنای تاب آوری یکی 
از سازه های تأثیرگذار در افزایش بهره وری آموزشی است که طی ده سال گذشته توجه 

بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است. 
 تــاب آوری به فرایند پویای انطباق و ســازگاری با تجارب تلخ و ناگوار در زندگی 
گفته می شــود)Rojas, 2015(. تاب آوری ســازه ای با ابعــاد تحصیلی، رفتاری و هیجانی 
اســت، تاب آوری تحصیلی1 به مثابه توانایی دانشــجویان و دانش آموزان برای مواجهه 
کارآمــد با موانــع، محدودیت ها، تهدیدها و چالش های زندگی تحصیلی مفهوم ســازی 
می شود)Martin, & Marsh, 2014(. تاب آوری تحصیلی در مفهوم کلی، اشاره به پروسه، 
ظرفیتی از ســازگاری موفقیت آمیز با وجود شــرایط نامطلوب و به عنوان شــاخصی از 
ســازگاري با مدرسه و پیش بینی کننده اي قوي براي مشارکت در کاس و انگیزه مطالعه 
به شــمار می آیــد )Martin & Marsh, 2014 (. آنها هم چنین اعتقــاد دارند که تاب آوری 
در محیط آموزشــی مدرسه و سایر موقعیت های زندگی به رغم مصائب و دشواری های 
محیطی به عنوان احتمال موفقیت بسیار باال به شمار می رود. از سـوی دیگـر آنان معتقدند 
که تاب آوری تحصیلی تنهـا محـدود بـه دانش آموزان دارای پیشینه و شرایط نـامطلوب 
نیســـت، بلکه همـــة دانش آموزان در فرآینـــد تحصـیلی خـــود، سطوحی از عملکرد 
ضـعیف، نامایمـات، چالش ها و شکست ها را تجربه می کنند. تاب آوری توانایی انسان 
برای سازگاری در برابر مصیبت ها، ضربه ها، درد و رنج ناشی از گرفتاری ها و محرک های 
تنــش زای با اهمیت در زندگی اســت . افراد با تاب آوری باال در شــرایط اســترس زا و 
موقعیت های ناگوار ســامت روان شــناختی خود را حفظ می کننــد )خالدیان، ارجمند 
کرمانی و امینی، 1397(. تاب آوری تحصیلی را می توان به عنوان تمایل به خوداصاحی 

1 academic resiliency
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تعریف کرد که فرد را برای قرار گرفتن در مســیر درســت رشد، حتی در شرایط دشوار 
برمی انگیــزد. به بیان دیگر فرد تاب آور را می توان فردی مقاوم و انعطاف پذیر دانســت 
که برای التیام دادن ســریع، بهتر شــدن، غلبه بر انواع چالش هــا، فاجعه ها، بحران ها و 
مشــکات فردی توانایی دارد)Coşkun, Garipağaoğlu, & Tosun, 2014(. دانش آموزان 
دارای تاب آوری تحصیلی مهارت های غیرشــناختی کلیدی از جمله خودارزیابی مثبت 
از موقعیت و وضعیت تحصیلی شان و حس کنترل بر عملکرد تحصیلی در مدرسه را از 

 .)Gutman & Schoon, 2013( خود بروز می دهند
 تورس و ترنر)Torres & Turner, 2016( و فوئنتی، لوپز گارسیا ، ماریانو ورا، مارتینز ویسنتز 
)Fuente, López- García, MarianoVera, Martínez- Vicente, Zapata, 2017( و همکاران 

در تحقیقات خود رابطه مثبت و معنی دار تاب آوری و خود کارآمدی با اضطراب امتحان 
را نشــان داده اند. تســیریگوتیس ولوکــزاک) Tsirigotis, Łuczak, 2018( در تحقیقی بیان 
داشتند افراد و گروه های تاب آور مجهز به مجموعه ای از ویژگی های مشترک اند که آنها 
را بــرای غلبه بر دگرگونی ها و فراز و نشــیب های زندگی آمــاده می کند و هم چنین آنها 
اشــاره داشــتند که میزان تاب آوری در افراد مضطرب نســبت به جمعیت عمومی کمتر 
است. نصیرزاده ، محمد رضایی و محمدی فر)1397( در تحقیقی نشان دادند که آموزش 
تاب آوری باعث کاهش احســاس تنهایی و اضطراب دانش آموزان دختر دبستانی شده 

است. 
 یافته های مطالعه حســینی و امیری)1394( نشــان داد بین تــاب آوری و اضطراب 
دانش آموزان همبستگی منفی وجود دارد. پژوهش زارعی)1394( نشان داد که تاب آوری 
و راهبردهای خودکارآمدی، شــناختی و فراشناختی، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را 
به صورت مثبت و اضطراب امتحان، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را به صورت منفی 
پیش بینی می کنند. حاج حســینی، ســلیم احمد، اژه ای و نقش)1397( در تحقیقی به این 
نتایج دست یافتند که می توان با استفاده از تاب آوری اضطراب مرگ نوجوانان متاثر از 

جنگ را کاهش داده و در بهبود سامت عمومی آنان اقدام نمود. 
 رویكردهاي مختلف، خاســتگاه اضطــراب را به عوامل متفاوتي نســبت داده اند. 
دین اســام، ضعف ایمان، دوري از یاد خدا و از خودبیگانگي انسان را، منشأ اضطراب 
و اســترس معرفي مي كند )طه:124؛ رعد:28؛ بقره:38؛ زمر:22؛ طباطبائي، 1371 ، ج 8، 
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ص346؛ مكارم شیرازي، 1374 ، ج 13، ص328(. اندیشمندان اسامی بر این اعتقادند که 
تأمین نیازهاي روانی و عاطفی انسان در گرو معنویت و دین نهفته است و با تمسک به 
قرآن و ســیره علمی و عملی ائمه معصومین )ع( می توان به آرامش، سامت و سعادت 
دست یافت. شهید مطهری)1379( می فرماید:»ایمان باعث بهجت و انبساط، خوش بینی، 
روشنی  دل، آرامش، امیدواري، آرامش خاطر، لذت معنوي و کاهش ناراحتی ها و بهبود 
روابط اجتماعی می شود«. آرامش پدیده الهی است که بر دل هاي مؤمنان و افراد با ایمان 
فرود می آید و در قرآن مجید نیز به این مطلب اشاره گردیده است:« او کسی است که بر 

دل هاي مؤمنان آرامش فرو فرستاد« ) قرآن: فتح/28(. 
 نقش معنویت و مذهب در بیماری و ســامت در ســال های اخیر مورد توجه قرار 
گرفته اســت به طوری که برخی معتقدند که معنویت بخشــی ازمدل زیســتی، روانی و 
اجتماعی اســت )کمری و فوالدچنگ، 1395(. افرادی کــه در حیطه معنوی به صورت 
ســالم پرورش می یابند احتمال بیشــتری دارد که در موقعیت های مختلف زندگی موفق 
باشــند. عاوه بر این در اثر درمان معنوی مبتنی بر اسام مراجعان از خداوند رهنمود و 
ارشاد می خواهند تا آنان را در کنارآمدن با مشکات کمک کند که این خود باعث افزایش 
امیدواری، خوش بینی و انجام به موقع کارها می شود )کمری، زارعی، ریحانی، شیرچنگ 
و امامی، 1394(. در جامعة ایرانی و اســامی ما، بســیاری از رفتارها در زندگی فردی و 
اجتماعی افراد، مســتقیم یا غیرمســتقیم متأثر از آموزه ها و باورهای دینی اســت که در 
مفاهیم و رفتارهای دینی همچون توکل، صبر، نماز، دعا، نیایش و مراقبه تعریف می شود. 
آموزه هــای دینی و معنویت به افراد کمک می کند که به رغم بیماری، ســوگ یا ناامیدی، 
بر از دست رفته ها تمرکز نکنند، بلکه در جستجوی معنا باشند در نتیجه، زندگی از نگاه 
معنویت و آموزه های دینی تحت هر شرایطی معنادار است )خالدیان و همکاران، 1397(. 
لذا در همین راســتا از جمله مداخله های مؤثر که به نظر می رســد در ارتقاء تاب آوری 
و کاهش اضطراب امتحان مؤثر باشــد آموزش مبتنی بر معنویت وآموزه های دین اسام 
می باشد. در تحقیقی جناآبادی و علی احمد )1397( نشان دادند آموزش مؤلفه های آرامش 
روان شناختی مبتنی بر دیدگاه اسامی می تواند به عنوان یک روش مداخله ای مفید برای 
کاهش اضطراب امتحان و افزایش تاب آوری دانش آموزان به کار رود. در پژوهشی دیگر 
نتایج نشــان دادکه هوش معنــوی و معنویت از راه خودکارآمــدی و تاب آوری موجب 
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کاهش اضطراب امتحان می شــود )جمشــیدی، فدایی مقدم، قربانی و فرهوش،1396(. 
) Abdel- Khalek & Lester, 2017(در تحقیقاتــی دیگر از جملــه؛ عبدلخالــق و لســتر 

و پرتویی و بلند)1395( به رابطه مثبت و معنی دار معنویت و هوش معنوی با تاب آوری 
و خودکارمدی اشاره شده است. در این راستا تحقیقات مهین رسولی و بدری)2012( و 
برزگر، برف رویی ، جان بزرگی و نیوشــا)1395( نشان داده است که برخی امور معنوی 
همچون اســنادها و پای بندی های مذهبی با اضطراب امتحان رابطه ای معنادار و مثبت 

ندارند.
 قدم پــور رحیمی پور و ســلیمی)1397( در مطالعه خود دریافتند که آموزش صبر به 
شــیوه گروهی در افزایش تاب آوری دانش آموزان مؤثر می باشد. ایزدی طامه و محمودی 
دارایی)1397( در تحقیقی نشان دادند که آموزش معنویت برارتقای تاب آوری وکیفیت 
زندگی زنان مطلقه مؤثر بوده است. خالدیان و همکاران)1397( درتحقیقی نشان دادند که 
آموزش معنویت با تأکید بر آموزه های دین مبین اسام برسازگاری اجتماعی و تاب آوری 

در افراد وابسته به مواد اثربخش بوده است. 
 رشــیدزاده، بدری و واحــدی)1397( در تحقیقی با عنوان اثربخشــی مهارت های 
مثبت اندیشــی با تکیه براعتقادات دینی اســام بر مؤلفه های بهزیستی روان شناختی و 
تاب آوری مادران دارای فرزند اتیسم نشان دادند که آموزش مهارت های مثبت اندیشی با 
تکیه بر آموزه های دین اسام ، تأثیر مثبتی در افزایش بهزیستی روان شناختی و تاب آوری 
مادران دارای فرزند اتیسم داشته است. نتایج تحقیق پرزور ، عباسی و شجاعی )1397( 
نشان داد که آموزش باورهای مذهبی از طریق مداخله معنوی می تواند تاب آوری فردی 
و اجتماعی زنان خشــونت دیده را بهبود بخشد. نعمتی سوگلی تپه)1396( در تحقیقی 
نشــان دادند که معنویت درمانی با تأکید برآموزه های دین اســام در ارتقای عزت نفس 
و تــاب آوری افراد معتاد مؤثر بوده اســت. آقا یوســفی، صفاری نیــا و ایمانی فر)1394( 
در تحقیقی نشــان دادنــد که عمل به باورهــای دینی به طور مثبت و معنــادار می تواند 
تاب آوری و سرسختی روان شناختی دانشجویان و طاب را پیش بینی کند. نتایج مطالعه 
خالدی)1396( نشان داد که آموزش صبر در افزایش تاب آوری نوجوانان دختر مؤثر بوده 
است. زینی وند، امینی جاوید و کرمی)1394( در تحقیقی نشان دادند که آموزش معنویت 
اسامی در کاهش اضطراب وجودی اثر کارآمدی داشته است. کج باف، حسینی، قمرانی 
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و زرانیان )1396( در تحقیقی به این نتیجه رســیدند که درمان مبتنی بر معنویت اسامی 
بر تحمل پریشــانی، استرس، اضطراب و افسردگی زنان مبتا به سردرد تنشی بیشتر از 

کیفیت زندگی درمانی مؤثر بوده است.
 یافته های تحقیق بهشتی و حاجبی)1397( نشان داد که تاب آوری و عمل به باورهای 
دینی نقش به ســزایی در کاهش میزان افسردگی و اضطراب سربازان دارد. در پژوهشی 
فاحــی و اســدی)1395( دریافتند که آموزش مثبت اندیشــی و دعا، میزان اضطراب و 
افسردگی را کاهش می دهد. یافته های پژوهشی محمدی، جالی و احمدی)1394( نشان 
داد که آموزش راهکارهای مقابله ای اسام برگرفته از آیات قرآن کریم روش و راهکار 

مؤثری در کاهش اضطراب دانش آموزان می باشد. 
 توجه به اینکه نوجوانی، دوره ای حســاس از رشــد جسمی و زندگی افراد است و 
نوجوانان آینده ســازان جامعه هســتند و توجه به شــیوع باالی اضطراب و پایین بودن 
تاب آوری در ســطح دورة متوســطه و ایجاد اختال در دســتیابی به اهداف آموزشی و 
تأثیر منفی در عملکرد تحصیلی دانش آموزان )شیرازی،1394؛ کرمی وهمکاران،1397؛ 
جناآبادی و علی احمد،1397؛ زو و همکاران )Zou, et al, 2017( و از طرفی دیگر توجه 
به نقش مهم و غیر قابل انکار وگســترده دین در زندگی مردم و آرامش روان و با توجه 
به این که امروزه بیش ازهر زمان دیگري، ضرورت تفّکر و اندیشــه در باب تأثیرگذاري 
اعتقادات دینی و معنویت اسامی بر تمامی امور انسانی به ویژه مسائل عاطفی و روحی 
)اضطراب امتحان و تاب آوری پایین( احساس می شود. لذا اهمیت و ضرورت آموزش 
و به کارگیري آموزه هاي اســامی به عنوان یک اصل در هر برنامه ریزي درمانی بیش از 

پیش آشکار می شود. 
 این پژوهش در این راســتا برای یافتن متغیرهای تعدیل کننده و میانجی در رابطه با 
آموزه های دینی و معنویت و اضطراب امتحان به بررسی ادبیات پژوهشی مرتبط پرداخت، 
اگر چه پژوهشــی درباره متغیرهای میانجی و یا تعدیــل کننده در رابطه بین معنویت و 
آموزه های اســامی و اضطراب یافت نشــد، اما در پژوهش هایی به رابطه تاب آوری و 
خودکارآمدی با اضطراب امتحان)Torres K, Turner, 2016., Fuente, et al, 2017( و به رابطه 
 خودکارآمدی و تاب آوری با هوش معنوی و معنویت )Abdel- Khalek &Lester, 2017(؛

)پرتویی و بلند،1395( و )جمشــیدی، فدایی مقدم، قربانی، فرهوش ،1396( اشاره شده 
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است. اما بررسی مداخات آموزه های اسامی بر تاب آوری و اضطراب امتحان چندان 
مورد توجه پژوهش های پیشــین نبوده است و از ســوی دیگر اثربخشی این مداخله بر 
هردو متغیر تاب آوری و اضطراب بر روی دانش آموزان پســر متوســطه مورد بررســی 
قرار نگرفته اســت. شــاید به دلیل این تصور که دانش آموزان در این دوره از رشــد کافی 
و توانایی های شــناختی و فراشــناختی کافی برخوردار نیستند و یا به خاطر اینکه شیوع 
اضطراب در دختران بیشــتر اســت. پژوهش گران به بررســی این جمعیت اقبالی نشان 
نداده اند. لذا پژوهش حاضر به منظور پرکردن این خاء پژوهشی به ویژه در داخل کشور 
با هدف تعیین اثربخشی آموزش مبتنی بر معنویت وآموزه های دین اسام بر اضطراب و 

تاب آوری تحصیلی پسران دوره دوم متوسطه صورت گرفت. 

روش
 ایــن مطالعــه از نظر هدف در زمــره پژوهش های کاربردی و از نظر روش شناســی 
جزء طرح های نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه 
آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان پســر متوســطه دوره اول شــهر تبریزدر ســال 
تحصیلی 1398- 1399 تشــکیل می دادند. بــرای انتخاب نمونه مورد پژوهش از روش 
نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد، به این صورت که از بین مدارس پسرانه 
دوره اول متوســطه شــهر تبریز 4 مدرســه به تصادف از ناحیه پنج انتخاب شد و از این 
مدارس یک مدرسه انتخاب و از این مدرسه 40 نفرنمونه که شامل 20 نفر گروه کنترل و 
20 نفر گروه آزمایش انتخاب شدند .جهت تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 22 و 
آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره وچند متغیره در سطح معنی داری 0/05 استفاده شد. 
پرســش نامه اضطــراب امتحان: این آزمون توســط معنوی پور )1390( و براســاس 
آزمــون اضطراب فریدمن و جاکوب)Freedman & jakop ,1997( ســاخته شــد. تحلیل 
عاملی اکتشــافی و تأییدی انجام شــده توسط معنوی پور حاکی از شناسایی 13 گویه در 
4 عامــل ارجاع به دیگران )گویه هــای 1،2،3،4،5(، عزت نفس )گویه های 6،7،8،9(، 
نگرانی )گویه های 10 و 11( و سرزنش )گویه های 12 و 13( برای اندازه گیری اضطراب 
امتحــان بود که این 13 گویه در مجموع 70 درصــد واریانس اضطراب امتحان را تبیین 
کردند شــیوه نمره گــذاری آن به صورت طیف 5 درجه ای لیکــرت از هرگز)1( تا اغلب 
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اوقات)5( اســت. معنوی پور )1390( برای برآورد پایایی پرسش نامه از آلفای کرونباخ 
استفاده کرد که ضریب پایایی کلی برای 13 سؤال 0/91 به دست آمد. در پژوهش حاضر 
برای سنجش پایایی مقیاس اضطراب امتحان از روش های همسانی درونی و بازآزمایی 
استفاده شــد در سنجش همسانی درونی، ضریب آلفای کرونباخ به کار گرفته شده برای 
کل نمونه 0/85 به دســت آمد و در روش بازآزمایی ، ضرایب همبستگی برای کل نمونه 
0/77 به دست آمد. برای سنجش روایی این ابزار از مقیاس اضطراب امتحان ابوالقاسمی، 
اسدی مقدم، نجاریان، شکرکن)1375( استفاده شد. به طوری که ضرایب همبستگی بین 
مقیاس اضطراب امتحان معنوی پور و مقیاس اضطراب امتحان ابوالقاسمی و همکاران 

برای کل نمونه 0/78 به دست آمد. 
پرســش نامه تــاب آوري تحصیلــي)Samuels & Woo, 2009( : ایــن پرســش نامه را 
ســاموئلز))Samuels, 2004( به عنوان موضوع رساله دکتری خود تهیه کرد. در دو مطالعه 
مناســب بودن آن تأیید و نســخه نهایی آن با 40 ســؤال با همکاری وو)Woo, 2009( به 
چاپ رسید. شیوه نمره گذاری آن به صورت طیف 5 درجه ای لیکرت از کامًا مخالفم)1( 
 4،5،7،10،11،14،15،23،27،28،29 تا کامًا موافقم)5( اســت. البته ســؤال های 
با توجه به مفهوم منفی به صورت عکس نمره گذاری می شــوند. ســلطانی نژاد، آسیایی، 
ادهمــی و توانایی یوســفیان)1393( به منظور آماده ســازی پرســش نامه برای اســتفاده 
در داخل ایــران، آن را بــه فارســی ترجمه و ضریــب آلفــای کرونبــاخ آن را در نمونه 
دانش آموزی بین 0/63 تا0/77 و در نمونه دانشجویی بین0/62 تا 0/76 به دست آوردند 
و با اســتفاده از تحلیل عاملی اکتشــافی نیز روایی آن را تعیین کردند. سپس سؤال ها را 
براســاس محتوی تحت پوشش در قالب ســه عامل ) مهارت های ارتباطی 27، 28، 29، 
5 7، 10،11،13،14،15،23، 25،26، جهت گیری آینــده 4،6،8،12،16،17،18 19،20،24، و 
مســئله محور و مثبت نگر1،2،3،9،21،22( نامگذاری کردند و تعداد یازده سؤال را به  
دلیل بار عاملی کمتر از 0/3، حذف و در نهایت پرسش نامه را با 29 سؤال ارائه کردند. در 
پژوهش حاضر برای سنجش پایایی مقیاس تاب آوری تحصیلی از روش های همسانی 
درونی و بازآزمایی استفاده شد در سنجش همسانی درونی، ضریب آلفای کرونباخ به کار 
گرفته شــده برای کل نمونه 0/72 و در روش بازآزمایی ، ضرایب همبســتگی برای کل 
نمونه 0/67 به دســت آمد. برای ســنجش روایی این ابزار از مقیاس تاب آوری کودک و 
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نوجوان در جمعیت ایرانی کازرونی وند، سپهری شاملو و میرزاییان)1392( استفاده شد. 
 Samuels(به طوری که ضرایب همبستگی بین مقیاس تاب آوری تحصیلی ساموئلز و وو
Woo, 2009 &( و مقیــاس تاب آوری کازرونی و همکاران )1392( برای کل نمونه 0/78 

به دست آمد.

برنامه آموزشی
 پژوهش گر در بررسی پیشینه، پژوهشی که مستقیماًً به بررسی اثربخشی آموزش 
مبتنی برمعنویت و آموزه های دینی اسام بر اضطراب امتحان و تاب آوری تحصیلی 
دانش آموزان بپردازد به دست نیاورد، لذا با استفاده از مطالب موجود و مرتبط و کمک 
متخصصین تاش کرد برنامة جامعی را با بهره گیری از منابع دینی و روان شناختی تدوین 
منابع،  بررسی  و  مطالعه  با  پژوهش گر  ابتدا  در  آموزشی  تدوین جلسات  برای  نماید. 
مقاله ها، کتاب ها و پژوهش های موجود و متون معتبر اسامی)قرآن کریم ، احادیث نبوی 
و منابع روان شناسی و داستان های مرتبط با اضطراب و تاب آوری موجود در ادبیات 
اسامی(، با هدف گردآوری عوامل و مؤلفه های اثربخش، نقاط ضعف و قوت برنامه های 
به صورت  متون  در این  که  را  مراحلی  معنویت  و  تاب آوری  اضطراب ،  موجود حوزه 
آشکار یا تلویحی مرتبط با فرایند مفاهیم مذکور هستند، استخراج نمود و در محتوی 
برنامه ها از آنها استفاده گردید.آموزش معنویت و آموزه های دینی اسام در این تحقیق با 
توجه به مطالب پیشینه برگرفته از مفاهیم خودآگاهی، تاب آوری ، اضطراب ، خودپنداره 
و توانایی های مختلف فرد در حیطه های تصمیم گیری و تفکر و صبر ، رضا ، توکل، دعا 
و نیایش، شکرگزاری وقضا و قدر الهی، حضور در مراسم و مناسک مذهبی و دینی 
است که برگرفته از کتاب روان درمانی و معنویت )وست، ترجمه شهیدی و شیرافکن ، 
1387( و برگرفته از برنامه تاب آوری براساس مدل شناختی و رفتاری می باشد. جهت 
اطمینان خاطر از روایی محتوایی و انسجام برنامه تدوین شده، شواهد الزم گردآوری 
گردید. جهت بررسی روایی محتوایی برنامه، پیشینه های مرتبط با تاب آوری ، اضطراب 
در دین اسام مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. هدف از این کار طراحی و تدوین برنامه 

آموزشی در بافت فرهنگ اسامی- ایرانی بود. 
 بعد از تهیه و تدوین بسته آموزشي با لحاظ كردن موارد مطروحه براي اطمینان از 
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روایي محتوایي بسته آموزشي نظر 12 نفرازمتخصصان صاحب نظر)علوم حوزوی و 
روان شناسی( در این حوزه در این مورد با استفاده از روش الوشه اخذ و اعمال شد که 

نتایج در زیر ارائه شده است.

 )N(تعداد متخصصانی است که به گزینة »ضروری« پاسخ داده اند و )ne( در این رابطه
تعداد کل متخصصان است اگر مقدار محاسبه شده از مقدار جدول بزرگ تر باشد اعتبار 

محتوی آن آیتم پذیرفته می شود 0/83<73/0 .
مطالعه  به شیوه  نفر  آموزشي روی 5  بسته  پایایي،  آوردن  به دست  براي  همچنین 

مقدماتی بررسی شد. که نتایج بررسی مقدماتی در جدول )1( اشاره شده است.

جدول1. نمرات بررسی مقدماتی درتاب آوری تحصیلی و اضطراب امتحان

اضطراب امتحانتاب آوری تحصیلی

8450میانگین نمرات قبل از مداخله

9234میانگین نمرات بعد از مداخله

نتایج کلی بررسی مقدماتی در جدول )1( حاکی از آن بود که بسته آموزشی مبتنی 
بر معنویت آموزه های دینی اسامی توانسته است تاب آوری تحصیلی دانش آموزان را 

افزایش دهد و اضطراب امتحان دانش آموزان را کاهش دهد.
جهت افزایش اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر معنویت و آموزه های دین اسام بر 
تاب آوری و اضطراب امتحان ، از روش های یادگیری مختلف مانند: مداخله های مذهبی 
و اسامی)نظیر استفاده از داستان ها، آیات قرآنی ، احادیث( بیان و بحث پیرامون نتایج 
پژوهش ها و تجربه های متناسب با موضوع، سخنرانی، بحث گروهی، مدل سازی به وسیله 
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پژوهش گر، صحنه سازی و تمرین های ایفای نقش و انجام تکالیف در منزل، استفاده گردید. 
ماک های ورود دانش آموزان در این پژوهش عبارت بود از نداشتن سابقة بستری روانی، 
نداشتن پروندۀ بیماری های روان پزشکی و تشخیص سایر اختاالت براساس پرونده های 
مشاوره ای، قرار نداشتن تحت درمان یا روش های اثربخشی دیگر و تمایل و رغبت 
برای شرکت در پژوهش براساس تشخیص در مصاحبه. ماک های خروج نمونه، شرکت 
در ده جلسه آموزش و عدم غیبت در جلسات آموزشی بود. ماحظات اخاقی در این 
پژوهش شامل حضور داوطلبانة اعضا در جلسات، تکمیل کردن پرسش نامه ها با میل و 
رغبت توسط اعضا، برنامه ریزی مناسب برای اجرای جلسات آموزشی به طوری که مزاحم 
تدریس دبیران و برنامه های مدرسه نشود، محرمانه ماندن اطاعات و نام افراد در پژوهش 
بود. افراد گروه آزمایش در 11 جلسة 60 دقیقه ای آموزش مبتنی بر معنویت وآموزه های 

دین اسام شرکت کردند، اما گروه کنترل روال عادی کاس های خود را طی کردند.

خالصه جلسات آموزشی مبتنی برمعنویت و آموزه های دین اسالم 
جلسه اول: معارفه، توضیح درباره اهداف و مقررات گــروه و اثر فعالیت های 
گروهی در کاهش مشــکل های شــرکت کنندگان، معرفی عناوین جلســه های 
مداخله هــای مبتنی برمعنویــت و آموزه های دین اســام و کشــف دیدگاه 
شرکت کنندگان در مورد رویکرد افزایش تاب آوری و کاهش اضطراب امتحان 

با تکیه بر برمعنویت و آموزه های دین اسام. 
و  انواع  تعاریف،  امتحان،  تاب آوری و اضطراب  مفاهیم  با  آشنایی  هدف: 
پیامدهاي آن و نگرش اســامی در رابطه با مفاهیم ایمان به مبداء، معاد و نقش این 

اعتقادات در پیشگیري و کاهش اضطراب و افزایش تاب آوری. 

جلســه دوم: بحث در مورد اضطراب امتحان و تاب آوری تحصیلی و نقش 
آموزه های دین اسام و معنویت در کاهش اضطراب و افزایش تاب آوری. 

تعریف و مفهوم اضطراب از دیدگاه قرآن، اهمیت درمان اضطراب به وسیله 
آیات قرآن، نقش انبساط  ایمان مذهبي در یاران پیامبر )ص(، اثر  ایمان و توكل 
بر كاهش اضطراب، نقش صبر در تحمل سختي ها و مصائب، راهبرد دعادرماني 
در كاهش اضطراب ، نقش صبر در كنار توكل و دعا، سفارش یكدیگر به صبر. 
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توضیح و تشریح و مزایای حضور در دعای كمیل، دعای ندبه و نیایش، عبادات 
و مناسك مذهبی. آیات قرآنی و تفسیر، ذكر اسماء الهی، توضیحاتی درباره قضا و 
قدر الهی، ایمان آوردن به این كه نیرویی برتر از ما را در است ما را به مسیر سامت 
هدایت كند. توضیح و تشریح محاسن و فواید شركت در مراسم مذهبی ، بخشایش 

و توبه و عفو و كرم الهی، اعتقاد به این كه خالق هستی بهترین یاور است 

جلسه سوم: آشــنایی با مفهوم مقابله و انــواع آن و آموزش آرام سازي بدنی 
و ذهنی و نقش ذکر و یاد الهی،  نماز، دعا، توســل در آرام ســازي.. و دیدگاه 

اسامی در مورد مفهوم صبر و نقــش آن در مقابله.
مانند  صبر  و  تاب آوری  راه های ایجاد  بودن،  صبور  و  صبر  پیرامون  بحث 
هدفمندی و امید داشــتن به زندگی، پذیرفتن تغییــر، پرورش اعتماد به نفس، خود 
بر كاهش اضطراب، نقش صبر در تحمل  مراقبتی معنوی. نقش ایمان و توكل 
سختي ها و مصائب، راهبرد دعادرماني در كاهش اضطراب، نقش صبر در كنار 

توكل و دعا، سفارش یكدیگر به صبر.

جلسه چهارم: آموزش مقابله از طریق ایجاد موقعیت هاي خوشایند و نگرش 
اسامی در مورد روابط خانوادگی مطلوب، سفر، تفریحات سالم و شرکت در 

مراسم جشن و سرور. 
بحث پیرامون ذکر و آثار آن و بررسی ذکر و اثرات مقابله ای آن بر کاهش 
هیجان های منفی و چالش خودگویی های منفی و جایگزینی آنها با خودگویی های 
مثبت و سازنده که در دین اسام اشاره شده است. تمركز بر تجارب مشترك 
مثبت، مبارزه با افكار منفي و اضطراب، تشویق اعضا به بازگویي خاطرات مثبت، 
توانمند كردن در بهبود رابطه با اجراي روش ABC براي بیان عوامل مؤثر بر 
در  مثبت  و  منفي  دانستن رویدادهاي  موقتي  و  تاب آوري و شادكامي  افزایش 

زندگي مشترك.

جلســه پنجم: خودشناسی به عنوان یک ارزش اســامی و آگاهی از دوره 
نوجوانی. 

بحث درباره خود به عنوان یک ارزش اسامی کـه از طـرف خداونـد تعیـین 
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بررسی  نوجوانی؛  دوره  و  خودشناسی  اهمیت  و  دالیل  بررسـی  اسـت؛  شـده 
اهداف خودشناسی در اسام و پیامدهاي ارزشی آن؛ بحث پیرامـون احادیـث 
و روایـات دربارة خودشناسی و دوره نوجوانی و نقش آن در حفظ ارزش ها، 
و خودشناسی آگاهی  آموزش خودآگاهی  از  استفاده  با  نفس  به  اعتماد  تقویت 
نسبت به توانمندی های خود، شناخت ماهیت خود، توانمندي ها و محدودیت 
و پذیرش مسئولیت الهي خود نتیجه گیري از جلسه و ارائه تکلیف در جهت 

شناسایی خودشناسی . 

جلسه ششــم: آموزش مقابله با فشــارهاي روانی از طریــق درك حمایت 
اجتماعــی و نگرش اســــامی در مــورد صله رحم و حضــور در مجامع و 

محافــل مذهبی( نماز جماعت، جمعه و سایر مراسم مذهبی. 
تبیین نقش شرکت در فعالیت هاي دیني و مذهبي مانند نماز جماعت و نماز 
جمعه در امیدبخشي و تخلیه هیجاني و كاهش اضطراب و تنش با استفاده از 
بیان احادیث و روایات در این زمینه. بحث پیرامون عبادتي كه موجب ارتباط 
حضوري فرد با مبدأ هستي شود و در طول ساعات روز بر بستر افكار روزانه 
جریان پیدا كند، تنها منبع آرامش و سكون درون مي باشد. بحث پیرامون شکر، 
تأثیر شکرگزاری در تغییر هیجان ها و افکار آموزش باورهای مؤثر در مورد تأثیر 
شکرگزاری بر کاهش هیجان های منفی ازجمله اضطراب و دادن تکلیف انجام 

شکرگزاری.

جلسه هفتم: نظام ارزش شناسی دینی در ارتباط با دیگران.
بحث دربارة در نظر گرفتن ارتباط مناسب با اطرافیان به عنوان یـک ارزش 
اطرافیان؛  با  ارتباط  هنگام  در  و رضایت خداوند  بـه حضـور  توجـه  و  دینـی 
بررسی ارزش دینی صداقت و راستگویی در برخـورد بـا اطرافیان و پیامـدهاي 
ارزش  به عنوان یک  اطرافیان  به  احترام  و  دربارة خوش خلقی  زندگی؛  در  آن 
توصیه شده دینی و دالیل و پیامدهاي ارزشی بودن این موضـوع؛ مـروري بـر 
آیـات و روایـات دربارة ارتباط با اطرافیان؛ نتیجه گیري از جلسه و ارائة تکلیف 

در جهت مشخص کردن ارزش هاي دینی دربارة ارتباط با اطرافیان 
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جلســه هشتم: هدف آموزش تفکر مثبت و آگاهی از نگرش اسام در مورد 
امید و توکل به خدا در امور مختلف، بیان مشــکل، بحث در مورد اضطراب 
امتحان و تاب آوری تحصیلی و نقش آموزه دین اســام و معنویت در کاهش 

اضطراب و افزایش تاب آوری. 
هدف: توكل به خدا به عنوان رهیافت مقابله اي مذهبي مؤثر،توضیح و تشریح 
و مزایای حضور در دعای كمیل، دعای ندبه و نیایش، عبادات و مناسك مذهبی. 
آیات قرآنی و تفسیر، ذكر اسماء الهی، توضیحاتی درباره قضا و قدر الهی، ایمان 
آوردن به این كه نیرویی برتر از ما رادر است ما را به مسیرسامت هدایت كند. 
توضیح و تشریح محاسن و فواید شركت در مراسم مذهبی ، بخشایش و توبه و 

عفو و كرم الهی، اعتقاد به این كه خالق هستی بهترین یاور است. 

جلسه نهم: آموزش کنترل هیجانات و مدیریت خشم، اضطراب و استرس.
واکنش هاي  و  روانی  اضطراب ،فشار  میان  رابطه  شــناخت  هدف  هدف: 
هیجانی، نقش ارزیابی شناختی در فشــار روانی و نگرش اســامی در مورد اعتقاد 
به مقدرات الهی و جایگاه آن در ارزیابی هاي شناختی. دعوت شرکت کنندگان به 
در میان گذاشــتن تجارب خود در ارتباط با مشکات اضطراب و سایر هیجانات 
بر زندگی شــخصی و خانوادگی شان و بحث وتبادل نظر پیرامون معنای صبر و 
تاب آوری و اثرات صبر بر جنبه های عاطفی و رفتاری زندگی خانوادگی شان، 
استناد به آیات قرآن کریم و احادیث درباره حل مشکات و رویارویی صحیح با 

رویدادها از طریق مثبت اندیشی، صبر و تاب آوری پیشه کردن. 

جلســه دهم: آموزش حل مسئله و مواجهه با مشکات و نگرش اسامی در 
مورد اهمیت تعقل در حل مسائل، مسئولیت پذیری ، تصمیم گیری. 

هدف: 1. مسئولیت های کوچک در محیط کانون یاخانواده عهده دار شوند.
2. خصوصیات یک فرد مسئولیت پذیر را به آسانی بیان کنند.

3. یاد بگیرند تا درمورد یک مسئله تفکر کنند.
4. مخاطبان بتوانند مـشکات خود را حل کنند. 

5. بـرای حـل آنـها راه حل ارائه دهـند و بـرای حل مـشکات خود 
به خود کارآمدی رسیده باشند.
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6. اهمیت و ارزش یک تصمیم درست زندگی را توضیح دهند
7. عواقـب و نتـایج تصمیمـات را پیـش بینی کـنند و عادت کنند در 
تصمیم گیری های خانوادگی شرکت کنند و تصمیم درست بگیرند.

جلســه یازدهم: خاصه و جمع بندی جلســات و اختتامیه، صحبــت در مورد 
آموخته های خود در گروه، مرور برنامه و جمع بندی برنامه آموزشی معنویت آموزه های 
دین اســام و اجرای پرســش نامه های اضطراب امتحان و تــاب آوری تحصیلی.

یافته ها 
ابتدا آماره هاي توصیفی مربوط به هر یك از متغیر هاي پژوهش به صورت میانگین 
و انحراف استاندارد و نتایج نرمال  بودن متغیرها و در ادامه، نتایج حاصل از تجزیه و 
تحلیل مربوط به تحلیل کواریانس تک متغیري و چند متغیري جهت بررسی و پاسخ به 
فرضیه ها با رعایت پیش فرض هاي الزم، ارائه شد.که نتایج آن در جدول های)2و3و4و5( 

ارائه گردیده است.

  جدول2 . داده های توصیفی مؤلفه های تاب آوری تحصیلی و مؤلفه های اضطراب تحصیلی 
در پیش آزمون و پس آزمون با توجه به گروه های كنترل و آزمایش

گروه هامتغیر
پس آزمونپیش آزمون

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگینتعداد نمونه

مؤلفه های 
اضطراب 
امتحان

ارجاع 
به دیگران

2011/114/488/774/77آزمایش

2010/724/8611/725/24كنترل

عزت نفس
209/612/3012/502/09آزمایش

2010/442/5211/112/32كنترل

نگرانی
205/001/533/051/43آزمایش

205/111/745/111/74كنترل

203/831/541/881/32آزمایشسرزنش

204/051/394/501/85كنترل
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گروه هامتغیر
پس آزمونپیش آزمون

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگینتعداد نمونه

مؤلفه های 
تاب آوری 
تحصیلی

 مهارت های
 ارتباطی

2026/7254/193951/82503/908آزمایش

2026/7254/193931/35005/235کنترل

 مسئله محور 
و مثبت نگر

2028/35006/91942/2758/909آزمایش

2028/3006/91928/35006/919كنترل

 جهت گیری 
آینده

2017/5005/04924/15002/391آزمایش

2017/4005/04917/45005/049كنترل

نتایج داده های توصیفی مؤلفه های اضطراب امتحان در جدول 2 حاکی از آنست که 
در همه مؤلفه های اضطراب امتحان )ارجاع به دیگران، نگرانی و سرزنش( نمره های 
پس آزمون در گروه آزمایش کمتر از گروه کنترل می باشد که به معنی کاهش اضطراب 
امتحان می باشد. هم چنین نتایج حاکی از آنست که در همه مؤلفه های تاب آوری تحصیلی 
)مهارت های ارتباطی، مسئله محور ومثبت نگر، جهت گیری آینده( نمره های پس آزمون 

در گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل می باشد.
اسام  دین  وآموزه های  معنویت  بر  مبتنی  آموزشی  برنامه  تأثیر  بررسی  به منظور 
در تاب آوری تحصیلی و اضطراب تحصیلی دانش آموزان از تحلیل کوواریانس چند 
متغیره استفاده شد. قبل از استفاده از آزمون پارامتریک تحلیل کوواریانس، پیش فرض 
نرمال بودن توزیع داده ها در مراحل پیش آزمون و پس آزمون برای تاب آوری تحصیلی و 
اضطراب امتحان و مؤلفه های آنها در دو گروه آزمایش و کنترل بررسی و از نرمال بودن 
توزیع داده ها اطمینان حاصل شد. نتایج آزمون کلموگراف- اسمیرنوف جهت بررسی 

نرمال بودن توزیع داده ها در جدول)3( ارائه شده است.

جدول 2. )ادامه(
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جدول 3. نتایج آزمون كلموگراف- اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده ها

سطح معنی داریآمارهمراحلمتغیر

تاب آوری تحصیلی

0/1160/144پيش آزمون

0/1180/136پس آزمون

اضطراب تحصیلی

0/1200/105پيش آزمون

0/1030/182پس آزمون

نتایج آزمون گالموگروف - اســمیرنف در جدول )3( حاکی از این اســت که توزیع 
داده هــا برای مؤلفه هاي تاب آوری تحصیلی و اضطراب امتحان به تفکیک برای هر دو 

.)p <0/05 ( گروه در مراحل پیش و پس آزمون نرمال است
در ادامه، به منظور بررســی پیش فرض همگنــی ماتریس هاي واریانس- کوواریانس 
از آزمون ام باکس)M- Box ,s( اســتفاده شــد که تحلیل نمرة کل تاب آوری تحصیلی و 
اضطــراب تحصیلی و مؤلفه هاي آنهــا در قالب تحلیل کوواریانس چند متغیري با توجه 
به وجود هم خطي چندگانه در متغیرهای وابســته منجر به عدم محاســبة این آماره گردید 
و لــذا با توجه به برقرار نبودن این پیش فرض برای انجام تحلیل کوواریانس چند متغیري 
و وجــود خطــر هم خطي چندگانه در متغیرهای وابســته از آزمــون تحلیل کوواریانس 
تک متغیري برای بررســی تفاوت تاب آوری تحصیلی و اضطراب تحصیلی در دو گروه 
و از آزمــون تحلیل کوواریانس چند متغیري برای بررســی تفاوت مؤلفه هاي تاب آوری 
تحصیلــی و اضطراب تحصیلی در 2 گروه اســتفاده شــد. در ادامه، پیش فرض همگنی 
واریانس هــا برای تاب آوری تحصیلی و اضطراب تحصیلی با آزمون لون) Leven( مورد 

بررسی قرار گرفت.

در جدول )4( نتایج آزمون لوین جهت بررسی برابری واریانس های خطا در دو بار 
آزمون تاب آوری تحصیلی واضطراب تحصیلی ارائه شده است.
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جدول4. نتایج آزمون لون جهت بررسی برابری واریانس های خطا

سطح معنی داریدرجه آزادی 2درجه آزادی F1مراحلمتغیر

تاب آوری 
تحصیلی

1/8861380/175پیش آزمون

1/6371380/206پس آزمون

اضطراب 
تحصیلی

0/0221380/882پیش آزمون

0/2681380/607پس آزمون

همان طور که نتایج جدول شــماره)4( نشــان می دهد، مقادیرF به دست آمده برای 
متغیرهای تاب آوری تحصیلی و اضطراب تحصیلی در دوبار آزمون با درجات آزادی 
)1 و 38( معنادار نیست)P > 0/05(. در نتیجه تفاوت معنی داری بین واریانس خطای 
گروه ها وجود ندارد و بنابراین فرض همگنی واریانس های خطا رعایت شده است و 

می توان از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده کرد.
قبــل از تحلیل کوواریانس تک متغیري پیش فرض همگنی شــیب خط رگرســیونی 
و وجــود رابطــة  خطــی بین متغیــر همپــراش و متغیر وابســته مــورد بررســی قرار 
 گرفتنــد که پیش فــرض همگنی شــیب خط رگرســیونی بــرای تــاب آوری تحصیلی

)F=0/0001 ,P = 0/999( و رابطة  خطی بین متغیر همپراش و وابسته در متغیر تاب آوری 
تحصیلی )F=5/233, P =0/024, Partial η 2 =0/043( مورد تأیید قرار گرفتند. 

جدول 5. نتایج تحلیل كوواریانس اثرات بین گروهي برای گروه هاي آزمایش و كنترل در 
تاب آوری تحصیلی و اضطراب امتحان

متغیرهای 
وابسته

مجموع 
مجذورات

درجه 
آزادی

میانگین 
Fمجذورات

 سطح 
معنی داری

 مجذور
 اتا

تاب آوری 
297/6751297/67582/4440/0010/587تحصیلی

اضطراب 
2/07012/0705/8780/0010/507تحصیلی
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نتایــج تحلیل کوواریانس تک متغیري )جدول 5( نشــان می دهدکــه با درنظر گرفتن 
نمــرات پیش آزمون به عنوان متغیــر همپراش )کمکی(، آموزش آموزه های دین اســام 
 منجــر به تفاوت معنی دار بین گروه هــاي آزمایش و کنترل در متغیر تاب آوری تحصیلی

)F=82/444, P > 0/0001, Partial η 2 =0/587( شــده اســت. هم چنیــن، میـــزان 
تأثـــیر 58 درصد بــود. بدین معنا کــه 58 درصــد از تفاوت هاي فــردی در تاب آوری 
تحصیلــی به خاطر تفــاوت در عضویــت گروهی )تأثیــر آموزش( می باشــد.هم چنین 
نتایــج تحلیــل کوواریانــس تک متغیری)جــدول5( نشــان می دهدکه بــا درنظر گرفتن 
نمــرات پیش آزمون به عنوان متغیــر همپراش )کمکی(، آموزش آموزه های دین اســام 
 منجــر به تفاوت معنی دار بیــن گروه هاي آزمایش و کنترل در متغیــر اضطراب امتحان

)F=5/878 , P > 0/0001, Partial η 2 =0/507( شده است. هم چنین، میزان تأثیر 50 
درصد بود. بدین معنا که 50 درصد از تفاوت هاي فردی در تاب آوری تحصیلی به خاطر 
تفاوت در عضویت گروهی )تأثیر آموزش( می باشد. از  این رو، براساس میانگین نمرات 
شــرکت كنندگان در پس آزمون تــاب آوری تحصیل و اضطراب امتحــان در )جدول5( 
می توان مطرح کرد که آموزش آموزه های دین اسام به طور معنی داري منجر به افزایش 
تــاب آوری تحصیلی وکاهش اضطزاب امتحان در گروه آزمایش نســبت به گروه کنترل 
شــده اســت. توان آماری 0/96 نیز بیانگر کفایت حجم نمونه و دقت آماری قابل قبول 

برای  این نتیجه گیري است.

بحث و نتیجه گیری
این پژوهش با هدف تعیین اثربخشــی آمــوزش مبتنی بر معنویت و آموزه های دین 
اسام بر اضطراب و تاب آوری تحصیلی پسران دوره دوم متوسطه صورت گرفت. نتایج 
حاصل از فرضیه اول پژوهش نشــان داد که آموزش مبتنی بر معنویت و آموزه های دین 
اسام بر تاب آوری مؤثر بوده و موجب افزایش تاب آوری دانش آموزان شده است. نتیجه 
به دست آمده همســو و در جهت تأیید یافته های تحقیقات) قدم پور و همکاران، 1397؛ 
رشــیدزاده و همکاران،1397؛ جناآبادی و علی احمــد،1397؛ خالدی، 1396؛ خالدیان 
و همکاران،1397؛ نعمتی ســوگلی تپه،1396؛ جمشــیدی و همکاران،1396؛ تورس و 

 ترنر)Torres & Turner, 2016( ؛ بهشتی و حاجبی، 1397( می باشد. 
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در تبیین  این نتایج می توان گفت افراد تاب آور به احتمال بیشــتری در رویارویی با 
وضعیت ناگوار درجستجوی معنا هستند. یکی از عوامل مهمی که به ارتقای تاب آوری 
دانش آموزان کمک می کند، معنویت است. داشتن  ایمان به خداوندی که سرچشمة همة 
کارها به دســت اوســت و خداوندی که بســیار چاره جوســت، تحمل افراد را در برابر 
سختی ها افزایش می دهدو آنها را برای غلبه بر چالش ها و تغییرات زندگی یاری می کند. 
به عبارتــی دیگر باورهای مذهبــی مانند دعا و نیایش و توکل به خــدا ارزش مثبتی در 
پرداختن به نکات معنی دار زندگی دارند این نوع مقابله ها، هم منبع حمایت عاطفی و هم 
وسیله ای برای تفسیر مثبت حوادث زندگی هستند، می توانند سامتی را برای انسان به 
دنبال داشته باشند و از طریق  ایجاد امید و تشویق به نگرش های مثبت، موجب آرامش 
روانی فرد شــوند. پرداختن به فعالیت های مذهبی و توسل به ائمه ، زیارت، دعا و نماز 
ابتدا توسط مغز دریافت شده و با توجه به نیت و قصد نیرو بخشی و افزایش توانایی  این 
اطاعات در سیستم عصبی تجزیه و تحلیل شده که طی آن به سیستم  ایمنی دستور داده 

می شود تا در مقابل استرس و فشار روانی مقاومت کند.
باور به این که خدایی هست که موقعیت ها را کنترل می کند و ناظر بر ماست، اضطراب 
و فشــارها را کاهش می دهد؛ به طوری که اغلب افــراد مؤمن ارتباط خود را با خداوند 
مانند ارتباط با یک دوست صمیمی توصیف می کنند و معتقدند که می توان از طریق اتکا 
و توســل به خداوند، اثر موقعیت های غیر قابل کنترل را به طریقی کنترل نمود. به همین 
دلیل گفته می شود که دین می تواند به شیوه فعالی در معنای زندگی مؤثر باشد. به طور کلی 
داشــتن معنا و هدف زندگی، امیدواری به کمک و یاری خداوند، در شرایط مشکل زای 
زندگی، برخورداری از حمایت های اجتماعی و ... همگی از جمله منابعی هستند که افراد 
مؤمن و با ایمان با برخورداری از آنها می توانند در مواجهه با حوادث فشارزای زندگی 
آسیب های کمتری را تحمل کنند. در شرایط دشوار، معنویت ممكن است تنها منبع دست 
یافتن به آرامش یا پذیرش موقعیت باشد. رویكرد معنویت درماني، براي رساندن فرد به 
آرامش روان، یك مجموعه راهكارهاي ذهني و بینشي مانند ارتقاي معرفت، خداباوري، 
صبر، زهد، توكل، رشد تدریجي بینش الهي، دعا و نیایش، احیاي فطرت الهي و همچنین 
راهكارهاي گرایشي و كنشي، مانند كاهش تعلقات دنیوي، آموزه هاي رفتاربهنجار، توبه، 
كاهش میزان پشــیماني از گذشــته، تقویت اراده براي  ترك گناه و... ارائه مي كند. فرض 
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اساســی در معنویت و آموزه های دینی این اســت که شخص نمی تواند برای همیشه از 
رنج در زندگی اجتناب کند؛ اما می تواند راه پرمعنایی برای پاسخ دادن به رنج در زندگی 
برگزیند. در جمع بندی می توان گفت با آموزش معنویت آموزه های اسامی دانش آموزان 
مي توانند معناي زندگي خود را دریابند و از رفتارهاي عقاني و منطقي در زندگي خود 
پیروي كنند و ارتباط آنها با دیگران یك ارتباط انساني و اعتقادي شود و معنویت نگرش 

آنها را به خود و دیگران مثبت نماید.
دیگــر یافته این پژوهش نشــان داد که آموزش مبتنی بر معنویــت و آموزه های دین 
اســام براضطراب امتحان مؤثر بوده و موجب کاهش اضطــراب امتحان دانش آموزان 
شــده است. نتیجه به دست آمده همسو و درجهت تأیید یافته های تحقیقات ) هزینی وند 
و همــکاران،1394؛ کج باف و همــکاران، 1396؛ فاحی و اســدی، 1395؛ محمدی و 
همکاران ،1394؛ جمشــیدی و همکاران، 1396؛( می باشــد. و درجهت ناهمســویی با 
تحقیقات مهین رسولی و بدری)2012( و برزگر، برف رویی ، جان بزرگی و پنیوشا )1395( 
می باشد که نشان داده اند برخی امور معنوی همچون اسنادها و پای بندی های مذهبی با 
اضطراب امتحان رابطه معنادار و مثبت ندارند. در تبیین این یافته می توان این گونه اظهار 
نظر کرد که نماز، دعا، ذكر و پرداختن به فعالیت هاي معنوي هم جنبه شــناختي دارد و 
فرد را متوجه نیازها و خواسته ها و ارزش هایش مي كند و هم روشي رفتاري براي ابراز 
یك عقیده است. در نهایت، منجر به افزایش امید و آرامش دروني فرد مي شود. شركت 
درمراسم مذهبي و عبادي، مثل نماز باعث كاهش تنش و رهایي از پریشاني هاي عاطفي 
مي گــردد. خداوند درقرآن می فرماید: »الَِّذیَن آَمُنوا َوَتْطَمِئنُّ ُقُلوُبُهْم ِبِذْكِر اللَِّ َأال ِبِذْكِر اللَِّ 
َتْطَمِئــنُّ اْلُقُلوُب « )رعد:28(. آنها که ایمان آورده اند، دلهایشــان با یاد خدا آرام مي گیرد، 
به درســتي كه با یاد خدا دل ها آرام مي گیرد. حالت آرامش روان، آرام ســازي و آسودگي 
ناشي از مسائل مذهبي، نماز و دعا و نیایش، از این جهت است كه فرد به گونه اي آگاهانه 
و خالصانه به آنها عشــق مي ورزد. هنگامي كه انســان با مشكات و دشواري ها مواجه 
مي شــود و احساس مي كند كه به تنهایي بر حل آنها توانا نیست، از فرد توانمند دیگري 

كمك مي گیرد.
 شــرکت در مراســم مذهبــی و عبادی، مثل نمــاز باعث کاهش تنــش و رهایی از 
پریشانی های عاطفی می شود. حالت آرامش روان، آرام سازی و آسودگی ناشی از مسائل 
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مذهبی، نماز و دعا و نیایش، از این جهت است که فرد به گونه ای آگاهانه و خالصانه به 
 انها عشــق می ورزد. بر اساس آموزه هاي دیني، چنین انساني براي جبران ضعف خود، 
در عین استفاده از عوامل طبیعي و اسباب مادي، باید به نیروي غیبي و قدرت بي پایان 
خدا تكیه كرده و از او اســتمداد جوید. توكل به خدا عامل تقویت كنندة رواني و یكي از 
مؤثرترین مقابله هاي مذهبي اســت. در تحقیقات روان شناختي نیز توكل به خدا، یكي از 
مقابله هاي مذهبي دانسته شده است. در واقع زمانی که نوجوانان دعا می خوانند و با خدای 
خود راز و نیاز می کنند، احساس خوبی دارند و برای حل مشکاتشان به خدا توکل می کنند؛ 
در نتیجه کمتر اضطراب خواهند داشــت. افرادی که به ویژگی های خداوند مثل رحمت، 
بخشــندگی و کمک خداوند توجه دارند، هنگام سختی ها و مشکات درمانده نمی شوند. 
به همین دلیل به احتمال کمتر دچار اضطراب می شوند.  این مطالعه، با محدودیت هایی از 
جمله: پی گیری نکردن برای مشخص شدن ماندگاری اثر آموزش و محدود بودن نتایج به 
دانش آموزان پســر متوسطه دوم شهر تبریز و در نهایت اینکه آزمودني هاي مطالعه حاضر 
بخش عمده اي از آنها عایم بالیني اضطراب امتحان را نداشتند، بنابراین تعمیم یافته هاي 
حاضر به افرادي كه به صورت بالیني اضطراب امتحان دارند بایســتي با احتیاط صورت 
گیرد. بنابراین پیشنهاد مي گردد پژوهش مشابهي بر روي افراد داراي عایم بالیني اضطراب 
امتحان نیز انجام گیرد و پیشــنهاد می شــود که جهت تعمیم پذیری نتایج به انجام مداخله 
مذکور بر روی سایر دوره های تحصیلی و شهرهای مختلف و استفاده از روش هاي دیگر 
انتخاب نمونه و با دوره پي گیري طوالني تر )دوره پي گیري سه یا شش ماه( مورد بررسي قرار 
گیرد. هم چنین پیشنهاد می شود در پژوهش هاي آتی، بررسی مقایسه ای مداخلـــه آموزش 
مبتنی بر آموزه های دین اسام بـــا سـایر مداخات مطرح )غیردینی( در مـورد تاب آوری 
و اضطراب امتحان در جمعیـــت نوجوانان متوســطه صورت بگیرد. بنابراین، مدیران و 
برنامه ریزان آموزشی، مربیان و مشاوران مدارس می توانند با تکیه بر یافته های این پژوهش، 
و اجرای برنامه های مداخله جویانة آموزش مبتنی برآموزه های دین اسام در قالب آموزش 
مهارت های زندگی در مدرســه به دانش آموزان، نه تنها عملکرد تحصیلی بلکه تاب آوری 
تحصیلی هم در حوزه تحصیل و هم در کل زندگی را افزایش دهند. در این راستا، پیشنهاد 
می شود مشاوران از این روش براي درمان اضـــطراب امتحـان در برنامه مشاورهاي خود 

داشته باشند.
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مقدمه
در دنيای امروز تحوالت سریع و غير قابل پيش بينی، افراد به ویژه کودکان و دانش آموزان 
را با چالش های گوناگون مواجه ساخته که تقویت و یافتن شيوه ها و رفتارهایی که منجر 
به سالمت روان، احساس رضایت مندی و شادکامی در آنان گردد اهميت به سزایی دارد. 
شادکامی درحوزه روان شناسی تجربه ای از هيجان مثبت و احساس پایداراست که به 
را می توان یک رویكرد  بينانه در زندگی کمک می کند. شادکامی  واقع  فرد درادراک 
پایدار تعریف کردکه در برگيرنده احساسات مثبتی مانند لذت،  و احساس خوشایند 
به عبارتی احساس رضایت مندی  است.  زندگی  به  و عالقه  آرامش، حس جریانداشتن 
 .)Fredrickson, 2013( کلی در جنبه های مختلف زندگی را شادکامی تعریف می کنند
و  عواطف  از  مجموعه ای  به عنوان  را  شادکامی  نيز   )Forgas, 2013(فورگاس هم چنين 
یاز کيفيت زندگی  از زندگی تعریف می کند و آن را ميزان  ارزشيابی شناختی  نوعی 
از  و  است  بُعدی  مفهومی چند  و  ارزیابی می شود  مثبت  به طورکلی  افراد می داند که 
اجزاء شناختی، عاطفی، هيجانی و اجتماعی تشكيل شده است. به طور کلی، افرادی که 
اتفاقات به شيوة مثبت تر و سازگارانه تری پاسخ  از شادکامی برخوردارند به شرایط و 
می دهند و دارای سطح استرس کمتر و سيستم ایمنی قوی تر و خالق تر از افراد ناشاد 
هستند. افراد شادکام از نظر ساختار فكری، قضاوت و انگيزش با افراد ناشاد تفاوت دارند 
 و از بازدهی فردی، خانوادگی، شغلی، تحصيلی و اجتماعی باالتری برخوردار هستند
.)Kruse, Chancellor, Ruberton, Lyubomirsky, 2014; Lyubomirsky, Dickerhoof, Boehm, 2011(

مروری بر نظریه های شادکامی حاکی از آن است که برخی شادکامی را با لذت از 
تبيين کرده اند  برخی لذت در مقابل درد  و  از زندگی  با رضایت مندی  برخی  زندگی، 
از درد(  در این خصوص )Sofi, 2011( دو گروه نظریه شامل نظریه لذت گرایی )اجتناب 
و نظریه رضایت مندی اززندگی )رضایت از کسب اهداف و استانداردهای تعيين شده( 
را بيان می کند. داینر )Diener, 2011( نيز شادکامی را از نگاهی شناختی مطرح می کند 
 و در نظریه خود به ارزشيابی ها و قضاوتهای فرد از خود تأکيد دارد. در نظریه آرگایل

)Argyle, 2001( نيز با تأکيد بر اجزای شناختی و عاطفی به لذت بردن و رضایت مندی از 
زندگی تأکيد شده است. در بين نظریه های متعدد درخصوص شادکامی پژوهش حاضر 
برمبنای نظریه های )Argyle, 2001;Fordas, 2013( که در تبيين سازه شادکامی به ابعاد 
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شناختی و عاطفی تأکيد دارند و هم لذت و هم رضایت مندی از زندگی را مطرح می سازند 
ونگاه جامع تری به این سازه دارند، انجام گرفت.

درمتون دین اسام نیز بر واژه سعادت به عنوان معادل شادکامی تأکید شده است 
)پسندیده، 1390(. وی معتقد است شادکامی در دین اسام با تحلیلی که از متون و 
احادیث آمده است بر پایه دو مؤلفه اساسی رضایت به معنای شکر، صبر، ترک معصیت 
و طاعت و هم چنین نشاط به معنای لذت معنوی و مادی قرارگرفته است و این در حالی 
است که همگی از بایدها و نبایدهایی که خوشایندها و لذت های واقعی زندگی را رقم 
می زنند حکایت دارند. در پژوهش های متعدد نیز نقش مذهب به ویژه رویکرد اسامی 
بر شادی و نشاط مورد توجه قرارگرفته است چنانچه امینی و شریعتمدار)1398( در 
بررسی آموزش مفاهیم معنوی با محوریت مذهب بر امید در کودکان به تأثیر مثبت و 
معنی دار آموزش مفاهیم تأکید کردند. بهرامیان، نادی و کریمی)1398( در پژوهشی ترکیبی 
دریافتند شادی در اسام در قالب سه مضمون فراگیر بینش معطوف به شادی، زیست 
معطوف به شاد و کنش های معطوف به شادی سازمان دهی می شود. رستمی نسب، علوی 
و کریمی )1396( نیز نشان دادند آموزش شادی با رویکرد اسامی با تأکید بر بهره گیری 
از لذاید حال دنیوی، صبر،توکل و هم چنین مؤلفه های مشترک روان شناسی مثبت تأثیر 

معنی داری بر افزایش بهزیستی روان شناختی و جهت گیری مذهبی دانش آموزان دارد.
بزرگسالی  در  سالم  رشد  که  است  آن  اساسی  فرض  پژوهشی  و  علمی  متون  در 
منوط به گذراندن دوران کودکی باشادی و بازی می باشد و همواره محققان در صدد 
شناسایی عواملی بوده اند که منجر به رشد سالم در افراد گردد. لیکن بررسی عوامل 
مؤثر بر شادکامی بویژه در دانش آموزان باتوجه به جایگاه آموزش و پرورش رسمی در 
زندگی آنان اهمیت به سزایی دارد. دانش آموزان جهت برخورداری از شادکامی نیازمند 
توانمندی ها و شایستگی های فردی و اجتماعی ویژه ای هستند که بیشتر به محیط های 

اجتماعی و خانوادگی آنان مرتبط می باشد. 
از جمله مهم ترین عوامل شناسـایی شـده در پژوهش های محققان و نظریه پردازان 
در شـادکامی، معنویـت و هوش معنـوی اسـت. پیشـرفت سـریع روان شناسـی در دهـة 
اخیـر و کشـف آثـار گسـترده تر و غیرقابل انـکار معنویـت در همـه ابعاد زندگی انسـان 
و نقـش بی بدیـل آن در آرامـش روان و بهداشـت روان منجـر بـه رشـد فزایندهـی 
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 مطالعـات روان شــناسی دیـن و معنــویت در ابعــاد مخــتلف زنــدگی شــده اسـت
.)Zeng, 2011, Karadmas, 2010, Singh &Sinha, 2013, Emmons, 2000(

کارادماس)Karadmas, 2010( نشان داد که بین مذهبی بودن و سامت روان رابطه 
مثبت ومعنی داری وجود دارد و مذهب موجب کاهش اضطراب و استرس می شود. 
سین و سین ها )Singh & Sinha, 2013( معتقدند که معنویت عامل تشویقی درارتباطات 
اجتماعی است. در این خصوص مفهوم هوش معنوی در میان ابعاد مختلف هوش جایگاه 
بیانگر مجموعه  ویژه ای در تحقیقات روان شناسی اسامی داشته است. هوش معنوی 
بافت های  در  متفاوت  اشکال  به  کدام  که هر  توانایی های مختلف است  و  مهارت ها 
اجتماعی و تاریخی ظاهر می شوند و ترکیبی معنوی از عناصر هوش و معنویت است 
)Emmons, 2000( زوهر و مارشال)Zohar & Marshall, 2000(، معتقدند هوش معنوی 
برابر رویدادها  تند باد حوادث روزگار است و شخص را در  بینشی عمیق در  زاینده 
و حوادث تلخ و شیرین زندگی آبدیده می کند، تا از سختی های زندگی نهراسد و با 
صبر و تفکر با آنها مقابله نموده و راه حل های منطقی و انسانی بر آنها بیابد؛ و آن را 
هوشی می دانند که به وسیله آن افراد به مشکات معنای و ارزشی پرداخته و آنها را 
حل می کنند. هوش معنوی نوعی از هوش است که با استفاده از آن افراد قادر می شوند 
کنند  هدایت  معنادارتر  و  غنی تر  عمیق تر،  مسیری  در  را  زندگی خود  و  فعالیت ها  تا 
بین  که  داده اند  نشان   )Chlan, Zebracki& Vogel, 2011( هم چنین   .)Amram, 2009(
هوش معنوی با رضایت از زندگی رابطه معنی داری وجود دارد و افراد مذهبی شادترند. 
محققان دیگر از جمله )Stavrova, Fetchenhauer& Schlosser, 2011( در مطالعة خود 
و رضایت  شادترند  مذهبی  غیر  افراد  از  متوسط  به طور  مذهبی  افراد  که  دادند  نشان 
نیز نشان دادند   )Yonker, Schnabelrauch & Dehaan, 2012( از زندگی دارند باالتری 
که مذهبی بودن در بروز افسردگی، سامتی، اعتمادبه نفس، توافقی بودن تأثیرمی گذارد. 
الکینزوکاوندیش)Elkins & Kavendish, 2004( دریافتند هوش اخاقی و معنوی متضمن 
انعطاف پذیری، مسئولیت پذیری، همدردی، بخشش، خود آگاهی و روابط بین فردی 

مناسب و هم چنین آرامش درونی و توانایی درونی و توانایی حل مسئله است.
قابل توجه  آنچه در خصوص هوش معنوی و نقش آن در شادکامی دانش آموزان 
است شناسایی عوامل مؤثر بر این دو متغیر است. از آنجایی که خانواده و مدرسه دو 
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عامل اجتماعی مؤثر در زندگی دانش آموزان می باشد شناخت عواملی که در خانواده 
قابل  باشد  تأثیرگذار  دانش آموزان  شادی  و  هوش معنوی  روی  بر  می تواند  مدرسه  و 
توجه می باشد. در ارتباط با خانواده تحقیقات متعددی حاکی از آن است که شیوه های 
آنان  با استرس  مقابله  با فرزندان، سبک های  فرزند پروری والدین، رفتارهای والدین 
)باقری و  باشد  تأثیرات مثبت و منفی داشته  بر شادکامی و هوش بچه ها  قادر است 
معاضدیان، 1395(. خانواده پیامدهای مهمی در تحول روانی- اجتماعی و طیف وسیعی 
 از رفتارها شامل بهزیستی ذهنی، سامت، شادکامی و مسائل تحصیلی دانش آموزان دارد

)Chan & Koo, 2009(. برک)Berk, 2007( معتقد است برخورد و الگوهاي رفتاري متقابل 
است،  اجتماعی  روانی-  مؤثردرفرایندتحول  متغیرهاي  ازمهم ترین  فرزندكه  والدین- 
مي تواند تحت تأثیر ویژگي هاي شخصیتي، هوش معنوی وسبك زندگي والدین قرارگیرد. 
کوئینگ، مکا و الوسون)Koeing, McCullogh & Lavson( دریافتند بین هوش معنوی 
والدین و نوجوانان رابطة معناداری وجود دارد و پدر و مادرانی که هوش معنوی باالتری 
دارند، فرزندانشان عائم بیماری روانی کمتری دارند، به عبارتی مي توان گفت هوش معنوی 
والدین از تمایل کودکان به رفتارهای پرخطر جلوگیری مي کند. دانش، سلیمی نیا، حق 
رنجبر، نادری و فریده عمویی )1396( در پژوهشی به بررسی تأثیر هوش معنوی مادران 
بر رشد روانی- اجتماعی فرزندان با توجه به نقش واسطه گری سبک های فرزند پروری 
پرداخته و نشان دادند که هوش معنوی هم مستقیماًً و هم غیر مستقیم از طریق شیوه های 
فرزندپروری بر رشد روانی فرزندان تأثیر دارد. سلطاني زاده، لطیفي وافیوني اكبري)1397(

نیز ارزش هاي شخصي رادر پیش بیني هوش معنوي دختران دبیرستاني شهر اصفهان 
مؤثر ارزیابي نمود. بیرامی، موحدی، موحدی و کریمی نژاد)1395( در بررسی دینداری با 
تکیه بر اسام و عملکرد خانواده، در پیش بینی شادکامي به رابطة مثبت بین اخاق، عقاید 
و مناسک با شادکامی دست یافتند چنانچه گرایش بیشتر به اسام و تعهدات قوی تر 
به احکام اسامی با شادکامي  بیشتر آزمودنی ها همراه بود. حضور در اماکن مذهبی از 
راه های گوناگون چون افزایش ارتباطات و حمایت اجتماعی، افزایش صمیمیت زوج ها 
و آموزش دستورات دینی که به ارتقای بهداشت روانی و جسمانی مي انجامد، موجب 
افزایش شادکامی می گردد.محمدیاری)Mohammadyari, 2012( نیز درپژوهش خود ضمن 
تأکید بر نقش متغیرهای جمعیت شناختی والدین از جمله تحصیات، سن و جنس به تأثیر 
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 مثبت هوش معنوی والدین بر سامت روان کودکان تأکید نمود. بانرجی، پاتاک و یاداو
)Banerjee, Pathak & Yadav, 2019( نیز درتحقیق خود به نقش هوش معنوی به عنوان 

عامل اساسی سامت روان در دنیای معاصر تأکید کردند و دراین زمینه به هوش معنوی 
در میان اعضای خانواده و ارتباط بین آنان اشاره نمودند.

در بررسی عوامل مدرسه ای مؤثر برهوش معنوی و شادکامی دانش آموزان بیش از همه 
)Elkins &Kavendish, 2004( به نقش روابط انسانی تأکید شده است. الکینز و کاوندیش 

معتقدند با توجه به این که کودکان ساعت های زیادی از روز را در محیط مدرسه و در 
ارتباط با معلمان به سر می برند، نوع روابط و جایگاه معنویت در زندگی معلمان نقش 
دارد. نصوحی دهنوی، احمدی و  بر شادکامی و هوش معنوی دانش آموزان  به سزایی 
کیفیت  با  دانش آموزان  میزان شادکامی  بین  دریافتند  پژوهش خود  در  عابدی) 1383( 
روابط آنها با مدیر، معلم و مشاور مدرسه، امکانات، فضای فیزیکی مدرسه و سبک های 
رهبری حمایتی، موفقیت مدار و مشارکتی، همبستگی معناداری وجود دارد پژوهش 
 جعفری، سیادت و بهادران)1387( نشان داد عوامل فردی، آموزش، اجتماعی - فرهنگی،

کالبدی و سبک مدیریت مشارکتی در شادابی مدارس مؤثر است. جعفری و طالب زاده، 
 )1389(؛ جـوزقی، )1381( نیز نتایج مشابهی کسب کردند. قمرسالم وسینک وسینک

)Gamarsaleem & Singh, 2017( در پژوهش خود نشان دادند از آنجایی که هوش معنوی 
اهمیت به سزایی در تأثیر گذاری بر دیگران دارد پرداختن و آموزش آن به معلمان اساسی 

می باشد . کاشواها)Kushwaha, 2014( نیز به نتایج مشابهی دست یافت.
در مجموع با بررسی پیشینه پژوهش ومبانی نظری در خصوص رابطة هوش معنوی 
و شادکامی و عوامل مؤثر بر آن در دانش آموزان باوجودی که معنویت و مذهب نقش 
اساسی هم در مبانی نظری و هم در پیشینه عملی بر سامت روان و شادکامی افراد 
دارد لیکن، به نظر می رسد پژوهشی که نقش هوش معنوی والدین و معلمان را به طور 
همزمان بر بهزیستی معنوی دانش آموزان و شادکامی آنان بررسی کرده باشد براساس 
جستجوی های محققان یافت نشد و این در حالی که در دنیای سردرگم امروز جایگاه 
مذهب و باورهای مذهبی و هوش معنوی در سامت روان بسیار مورد تأکید قرار گرفته 
است و این موضوع به ویژه در دین اسام اهمیت به سزایی دارد. در احادیث متعددی که 
از پیامبراکرم)ص( آمده بر حفظ شادی و نشاط کودکان به ویژه در سنین اولیه تأکید شده 



41

ë  سال پنجم
ë  شمارة  1

ë  شمارة پیاپی 14
ë  بهار 1399

35 - 60

رابطه بین متغیرهای هوش معنــوی والدین و معلمان و 
شادکامی دانش آموزان دوره ابتدایی: نقش واسطه گری  

بهزیستی معنوی دانش آموزان

 است و این امری است که در گرو افراد تأثیرگذار ازجمله والدین و معلمان می باشد.
از آنجایی که در نظام تعلیم و تربیت کشورهای مختلف، معلم پیشگام اجرای برنامه های 
آموزشی به شمار می رود و به طور دائم با دانش آموزان در ارتباط است، رفتارهای او تأثیر 
به سزایی در عواطف دانش آموزان دارد. هم چنین والدین و هوش معنوی آنان نیز نیز نقش 
به سزایی بهزیستی روانی و شادکامی دانش آموزان دارد وشناخت مکانیزم های تأثیرگذاری 
معنویت والدین و معلمان بر شادکامی با توجه به متغیرهای فردی دانش آموزان اهمیت 
بر  از  این رو در پژوهش حاضر مدل  به سزایی در توصیه های آموزشی و تربیتی دارد. 
 )Bundura, 2001(اساس رویکردهای شناختی اجتماعی در روان شناسی ازجمله باندورا
که به عوامل تأثیرگذار درمحیط می پردازند و تبیین مکانیزم های فردی و اجتماعی مؤثر 
در شکل گیری رفتارها و واکنش های مختلف در افراد از اهداف اساسی آنان می باشد 
و هم چنین پیشینه پژوهش شکل گرفت، به عبارتی هدف اصلی پژوهش بررسی رابطه 
بین هوش معنوی والدین و معلمان بر شادکامی دانش آموزان با واسطه گری بهزیستی 
نیز تحقیقات  معنوی می باشد. در خصوص تقدم متغیر بهزیستی معنوی بر شادکامی 
متعددی از جمله رالد)Rowold, 2011( در پژوهش خود نشان دادند بهزیستی معنوی 
پیش بینی کننده معنادار شادکامی، بهزیستی روانی و ارتباطات مثبت بادیگران می باشد. 
هم چنین گومز و فیشر)Gomes&Fisher, 2003( نیز در پژوهش هایی متعدد در خصوص 
نقش  به  زندگی  از  بهزیستی عاطفی، شادکامی و رضایت  بهزیستی روانی،  سازه های 
مؤثر بهزیستی معنوی اشاره نمودند. راترفور)Rutherfor, 2008( نیز معتقد است بهزیستی 
معنوی در ادراک و نگرش افراد بر شادکامی نقش دارد. بر اساس یافته های پژوهشی و 

مبانی نظری مدل مفهومی پژوهش در شکل 1 ارائه شده است. 

بهزیستی معنوی 
دانش آموز

هوش معنوی معلم

هوش معنوی والدین

شادكامی دانش آموز

شکل 1. مدل مفهومی پژوهش
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بر ایـن اسـاس فرضیـات اساسـی کـه در پژوهـش حاضـر مـورد بررسـی قرارگرفت 
از: عبارتند 

1. هوش معنوی معلمان و والدین بر بهزیســتی معنــوی دانش آموزان تأثیر معنی دار 
دارد.

2. هوش معنوی معلمان و والدین بر شادکامي  دانش آموزان تأثیر معنی دار دارد.
3. بهزیستی معنوی دانش آموزان بر شادکامي  دانش آموزان تأثیر معنی دار دارد.

4. بین هوش معنوی معلم و شــادکامي  دانش آموز با میانجی گری بهزیســتی معنوی 
دانش آموز رابطة معنی دار وجود دارد.

5. بین هوش معنوی والدین و شــادکامي دانش آموز با میانجی گری بهزیستی معنوی 
دانش آموز رابطة معنی دار وجود دارد .

روش پژوهش
روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی وتحلیل مسیرمي باشد که متغیر هوش معنوی 
والدین و معلم را به عنوان متغیر پیش بین و بهزیستی معنوی دانش آموزان به عنوان متغیر 

واسطه و شادکامي  دانش آموزان به عنوان متغیر ماک در نظر گرفته شد.

جامعه و نمونه پژوهش
جامعه آماری شرکت کنندگان در این پژوهش شامل کلیة دانش آموزان پایه پنجم و 
ششم ابتدایی شهر شیراز بامعلمان و والدینشان)مادر( بود که در سال تحصیلی 97ـ1396 
مشغول به تحصیل بودند. جهت انتخاب نمونه به شیوه نمونه گیری تصادفی سیستماتیک 
پسرانه  و  دخترانه  مدارس  معلم(از  پایه 14  هر  )از  پنجم وششم  پایة  معلم  ابتدا 28 
انتخاب گردیدند آنگاه برای هر معلم از هر کاس 5 دانش آموز ومادرانشان به صورت 
تصادفی انتخاب شدند ابزارهای پژوهش راتکمیل نمودند. در نتیجه به طور کل 28 معلم، 
140 والد و 140 دانش آموز در پژوهش شرکت کردند. میانگین سن معلمان 40/4 سال 
و انحراف استاندارد آن 7/35 سال بود. میانگین سن والدین 39/73 سال و انحراف 
استاندارد آنها 6/84 سال بود. هم چنین میانگین سن دانش آموزان 11/79 سال و انحراف 

استاندارد آنها 1/04 سال بود 



43

ë  سال پنجم
ë  شمارة  1

ë  شمارة پیاپی 14
ë  بهار 1399

35 - 60

رابطه بین متغیرهای هوش معنــوی والدین و معلمان و 
شادکامی دانش آموزان دوره ابتدایی: نقش واسطه گری  

بهزیستی معنوی دانش آموزان

ابزار پژوهش
در این پژوهش از سه ابزار استفاده شد که در ادامه به شرح آنها پرداخته مي شود.

پرسش نامه خودسنجی هوش معنوی  پرسش نامة هوش معنوی والدین و معلمان: 
توسط کینگ )King, 2008( برای سنجش توانایی های ذهنی هوش معنوی ساخته شده 
است. که در پژوهش های متعددی در ایران در گروه های مختلف سنی به کار رفته است. 
و  ذهنی  ظرفیت های  از  مجموعه ای  هوش معنوی  است  معتقد   )King, 2007( کینگ 
انطباقی است که بر جنبه های غیرمادی و متعالی واقعیت، استوار است، به ویژه آنهایی که 
ماهیت هستی فرد، معنای شخصی وتعالی ارتباط دارند. بر اساس تعریف ذکر شده کینگ 
)King, 2008( پرسش نامه هوش معنوی را بر اساس چهار مقیاس تدوین و اعتبارسنجی 

نمودند که از وجوه مشترک چهار بعد آن است که این ابعاد فی النفسه در آفرینش معنوی 
هستند و بر جنبه های برتر و غیرمادی حقیقت وحاکی از توانایی و ظرفیت های ذهنی 
هستند و صرفًا راه های برگزیده رفتار نیستند. بر این اساس مقیاس های ذکر شده شامل 
حالت  بسط  و  متعالی  آگاهی  معنای شخصی،  تولید  وجودی،  انتقادی  تفکر  توانایی 
هوشیاری می باشند. در پژوهش حاضر از فرم کوتاه 24 گویه ای استفاده گردید و نمره 
کلی این مقیاس مورد نظر بود. طیف نمره دهی آن براساس لیکرت پنج گزینه ای از کامًا 
مخالفم )1( تا کامًا موافقم )5( بود. پایایی پرسش نامه به روش آلفای کرونباخ توسط 
کینگ )King, 2008( برای هر یک از ابعاد توانایی تفکر انتقادی وجودی، بسط حالت 
هوشیاری، تولید معنای شخصی و آگاهی متعالی به ترتیب با 0/78، ،0/78، 0/91 و 0/87 
به دست آمد.  برابر 0/91  آلفای کرونباخ  به روش  نیز  پایایی کل مقیاس  به دست آمد. 
روایی سازه پرسش نامه از طریق تحلیل عامل تأئیدی مورد بررسی قرار گرفت و مدل 
چهار عاملی تأیید شد. در ایران این پرسش نامه توسط عبدالل زاده، کشمیری و عربعاملی 
)1388(ترجمه و استفاده شده است. وی در پژوهش خود همبستگی این پرسش نامه 
را با پرسش نامه استاندارد محاسبه نموده و روایی این پرسش نامه را قابل قبول به دست 
آورد. هم چنین پایایی آن را با استفاده از آلفای کرونباخ 0/89 به دست آورد. در پژوهش 
حاضر جهت بررسی روایی همبستگی ابعاد با نمره کل محاسبه کردید که نتایج نشان 
داد در فرم والدین همبستگی ابعاد توانایی تفکر انتقادی وجودی، تولید معنای شخصی، 
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آگاهی متعالی و بسط حالت هوشیاری با نمره کل به ترتیب برابر با 0/87، 0/85، 0/92، 
0/79 به دست آمد. هم چنین در فرم معلمان همبستگی ابعاد مذکور با نمره کل به ترتیب 
برابر با 0/86، 0/83، 0/89 و 0/8 حاصل گردید. جهت بررسی پایایی پرسش نامه نیز 
و  با 0/85  برابر  پرسش نامه  کل  در  والدین  فرم  برای  که  کرونباخ محاسبه شد  آلفای 
برای ابعاد توانایی تفکر انتقادی وجودی، تولید معنای شخصی، آگاهی متعالی و بسط 
حالت هوشیاری به ترتیب برابر با 0/89، 0/77، 0/82، 0/77حاصل شد. هم چنین در فرم 
معلمان نیز پایایی کل به شیوة آلفای کرونباخ پرسش نامه برابر با 0/92 و در ابعاد مذکور 
به ترتیب برابر با 0/83، 0/87، 0/79 و 0/76 حاصل شده که همه ضرایب مطلوب بود. 
متعدد  پژوهش های  دانشجویان در  برای  بیشتر  که پرسش نامه مذکور  ذکر است  قابل 
به کار رفته لیکن بر اساس تحقیقاتی که حسن، شیخان، محمودزاده و نیکرو)1393( ذکر 
کرده اند این پرسش نامه قابلیت کاربرد در گروه دانش آموزان به ویژه در نوجوانان دارد که 
دانش آموزان نمونه حاضر نیز در این گروه این سنی قراردارند و البته برخی از گویه ها 

برای دانش آموزان ساده سازی گردید.

پرسش نامه بهزیستی معنوی: برای سنجش میزان بهزیستی معنوی دانش آموزان از 
پرسش نامه بهزیستی معنوی )SWBS(1 که توسط )Paloutzian& Ellison,1982( تهیه شده 
است، استفاده شد. این مقیاس شامل 20 گویه است که 10 سؤال آن سامت وجودی 
و 10 سؤال سامت مذهبی را اندازه گیری مي کند و براساس مقیاس الیکرت از کامًا 
موافقم تا کامًا مخالفم تنظیم شده است. مطالعات اولیه سازندگان، پایایی بازآزمون را 
0/73 تا 0/99 و روایی آن را با شیوه تحلیل عامل بررسی نموده و دو عامل اصلی را 
گزارش دادند. در پژوهش عسگری، روشنی و آدریانی ) 1389( به منظور تعیین اعتبار و 
روایی مقیاس سامت معنوی، مقیاس مذکور به طور همزمان با مقیاس سامت روان، 
اجرا شد که ضریب روایی همزمان آن 0/31 و ضریب پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 
0/89به دست آمد که نشان دهنده اعتبار و روایی قابل قبول این مقیاس مي باشد. هم چنین 
روایی محتوایی این پرسش نامه مورد تأیید قرار گرفت. در پژوهش حاضر جهت بررسی 
ابعاد سامت  نتایج همبستگی  نمره کل محاسبه کردید که  با  ابعاد  روایی، همبستگی 
وجودی و سامت مذهبی با نمره کل به ترتیب برابر با 0/88، 0/85 به دست آمد. میزان 

1. The Spiritual Well- Being Scale
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پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ در پژوهش حاضر برای کل پرسش نامه برابر با 0/82 
و در ابعاد سامت وجودی و سامت مذهبی به ترتیب برابر با 0/79، 0/8 به دست آمد. 

نظر  تجدید  نسخه  آکسفورد  شادی  پرسش نامه  آکسفورد:  شادی  پرسش نامه 
)Hills& Argyle, 2002(آرجیل و  هیلز  توسط  که  آکسفورد است  فهرست شادی   شده 

ساخته شده است. دارای 29 گویه است که هر سؤال به صورت 4 گزینه ای طراحی شده 
است. در هر سؤال چهار عبارت به گونه ای درجه بندی شده اند که هر عبارت نسبت 
به عبارت قبلی شاخص درجه بیشتری از شادی است. روایی و پایایی این پرسش نامه 
در تحقیقات متعددی مورد بررسی قرار گرفته است. به عنوان مثال، آرجیل و همکاران 
)Hills& Argyle, 2002( پایایی این پرسش نامه را با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0/90 

وروایی سازه ای آن را باتحلیل عامل به دست آوردند. در ایران پرسش نامه شادی آکسفورد 
توسط علی پور و نورباال )1378( به فارسی ترجمه شده است و درستی ترجمه آن به 
تأیید هشت متخصص رسیده است. پایایی این پرسش نامه با استفاده از روش آلفای 
از سه  بازآزمایی پس  به روش  پایایی  تنصیفی 0/92 همچین  پایایی  کرونباخ 0/98و 
هفته0/79گزارش شده است.درپژوهش حاضرجهت بررسی روایی همبستگی گویه ها 
پایایی  ومیزان  آمد  به دست  تا 0/93  بین 0/65  گردید و ضرایب  نمره کل محاسبه  با 
نیز با استفاده از آلفای کرونباخ 0/88 به دست آمد. پرسش نامه حاضر توسط صالحی 
عمران، عابدینی بلترک)1397( و لواسانی، راستگو، آذرنییادو احمدی)1393( در گروه 

دانش آموزان به کار گرفته شد.
درنهایت به منظور تجزیه و تحلیل آماری بر اساس سؤاالت پژوهش از نرم افزار 
آماری SPSS استفاده گردید وجهت بررسی چگونگی ارتباط بین متغیرهای موجود در 
مدل مورد نظر و میزان قدرت پیش بینی کننده متغیرهای برون زاد، واسطه ای و درون زا 

از نرم افزار AMOS استفاده شد.

یافته ها
به منظور آغاز فرایند تحلیل های آماری ابتدا شاخص های نرمال بودن توزیع داده ها 
با استفاده از روش کلموگروف اسمیرف و همگنی واریانس ها بااستفاده از آزمون لون 
بررسی وتأیید گردید وسپس ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش بررسی شد)جدول1(.
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جدول 1. ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش

 هوش معنویمتغیر
معلمان

 هوش معنوی 
والدین

 بهزیستی معنوی 
دانش آموزان

هوش معنوی معلمان

**0/24هوش معنوی والدین

**0/31**0/25بهزیستی معنوی دانش آموزان

**0/57**0/21**0/27شادكامي  دانش آموزان

** )p > 0 /01(

نتایج در جدول 1 حاکی از همبستگی درونی در همه متغیرهای پژوهش در سطح 0/01 
است.

فرضیه اول: هوش معنــوی معلمان و والدین بر بهزیســتی معنوی دانش آموزان 
تأثیــر معنی دار دارد. رابطــة هوش معنوی معلمان و والدین با بهزیســتی معنوی 

دانش آموزان و اثرات مستقیم در جدول 2 آمده است.

معنوی  بهزیستی  بر  والدین  و  معلم  هوش معنوی  مستقیم  اثر  نتایج   2 جدول  در 
دانش آموز ارائه شده است. 

جدول 2. برآورد اثر مستقیم هوش معنوی معلم و والدین بر بهزیستی معنوی دانش آموز

 برآوردمتغیر
 استاندارد

 سطح
 برآورد حدباالحد پایین معنی داری

غیر استاندارد
 سطح

 معنی داری

0/190/0310/0260/3630/2970/025هوش معنوی معلم

0/260/0290/0820/4060/3450/035هوش معنوی والدین

نتایج در جدول 2 نشـان مي دهد کـه رابطة هوش معـنوی معلمان و هوش معنوی 
با بهزیستی معنوی دانش آموزان معنی دار است. برآورد استاندارد اثر مستقیم  والدین 
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هوش معنوی معلمان با بهزیستی دانش آموزان برابر با 0/19 واثر مستقیم هوش معنوی 
والدین با بهزیستی معنوی دانش آموزان برابر با 0/26است. لذا می توان گفت با افزایش 

هوش معنوی والدین و معلمان بهزیستی معنوی دانش آموزان افزایش یافته است.

فرضیــه دوم: هوش معنــوی معلمان و والدین بر شــادکامي  دانش آمــوزان تأثیر 
معنی دار دارد.

 رابطة هوش معنوی معلمان و والدین با شادکامي  دانش آموزان و اثرات مستقیم در 
جدول3 ارائه شده است. 

در جدول3 نتایج اثر مستقیم هوش معنوی معلم و والدین بر شادکامي  دانش آموز 
ارائه شده است. 

جدول 3. برآورد اثر مستقیم هوش معنوی معلم و والدین بر شادكامي دانش آموز

برآورد متغیر
استاندارد

سطح 
 برآورد حدباالحد پایینمعنی داری

غیر استاندارد
 سطح 

معنی داری

0/240/0150/0470/4020/3350/007هوش معنوی معلم

0/150/0420/0220/3150/1830/04هوش معنوی والدین

هوش معنوی  و  معلمان  هوش معنوی  رابطة  که  مي دهد  نشان   3 جدول  در  نتایج 
والدین با شادکامي  دانش آموزان معنی دار است. همان گونه که در جدول 3 نشان داده 
می دهدبرآورد استاندارد اثر مستقیم هوش معنوی معلمان بر شادکامي  دانش آموزان برابر با 
0/24 است و برآورد استاندارد اثر مستقیم هوش معنوی والدین بر شادکامي  دانش آموزان 
برابر با 0/15 است که هر دو میزان در سطح 0/05 معنی دار می باشند لذا مي توان گفت 
با افزایش هوش معنوی معلمان و هوش معنوی والدین، شادکامي  دانش آموزان افزایش 

مي یابد.

فرضیه سوم: بهزیستی معنوی دانش آموزان بر شادکامي  دانش آموزان تأثیر معنی دار 
دارد. رابطة بهزیستی معنوی دانش آموزان با شادکامي آن ها و برآورداثرات مستقیم 

در جدول 4 آمده است.



فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

48

 ë  سال پنجم
 ë 1 شمارة
ë 14 شمارة پیاپی
ë 1399 بهار

جدول 4. برآورد اثر مستقیم بهزیستی معنوی دانش آموزان بر شادكامي دانش آموزآن

سطح برآورد استاندارد
سطح معنی داریبرآورد غیر استانداردحدباالحد پایینمعنی داری

0/560/0080/3580/6810/4980/013

نتایج در جدول 4 نشان مي دهد که رابطه بهزیستی معنوی دانش آموزان با شادکامي آن ها 
معنی دار است. برآورد استاندارد اثر مستقیم هوش معنوی دانش آموزان بر شادکامي  برابر 
با 0/56 است و می توان گفت با افزایش بهزیستی معنوی دانش آموزان، شادکامي آن ها 

نیز افزایش مي یابد.

فرضیه چهــارم: بین هوش معنوی معلــم و شــادکامي دانش آموز با میانجی گری 
بهزیستی معنوی دانش آموز رابطة معنی دار وجود دارد.

رابطة هوش معنوی معلـم و شـادکامي  دانش آموز با میانجی گری بهزیستی معنوی 
دانش آموزو برآورد اثرات مستقیم در جدول 5 ارائه شده است. 

جدول5. برآورد اثرات كل، مستقیم و غیر مستقیم هوش معنوی معلم بر شادكامي دانش آموز

برآورد اثرات
استاندارد

سطح 
برآوردحد باالحد پایینمعنی داری

 غیر استاندارد
سطح 

معنی داری

0/270/0130/0550/4350/3880/012كل

0/140/0460/050/3090/4650/046مستقیم

0/130/0050/0550/2410/1840/005غیرمستقیم

نتایج در جدول 5 نشان مي دهد، اثرات کل هوش معنوی معلم بر شادکامي دانش آموز 
که حاصل جمع اثر مستقیم هوش معنوی معلم بر شادکامي  دانش آموز و اثرات غیر مستقیم 
آن ها از طریق بهزیستی معنوی دانش آموز است، در برآورد استاندارد اثر کل برابر با 0/27 
و معنی داری آن 0/013 است و اثر مستقیم هوش معنوی معلم بر شادکامي  دانش آموز 
برابر با 0/14 و معنی داری آن 0/046 حاصل شده است و اثرات غیر مستقیم هوش معنوی 
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معلم بر شادکامي دانش آموز برابر با 0/13 مي باشد که معنی داری آن برابر با 0/005 است. 
 به این ترتیب اثر غیر مستقیم هوش معنوی معلـم بر شادکـامي دانش آموز معنی دار است.

با توجه به آن که اثر مستقیم نیز در این الگو معنی دار شده است، نشان مي دهد که بهزیستی 
دانش آموزان میانجی کننده جزیی رابطة هوش معنوی معلم بر شادکامي دانش آموز است. 
به عبارت دیگر هوش معنوی معلمان بر شادکامي  دانش آموزان تأثیر مثبت معنی دار دارد 

و این تأثیر با افزایش بهزیستی معنوی دانش آموز بیشتر مي شود.

فرضیــه پنجم: بین هوش معنــوی والدین و شــادکامي دانش آموز با میانجی گری 
بهزیستی معنوی دانش آموز رابطة معنی دار وجود دارد.

معنوی  بهزیستی  میانجی گری  با  شادکامي دانش آموز  و  والدین  هوش معنوی  رابطة 
دانش آموز در جدول 6 ارائه شده است. 

 جدول 6. برآورد اثرات كل، مستقیم و غیر مستقیم هوش معنوی والدین
بر شادكامي دانش آموز

برآورد اثرات
استاندارد

سطح 
برآوردحد باالحد پایینمعنی داری

 غیر استاندارد
 سطح 

معنی داری

0/210/0350/0020/3780/2510/037كل

0/0450/0490/0030/1890/270/048مستقیم

0/160/0110/0760/2640/1970/011غیرمستقیم

شادکامي   بر  والدین  هوش معنوی  کل  اثرات  مي دهد،  نشان   6 جدول  در  نتایج 
دانش آموز که حاصل جمع اثر مستقیم هوش معنوی والدین بر شادکامي دانش آموز و 
اثرات غیر مستقیم آن ها از طریق بهزیستی معنوی دانش آموز است، در برآورد استاندارد 
اثر کل برابر با 0/21 و معنی داری آن 0/035 است و اثر مستقیم هوش معنوی والدین 
و  آن 0/049 حاصل شده است  معنی داری  با 0/045 و  برابر  بر شادکامي  دانش آموز 
اثرات غیر مستقیم هوش معنوی والدین بر شادکامي  دانش آموز برابر با 0/16 مي باشد که 
معنی داری آن برابر با 0/011 است. به این ترتیب اثر غیر مستقیم هوش معنوی  والدین بر 
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شادکامي دانش آموز معنی دار است. با توجه به آن که اثر مستقیم نیز در این الگو معنی دار 
شده است، نشان مي دهد که بهزیستی معنوی دانش آموزان میانجی کننده جزیی رابطة 
هوش معنوی والدین بر شادکامي  دانش آموز است. به عبارت دیگر هوش معنوی والدین 
بر شادکامي  دانش آموزان تأثیر مثبت معنی دار دارد و این تأثیر با افزایش هوش معنوی 

دانش آموز بیشتر مي شود.
درنهایت در مدل کلی نتایج نشان بررسی ها در شکل 2 آمده است.

بهزیستی معنوی 
شادكامی دانش آموزدانش آموز

هوش معنوی معلم

هوش معنوی والدین

e
2

e
1

0/15

0/22
0/50

0/11

0/03

شکل 2. رابطة هوش معنوی معلمان و والدین با بهزیستی معنوی و شادكامی دانش آموزان

 الگوی رابطة هوش معنوی معلمان و والدین با بهزیستی و شادکامی دانش آموزان در 
شکل 2 ارائه شده است. شاخص هاي کلی برازش الگو نشان داد شاخص کای اسکوئر 
نسبی برابر با 2/03 پایین تر از 5 است که نشان مي دهد الگو وضعیت مطلوبی برخوردار 
 RMSEA باالتر 0/9 است. مقدار CFI و TLI است. هم چنین مقدار شاخص های تطبیقی
نیز به عنوان مهم ترین شاخص برازش کلی برابر با 0/062 است و نشان مي دهد که به طور 
کلی الگو از برازش مناسب برخوردار است. شاخص هولتر نیز برابر با 268 و نشان 
مي دهد حجم نمونه برای بررسی برازش مدل کافی بوده است. و در نهایت مدل حاضر 

تنها 38 درصد از واریانس شادکامی در دانش آموزان را پیش بینی نمود.

بحث و بررسی
در ابتدای بحث خاصه ای از یافته های به دست آمده ذکر می شود و سپس به ترتیب 
نتایج کسب شده بر اساس فرضیه ها، یافته ها تبیین می گردد. همان گونه که نتایج تحلیل های 
آماری نشان داد تأثیر هوش معنوی معلمان و والدین هر دو بر بهزیستی معنوی دانش آموزان 
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معنی دار است. هم چنین تأثیر هوش معنوی معلمان و والدین هر دو بر شادکامي  دانش آموزان 
معنی دار است. نتایج نشان داد که بهزیستی معنوی دانش آموزان بر شادکامي آن ها نیز تأثیر 
مثبت و معنی داری دارد. نتایج تحلیل میانجی نشان داد که اثر غیر مستقیم هوش معنوی 
معلم بر شادکامي دانش آموز معنی دار است. با توجه به آن که اثر مستقیم نیز در این الگو 
معنی دار شده بود، نشان داد که بهزیستی معنوی دانش آموزان میانجی کننده جزیی رابطة 
هوش معنوی معلم بر شادکامي  دانش آموز است. هم چنین نتایج نشان داده بود که اثر 
غیر مستقیم هوش معنوی والدین بر شادکامي  دانش آموز معنی دار است. با توجه به آن که 
اثر مستقیم نیز در این الگو معنی دار شده بود، نشان داد که بهزیستی معنوی دانش آموزان 

میانجی کننده جزیی رابطة هوش معنوی والدین بر شادکامي  دانش آموز است. 
در ارتباط با تأثیرهوش معنوی معلمان و والدین بر بهزیستی معنوی دانش آموزان نتایج 
به دست آمده در این فرضیه همسو با یافته های بیرامی، موحدی، موحدی و کریمی نژاد )1395( 
مبنی بر تأثیر هوش معنوی والدین بر بهزیستی معنوی دانش آموزان است. هم چنین همسو با 
یافته های )Stavrova, Fetchenhauer& Schlosser, 2011(؛ دانش؛ سلیمی نیا، حق رنجبر، نادری 
و فریده عمویی )1396( و برک)Berk, 2007( می باشد. محققان ذکر شده در پژوهش خود 
به عوامل متعددی همچون ساختارهای ارتباطی در خانواده، قوانین حاکم در اخاقیات در 
خانواده، اهمیت سامت روان فرزندان و شکل گیری منش های رفتاری مناسب در ارتباطات 
به دست آمده اشاره دارند. هم چنین در تبیین این همسویی مي توان گفت، بی شک تعامل 
والدین با فرزندان از عوامل مؤثر در ابعاد مختلف رشدی و شخصیتی آن ها به خصوص در 
سنین کودکی است. تحقیقات نشان داده است که پاسخگو بودن والدین، ارتباط زیادی با 
.)Blandon, Calkins, Keane,OBrieh, 2010( عملکردهای اجتماعی در اوایل کودکی دارد 

محققان معتقدند که تعامات فرزند با والدین بر رشد کودک و جنبه های مختلف آن مانند 
اثر گذار باشد )Nam &Chun, 2014( شیوه های والدینی و  عواطف و تعامات فرزندان 
انضباطی آنان بی تردید تحت تأثیر خصوصیات شخصیتی و سیستم اعتقادی آن هاست. 
که از این بین مي توان به ابعاد وجودی آن ها و هوش معنوی اشاره نمود. والدین سالم 
نابالغ  والدین  با  مقایسه  در  هستند،  باالتری  دارای هوش معنوی  که  والدینی  و  بالغ  و 
معمواًل با حساسیت و مهربانی بیشتری به نیازها و اشارات کودک توجه مي کند و این نوع 
فرزند پروری امنیت عاطفی، استقال، توانش اجتماعی و موفقیت هوشی را تشویق مي کنند. 
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اعتمادبه نفس والدین، احساس اعتماد نسبت به دیگران، این اعتقاد که مي توانند بر اوضاع 
مسّلط باشند، با گرمی، پذیرش و مفید بودن به حال فرزندان شان همبستگی دارد )ماسن، 
جرم، هوستون و کانجر، 1380(. از سویی دیگر مدرسه به عنوان خانة دوم دانش آموزان 
است و آن ها به خصوص در سال های ابتدایی بسیار تحت تأثیر معلمان و همساالن هستند. 
کینگ )King, 2008( بیـان مي دارنـد کـه هوش معنوی بیانـگر مجموعـه ای از توانایی ها، 
ظرفیت های منابع معنوی مي باشد که کاربست آن ها در زندگی روزانه مي تواند موجب 
افزایش انطباق پذیری فرد شود. لذا مي توان به دو ساز و کار در زمینه تأثیر هوش معنوی 

والدین و معلمان بر هوش معنوی دانش آموزان اشاره نمود.
1. هر یک از والدین و معلمان به عنوان الگو برای دانش آموز هستند که با مشاهده آن ها 
وکاربســت ظرفیت های معنوی توسط آن ها، کودکان نیز به مرور از هوش معنوی 
باالتــری برخوردار خواهند بود. هنگامي که کودک مشــاهده مي کند که والدین و 
حتــی معلمان او رابطه قوی تری بــا خداوند دارند و در مشــکات از او کمک 
مي طلبند، این الگوی رفتاری ســبب مي شــود تا آن ها نیز رابطه معنوی بهتری با 

خداوند برقرار کرده و در دراز مدت هوش معنوی باالتری داشته باشند.
2. براساس دیدگاه الکینز وکاوندیش)Elkins&Cavendis, 2004( که بیان مي دارند که 
هوش معنوی سبب مي شود تا انسان با مایمت و عطوفت بیشتری به مشکات نگاه 
کرده، تاش بیشتری برای یافتن راه حل داشته باشد، سختی های زندگی را بهتر تحمل 
کند و به زندگی خود پویایی و حرکت دهد. افزایش هوش معنوی والدین و معلمان 
سبب انطباق پذیری بیشتر آن ها شده و لذا رفتار آن ها با فرزند و دانش آموزشان 
مطلوب تر و مناسب تر بوده و از پختگی بیشتری برخوردار است لذا این رفتارها 
سبب مي شود تا فرزندان نیز در دراز مدت رفتارهای مناسب تری از خود نشان 
دهند و هوش معنوی باالتری داشته باشند. همان گونه که پیش از این نیز در فصل دوم 
اشاره گردید الکینز و کاوندیش)Elkins&Cavendis, 2004( بیان داشته اند که حوزة 
هوش معنوی موجب مي شود که انسان با مایمت و عطوفت بیشتری به مشکات 
نگاه کند، تاش بیشتری برای یافتن راه حل داشته باشد، سختی های زندگی را بهتر 
تحمل کند و به زندگی خود پویایی و حرکت دهد آنها معتقدند، هوش معنوی باعث 
افزایش قدرت انعطاف پذیری و خودآگاهی انسان مي شود، به طوری که در برابر 
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مشکات و سختی های زندگی، بردباری و صبوری بیشتری ایجاد مي کند. افرادی 
از هوشیاری  باالی  انعطاف پذیرند، درجه  باالیی هستند  دارای هوش معنوی  که 
نسبت به خویشتن دارند، توانایی برای رویارویی با مشکات و دردها و چیره 
شدن بر آنها را دارند. هم چنین باالهام از طریق ارزش ها و بصیرت ها، اجتناب 
از بد کردن نسبت به دیگران، تفکر وحدت گرا )پی بردن به روابط میان اشیاء و 
پدیده های مختلف( جستجو برای پاسخ دادن به سؤال های اساسی، عدم وابستگی 
به دیگران و مقاومت در برابر شیوه ها و سنت ها معمول جامعه از ویژگی های دیگر 
آنها است )Zohar&Marshall, 2004(. همه این ویژگی ها سبب مي شود تا با افزایش 
هوش معنوی معلمان و والدین آن ها در رابطه با دانش آموزان صبورتر عمل مي کنند 
و انعطاف پذیری بیشتری داشته باشند این فرایند منجر به افزایش هوش معنوی 

دانش آموزان نیز مي شود. 

در ارتباط با تأثیر هوش معنوی معلمان و والدین بر شادکامي  دانش آموزان نتایج با 
)1395( ؛ جوزقی) 1381(؛ جعفری،  کریمی نژاد  و  موحدی  موحدی،  بیرامی،  یافته های 
سیادت و بهادران )1387( و نصوحی دهنوی، احمدی و عابدی) 1383( همسو می باشد. 
محققان ذکر شده در تحقیقات خود نشان دادند معنویت و جایگاه آن در زندگی افراد 
تأثیرگذاری همچون والدین و معلمان در شکل گیری رفتارهایی که منجر به سامت روان 
و احساس رضایت در دانش آموزان گردد نقش دارد. و هم چنین در تبیین این یافته می توان 
گفت تجارب معنوی از طریق ایجاد انعطاف پذیری به سامت روانی و بهزیستی فرد کمک 
مي کند. اعتقادات دینی و تقیدات مذهبی بر تمامي  ابعاد زندگی انسان از جمله رابطه با 
فرزندان نیز تأثیر دارد. با توجه به نقش  تربیتی و اخاقی خانواده بر کودکان به نظر مي رسد 
باال بودن هوش معنوی والدین پیش بینی مهمي برای سامت روان و شادکامي  فرزندان باشد. 
معلم در مدرسه برای شاگردان به خصوص در دوره ابتدایی به عنوان یک الگو است. رفتار 
معلم و دیگر شاگردان بر کودک بسیار مؤثر است. سازمان رواني و عملكردهاي جسماني 
انسان به گونه اي طرح ریزي شده است كه بخوبي قادر باشند،این انطباق وسازگاري را 
در سایه تفكري صحیح براي ما به ارمغان بیاورند؛ پس در بیان این نكته خافي نیست كه 
معلم، اگر نه موّثرترین عامل، یكي از موّثرترین عوامل آموزشگاهي است. مدرسه نهادي 
اجتماعي و نمایان گر فرهنگ یك جامعه است كه به كودكان جهان بیني، عادات و رسوم و 
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مهارت ها و دانش خاصي را منتقل مي كند. در مدرسه است كه كودك شیوه هاي برقراري 
ارتباط با دیگران را مي آموزد. نفوذي كه مدرسه در اجتماعي كردن دارد،هم به دلیل وجود 
شاگردان وهم به دلیل وجود معلمان و برنامه هاي درسي است )آذین و موسوی، 1390(. 
از  این رو در معلمانی که هوش معنوی باالتری دارند، انطباق پذیری باالتر است و در نتیجه 
برخورد مناسب تری با دانش آموزان دارند و به عنوان عامل مهم در مدرسه سامت روان 

و شادکامي  دانش آموزان آن ها افزایش مي یابد. 
از دیگر یافته های پژوهش تأثیر بهزیستی معنوی دانش آموزان بر شادکامي  دانش آموزان 
بود. نتیجه به دست آمد با یافته های بیرامی، موحدی، موحدی کریمی نژاد )1395( همسو 
است.  این محققان معنویت و نوع بینش های حاکم از معنویت در زندگی را از مهم ترین 
عوامل شادکامی می دانند. معنویت یكي از ابعاد زندگي انساني است و انسان ها همواره 
باورهاي معنوي، اعمال، تجارب، ارزش ها، ارتباطات و چالش هاي معنوي خود را همراه 
)Pargament, Kenddell, Hathaway, Grenvengoed, Newman & Jones, 2007(  دارند 

و نقش مهمي در سامت و بهزیستی آنان دارد. تحقیقات حاکی از ارتباط بین معنویت 
و مذهب و سامت است )Koeing, McCullogh & Lavson, 2001(. پژوهش هاي متعدد 
نشان داده اند که عقاید و اعمال معنوي، با نتایج مثبتی مانند بهزیستی جسمانی، هیجانی 
و روان شناختی، کنش درون فردي مثبت و افزایش کیفیت زندگی رابطه دارد، به نظر 
مي رسد، افرادي که گرایشهاي معنوي دارند یا دارای هوش معنوی باالتری هستند، هنگام 
رویارویی با آسیب، پاسخ هاي بهتري به وضعیت مي دهند و موقعیت تولیدکننده فشار 
رابهتر اداره مي کنند در نتیجه میزان افسردگی آنها کمتراست و یا شادکامي آن ها افزایش 
مي یابد )MC Ewan, 2004(. از  این رو دور از انتظار نیست که با افزایش هوش معنوی در 

دانش آموزان، شادکامي آن ها افزایش یابد. 
 در نهایت یافته ها نشان داد بین هوش معنوی معلم و شادکامي  دانش آموز با میانجی گری 
هوش معنوی دانش آموز رابطة معنی دار وجود دارد. در تبیین این نتایج مي توان گفت معنویت، 
سیستم سازمان یافته اي است از باورها شامل ارزش هاي اخاقی، رسومات، مشارکت 
در جامعه دینی براي اعتقاد راسخ تر به خدایی که قدرت برتر است. باورهاي مذهبی، 
شیوه مؤثري براي مقابله با مصائب، تجارب دردناك است.هم چنین در زمان مشکات 
و ناراحتی ها، بر چگونگی روابط انسانی اثر مي گذارند. هوش معنوي، یکی ازابعاد مهم 
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انسان است که در کنار ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی قرار گرفته و موجب ارتقاي سامت 
عمومي شده و سایر ابعاد سامت را نیز هماهنگ مي کند .  این کار، موجب افزایش توان 
سازگاري و کارکرد روانی مي شود. هوش معنوي با ویژگی هایی همچون ثبات درزندگی، 
صلح، احساس ارتباط نزدیک باخویشتن، خدا، جامعه، محیط تناسب و هماهنگی داشتن، 
تأثیر  به  نتایج مطالعات، مي توان  بر اساس  معنا و هدف در زندگی مشخص مي شود. 
عقاید معنوي در زندگی به عنوان عاملی براي مقابله با مشکات جسمي  و روانی پی برد 
)بیرامی، موحدی، موحدی و کریمی نژاد، 1395(. هوش معنوي، نیروي یگانه اي است که 
ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی انسان را تشکیل مي دهد. وقتی بهزیستی معنوي به خطر 
بیفتد، ممکن است فرد دچار اختاالت روحی مانند احساس تنهایی، انزوا و افسردگی 
در زندگی شود از  این رو وقتی هوش معنوی در معلمان باال باشد، کمتر دچار مشکات 
روحی بوده و در برخورد با دانش آموزان از ثبات هیجانی بیشتری برخوردارند که این 
خود سبب مي شود تا شادکامي  دانش آموزان در کاس بیشتر شود اما در این رابطه وقتی 
خود دانش آموزان نیز هوش معنوی باالیی داشته باشند، خود نیز به خاطر ارتباط قوی تر با 
خداوند شادکامي  بیشتری را تجربه مي کنند. به عبارت دیگر معلمان با هوش معنوی باالتر 
در اداره کاس موفق تر بوده و همان گونه که پیش از این نیز اشاره شد بر معلمان به عنوان 
الگو در دانش آموزان عمل نموده و سبب مي شوند تا هوش معنوی دانش آموزان افزایش 
یابد، از این رو هم تأثیر معلم بر شادکامي  دانش آموز افزایش یافته و هم این که این تأثیر با 

.)Livneh&Antonak, 2004( افزایش هوش معنوی در دانش آموزان بیشتر مي شود
درنهایت نتایج نشان داد بین هوش معنوی والدین و شادکامي دانش آموز با میانجی گری 
بهزیستی معنوی دانش آموز رابطة معنی داری وجوددارد. در تبیین نتایج مي توان گفت 
باال بودن هوش معنوی والدین ازطریق مكانیسم هاي متعددي مي تواند موجب افزایش 
شادکامي شود. افراد دین دار باپیروي از دستورات و آموزه هاي دیني، زندگي جهت دار و 
هدفمندي رادر پیش گرفته )بردستاني،1381( و در مواجه بامشكات و ناكامي ها، منبع 
معنوي نیرومندي را در اختیار دارند كه تحمل مشكات را براي آنها آسان كرده و مانع از 
كج روي وانحراف از هنجارهاي اجتماعي شده و به سازگاري آنها كمك مي نماید آن ها 
برای رفتار و اعمال خود معیارهای واضح و روشنی در اختیار دارند که عمل به آن ها 
موجب رضایت از زندگی)Ball, Armistead&Austiu, 2003( و افزایش اعتماد به نفس و 
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عزت نفس مي گردد که خود از عناصر اثر گذار در شادکامي است. عاوه بر این باال بودن 
هوش معنوی سبب توکل بیشتر به خداوند و واگذاری نتایج به او مي شود که خود سبب 

کاهش اضطراب و عواطف منفی افزایش شادکامي مي گردد )گنجی و حسینی، 1389(.
موسیک و ویلسون )Musigk&Wilson, 2003( دو نوع از مكانیسم ها را نام برده اند كه از 
طریق آنها باال بودن هوش معنوی یا فعالیت هاي جمعی مذهبي مي تواند به افزایش سامت 
رواني منجر شود. نوع اول  این مكانیسم ها را مي توان افزایش منابع روان شناختي نامید. 
بدین معني كه مشاركت د رفعالیت هاي اجتماعي، منابع روان شناختي، نظیر عّزت نفس و 
خودكارآمدي را افزایش مي دهد كه به نوبة خود به افزایش سطح سامتي افراد منجر مي شود. 
نوع دوم از  این مكانیسم ها را مي توان منابع اجتماعي نامید و به میزان تعامل با دیگر افراد اشاره 
مي كند، تعامل مداوم با افراد مختلف مي تواند شانس دریافت حمایت جتماعي، اطاعات 
مفید و تماس هاي مفید اجتماعي را افزایش دهد. از  این رو در والدینی که هوش معنوی 
باالتری دارند از طریق منابع روان شناختی و اجتماعی مي توانند بر شادکامي  فرزندان خود 
تأثیر گذار باشند و هم این که فرزندان آن ها در تعامل با والدین و الگو قرار دادن آن ها بهزیستی 
معنوی باالتری به دست مي آورند و از  این رو شادکامي  در این فرزندان افزایش بیشتری مي یابد. 
در مجموع بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهاد می گردد در برنامه ریزی های مختلف 
مشاوران تحصیلی در مدارس و مراکز مشاوره و خدمات روان شناختي، دوره هاي آموزشی 
را عاوه بر افزایش هوش معنوی والدین و معلمان برگزار نمایند، در مورد بهزیـستی معـنوی 
دانش آموزان نـیز اجـرا نمایند ونقش بهزیستی معنوی در شادکامی دانش آموزان برای والدین 
ومعلمان و هم چنین دانش آموزان تبیین گردد. عاوه بر این پیشنهاد می گردد تحقیقات  ترکیبی 
در ارتباط با موضوع پژوهش برای اعتبارسنجی یافته ها و اتخاذ تصمیمات کاربردی انجام 
گیرد. از جمله محدودیت های پژوهش حاضر نیز استفاده از پرسش نامه های خوداظهاری 
بود که پیشنهاد می شود درتحقیقات آتی از روش های متعدد برای جمع آوری اطاعات 
صورت گیرد. و عاوه بر این از دیگر محدودیت های پژوهش جلب همکاری والدین برای 
تکمیل پرسش نامه بود. چنین به نظر می رسید که تکمیل پرسش نامه نوعی تفتیش عقاید دینی 
آنان می باشد که در این راستا محققان مجبور به برگزاری جلسه وتوضیحات الزم برای 
والدینی بودند که تمایل به همکاری نداشتند و در این خصوص والدینی که تمایل نداشتند از 
گروه نمونه حذف می شدند که در نهایت به 140 والدین جمع آوری اطاعات خاتمه یافت.
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پژوهش حاضر با هــدف طراحی و برازش مدل راهبرهای آمــوزش مذهبی كودكان در 
خانواده ها انجام شده است؛ روش تحقیق به شیوه تركیبی )آمیخته( با طرح كیفی- كمی است. 
جامعه پژوهشي تمام والدین دانش آموزان دوره پیش دبستاني شهرستان ارومیه بودندكه 14 
نفر به صورت هدفمند و با رعایت قاعده اشــباع نظری داده ها انتخاب شدند. ابزار گردآوری 
داده ها در بخش كیفی، مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بـخش كـمی، پـرسش نامه بود. بعد از 
كسب رضایت والدین مصاحبه ها به صورت كاماًل ناشناس ضبط و پیاده گردید. در بخش دوم 
تعداد 222 نفر از والدین با روش نمونه گیری تصادفی ســاده انتخاب و به سؤاالت پرسش نامه 
پاسخ دادند. براي تجزیه و تحلیل داده ها در تحلیل كیفی از روش چهار مرحله اي پاول و رننر 
)2003( و در بخش كمی از مدل معادالت ســاختاری استفاده گردید. نرم افزار مورد استفاده 
  AMOS21و SPSS16 در بخش تحلیل كمی نرم افزارهای MAXQDA10 در بخش كیفی
بود. بر حسب نتایج تحقیق كیفی، والدین از چهار راهبرد عمده »الگوسازی«، »سبک زندگی 
اسالمی«، »رسانه های آموزشــی« و »محیط ها و مناسبت های مذهبی« برای آموزش مذهب 
فرزندانشــان اســتفاده می كنند. هم چنین یافته های مدل معادالت ساختاری نشان داد كه 
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كودكان برازش داشته و تأثیرگذار هستند؛ هم چنین مؤلفه های »الگوسازی« و »سبک زندگی« 
در بیشترین ســطح تأثیرگذاری قرار داشتند. با توجه به یافته های پژوهش حاضر پیشنهاد 
می شــود والدین در آموزش های مذهبی نسبت به تأثیرات  این روش ها نیز آگاهی داشته و با 
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مقدمه
ادیان و مذاهب جزء الینفک تار و پود جوامع بشری هستند. به طوری که گرایش های 
مذهبــی، جزء مهم ترین مؤلفه های شــخصیت و ارزش های شــخصی افراد محســوب 
می شوند. یافته های مطالعه ای که در سال های 2014- 2000 در مورد ارزش های عمومی 
60 کشــور جهان انجام شــد، نشان داد در 82 درصد از کشورهای مورد مطالعه، حداقل 
یــک مذهب به عنــوان مذهب غالب مردمان کشــور وجود دارد؛ پیــروی از مذهب در 
زندگی، برای 71 درصد از افراد مشــارکت کننده در پیمایش اهمیت به ســزایی داشــت، 
 و 57 درصــد گزارش دادند در هفته چندین مرتبه به نماز و عبادت مشــغول می شــوند

)Arold, Woessmann & Zierow , 2019:24(. عــاوه برایــن محققــان معتقد هســتند که 

جهت گیری مذهبی، در پیش فرض  اندیشــه های زیربنایی تمام اندیشــمندان و متفکران 
)معتقد و غیرمعتقد( علمی- اجتماعی قابل لمس است. به طوری که حتی در اندیشه های 
اقتصادی ماکس وبر نیز وجود جایگاهی برای جهت گیری های مذهبی قابل تصور است 

.)Campante andYanagizawa- Drott, 2015: 1(

از سویی دیگر، وجه مشترک تمام ادیان و مذاهب این است که رهنمودهایی رفتاری 
و کــرداری ویژه ای برای پیروان خود تجویز می کنند، به عبارتی همه آنها پیروان خود را 
محدود به چارچــوب خاصی می کنند. متخصصان با ماحظه کردن این نوع تأثیرگذاری 
ادیــان و مذاهب، آنها را نوعی ســازمان غیررســمی قلمداد می کنند. چرا که به واســطة 
چارچوب تحمیل شــده بر پیروان مذاهب، ســاختاری اقتصادی، سیاســی، و تعامات 
اجتماعی ویژه ای برقرار می شود. بدین ترتیب رهنمودهای ادیان و مذاهب برای پیروان 
در قالب چارچوب هایی با پیروانشان آموزش داده می شوند این رهنمودها معموال توسط 
رهبران دینی، مبلغان، مکتب خانه ها و حتی خانواده ها )والدین( آموزش داده می شــوند 

.)Braten & Everington, 2019 :290(

در مبحث آموزش کودکان، خانواده نخستین و مهم ترین محیطي است كه كودك در 
آن پرورش مي یابد و عقاید و باورهاي خود را از آنجا به دســت مي آورد. به بیاني دیگر 
»خانواده نهادي مهم، كلیدي و كانون رشــد و آرامش بشري است كه بر اساس طبیعت 
و فطرت الهي و نیازهاي جســمي و روحي تشــكیل مي شــود و انســان راه كمال خود 
را از  ایــن طریــق مي پیماید. خانواده نهاد قدرتمند  تربیتي اســت كه در آیات و روایات 
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بر نقش تربیتي آن تأكید فراوان شــده اســت و اســتحكام و نقش آفریني آن، براي رفع 
دغدغه هاي والدین، اجتناب ناپذیر اســت« )حاجي بابایــي، 1391: 3(.  این محیط مورد 
توجــه تمامی ادیان و مکاتب بشــری بود و در دین مبین اســام و هم چنین بزرگان آن 
مورد توجه ویژه بوده است. خداوند در قرآن كریم مي فرماید: »و از آن همه آیات الهي 
و حكمتي كه در خانه هاي شــما تاوت مي شــود متذكر شوید و پند گیرید، و بدانید كه 
همانا خدا را )به خلق( لطف و مهرباني اســت و )به حال همه( آگاه اســت« )احزاب، 
34(. از این رو، خانواده به عنوان نخستین مدرسه و دانشگاه كودك، زیربنا و اساس همه 
نهادهاى ارجمند در اسام و در عین حال مهم ترین ركن  ترقي و تكامل هر جامعه است. 
اگر این محیط تربیتي در مســیر صحیح تربیت اســامي و در چارچوب برنامه هاي قرآن 
و ســنت باشد، مي تواند ســهم بزرگي در پیشرفت و ترقي جامعه خویش داشته باشد. از 
 این رو تحقیق حاضر درصدد اســت تا ضمن مطالعه راهبردهای آموزش مذهبی والدین 
به کودکان پیش دبستانی، برازش آن را نیز با بهره گیری از رویکردهای معادالت ساختاری 

ارزیابی نماید.
آموزش و پرورش پیش از دبستان از دیرباز در کشور ما به عنوان مرحله ای از آموزش 
مطرح بوده اســت. مســأله تعلیم و تربیت کودکان در دوره پیش دبســتانی که باید آن را 
ســال های سازندگی و تشــکیل دهنده بســیاری از صفات و ویژگی های کودک نامید از 
اهمیت خاصی برخوردار بوده اســت. پژوهش گــران معتقدند که هدایت کودکان جز از 
طریق پرورش صحیح مذهبی آنان میسر نیست و کودکان برای پذیرش رفتارهای صحیح 
و مطلوب اجتماعی از طریق آموزش مسائل مذهبی، آمادگی بیشتری دارند تا از راه های 
دیگــر )زینال پــور و کیهان، 73:1397(. دوران کودکــی نزدیک ترین دوره به فطرت پاک 
الهی است و همین ویژگی اهمیت  تربیت در  این دوران را پررنگ و قابل توجه می کند. 
کودک در دوران اولیه زندگی خود هر چند به رشد شناختی دست نیافته است و توانایی 
تجزیه و تحلیل دقیق مســائل را ندارد، قدرت تخیل و تقلید و نیز حافظه ای قوی دارد 
که هر آنچه را می بیند و می شنود، با دقت ثبت و ضبط و در ذهن خود ذخیره می کند و با 
تخیل خود، آن را می پرورد )شمشــیری و نوذری، 1397(. در واقع یکی از اساسی ترین 
ویژگی ها که لزوم آموزش مفاهیم دینی را توجیه کند وجود گرایش دینی و میل به سوی 
امور مذهبی در کودک اســت. مفاهیم اساســی دین اسام، از قبیل اعتقاد به خدا و دین، 
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اموری هســتند که با سرشت اولیه و دســت نخورده کودک، و به تعبیر قرآنی، با فطرت 
او ســازگار اســت. هم چنین کودکان در این دوره دارای ویژگی های روان شناختی مانند 
خودمحوری، جاندارپنداری، ســاخته پنداری و تک بعدی دیدن امور هستند. وجود  این 
دالیل، اهمیت پرداختن به آموزش مذهبی را در این دوره نشان می دهد. بنابراین اهمیت 
 این دوره و میزان اثرگذاری فراوان آن بر دوره های بعدی بر اهمیت  تربیت دینی و آشنایی 

با راهکارهای آموزش مذهبی می افزاید. 
از طرف دیگر، خمیر مایة شخصیت کودکان در کانون خانواده شکل می گیرد و تقلید 
از رفتار والدین و دیگر اعضای خانواده از بارزترین ویژگی های ســنین پیش دبســتانی 
اســت. والدین کودکان ســتون خانواده ها هســتند؛ بدون وجود والدین، خانواده معنای 
واقعــی پیدا نمی کند لذا والدین و نقش آنها در آموزش کودکان به عنوان مهم ترین عامل 
تأثیرگــذار در خانواده همواره مورد مطالعه و توجه بوده اســت. در حقیقت مشــارکت 
والدین در آموزش کودکان، موضوع جدیدی نیســت. شــاید به جــرأت بتوان گفت، با 
نگاهی به پیشــینه آموزش و تحصیل فرزندان، پیشینه مشارکت والدین بسیار قدیمی تر 
از مشــارکت و شروع فعالیت های مدرسه ای باشد. وقتی صحبت از دخالت خانواده در 
آموزش کودکان به میان می آید به طور کلی اســامی افــرادی مانند )Epstein, 2007( و نیز 
آثار و کارهای )Hoover- Dempsey, and Sandler, 1997( بیشتر از بقیه مطرح هست.  این 
نظریه ها روی دو موضوع بیشتر تمرکز داشته اند: اول  اینکه والدین چگونه در امر آموزش 
کودکان خود مشــارکت می کننــد و دوم  اینکه انگیزه آنها برای انجام این کار چیســت؟ 
 در راســتای پاســخ گویی به این ســؤاالت، محققان مطرح شــده دو نظریه »نوع شناسی
»Hoover- Dempsey and Sandler’s theoretical model, 1997 و Epstein’s typology, 2007  

را مطرح کرده اند و خود آنها موضوع مطالعات بی شماری نیز بوده اند. 
یکی از اولین نظریه هایی که در موضوع مشــارکت والدین ارائه شــده اســت نظریه 
نوع شناسی اپستین است؛ )Epstein, 2007( معتقد بود خانواده و مدرسه می توانند به شش 
طریق متفاوت با هم مشارکت داشته باشند: الف( تأمین نیازها مدرسه ، ب( حفظ ارتباط 
متقابل، پ( مشارکت داوطلبانه والدین در فعالیت های مدرسه، ت( کمک به مدرسه در امر 
یادگیری دانش آموزان در خانه، ث( مشــارکت در تصمیم گیری ها و خط مشی گذاری های 
مدارس ، و ج( همکاری در سطح جامعه. برطبق نظریه اپستین، مدارس در جهت تقویت 
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روابط خود با والدین تاش می کنند فعالیت های مشترک والد- کودک را در خانه بیشتر 
نماید از جمله این فعالیت ها را می توان به اختصاص دادن مراسم های از روزنامه دیواری 
مدرســه به فعالیت های والدین، دعوت از والدین برای صحبت در مراسم های مدارس، 
سپردن هدایت بعضی از فعالیت های مدرسه به والدین، برگزاری کنفرانس ها یا جلساتی بین 
والدین- معلم برای تبادل اطاعات در مورد دانش آموزان، و انواع مختلفی از فعالیت های 
دیگر اشــاره نمود اپســتین)2007( یافته های پژوهش هایی که بــر پایه  این نظریه انجام 
گرفته اند حاکی از آن است به میزانی که مدارس تاش کنند انواع مشارکت های ششگانه 
.)Bunnell, 2016:23(اپستین را بیشتر کنند، عملکرد و رفتار دانش آموزان نیز بهبود می یابد 

   غیر از مدل نوع شناســی اپســتین و فعالیت هایی که طی آن نظریه در مورد مشــارکت 
والدین ارائه شــده است، هوور- دمپسی و ســاندلر نیز در این زمینه مدل نظری دیگری 
ارائه داده است و طی آن ساختاری برای بررسی انگیزه های والدین در مشارکت مدارس 
مطرح می شــود. بر طبق این نظریه، انگیزش والدین در سه حوزه قابل طبقه بندی است: 
 اعتقــادات و باورهــای والدین، اجابت دعوت به مشــارکت، و محیــط زندگی والدین

)Hoover- Dempsey and Sandler, 1997:17(.  ایــن نظریه هــا و مــوارد مشــابه حاکی از 

اهمیت مشــارکت والدین در آموزش و تربیت فرزندان دارد. بررسی ابعاد و شمول  این 
نظریه ها نشان می دهند که از زوایای مختلفی می توان مشارکت والدین را مطالعه نمود؛ 
در این دو نظریه اپستین بر روی فعالیت هایی که والدین می توانند در مشارکت با مدرسه 
به آموزش و تربیت فرزند خود کمک کند نشــان داده شــده است؛ در حالی که در نظریه 
هوور- دیمپســی و ســاندلر عوامل انگیزشی که والدین را به سمت مشارکت در  تربیت 

فرزندان خود رهنمون می کند مورد توجه است. 
تحقیقـات  می دهدکـه  نشـان  نیـز  موضـوع  بـا  مرتبـط  پژوهشـی  ادبیـات  بررسـی 
بسـیار کمـی وجـود دارد كـه به صـورت نظام منـد و بـر اسـاس تجـارب زیسـته والدین، 
شـیوه هاي آمـوزش دینـي بـه كـودكان پیش دبسـتاني را در خانواده هاي ایرانـي مطالعـه 
کـرده باشـد. فتحی واجارگاه، خراسـانی و رودی )1391( طی تحقیقـی دریافتند والدین 
بیشـتر در واکنـش بـه عوامل فرهنگـی- اجتماعی جّو رقابتی مـدارس، خالی بودن جای 
آموزش هـای اخاقـی و ارزش هـای انسـانی در برنامه های درسـی مـدارس و تجربیات 
آموزشـی والدیـن و احسـاس مسـئولیت آنـان در قبال کـودکان خود، به سـمت آموزش 
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کـودکان در منـزل کشـیده می شـوند. حکیـم زاده، میرزابیگـی، و رسـولی سـقای )1392( 
نیازهـای آموزشـی بعـد اخاقـی- مذهبـی والدیـن را مهم تریـن نیـاز آموزشـی اولیـاء 
در برنامه هـای آمـوزش خانـواده گـزارش داده انـد. سـوهاني، امیـري قائمـي، وكیلـي و 
آهنگـران )1396( در تبییـن نقـش مربیان و والدین در تعمیق باورهـاي دیني در كودكان 
بـا رویكـرد قرآنـي نشـان دادنـد الگوآفرینـي، محبـت، تشـویق، بصیرت بخشـي و روش 
قصه گویـي مؤثرتریـن روش هـاي قرآني هسـتند كه والدیـن و مربیـان را در دروني كردن 
آموزه هـاي دینـي در كودكان و نوجوانان یاري مي دهنـد. یافته هاي پژوهش جعفري زاده 
و حجتـي )1396( حاكـي از ایـن اسـت كـه قصه هـاي قرآنـي بـر عـزت نفـس كـودكان 
تأثیـر معنـي داري نـدارد و فقـط بـر عـزت نفس كـودكان در بعـد خانوادگي مؤثر اسـت. 
آقامحمـدي )1395( در طراحـي الگـوي خانواده صالح و شایسـته و نقـش آن در تربیت 
دیني فرزندان بر اســاس مباني قرآن و نظرات خبرگــان نشــان داد كــه دین داري، علم 
و دانـش، معرفـت و بصیـرت تعهـد و مسـئولیت پذیري، عدالت محـوري و حق طلبـي، 
اعتـدال و میانـه روي، تعظیـم شـعائر اخاقي و الهي و نیز بهداشـت جسـماني و رواني، 
هشـت مؤلفه اصلي خانواده شایسـته و صالح كه در تربیت دیني فرزندان مؤثر هستنــد. 
كمیجــاني و فریـادرس )1394(  تربیـت دینـي- اسـامي را به پــنج مــرحله انس دیني، 
عـادت دینـي، معرفـت دیني، عمل به دسـتورهاي دیني و خودجوشـي دیني تقسـیم کرده 
اسـت. شعــاع كاظمي، اوشـاني و نــقیب )1394( نشـان مي دهــد كه بــین دیــن داري 
والدیـن و رشـد اخاقـي كـودكان رابطـه معنـاداري وجـود دارد و همچنیـن تفـاوت 
معناداري بین دیــن داري والدین و رشد اخاقي دانش آموزان براي دخــتران و پــسران 
وجـود دارد. یورگنسـن، راپلیـا، شـویچلر فانگ، و موران نشــان دادند بــین ارتــباطات 
والــدین بــا فـرزندان و نوع شخصیت خانوادگی و فردی والدین با جوانان همبـستگی 
.)Jorgensen, Rappleyea, Schweichler, Fang, & Moran, 2017( دارد  وجـود   قــوی 

لوئیکـس، سـوئننس، وانشتینکیسـت، گوزنـز، و برزونسـکی طی تحقیقی گـزارش دادند 
کـه تعامـات والدیـن بـا کـودکان آنهـا در سـنین پاییـن بـر شـکل گیری و هویت یابی، و 
عوامـل روان شـناختی جدایـی یـا دلبسـتگی عاطفـی در بزرگسـالی تأثیر معنـاداری دارد 

.)Luyckx, Soenens, Vansteenkiste, Goossens, Berzonsky, 2017(

نگاهی گذرا به تغییر و تحوالت تعلیم و تربیت پیش از دبســتان در نیم قرن گدشــته، 
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نشانگر  این واقعیت است که مبحث تربیت دینی و مذهبی گاهی به عمد و گاهی به سهو 
نادیده گرفته شــده و یا بر اساس یافته های پژوهشی بدان پرداخته نشده است )تذهیبی 
و جواد نیا، 1395: 23(. به عبارت دیگر، به رغم اهمیت دوره کودکی پیش دبستانی و لزوم 
پرداختن به تربیت دینی، متأسفانه پژوهش های انجام شده در این حوزه بیشتر اسنادی و 
روایی و مبهم اند و به صورت دقیق، الگویی را برای تربیت دینی در دوره کودکی معرفی 
نمی کنند )شمشــیری و نوذری، 1397: 45(. همان گونه که باهنر نیز می گوید: »دلیل عمده 
عدم موفقیت در راه  تربیت دینی کودکان، نقص در برنامه هاســت«  )باهنر، 753:1388(. 
لیکن تزلزل و مشــکات موجود در این زمینه، لــزوم بازنگری عمیق مبتنی بر مطالعه و 
طراحــی برنامه های آموزش مذهبی بــرای  این کودکان را الزامی می کند. با توجه به  این 
کمبود، تحقیق حاضر در پی آن اســت که بــه طراحی و برازش مدل راهبرهای آموزش 

مذهبی کودکان در خانواده ها بپردازد. 

روش پژوهش
مطالعــه حاضر ترکیبی )آمیخته( با طرح کیفی- کمی اســت؛ در تحقیق حاضر ابتدا 
بــا بهره گیری از رویکرد پژوهش های کیفی از نوع پدیدارشناســی، راهبردهای آموزش 
مذهبی به کودکان پیش دبســتانی از سوی والدین مورد بررســی قرار گرفت. نتیجه  این 
بخش در قالب مدلی مفهومی به دســت آمد. در بخــش دوم که از رویکرد پژوهش های 
کمی- مدل معادالت ســاختاری بهره گرفته شــده اســت، میزان مرتبط بودن مقوله های 
استخراج شده در بخش اول تحقیق بررسی گردید، در این راستا مضامین به دست آمده در 
بخش اول به صورت پرسش نامه تهیه گردید و در بین نمونه آماری بزرگ تری از جامعه 

آماری تحقیق توزیع شد. 
جامعه پژوهشــي تحقیق حاضر، والدین دانش آموزان دوره پیش دبستاني شهرستان 
ارومیــه بودند؛ در بخش اول با هدف انجــام مصاحبه، تعداد 14 نفر به صورت هدفمند 
به عنوان نمونه انتخاب شدند؛ تأییدیه اولیای مرکز پیش دبستانی، سواد تحصیلی حداقل 
دیپلم، استشــهاد محلی مبنی بر فردی مؤمن و معتقد، معیار های ورود والدین به تحقیق 
بودند. ماک حجم نمونه رعایت قاعده اشباع نظری داده ها بود. تمام والدین به صورت 
کامًا داوطلبانه و با رضایت مندی شــخصی در مطالعه حاضر شــرکت نمودند. قبل از 



فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

68

 ë  سال پنجم
 ë 1 شمارة
ë 14 شمارة پیاپی
ë 1399 بهار

انجــام مصاحبــه و مطالعه، به صورت حضوری با آنها صحبت شــد. و در مورد اهداف 
تحقیق شفاف سازی گردید، بعد از ابراز رضایت کسب رضایت والدین از آنها وقت قبلی 
گرفته شــد و مصاحبه ها به صورت کامًا ناشناس ضبط و پیاده گردید. در بخش دوم نیز 
تعداد 222 نفر از والدین با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده و به سؤاالت 

پرسش نامه پاسخ دادند.
ابزار گــردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ســاختار یافته و در بخش کمی 
پرســش نامه بود. در بخش مصاحبه در گزینش والدین، افرادی انتخاب شــدند كه بنا به 
گزارش مربي آموزشگاه مقید و متعهد به رعایت اصول مذهبی متعارف اجتماعی بودند؛ 
هم چنین این افراد به مســائل مذهبی و آموزش آن برای بچه های خود اهمیت می دادند. 
بعد از انتخاب افراد، ابتدا مربی موضوع پژوهش را با آنها در میان می گذاشت و بعد از 
قبول مشــارکت در مصاحبه، با تعیین وقت قبلی، پرســش های مصاحبه مطرح می شد و 
از اولیاء خواسته شد كه به آنها پاسخ دهند. سؤاالت با استناد به مباني نظري آموزه هاي 
دیني، طراحي شــدند. و براي دســت یافتن به هدف هاي تحقیق، مصاحبه ها به شــکل 
نیمه ســاختاریافته و عمیق انجام شــد تا درک عمیق تر و آگاهی بیشتری از رویکردهای 
آموزش مذهبی به کودکان به دســت آید. مدت زمان مصاحبه ها متفاوت بود و بر اساس 
وقــت مشــارکت کنندگان بین 15 تا 25 دقیقه طول کشــید. پــس از ضبط مصاحبه ها و 
تبدیــل آنها به متن، با در نظر گرفتن ماهیت و طرح ســؤاالت مصاحبه، از رهنمودهای 
تحلیل تفســیری برای تجزیه و تحلیل داده ها اســتفاده گردید. مهم ترین سؤال مصاحبه 
حاضــر عبارت بود از: شــما در خانواده از چه شــیوه ها یا راهبردهایــی برای آموزش 
مذهبی فرزندان تان استفاده می کنید؟ یا مهم ترین راهبردها برای آموزش مذهبی فرزندان 
پیش دبستانیتان در خانواده کدامند؟ در ادامه متناسب با سؤال اصلی از سؤال های پی گیر 

که تکمیل کننده سؤال اصلی بود استفاده می شد. 
 در بخش کمی، بعد از تحلیل یافته های مصاحبه کیفی و اســتخراج مضامین اصلی 
و فرعی، پرسش نامه ای متشکل از 16 سؤال در مقیاس پنج درجه ای لیکرت ) از1 تا 5( 
تهیه شد. پرسش نامه تدوین شده، از چهار مضمون اصلی تحلیل کیفی شامل الگو سازی 
)3 ســؤال(، سبک زندگی اسامی)4 سؤال(، رســانه های آموزشی)5 سؤال( و محیط ها 
و مناســبت های مذهبی)4 ســؤال( تشکیل شــده بود و یافته های فرعی تحلیل کیفی را  
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اندازه گیری می نمود. ابزار طراحی شــده از طریق نمونه گیری تصادفی ساده در بین 222 
از افراد توزیع گردید، بعد از اینکه پرســش نامه در اختیار والدین گذاشــته شــد از آنان 
درخواســت گردید بعد از پاسخ گویی به سؤاالت پرســش نامه، آن را در دفتر آموزشگاه 

قرار دهند. 
با توجه به ماهیت هر یک از رویکرهای کیفی و کمی، روایی و پایایی تحقیق نیز در 
بخش های دوگانه متفاوت بود؛ در بخش کیفی، اطمینان از دقت، كیفیت و درستي داده،ها، 
همواره یكي از چالش های مهم در تحقیق كیفي به شمار مي رود؛ »چهار معیار براي اثبات 
موثــق بودن یك تحقیق كیفي عبارت اند از: معتبر بودن یا مقبولیت، قابلیت وابســتگي، 
قابلیت انتقال و تأییدپذیري« )Streubert & Carpenter, 2007: 230(. در  این تحقیق محقق 
با در نظر گرفتن این معیارها، از روش هاي مختلفي مانند درگیری طوالنی مدت با موضوع، 
بازبینی توســط همکار، تخصیص زمان كافي براي گردآوري داده ها )معتبر بودن(، ارائه 
جزئیات بیشــتر در رابطه با شــرکت کنندگان و خصوصیات محیط)انتقال پذیری(، كمك 
گرفتن از نظرهاي دو نفر از اعضاي هیئت علمي آشنا با تحقیق پدیدارشناسي و جستجو 
بــراي موارد منفي و مغایــر یا توضیحات جایگزین، همچنین اســتفاده از یك رویكرد 
گروهي در اعتبار یافتن هر چه بیشتر داده ها )تأییدپذیری( استفاده كرد. همچنین یافته ها 
در گروه مقایســه شدند تا تمامیت توصیف هاي موضوعي را افزایش دهند. معتبرسازي 
نهایــي یافته ها، از راه برگرداندن نتایج به مشــاركت كنندگان و تأییــد آنان مبني بر اینكه 
شناســه هاي استخراج شــده از متن مصاحبه ها، انعكاسي از همان گفته هاي آنان است، 
به دست آمد. همچنین، روایي صوري و محتوایي سؤاالت مصاحبه توسط اساتید راهنما 
و مشــاور با دیگر اســتادان انجام گرفت و براي حصول اطمینان از قابلیت وابســتگي 
داده هاي پژوهشي، محقق پس از استنتاج از متن مصاحبه ها آنها را به مصاحبه شوندگان 
ارائه داد و نظر تأییدي آنان را اخذ كرد. در بخش کمی نیز برای تعیین روایی گویه های 
پرســش نامه از قضاوت متخصصان )روایی محتوایی( بهره گرفته شد، برای  این منظور 
پرســش نامه بعد از تنظیم در اختیار استاد راهنما و دو نفر از اساتید گروه قرار داده شد 
و نظرات آنان اعمال گردید و برای بررســی پایایی ابزار تحقیق از آزمون ضریب آلفای 
کرونباخ اســتفاد شد که مؤلفه  الگوســازی با ضریب 0/83؛ سبک زندگی اسامی 0/87؛ 

رسانه های آموزشی0/84؛ و محیط ها و مناسبت های مذهبی 0/90 به دست آمد.
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براي تجزیه و تحلیل داده ها در هر یک از مراحل از روش تحلیل متناســبی استفاده 
گردید؛ در بخش تحلیل کیفی از روش چهار مرحله اي پاول و رننر استفاده شد. مراحل 
تحلیل بدین شرح است: »ابتدا داده ها متناسب با سؤاالت مصاحبه سازماندهی می شوند 
تا تشــابهات و تفاوتهای بین پاســخ های مصاحبه شــوندگان به خوبی روشن شوند؛ در 
مرحله دوم کدهای استخراج شده طبقه بندی می شوند )دو رویکرد برای طبقه بندی ارائه 
شــده است: طبقه های موجود و طبقه های نوظهور(؛ در مرحله سوم مضامین هر یک از 
طبقه ها شناسایی شده و روابط بین طبقه ها مشخص می گردد؛ مرحله چهارم، مرتب کردن 
نقل قول ها در طبقه ها و زیرطبقه هــا« )Taylor- Powell and Renner, 2003:34(. نرم افزار 
مورد اســتفاده در این بخش MAXQDA10 بود. در بخش تحلیل کمی، از روش تحلیل 
 AMOS21 و SPSS16 عامــل تأئیدی اســتفاده گردید؛ برای  این منظور از نرم افزارهــای

استفاده گردید.

یافته ها
بــرای گــردآوری داده های تحقیق در بخش کیفی، با 14 نفر مصاحبه شــد؛ به لحاظ 
ســنی، مصاحبه شوندگان 23 تا 45 ســاله بودند؛ به لحاظ مدرک تحصیلی، 8 نفر دارای 
مدرک تحصیلی دیپلم، ســه نفر دارای مدرک تحصیلی لیسانس، و سه نفر فوق لیسانس 
بودند؛ به لحاظ تعداد فرزندان نیز نه نفر تک فرزند، چهار نفر دارای دو فرزند و یک نفر 
دارای ســه فرزند بودند. به لحاظ جنســیت نیز سه نفر مرد و یازده نفر زن بودند. بعداز 
مصاحبه، تجربیات زیسته مشارکت کنندگان و رویکردهای آنها تحلیل شده و پاسخ های 
احتمالی برای سؤاالت تحقیق استخراج شدند. برای  این منظور تجربیات والدین که در 
طی مصاحبه حاصل شــده بود، به محتوای نوشــتاری تبدیل و پیاده شدند؛ سپس عمل 
تحلیل مســتمر مصاحبه ها از طریق نرم افزار MAXQDA10 انجام، و مقوالتی استخراج 
شــدند که اطاعات بسیار ارزشــمندی در مورد شــیوه های آموزش مذهب و شریعت 
اســامی والدین به کودکان پیش دبستانی به دســت می دادند؛ خروجی به دست آمده در 

شکل شماره )1( ارائه شده است
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شکل شماره 1 

خروجــی نرم افزار ماکس کیودا در مــورد راهبردهای آموزش مذهبی به کودکان در 
بیــن والدین بدین ترتیب بر طبق یافته های تحقیق حاضر )شــکل شــماره 1(، والدین 
دســت کم از چهــار راهبرد مختلف بهره می گیرند که در قالــب مضامین اصلی تحقیق 
حاضر ارائه می شــوند. هم چنین راهبردها یــا مضامین محوری چهارگانه در 16 اقدام 
مختلف پیاده سازی می شوند که در تحقیق حاضر تحت عنوان مضامین فرعی یا کدهای 
گزینشــی ارائه می شوند؛ در ادامه یافته های تحقیق در قالب جدول ارائه شده است و 
ســپس هر یک از مضامین اصلی و مضامین فرعی و نحوه شــکل گیری آنها تشریح و 

تبیین می شوند:

حضور در مساجد و 
دسته ها به همراه فرزندان

شركت در اعیاد و جشن های مذهبی

حضور در مراسم مذهبی 

محیط ها و مناسبت های مذهبی

برنامه های رادیو 
و تلوزیون

 نرم افزارهای
 مذهبی خانوادگی

فیلم های آموزشی

نقش تلفن همراه

كتاب و مقاالت با 
محتوای مذهبی

رعایت آموزه های 
اسالمی

رعایت فروغ دین 

اعتقاد و التزام عملی 
به اصول دین

موقیعت سازی ویژگی های  تربیت دینی

میزگرد مذهبی خانوادگی رعایت فرهنگ اسالمی

 راهبردهای 
 آموزش مذهبی

 والدین

سبک زندگی 
اسالمی

محیط ها و 
مناسبت های 

مذهبی

رسانه های 
الگو سازیآموزشی
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جدول شماره 1. تم های اصلی و فرعی مستخرج از تحلیل مصاحبه ها

فراوانیتم های فرعیتمهاي اصلي 

الگوسازی

14اعتقاد و التزام علمی به اصول دین )توحید، معاد، نبوت(

12رعایت فروع دین )نماز، خمس، زكات و ...(

رعایت آموزه های اسالمی )حجاب، غیبت نکردن، احترام به بزرگ ترها، دزدی 
نکردن، یتیم نوازی، احترام به سفره و ...(

14

سبک زندگی 
اسالمی

11موقعیت سازی )پیرایش مذهبی خانه(

9میزگرد مذهبی خانوادگی

13رعایت فرهنگ اسالمی

14روش های تربیت دینی )قصه گویی، تمثیل، و ...(

رسانه های 
آموزشی

13فیلم های آموزشی

6نرم افزارهای مذهبی خانوادگی

13انتخاب برنامه های مناسب رادیو و تلویزیون

10كتاب و مقاالت با محتوای مذهبی

11تلفن همراه

محیط ها و 
مناسبت های 

مذهبی

14حضور در مساجد و حسینه ها به همراه فرزندان

14شركت در اعیاد و جشن های دینی و مذهبی

14حضور در مراسمات مذهبی )سوگواری پیامبران و ائمه و برنامه های رحلت و ...

10سفرهای زیارتی

 الف  راهبرد اول: الگو  سازي
یکــی از مقوله هــای مهم که والدیــن در آموزش مذهبی بــه فرزندان خود از آن 
استفاده می کردند، مقوله الگوسازی است. الگوها، علی الخصوص الگوهای رفتاري، 
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در تربیت و آموزش رفتار به کودکان نقش برجسته ای دارند. برای یک کودک، بهترین 
الگــو در درجه اول رفتار و منش والدین )پدر و مادر( اســت. كودك پیش تر از امر 
و نهــي پدر و مادر، رفتارهاي آنها را ماحظه می کند. در حقیقت، کودک از لحظه ای 
کــه در دامــان خانواده قرار می گیرد درحال الگوبرداري اســت. بــا در نظر گرفتن و 
آگاهی از این موارد اســت که دین مبین اســام به والدین توصیة اکید کرده اســت، 
حتی در خلوت خود نیز مراقبت رفتارهایشــان باشند )آقامحمدي، 1395(. مصاحبه 
 ذیل نمونة بســیار روشــنی از الگوســازی والدیــن در خانوادها را نشــان می دهد:

»...من و مامانشون سعی می کنیم مواظِب کوچک ترین رفتارمون در خونه باشیم چرا 
که معتقدیم بچه ها همه چیز ما را زیر نظر دارند و از ما یاد می گیرند یعنی ایکی ثانیه 

همه چی را بر می دارند...«. 
در ادامه مضامین فرعي مضمون محوري الگوســازی توضیح داده شــده است؛  این 

مضمون از سه مضمون فرعی تقسیم شده است که عبارتند از:
1( اعتقاد و التزام عملي به اصول دین )توحید، معاد و نبوت(؛

2( رعایت فروع دین )نماز، زكات ، خمس و...(؛ 
3( رعایت آموزه هاي اســامي )حجاب، غیبت نكردن، احترام به بزرگ ترها، دزدي 

نكردن، یتیم نوازي و ...( :

1. 1. اعتقاد و التزام عملي به اصول دین )توحید، معاد و نبوت(
مصــداق اعتقــاد و التــزام عملــي به اصــول دیــن )توحید، معــاد و نبوت( 
در تجربیــات مشــاركت كنندگان چنیــن آمــده اســت »... رفتار مــا و اعمال ما 
بایــد تداعــی کننــده درونه ما باشــه، ما ســعی می کنیــم باورمــون و درونمون 
را در عمــل بــه بچه هامــون نشــان دهیــم تــا ببیننــد و بــاور کنند ایــن امر در 
 مــورد اصول اساســی دینمــون بســیار ضروریه« )مصاحبه شــونده شــماره 7(

   در این زمینه مصاحبه شونده شماره )10( می گوید: »در حد كشش ذهني دخترم، 
خدا رو یادش مي دم و سوره هاي كوتاه از جمله حمد و توحید و كوثر و فجر و... 
رو یادش دادم و گفتن بسم ا... و صدق ا... العلي العظیم رو یادش دادم و مي دونه كه 
گفتِن  این دو الزمه و نگفتنشون عین بي احترامي به پدر و مادِر و ما نباید به قرآن 

بي احترامي كنیم«.
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1. 2. رعایت فروع دین )نماز، زکات ، خمس و...(
رعایــت فــروع دین از ســوي والدیــن در خانواده ها روش دیگــري بود كه 
مشــاركت كنندگان به زبان هاي متعدد به آن اشــاره كردند و معتقد بودند كه براي 
نهادینه سازي آموزش هاي دیني خود والدین باید پیشرو عمل به شعائر دیني باشند. 
تا بر این اســاس كودكان نیز بــه پیروي از آنها به این امر اقــدام كنند. نمونه اي از 

نظرات مصاحبه شدگان بدین شرح است: 
»خانواده شــوهرم ســید و دیني هستن، دختر و پســرم با دیدن نماز خواندن 
پدرشــون اونام مهر مي ذارن و نماز مي خونن. تقلید پدرشون رو مي كنن. به نظرم 
قبل از یاد دادن تئوري، دیدن بچه ها مهمه. بچه ها چیزي رو كه مي بینن یاد مي گیرن 

تا اینكه بگي فان كار و بكن یا نكن« )مصاحبه شونده شماره 4(.
»ما به بچه مون از نماز فقط حمد و توحید رو یاد دادیم و براي ركوع و سجود 
بچه هــا فقط میگن الل اكبر، نماز رو تا  این حد یادش دادیم و دخترم به روزه زیاد 
توجه نداره، منم تحمیلش نمي كنم . شــاید امســال كه یه ســال بزرگ تر شده بهتر 
درك كنــه و توجه كنه. ولي عید فطر رو به دلیل عیدي گرفتنش خیلي دوس داره« 

) مصاحبه شونده شماره 9(. 
»تقلیــد پدربزرگش رو مي كنه و همراهش مســجد میــره و اونجا یاد گرفته« 

)مصاحبه شونده شماره 3(.

1. 3. رعایت آموزه هاي اسالمي )حجاب، غیبت نکردن، احترام به بزرگ ترها، دزدي نکردن، 
یتیم نوازي و ...(

آموزه هاي اســامي یا قرآني بر پایه و اصول احترام به انســان و كرامت هاي 
انســاني بنا نهاده شده است. بر این اســاس اخاق فردي و هنجارهاي اجتماعي 
محوري ترین مباحث و مسائل در حوزه عمل است. مصاحبه شوندگان در این زمینه 

چنین اظهار می کردند:
»اجازه نمي دم كنار سفره دراز بكشن، یادشون دادم كه سفره خدا، احترام داره. 
بعد از باز كردن سفره، دخترم دعاي سفره رو كه از مربي شون یاد گرفته مي خونه، 
شــكر نعمت خداوند رو مي كنیم. در كنار ســفره دراز كشــیدن و یا پا دراز كردن 
نداریــم. هر كاري كه الزمه مي كنیم كه بچه ها دروغ نگن، بهشــون مي گم كه خدا 
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همه چیز رو مي دونه اون مي دونه كه شما راست مي گین یا دروغ، و خدا از دست 
دروغگو خیلي ناراحت مي شه« )مصاحبه شونده شماره 5(. 

»به دخترم یاد دادیم كه بزرگ تر مي آد، باید از جا بلند بشــي و احترام بذاري. 
موقعي كه دســتش رو روي ما بلند مي كنه زود دســتش رو مي گیرم كه نباید ما رو 
بزني، قبًا زیاد به این موردها اهمیت نمي دادیم مي گفتیم بچه س. ولي دو ساله كه 
به ایــن كاراش اهمیت مي دیم و كنترلش مي كنیــم. اگه احیانًا بي احترامي هم بكنه 

تأكید مي كنیم كه عذرخواهي كنه« )مصاحبه شونده شماره 2(. 

 ب راهبرد دوم: سبك زندگي اسالمی
ایجاد نوعي ســبك زندگي ایراني اســامي در خانواده ها از ســوي والدین و تأكید 
بــر رعایت آنها از طرف بچه ها، شــیوه دیگــري بود كه به طور مشــخص در تجربیات 
مشاركت کنندگان به عنوان روشي براي آموزش عملي آموزه هاي دیني قابل مشاهده بود. 
منظور از ســبک زندگی در این تحقیق همان شــیوه یا روش خاص زندگی خانوادگی و 
نحــوه تعامات فی مابین مذهبی بین اعضای خانواده اســت که طیف کاملی از عقاید، 
ارزش ها و فعالیت های خانوادگی آنها را به تصویر می کشــد. در تعریف ســبک زندگی 
چنین آمده است:»شیوه زندگی یا سبک زیستن که منعکس کننده گرایش ها و ارزش های 
فرد یا گروه است و هم چنین عادات، نگرش ها، سلیقه ها، معیارهای اخاقی و ... که با هم 
طرز زندگی کردن فرد یا گروهی را شــکل می دهند« )مهدوی کنی، 1387: 87(. آنها بر 
 این عقیده بودند که سعی می کنند در زندگی خانوادگی شرایط را طوری فراهم کنند که به 
قول یکی از آنها »فضای خانه و خانواده بوی معنویت بده« یا »رنگ و بوی مذهبی از 
درو دیوار بباره«. تجربیات مشاركت کنندگان بیانگر اتخاذ سبك زندگي دیني در خانواده 

است كه با عبارات خودشان در مضامین فرعي ذیل چنین نقل كرده اند:

2. 1. موقعیت سازي )پیرایش مذهبي محیط خانه(
در تربیت اسامي كوشش مي شود كه محیط از هرگونه بدآموزي و عامل انحرافي 
دور باشد. بدین سان در محیط خانه، مدرسه و اجتماع بدآموزي و انحراف نیست 
و به عبارت دیگر عامل تربیتي و اجتماعي یكدیگر را خنثي نمي كنند. وسائل سمعي 

و بصري و ارتباط جمعي نباید در جهت خاف پرورش دیني باشد.
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»منــم خونه ام را طوري طراحي كرده ام كه بوي معنویت همیشــه از آن بیرون 
بیاد . مخصوصًا یه اتاق مخصوص نماز دارم كه همیشــه باید تر و تمیز باشــه ...« 

)مصاحبه شونده شماره 1(. 
»خونــه مادربزرگــش رو خیلي دوســت داره چون تمــام عكس هایي كه تو 
حــرم امام رضا گرفتیم رو قاب كرده و زده بــه دیوار، دخترم خیلي كیف مي كنه« 

)مصاحبه شونده شماره 6(. 

2. 2. میزگرد مذهبي خانوادگي
برگزاري میزگرد دیني در خانواده )دور هم نشستن اعضاي خانواده و صحبت 
در مورد مســائل دیني و دینــي( راهكار دیگري بود كه مصاحبه شــوندگان آن را 
به عنــوان یكي دیگر از برنامه هاي آموزشــي خود جهت اعمال آموزش هاي دیني 
در خانواده ها مطرح مي كردند. نمونه هایي از بیانات مصاحبه شوندگان چنین است:

»مادرشــوهرم هر هفته جلســه قرآني تو خونه مي گیــره و معمواًل منو دخترم 
مي ریــم اونجــا خیلي براش مفیده عــاوه بر دیني بودن یه جلســه اجتماعي هم 

هست« )مصاحبه شونده شماره 8(. 
»معمواًل هر ســال یه بار سفره حضرت ابوالفضل باز مي كنم كه دخترم عاشق 
كمــك كردن تو ســفره هســت و بهش راجع بــه نذري و ســفره توضیح مي دم« 

)مصاحبه شونده شماره 5(. 

2. 3. رعایت فرهنگ اسالمي
قرآن، ســنت و حدیث، منبع و سرچشمه هاي توأمان فرهنگ اسامي هستند. 
همه مســلمانان به ایــن دو منبع الیزال  ایمان دارند و این تعالیم را مطابق مشــیت 
خداونــد بــر اوضاع و احوال خاصي كه برایشــان پیش مي آیــد اطاق و اعمال 
مي كنند. قرآن و ســنت به عنوان بازتاب توحید، رفتار و شــیوه زندگي مســلمانان 
را شكل مي دهند. بر اســاس نظرات مشاركت كنندگان چنانچه فرهنگ اسامي و 
شــعائر آن در خانواده ها توسط والدین رعایت شــود، مي تواند تأثیر به سزایي در 

رفتار و اعمال فرزندان داشته باشد.
»دخترم مي بینه كه من با نامحرم دســت نمي دم ولي با دایي اش دســت مي دم 
و روبوســي مي كنم و اون از اعمال و رفتارم یاد مي گیره كه تو فرهنگ خانوادگي 
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و اسامي ما دست دادن با نامحرم صحیح نیست« )مصاحبه شونده شماره 12(. 
زماني كه دخترم مي بینه من در خونه همیشــه قرآن مي خونم و به گفته هاي آن  

ایمان دارم اونم سعي مي كنه مثل من عمل كنه« )مصاحبه شونده شماره 2(. 

2. 4. روش هاي تربیت دیني )قصه گویي، تمثیل و...(
یكي از گســتره ها در »تربیت دیني« اســتفاده از روش هایي اســت كه نه تنها 
شایســته، بلكه بایسته اســت كه در تربیت دیني متربیان و فراگیران به ویژه كودكان 
به كار گرفته شــود و استفاده از روش هاي تربیتي صحیح، از اصول و مباني مهمي 
است كه همه دست اندركاران مسا ئل تربیتي نوجوانان و جوانان باید به آن توجهي 
وافر كننــد؛ امام رضا )ع( در این زمینه مي فرماید: »هر كس در پي كاري، از همان 
راه و روش آن رود، هرگــز نلغــزد و اگــر بلغزد، راهكار رهایــي اش را نیز بیابد« 

)بحاراالنوار، ج 71، ص 340(. 
»بچه تربیت رو با گفتن و تكرار كردن یاد مي گیره ولي بیشتر از اون با دیدن یاد 
مي گیره. وقتي بچه « نماز خوندن پدر و مادر رو در خونه مي بینه، نماز خوندن رو 

یاد مي گیره. بقیه كارها هم همینطوره« )مصاحبه شونده شماره 10(.
»پدرش موقع خوندن قرآن قصه هاي اون سوره رو هم مي گه و دخترم با ذوق 
و شــوق گوش مي ده و خیلي از چیزها رو با همین روش بهش یاد مي دیم و اكثر 

قصه هاي قرآني رو بلده« )مصاحبه شونده شماره 6(.

همان طور كه ماحظه شد روش هاي تربیت دیني )قصه گویي، تمثیل، روش نمایشي 
و ...( از جمله شیوه ها و روش هایي هستند كه والدین از آنها براي تربیت دیني كودكان شان 
اســتفاده مي كننــد. واقعیت نیز همین اســت كه اصواًل براي آموزش هــر چیزي باید از 
راه و روش خــاص آن اســتفاده كرد . تربیت دیني كه هدف نهایي آموزش دیني اســت 
از طریــق روش هاي تربیتي مورد تأكید در متون دیني ایجاد مي شــود. بنابراین، شایســته 
است خوانندگان با مطالعه روش هاي تربیت دیني از متون متعدد، در راستاي تربیت دیني 

فرزندان خود بكوشند.

  ج  راهبرد سوم: رسانه هاي آموزشي
رســانه هاي آموزشــي فرصت بســیار مغتنمي را براي آموزش هاي دیني در عصر 
فنــاوري و اطاعــات و ارتباطــات فراهم آورده اســت كه الزم اســت از این گنجینه 
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ارزشــمند براي آموزش هرچه بهتر دین و مذهب اســتفاده شــود. ابزار و رسانه هاي 
آموزشــي و كمك آموزشــي یكي از لوازم فرایند یادگیري اســت و بر عمق و وسعت 
یادگیري مي افزاید و به توانایي دانش آموزان ارتقا مي بخشد. نمونه اي از این تجربیات 

بدین شرح است:

3. 1. استفاده از نرم افزارهاي مذهبي و قرآني
این نرم افزارها كه یكي از ابزارهاي موفق در جذب مخاطبان هستند، قسمت هاي 
مختلــف و متنوعي دارند كه در آن آموزش نماز و وضو همراه با قصه هاي قرآني 
جذاب، توضیح داده مي شود. تربیت درست دیني كودكان و نوجوانان با استفاده از 
نرم افزارهاي موجود در بازار مي تواند یكي از مهم ترین راهكارها باشد كه والدین 

به آن اشاره كردند:
»از مهدشون یه سي دي دادن كه خیلي دوست داره و به ما خیلي كمك مي كنه 
تو آموزش دخترم. چون هم من و هم پدرش بعضي موقع ها مي مونیم كه چه جوري 

یادش بدیم« )مصاحبه شونده شماره 7(.
»من كاس دارالقرآن مي برم و اونجا خیلي براش بهتر شده. البته براي خودمم 
كه عالي شده چون سي دي قاري هاي قرآن رو با هم گوش مي دیم و تكرار مي كنیم« 

)مصاحبه شونده شماره 4(. 
»من از نرم افزارهاي دبســتان قرآن براي آموزشم استفاده مي كنم و خیلي هم 

بهش اعتقاد دارم« )مصاحبه شونده شماره 4(.

3. 2. انتخاب برنامه هاي مناسب رادیو و تلویزیون
از مهم ترین ابزارهاي امروزي دانایي، رسانه ها هستند. زندگي در دنیاي امروز 
بدون رسانه قابل تصور نیست. لذا نمي توان نقش رادیو و تلویزیون را در زندگي 
روزمره نادیده گرفت. تلویزیون از یك ســو، رسانه اي است كه همه قواي ادراكي 
انسان )عقل، خیال و وهم( را تحت تأثیر قرار مي دهد. از این رو، یكي از ویژگي هاي 
متمایزكننده تلویزیون كیفیت و جذابیت آن اســت. با استفاده از رسانه ها مي توان 

در تربیت دیني كودكان كوشید.
»برنامه هاي افطار رو از تلویزیون خیلي دوست داره و معمواًل كارتون هایي كه 
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در مورد امام ها و پیامبران هست رو حتمًا ذخیره مي كنم كه دو یا سه بار نگاه كنه 
تا تو ذهنش ماندگار بشه« )مصاحبه شونده شماره 4(.

»در مناســبت هاي دیني برنامه هاي تلویزیون رو خانوادگي نگاه مي كنیم و اگه 
الزم بود به بچه ها توضیح بیشتر مي دیم« )مصاحبه شونده شماره 9(. 

3. 3. کتاب و مقاالت یا محتواي مذهبي
یكي از وظایف اصلي والدین، انتخاب كتاب خوب و مناســب براي كودكان 
اســت. كودكان با توجه به ویژگي هاي ســني، تحصیلي و بر اساس پاسخ هایي كه 
براي ســؤاالت و كنجكاویهاي شــان دریافت مي كنند، چگونگي زندگي، افكار و 
شخصیت خود را شــكل مي دهند. كتاب یكي از مهم ترین ابزارهاي  تربیتي براي 
كودكان اســت. البته كتاب هاي كه خیلي ساده و ابتدایي بتوانند آموزه هاي دیني را 

ارائه كنند.
یكي از مصاحبه شوندگان چنین مي گوید: »من براي فرزند گلم چند تا كتاب از 
نمایـشگاه خریـدم كه مناسـب سنشه كه هر از گـاهي بـراش مي خـونم، اونم خیلي 

دوست داره« )مصاحبه شونده شماره 1(. 

3. 4. استفاده از تلفن همراه و تبلت
امروزه اســتفاده از تبلت و تلفن همراه به یكي از بایدهاي مســلم زندگي ما 
انســان ها تبدیل شــده اســت و كودكان نیز با الهام از والدین از این ابزارها زیاد 
اســتفاده مي كنند. به نظر مشــاركت كنندگان، استفاده از این وســایل براي آموزش 
مســائل مربوط به دین و مذهب مي تواند یكي از راهكارهاي مورد توجه باشــد. 

در این راستا بیانات مصاحبه شوندگان چنین است:
»... راســتش مــن چند تا فیلم و چند تــا بازي را كه مضمــون دیني دارند و 
چند دقیقه هم بیشــتر نیســتند به تبلِت بچه هام زدم كه بتونه از آن اســتفاده كنه« 

)مصاحبه شونده شماره 9(. 
»ببینیــد، موبایل فقط موبایل. من بخوام چیزي را در این زمینه به بچه هام بگم 
از موبایل اســتفاده مي كنم همه بچه خوشــش مي آد و هم من به مرادم مي رســم« 

) مصاحبه شونده شماره 13(. 



فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

80

 ë  سال پنجم
 ë 1 شمارة
ë 14 شمارة پیاپی
ë 1399 بهار

 د  راهبرد چهارم: محیط ها و مناسبت هاي مذهبي
حضور در مراسم و مناسبت هاي دیني، برنامه آموزشي دیگري بود كه والدین بر اساس 
تجارب زیست شده خود، به شیوه هاي متعدد به آن اشاره كردند و اهمیت اساسي آن را در 
پرورش مذهب كودكان یادآور شــدند. به اعتقاد آنها  این مكان ها در تغذیه فكرى، روحى، 
عاطفى و در عین حال هدایت آنان در بستر صراط مستقیم و بر اساس قرآن و عترت به عنوان 

مكان مقدس، نقش بسیار مهم دارند. مضامین فرعِي  این مضمون اصلي بدین شرح است:

4. 1. حضور در مساجد و حسینیه ها به همراه فرزندان
یكي از مكان هاي بسیار مقدسي كه با توسل به آن مي توان كودك را با دین و 
معنویت آشــنا كرد، حضور در محیط هایي مانند مسجد است. اولین گام به سوي 
نماز و عبادت، قدم نهادن در این مكان است. همواره باید كودك را تشویق كرد تا 
به عبادت در مسجد روي آورد؛ زیرا اگر بتوان شالوده ساختمان معنوي كودك را 
مثل ســاختمان جسمي او محكم بنا كرد، آینده او كه منتهي به نوجواني و جواني 
او مي شود درخشان خواهد بود. ثمره رفت وآمد به مسجد و حسینیه ها انس پیدا 
كردن با آنهاست همین كه كودك مي بیند دیگران در یك صف به سوي یك جهت 

و هدف، نماز مي خوانند خود تأثیر مثبت مي گذارد.
» تقلیــد پدربزرگش رو مي كنه و همراهش مســجد میــره و اونجا یاد گرفته« 

)مصاحبه شونده شماره 7(.
» با خودم براي نماز خوندن مي برم مسجد« )مصاحبه شونده شماره 14(. 

»نزدیكي خونمون یه حســینیه است كه معمواًل وقتي براي نماز مغرب و عشا 
مي رم اونجا، حسین را هم با خودم همیشه به همراه مي برم تا هم با فضاي حسنیه 

آشنا بشه و هم خودش نمازخون بشه« )مصاحبه شونده شماره 10(. 

4. 2. شرکت در اعیاد و جشن هاي دیني و مذهبي
حضــور در محیط هاي دیني و شــركت در اعیاد و جشــن هاي دیني همواره 
یكي از توصیه هاي دیني ماست كه ضمن  ایجاد حس شادي و نشاط نوعي حس 
وحــدت و یك پارچگي را نیــز به ما القا مي كند. درواقع، شــادي معنوي یكي از 
بهتریــن راه حل ها و برنامه هاســت كه با گره خوردن بــه باورهاي دیني، عاوه بر 

نشاط، به آرامش روح و انس با خدا هم كمك مي كند.
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»ما اهل تسنن هستیم و معمواًل عید فطر و عید قربان رو خیلي باشكوه مي گیریم. 
دخترم عاشق عیده، چون لباس نو براش مي خریم و همه بهش عیدي میدن و منم سعي 
مي كنم بهش فلســفه عیدها رو به صورت بچه گانه بگم« )مصاحبه شونده شماره 3(. 
»مناسبت دیني كه پیش مي آد راجع به اون سؤال مي پرسه و منم جوابشو مي دم. 
راجع به حضرت محمد )ص( مي پرســه و  اینكه چرا با حضرت علي )ع( دوســت 
بود؟ راجع به امام حسن و امام حسین مي پرسه. بهش یاد مي دم كه موقع آب خوردن 

بگه سام بر حسین و معمواًل از ته دل هم میگه« )مصاحبه شونده شماره 8(.
»بــا خودمــون مي بریم نماز عیــد كه از هم از لحاظ اعتقــادي و هم از لحاظ 

اجتماعي پیشرفت داشته باشه« )مصاحبه شونده شماره 13(. 

4. 3. حضور در مراسم مذهبي )سوگواري پیامبر و امامان، برنامه هاي رحلت و ...(
در آیین اســامي، حضور در مراسم دیني )همچون سوگواري پیامبر و امامان 
علیهم الســام، برنامه هاي رحلت و ...( ازجمله مناســباتي است كه به فراواني در 
فرهنگ مردم ایران دیده مي شــود. این امر از دید مشاركت كنندگان به عنوان یكي از 
راه هایي تلقي مي شود كه با توجه به آن مي توان به كودكان مسائل دیني را آموزش 

داد. این تجربه در اظهارات افراد مورد مصاحبه چنین بیان شده است:
»ما براي افطاري احســان مي دیم خود بچه ها با دیــدن یاد مي گیرن نیازي به 
گفتن نیســت و شــب 21 رمضان افطاري رو تو مســجد مي دیم بــا  این كارامون 
بچه ها خودشون عاقه مند میشن كه روزه بگیرن، هر دوتاشونم روزه كله گنجشگي 
مي گیرن. البته دخترم از پســرم معتقدتره، پســرم بعضي مواقع سستي مي كنه ولي 

دخترم پایبندتره« )مصاحبه شونده شماره 8(. 
»در مناسبت هاي دیني شركت مي كنیم و راجع به اونا توضیح مي دم )راجع به 
تاســوعا و عاشورا موقعي كه عزاداري و دسته میریم(. پسرام راجع به مناسبت ها 
دیــد كلي دارن و راحت جذب میشــن )برعكس دخترم( و بیشــتر به پدر تمایل 

دارن« )مصاحبه شونده شماره 9(. 
»از مراســمات دیني ماه محرم را مي دونه براي چي هستش و تو مراسمات با 
هــم می ریم و از همون بچگي نــذري دادیم كه بچه ها پخش كنن و مي دونن روز 

عاشورا امام حسین كشته شده« )مصاحبه شونده شماره 1(.
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4. 4. سفرهاي زیارتي
گردشگري زیارتي شامل ســفرها و بازدیدهایي مي شود كه اصلي ترین هدف 
آنها تجربه دیني اســت. سفر كربا، مشهد و قم و سفرهاي زیارتي دیگر، فرصت 
مناســبي اســت تا اعضاي خانواده با هم در انتقال ارزش هاي متعالي تاش كنند 
و همگرایي دیني بین آنها برقرار شــود. در این ســفرها والدین اوقات بیشتري را 
در كنار فرزندان هستند و در فضاي معنوي مي توانند با انتقال ارزش هاي دیني و 

باورهاي فرهنگ اصیل شیعي به فرزندان، نقش اصلي خود را ایفا كنند.
»بچه ها عاشــق مسافرت مشــهدن، زیارت امام رضا رو خیلي دوست دارن و 

اونجا نماز و قرآن با هم مي خونیم« )مصاحبه شونده شماره 9(. 
»خانواده من و همســرم همگي به اهل بیت اهمیت مي دیم و ارزش كارهاي 
اونها رو به بچه ها یاد مي دیم. به خاطر همین، خانوادگي زیارت كربا و مشهد و قم 

رفتیم. البته شكر خدا به مكه هم مشرف شدیم« )مصاحبه كننده شماره 8(. 
»امام زاده قریب حسن نزدیك روستاي ماست، زود به زود مي ریم و از مربیان 

آموزش اونجا استفاده مي كنیم« )مصاحبه شونده شماره 5(. 
»رفتارهاي خودمون و اشــخاصي كه براي زیارت به مشهد میان براي بچه ها 
خیلي جالبه و ازشــون یــاد مي گیرن، علي الخصوص زائرهایي كه از كشــورهاي 
خارجــي اومــدن براي زیــارت، تأثیر خوبــي روي بچه مــي ذاره و باعث عاقه 

بیشترشون به ائمه مي شه« )مصاحبه شونده شماره 10(. 

تحلیل تأییدی 
در تحقیق حاضر برای  اینکه مشخص شود که شیوه های آموزش مذهبی مستخرج 
از بخش کیفی، در بین والدین تا چه اندازه مورد تأیید اســت، پرســش نامه ای مبتنی بر 
یافته هــای تحقیــق تنظیم و در بین والدین توزیع گردید؛ تعــداد 222 نفر به گویه های 
پرســش نامه پاســخ دادند. و مدل آموزش ارائه شده تحقیق براســاس فنون معادالت 
ســاختاری تأییدی مورد بررســی قرار گرفته اســت که یافته های مرتبط با آن در ادامه 
گزارش می گردد. مدل ارائه شده برای بررسی برازش آن، در تحقیق حاضر به صورت 

زیر شماره 2 شده است: 
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 شکل 2. تحلیلی تأییدی متغیرها

با توجه به  این که مدل معادالت ســاختاری به  نرمال بودن داده ها حساس است، ابتدا 
نرمال بودن داده ها بررسی می شود؛ کالین )Kline, 2011( در مورد توزیع متغيرها پيشنهاد 
می کند که قدر مطلق چولگی و کشيدگی متغيرها به ترتيب نباید از 3 و 10 بيشتر باشد. با 
توجه به  جدول1، قدرمطلق چولگی و کشيدگی تمامی متغيرها کم تر از مقادیر مطرح شده 
است. بنابراین،  این پيش فرض مدل یابی  علّی؛ یعنی نرمال بودن تک متغيری برقرار است. 

جدول 2. شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش

نام متغیر

كمترین 
مقدار

بیشترین 
انحراف میانگینمقدار

كشیدگیچولگیاستاندارد

 خطایآماره
 خطایآمارهاستاندارد

استاندارد

مؤلفة 
0/5280/325- 163 0/177-3155/2281/999»الگوسازی«

مؤلفة 
0/325 0/827-0/163 0/181-4204/4982/014»سبک زندگی«

مؤلفة 
0/325 0/158-0/163 0/129-4204/7751/579»رسانه های آموزشی«

مؤلفة »محیط ها و 
0/325 0/712-0/163 0/081-4205/052/042مناسبت های مذهبی«

رسانه های آموزشی

الگو سازی

سبک زندگی

مناسبت های مذهبی

E1

E2

E3

E4

 مدل آموزش مذهبی

0/49

0/51

0/55

0/61

0/79

0/92

0/93

0/81
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مطابق با جدول 2، آماره های کشــيدگی و چولگی در مؤلفه ها در سطح مناسبی 
قــرار دارند و توزیع داده ها نرمال اســت. برای انجام تحليل معادالت ســاختاری در 
نرم افزار AMOS، ابتدا شــروط »مشــخص بودن مدل« یعنی »مقادیر درجه آزادی و 
آماره خی دو« )X2=21/197, df=2( بررســی شدند، برون داد نرم افزار حاکی از آن است 
که این دو شرط در مدل پيشنهادی برآورد شده اند. در گام بعدی شاخص های برازش 
مدل بررسی شدند. مقادیر موردقبول و مقادیر به دست آمده در این مدل در جدول3، 

ارائه شده اند.

جدول 3. شاخص های برازش مدل اصالح شده

شاخص های 
موردنظر

 شاخص
 آماره مربع كای

 شاخص 
برازش تطبیقی

 شاخص 
مقتصدبودن

 ریشه دوم 
میانگین مربعات

شاخص كفایت 
حجم نمونه

CMIN/DFPCFINFIPCFIPNFIPRATIOPCLOSERMSEA0/010/05

 مقادیر
200>0/174<0/05>0/50>0/90>0/90>0/05>2<قابل قبول

مقدار
10/5990/0000/9360/9310/3120/3100/3330/0000/2089763فعلی

همان طور که در جدول 3 مشاهده می شود، شاخص های مربع کای، برازش تطبيقی، 
ریشه دوم ميانگين مربعات، مقتصد بودن است و شاخص کفایت حجم نمونه، هيچ یک از 
برازش مناسبی برخوردار نيستند. پس مدل نياز به اصالح دارد. شاخص های اصالح مدل 
بررسی و اعمال شدند. بررسی برازش و اصالح مدل تا دست یابی به برازش مناسب ادامه پيدا 
کرد تا مدل نهایی به دست آمد. در مدل اصالح شده »شرط رتبه« و »شرط مرتبه« به صورت 
زیر به دست آمد )X2=1/863, df=1( . بدین ترتيب مدل اصالح شده، هر دو شرط رتبه و شرط 
مرتبه را داراست؛ چرا که درجه آزادی آن برابر )1( و آماره خی دو برابر )1/863( به دست 
آمد. از  این رو، شاخص های برازش مدل بررسی می شوند. شاخص های برازش مدل اصالح  

شده، در جدول 4، ارائه شده است.
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جدول 4. شاخص های برازش مدل اصالح شده

شاخص های 
موردنظر

 شاخص
 آماره مربع كای

 شاخص 
برازش تطبیقی

 شاخص 
مقتصدبودن

 ریشه دوم 
میانگین مربعات

شاخص كفایت 
حجم نمونه

CMIN/DFPCFINFIPCFIPNFIPRATIOPCLOSERMSEA0/010/05

 مقادیر
200>0/05<0/05>0/50>0/90>0/90>0/05>2<قابل قبول

مقدار
1/8630/172/997/994/166/166/167/285/032788456فعلی

همان طور که در جدول 4 نشــان داده شده اســت، تمام شاخص های مدل از برازش 
مناسبی برخوردار هستند. بدین ترتیب می توان گفت، فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر این که 
»مدل شیوه های آموزش مذهبی کودکان در بین والدین از برازش مناسب برخوردار است« 

تأیید می شود. بنابراین، برآوردهای مدل بررسی و فرضیه های پژوهش بررسی می شوند.

جدول 5. نتایج حاصل از ارزیابی مدل ساختاری

ضریب نوع رابطه
رگرسیونی

ضرایب 
استاندارد

خطای 
استاندارد

مقدار 
بحرانی

سطح 
نتیجهمعناداری

بی
ذه

ش م
وز
 آم
ای

ه ه
یو
ش

  مؤلفة - - ->
تأیيد1/0000/92/05112/220/002»الگوسازی«

  مؤلفة - - ->
تأیيد1/2020/930/10711/2020/002»سبک زندگی«

  مؤلفة - - ->
تأیيد0/7760/790/07210/6420/004»رسانه های آموزشی«

 مؤلفة »محیط ها و - - ->
تأیيد1/2010/810/09812/0490/004مناسبت های مذهبی«

در این مدل تحقیق، ابعاد چهار گانه مدل مفهومی تحقیق، یعنی مؤلفه های »الگوسازی«، 
»سبک زندگی«، »رســانه های آموزشی« و « محیط ها و مناسبت های مذهبی« بر متغیر 
شــیوه های آموزش مذهبی والدین به کودکان پیش دبســتانی بــرازش دارند و تأثیرگذار 

هستند. و مدل نهایی به صورت شکل 3 ارائه می گردد:
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شکل 3. مدل برازش شده و نهایی تحقیق

بحث و نتیجه گیري
نقش دیــن و تعليمات آن در زندگی فردی و اجتماعی آن قدر قدرتمند اســت که 
متفكرانی ماننــد دورکيم، یينگر، برگر و مارکس، آن را عاملی براي آرامش بخشــيدن 
به انســان می دانند. در هر اجتماعی، توجه ویژه ای به آموزش مذهب شــده است و افراد 
مختلفی از قبيل روحانيون، معلمان مدارس، رســانه های جمعی و والدین گوشــه ای از 
مسئوليت آموزش اصول و مبانی مذهبی به کودکان را بر عهده گرفته اند. محققان نشان 
داده اند که آموزش مذهب یكی از کارهایی اســت که روح انسان از طریق آن به آرامش 
می رســد)Baftiu, 2015( لذا مبادرت کردن به آموزش اصول دینی- مذهبی نه تنها برای 
آموزش گيرنده بلكه برای آموزش نيز آرامش و سبكی روح به همراه دارد. از  این رو، تحقيق 
حاضر با هدف واکاوي راهبردهای آموزش هاي مذهبي والدین به کودکان پيش دبستاني و 
برازش مدل ارائه شده انجام شد. در این راستا اولين هدف تحقيق عبارت بود از: شناسایی 

شيوه ها یا راهبردهای آموزش مذهبی کودکان پيش دبستانی در خانوادها.
نتایج تحقیق نشــان داد كه خانواده ها در چهار مضمون یا تم كلي برنامه هاي مذهبي 

0/63

0/47

0/54

0/51

e1

e1

e1

رعایت آموزه های اسالمی

رعایت فروع دین

اعتقاد عملی به اصول دین

0/97 0/52 0/57 0/52

e1 e1 e1 e1

شی
وز
 آم
ای
م ه

فیل

بی
ذه

ی م
ها
زار

م اف
نر

... 
ای
ه ه

نام
 بر
ب
خا
انت

شی
وز
 آم
ای
م ه

فیل

0/51

0/56

0/55

e1

e1

e1

e1

موقعیت سازی

میزگرد مذهبی خانوادگی

اعتقاد به اصول دین

روش های تربیت دینی

0/52

0/49

0/55

0/49

e1

e1

e1

e1

حضور در مساجد

شركت در اعیاد

حضور در مراسمات

سفرهای زیارتی

رسانه های 
آموزشی الگوسازی

مناسبت 
مذهبی

سبک 
زندگی

0/47

0/645
0/714

0/611

0/569
0/5
76

0/677

0/721
0/73

1

0/7
22

0/713

0/713

0/36

0/29

0/33

0/45

0/38
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خود را در خانواده ها اعمال مي كنند كه عبارت اند از: مراقبت و الگوسازي، بهره گیري از 
رسانه هاي آموزشي، تنظیم سبك زندگي و در نهایت با استفاده از حضور در محیط ها و 

مناسبت هاي مذهبي.
اولین یافته تحقیق حاضر، تأكید بر مراقبت و نقش الگوها در شــكل دادن به زندگي 
و آینده دیني كودك اســت. این یافته با نتایج پژوهش آقامحمدي )1395( و ســوهاني و 
همکاران )1396( همسو است. در این زمینه باید گفت كه اصواًل  تربیت، و به ویژه آموزش 
دیني بر اســاس دســتورات عملي و مدل هایي خواهد بود كه والدین و مربیان به كودك 
عرضــه مي كنند. كودك هر رفتــاري را از والدین خود ببینــد از آن تبعیت خواهد كرد، 
خواه رفتاري سالم باشد وخواه ناسالم؛ زیرا كودك با رفتار كردن شبیه والدینش، مهر و 
محبت آنها را حفظ و از تنبیه و ســرزنش آنها پرهیز مي كند. بدیهي است وقتي كودكان 
به طور عملي با رفتار پدران و مادران كه مظاهري از این كمال و جمال هســتند، برخورد 
كنند، بي اختیار شــیفته و بي قرار و به ســوي الگوي خوب جذب مي شوند؛ زیر ا كودكان 
در تقلیدپذیري مشهور هستند. آنها بسیاري از رفتارها و حركات را از طریق تقلید كردن 
از دیگران و بزرگ ترها مي آموزند. اسام نیز به روش مراقبت و الگویي بسیار تكیه دارد 
و در  ترســیم برنامه تربیتي همواره به  این فن به عنوان شــیوهاي بسیار مؤثر نگاه مي كند 
)نــواح، فاضلی، رجایی و مقتدایي، 1395(. حضــرت امام صادق فرمودند: »ُكوُنوا دعاًئ 
للنَّاِس ِباْلَخیِر ِبَغیِر أَْلسَنتُكم؛ یعني مردم را به غیر زبان هایتان به نیكي دعوت كنید )كلیني، 
1388: 105(. ایشان دعوت با عمل را مؤثرتر از دعوت از طریق سخن مي دانست. قرآن 
كریم در زمینه تأثیرگذاري رفتار و گفتار خانواده بر فرزندان چنین مي فرماید: »و ِإَذا َفعُلوْا 
َفاحَشًئ َقاُلوْا وجدَنا عَلیها آباءَنا؛ و هنگامي كه كار زشتي انجام مي دهند، مي گویند: پدران 
خود را بر این عمل یافتیم« )اعراف، 28(. و در آیه دیگر مي فرماید: »وِإَذا قیَل َلهم اتَِّبعوا 
ما َأنَزَل الّل َقاُلوْا بْل َنتَِّبع ما أَْلَفیَنا عَلیه آباءَنا؛ و هنگامي كه به آنها گفته شود، از آنچه خدا 
نازل كرده است، پیروي كنید، مي گویند: نه، ما از آنچه پدران خود را بر آن یافتیم، پیروي 
مي كنیم« )بقره، 170(. در تبیین  این یافته می توان از نظریه هوور- دمپســی و ســندلر در 
مورد مشــارکت والدین در آموزش و تربیت کودکان اشاره نمود که معتقد بودند یکی از 
مهم ترین عوامل مؤثر بر مشارکت والدین در تربیت فرزاندانشان »اعتقادات و باورهای 
والدین« است بر این اساس چون والدین به باورها و اعتقادات خود ارزش قایل هستند 
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برای آموزش آنها به فرزندانشــان نیز انگیزه الزم نشــان می دهند و در این فرآیند به طور 
فعاالنه مشارکت می کنند.

دومیــن نتیجــه تحقیق، تأكیــد بر ارائه نوعي شــیوه یا ســبك زندگي اســامي در 
خانواده هاســت. این یافته بــا نتایج پژوهش رحماني نودوزقــي و محمدزاده )1395( و 
شریفي و لطفي )1392( هم خوانی دارد. در تبیین  این یافته نیز باید گفت كه سبك زندگي 
مبتني بر آرمان هاي  ایراني و اسامي یكي از اصلي ترین عوامل تأثیرگذار بر تربیت كودك 
است. سبك زندگي خانوادگي در آیین اسام همانند درختي است كه ریشه ها و ساقه هاي 
آن را بینش ها و نگرش هاي اعضاي خانواده و شاخه هاي آن را وظایف اعضاي خانواده 
تشــكیل مي دهد. باورها و  اندیشه ها كه ریشه هاي سبك زندگي خانوادگي هستند، نقش 
اساســي در زندگي خانوادگي دارند )شــریفي و لطفي، 1392: 182(. بنابراین، خانواده 
در شــكل گیري وجهه نظرها، ارزش ها و باورداشــت هاي افراد نقش اصلي را بر عهده 
 دارد و بــر نوع روابطي كه فرد با عوامل و نهادهاي اجتماعي دیگر دارد، تأثیر مي گذارد. 
با ارائه شــیوه و ســبك زندگي اسامي و نیز استقرار نوعي فضاي معنوي و فرهنگي در 
خانواده مي توان فرصت بسیار مناسبي را براي رشدفطرت خداجویي و ایجاد و ارضاي 
تمایات دیني در خانواده ایجاد كرد. نتایج پژوهش ها بیانگر آن است كه یكي از مهم ترین 
محیط هایي كه مي تواند به صورت منظم را در »سبك زندگي اسامي« درون افراد نهادینه 
كند و به جامعه رســوخ كند، خانواده است؛ خانوادهاي كه سرشار از جاذبه الهي، یعني 
مودت، محبت، رحمت، شفقت و آرامش رواني است )رهنما، فراهاني و نجفي، 1392(. 
درواقع ، ایــن والدین هســتند كه اســاس صحت اخاقي فرد را بنیان گــذاري مي كنند و 
ارزش هاي اخاقي را در او نهادینه مي سازند. لذا، والدین باید رنگ و بوي زندگي خود 
و خانواده خود را مذهبي كنند، چنان كه رفتار و گفتار، رفت وآمدها، معاشرت ها، خورد 
و خواب ها و موضع گیري ها همه رنگ مذهب داشــته باشند. نماز خود را در اول وقت 
بخوانند و برنامه كار و بازي كودك را طوري ترتیب دهند كه در آن ساعت فارغ بال و با 
والدین همراه باشند؛ روح خیرخواهي نسبت به همنوع را درخود زنده و متجلي سازند 
تــا فرزند نیــز از آنان درس بیاموزد؛ در برخوردها خوش رو باشــند كه حاصل آن عمًا 
خوش رویي فرزندشان باشد و در همه آنچه مورد نظر است به طور مداوم و مستمر عمل 

كنند تا این خوي ها در خودشان و فرزندانشان به صورت عادت درآید.
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طراحی مدل راهبردهای آموزش مذهبی کودکان 
پیش دبستانی در خانواده  )پژوهشی آمیخته(

یافته دیگر بر نقش رســانه هاي آموزشي و بهره مندي از آنها براي ارائه آموزش هاي 
مناسب در راستاي برنامه هاي مذهبي تأكید دارد.  این یافته با نتایج پژوهش هاي محسن زاده 
)1395( و كریمي و قویمي )1396( همسوســت. محسن زاده )1395( معتقد است یكي 
از كاركردهاي رســانه، آموزش، تبلیغ و ترویج پیام هاي دیني است. بستر رسانه مي تواند 
كانوني براي حركت خانواده ها در راســتاي دین، بیداري اسامي و كاركردهاي عبادي، 
سیاسي، تبلیغي، آموزشي، تربیتي، مبارزاتي و نظامي امت اسامي باشد. اصواًل رسانه هاي 
جمعــي مي توانند ابزار مناســبي براي انتقال محتواي دیني به مخاطبان باشــند )كریمي 
و قویمي، : 111(. همزمان با پیشــرفت بشــر و ظهور تكنولوژي هاي جدید ارتباطي و 
هنري، اگر شیوه انتقال و جلوه گر ساختن پیام هاي دیني و ترویج مذهب با جذابیت بخشي 
ویژه اي در قالب هاي هنري خاص، همراه شود مي تواند مورد توجه جامعه هدف به ویژه 
كودكان و نوجوانا ن قرار گیرد. همچنین،  ایجاد چنین بستري مي تواند به ترغیب، تشویق 
و اقناع مخاطبان منجر شــو د و اهداف تبلیغي، اطاع رساني و آموزشي رسانه را تأمین 
كند و آثار و بركات فراواني داشــته باشــد. اســتفاده از این فضا مي تواند سبب تعالي و 
افزایش آگاهي انسان ها در زمینه اصول و فروع دین و اشاعه فرهنگ ناب محمدي شود.

آخرین یافته تحقیق، تأكید والدین بر نقش خطیر محیط ها و مناســبت هاي دیني در 
شكل گیري و تعمیق باورها و احساسات دیني دانش آموزان پیش دبستاني است. این یافته 
با نتایج پژوهش ثامني و حق پناه )1392( همسو است. آنها بر این باورند كه قرار گرفتن 
كودك در محیط هاي فرهنگي و دیني مي تواند نقش به سزایي در رشد باورها و اعتقادات 
دیني فرزندان داشته باشد. بر این اساس، باید گفت هر چند برخي ویژگي هاي شخصیت 
با پایه و اســاس ژنتیك و فطرت در فرد وجود دارند؛ اما ظهور و بروز آنها به شــرایط 
محیطي بســتگي دارد. درواقع، تجاربي كه فرزند از محیط و شــركت در مراســم كسب 
مي كنــد، ارتباط و تعاملي كه با محیــط دارد، بازخوردها و تأثیراتي كه از محیط دریافت 
مي كند، در رشد و شكل گیري باروهاي دیني فرزندان بسیار مؤثر است. درواقع، شركت 
در مراســم دیني فرصت بســیار مناســبي اســت تا والدین با انتقال ارزش هاي دیني و 

باورهاي فرهنگ اصیل دیني به فرزندان، نقش اصلي خود را  ایفا كنند.
دومیــن هــدف تحقیق، بررســی برازش مــدل مفهومــی تحقیق، یعنــی مؤلفه های 
»الگوســازی«، »ســبک زندگی«، »رسانه های آموزشــی« و « محیط ها و مناسبت های 
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مذهبی« بر متغیر شیوه های آموزش مذهبی والدین به کودکان پیش دبستانی بود. یافته های 
مربوط به مدل معادالت ساختاری نشان داد که راهبردهای چهارگانه آموزش مذهبی از 
نظر والدین موثرند؛ بررســی یافته های مدل حاکی از آن بود که مؤلفة »الگوســازی« در 
مدل بیشترین سطح تأثیرگذاری داشت و در مرتبه دوم »مؤلفة سبک زندگی« والدین قرار 
Jor-( ؛)1396(؛ سوهاني و همکاران )1396 )دارد.  این یافته با یافته های گوهری و غیور 

gensen et al, 2017( و )Luyckx et al, 2007( هم خوانــی دارد.  در تبیین  این یافته می توان 

آن را براســاس نظریه انواع مشــارکت والدین اپستین تبیین نمود به طوری که والدین با 
مشارکت فعاالنه هم در مدرسه، هم در خانه و هم در اجتماع در تاش هستند تا فرزندان 
خــود را بر طبق چارچوب و رهنمودهــای مذهب و دین خود  تربیت نمایند. نتایج  این 
پژوهش بیانگر لزوم توجه هرچه بیشــتر والدین به مقوله آموزش هاي دیني با توجه به 

شكاف نسلي و تغییرات جدید جامعه در حوزه فرهنگي است.
با توجه به یافته های پژوهش حاضر پیشنهاد می شود والدین در آموزش های مذهبی 
نسبت به تأثیرات  این روش ها نیز آگاهی داشته و با توجه به اثرات  این روش ها در  تربیت 
دینی فرزندانشان بکوشند. هم چنین به محققان بعدی پیشنهاد می شود تأثیر مدل آموزشی 
مذبور را در جوامع مختلف آماری به شیوه های متفاوت تحقیق آزمون کنند تا با اطمینان 
بیشــتری بتوان از اثرات این شــیوه ها ســخن گفت. در نهایت هر تحقیقی با محدودیت 
مواجه است که این تحقیق نیز از این امر مستثنی نیست که یکی از این محدودیت ها عدم 
تمایل پاســخ گویی برخی افراد نمونه به پرسش نامه بود و هم چنین نظرات خانواده های 
موجه مذهبی و مورد تأیید اولیای مراکز و محل زندگی، مورد بررســی قرار گرفته است 

لذا در تعمیم نتایج باید جانب احتیاط را رعایت نمود. 
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 دكتر سید صادق نبوی* 

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 

1.  این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی مصوب پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش است.
*  نویسنده مسئول: استادیار مشاوره، گروه علوم تربيتی، دانشگاه فرهنگيان، تهران،  ایران . .......................................................................
Email: nabavi@mail.cfu.ac.ir
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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« 

1. norms 
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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. 



فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

102

 ë  سال پنجم
 ë 1 شمارة
ë 14 شمارة پیاپی
ë 1399 بهار

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

مدیران مدارس و ارائة راهکارهای عملی

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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 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
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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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 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

6

ود
 خ

ف
ظاي

ه و
ت ب

سب
ي ن

گار
ل ان

سه
ر و

صو
م ق

عد

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

مدیران مدارس و ارائة راهکارهای عملی

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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چکیده
تحقق مدرسه در افق چشم انداز 1404 نیازمند مدیریت ادراک منابع انسانی به جهت ایجاد 
تعهد، وفاداری، اعتماد و بهره وری اســت. بنابراین پژوهش حاضر در ســال 1397- 1396 با 
رویکرد ترکیبی از نوع النه ای همزمان به تبیین الزامات حمایت سازمانی مدرسه ترسیم شده در 
سند تحول آموزش و پرورش پرداخته است. ابتدا با تحلیل اسناد باالدستی آموزش و پرورش و 
مصاحبه نیمه ساختاریافته با 13 نفر از مطلعان کلیدی و خبرگان نظام آموزشی الزامات حمایت 
سازمانی ادراک شــده در زیر نظام های مدیریت منابع انسانی استخراج شد. به جهت عمق 
بخشی و نیز مطالعه عمیق پدیده و محک نتایج به دست آمده از شیوه کیفی، مجتمع آموزشی 
مفید، به عنوان نمونه ای در راستای اهداف چشم انداز انتخاب و از طریق پرسش نامه استاندارد 
آیزنبرگ )1986( نتایج حمایت سازمانی ادراک شده بین 118 نفر از کارکنان و معلمین نمونه 
انتخابی، بررسی شد. مطابق یافته های پژوهش در 4 زیرنظام مدیریت منابع انسانی )تأمین و 
تعدیل، بهسازی، نگهداری و کاربرد( اگر رهبری آموزشی مدرسه مبتنی بر احسان باشد، جّو 
اخالقی را در مدرسه ایجاد و تعهد اخالقی در کارکنان که بسترساز حمایت سازمانی ادراک شده 
اســت را فراهم می کند. هرچند عدالت در جای خود اهمیت دارد و الزم است در سازوکارها، 
به خصوص مالی )در تأمین، تخصیص و مصرف( به آن توجه شود. در این میان، کرامت انسانی، 
راهبردی برای برقراری رابطه احسان و عدالت بین رهبری و فرد است. هم چنین طراحی نظام 
جبران خدمت به گونه ای که بتواند با همه جانبه نگری و جامعیت رضایت عمومی اعضا را جلب 

نماید، نیازمند تنوع بخشی و تعهد است.
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مقدمه
خلق نظام های آموزشــی کارآمــد و بالنده که فرصت هــای الزم را برای پرورش و 
شــکوفایی اســتعدادهای دانش آموزان فراهم نماید از مهم ترین دل مشــغولی مصلحان 
و اندیشمندان بوده است، چراکه یکی از عوامل مؤثر در پیشرفت و توسعه جوامع، نظام  
تعلیم و تربیت آنهاســت. آموزش و پرورش محور توســعه و بخشی از تمامی طرح های 
توسعه است. آموزش و پرورش به عنوان یکی از بنیادی ترین نظام های اجتماعی است که  
به طور فراگیر بیشتر کودکان و نوجوانان، بخشی از زندگی و سال های مهم از رشد خود 

را در آن سپری می کنند )عاقه بند، 1390(.
یکی از ارکان های مهم و اساســی برای به عرصه عمل رســیدن نظام  تربیت  رسمی 
و عمومی برپایی مدرســه ای با توجه به ویژگی ها و اصول حاکم بر نظام  تربیت  رســمی 
و عمومی که در مبانی نظری تحول بنیادین ذکر شــده اســت. بنابر فلسفه  تربیتی جامعه 
اســامی، مدرســه محیط اجتماعی سازمان یافته ای )مشــتمل بر مجموعه ای از افراد و 
روابط و ساختارهای منظم( است برای کسب مجموعه ای از شایستگی های الزم )فردی، 
خانوادگی، اجتماعی( که متربیان برای وصول به مرتبه ای از آمادگی جهت تحقق حیات 
طیبــه در همه ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی باید آنها را به دســت آورند. از  این رو 
»مدرسه فضای اجتماعی هدفمندی است که از طریق زنجیره ای از موقعیت ها، فرصت 
حرکت رشد یابنده و تعالی بخش را برای متربیان فراهم می سازد که در آن شایستگی های 
الزم برای درک و بهبود موقعیت خود و دیگران را از طریق یادگیری های رسمی کسب 

می کنند.« )مبانی نظری تحول بنیادین، 1390: 288(.
به طور کلی، برخورداری از حیات طیبه در بعد جمعی و تحقق جامعه صالح، نیازمند 
مدرسه صالح در کنار خانواده صالح است. لذا با عنایت به غایت جریان تربیت یعنی آماده 
شدن متربیان برای تحقق مراتب حیات طیبه در همه ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی 
و نیز با توجه به اصل عقانی تناســب بین وســیله و هدف، الزم است فضاهای تربیتی 
از ویژگی های جمعی حیات طیبه برخوردار باشــد تا به مثابه کانون تجلی بخش حیات 
طیبه، امکان تجربه این نوع زندگانی را برای همه متربیان فراهم آورد )مبانی نظری تحول 

بنیادین، 1390: 288(.
از  این رو جامعه ای که تحوالت خود را بر مبنای مســائل ارزشی و اسامی می نهد، 
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منشأ اثر بودن مدرسه صالح  تردید ناپذیر است. چرا که »فرآیند بسط ظرفیت های انسانی 
از راه تعدیل غرایز و تأمین نیازهای مادی و معنوی انســان با عمل به جامعیت اســام 
 برای پرورش ایمان و عمل صالح در بستر عدالت فراگیر برای دستیابی به حیات طیبه« 
)نقی پورفر و احمدی، 1387( امکان پذیر می شــود و مدرســه صالح یکی از نمودهای 
بسترســاز جامعه صالح اســت که »جهت  تربیت انســان متعالی که همــان عبد صالح 
مصلح اســت« )بــرادران حقیر، 1390(  ایفــای نقش می کند. بنابراین برای رســیدن به 
جامعه صالح باید مدرســه صالح داشــت؛ به این معنا که برای رســیدن به جامعه صالح 
بایــد افرادی را  تربیت کرد که صالح باشــند تا بتوانند جامعه صالــح را محقق کنند. به 
 همین جهت محیط های آموزشــی باید به سمت  تربیت دانش آموخته صالح قدم بردارند 

نیری پور، 1397(.
حیات طیبه به  معنای زندگی پاک اســت و همچون طهارت، جمیع شــئون انسان را 
در برمی گیرد، از پاکی و طهارت جســمی گرفته تــا فکری - عقلی، اخاقی، اجتماعی، 
اقتصادی و سیاســی )باقری، 1390(. عامه جعفری، شاخص های حیات طیبه را تعقل، 
تفکر و عقانیت و رشد و پرورش آن، علم و معرفت آموزی )بصیرت و بینش(، احترام 
به عزت، کرامت و شرافت انسان ها، رعایت حقوق انسان ها، ظلم ستیزی و سرپیچیدن 

از فرمانبری کافران، آزادی، عدالت گستری و ... می داند )آدم زاده، 1391(.
زندگی طیبه در حقیقت پیدایش حیاتی جدید و فوق حیات معمولی و ظاهری است، 
حیاتی برخوردار از نورانیت اســت.  این حیات، شکوفایی مرتبه فائقه روح است که با 
اتصاف به  ایمان و عمل صالح برای انســان پدید می آید. در اندیشه قرآنی براى حیات، 
معنایی دقیق تر از زندگی ســاده و سطحى انسان می یابیم؛ چون در نگاه سطحى، حیات 
عبارت از زندگى دنیوى از روز والدت تا رســیدن مرگ است، که دورانى توأم با شعور 
و فعل ارادى اســت که نظیــر آن یا نزدیک به آن در حیوانات نیز یافت مى شــود. لکن 
خداوند ســبحان غیر از  این زندگى دنیایى، زندگى دیگرى را براى انسان مطرح می کند 
که نتیجه آن کمال وجود آدمى و تحقق بخشــیدن اغراض روحى و معنوی انسان است  

)حاجی صادقی و بخشیان، 1393(.
قرآن كریم، نیل به حیات طیبه را مستلزم دو عامل اساسى »ایمان« و »عمل صالح« 
مى داند. رسیدن به حیات طیبه مستلزم دو ركن است؛ یكى، حسن فعلى و دیگرى، حسن 
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فاعلى. اگر انسان، مؤمن و معتقد به خداوند باشد ولى عمل صالح انجام ندهد و یا عمل 
صالح انجام داده ولى عملش خالى از ایمان و عقیده به مبدأ و معاد باشد، به حیات طیبه 
نمى رسد )جوادى آملى، 1375، ج 1: 213(. از طرفى، عمل صالحى كه از فردى بى ایمان 

صادر شود، اثرى نداشته و عملش حبط مى شود.
بنابرایــن مدرســــه صالح به عنوان کانون عمل و جلوه عیني نظام تربیت رســــمي 
كـسب  زمیـنه  ميتـواند  كه  اسـت  وهدفمند  بالنـده  پویـا،  منعطف،  فضایي  عمومي،  و 
شایستگيهاي الزم را در متربیان براي درک و اصاح مداوم موقعیت بر اساس نظام 
معیار اسامی فراهم کند. مدرســه صالــح به عنوان ســازمان یادگیرنــده با  ایجاد فضایی 
تعاملی میان مربیان و متربیان )با سطوح خبرگی متفاوت( امکان ترکیب و به  هم پیوستن 
تجربیات برای شناخت نقاط هستی بخش و هستی زدا و راه های مواجهه با آن را متناسب 

با تفاوت های فردی متربیان تدارک ببیند )مبانی نظری تحول بنیادین ، 1390(.
در این مدرســه تاش بر آن اســت کــه ضمن آموزش علوم مختلــف، فرصت های 
علمی و عملی بیشــتری در تقویت مهارت های زندگی برای دانش آموزان  ایجاد شــود 
و به طور کلــی مهارت های الزم برای داشــتن یک زندگی موفقیت آمیــز در جامعه، با در 
نظر گرفتن معیارهای ارزشــی و اسامی و تحوالت اجتماعی به دانش آموزان داده شود 

)حاجی بابایی، 1391(.
حاجی بابایی )1391( به نقل از دبیرخانه شورای عالی آموزش پرورش، اهداف  این 
مدرسه را  تربیت انسانی مؤمن و متخلق به اخاق اسامی، آشنا و متعهد به مسئولیت ها 
و وظایــف در برابــر خدا، خود، دیگران و طبیعت؛ حقیقت جــو و عاقل و عدالت خواه 
و ...  ایجاد زمینه برای ارتقاء بهره وری مدیریت، افزایش مشــارکت و اثربخشی افراد در 
رشــد و عالی تعلیم و تربیت مدرسه ای، زمینه ساز تحقق همه جانبه عدالت تربیتی عنوان 
کرده است. مدرسه صالح دارای ویژگی های ساده سازی، پاالیش، متناسب سازی، تعادل، 
انعطاف پذیریف احسان و عدالت، مشارکت و تعاون است )مبانی نظری تحول بنیادین، 
1390(. در پژوهش شکوهی فرد، سورگی، محمدی و محمدزاده )1397(، میزان تحقق 
ویژگی های مدرسه صالح از دیدگاه معلمان مقطع ابتدایی شهر بیرجند مورد بررسی قرار 
گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد میزان تحقق ویژگی های مدرسه صالح باالتر از 
حد متوســط است و آزمون فریدمن نشان داد که تفاوت معناداری در میانگین رتبه های 
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ویژگی های مدرســه صالح وجــود دارد. از دیدگاه معلمان، توجه به مؤلفه مشــارکت و 
تعاون، رابطه احسان و عدالت، متناسب ســازی، ساده سازی، پاالیش و انعطاف پذیری، 

به ترتیب از بیشترین به کمترین، در مدارس مورد توجه قرار گرفته است.
وقتی برای مدرســه صالح هدفی در نظرگرفته می شود، این هدف باید در پیامدهای 
مدرســه بروز و ظهور داشته باشــد. یکی از پیامدهای مدرسه صالح دانش آموختگان 
صالــح اســت )نیری پور، 1397(. بنابرایــن دانش آموخته صالح باید انســانی مؤمن و 
متخلق به اخاق اســامی، متعهد، عادل، محســن و در مسیر رســیدن به حیات طیبه 
باشــد. زیرا اخاق مــدار، عدالت، حفظ کرامت انســانی و ... از ملزومات حیات طیبه 
است )درخشه و تبشیری، 1399(. به عبارتی دانش آموخته صالح، فردی متضمن به این 

ملزومات است.
تربیت افراد عادل و محســن، که از اهداف بعثت انبیا و از لوازم تحقق حیات طیبه 
در جامعه صالح اســت. به ســخن دیگر، تحقق هدف انبیا به  تربیت انسان هایی نیازمند 
اســت که عادل بوده و انگیزه سرشــاری برای تحقق عدالت و احسان در جامعه داشته 
باشــند. اما با توجه به این که ماهیت  تربیت اساســًا زمینه سازی است، حاکمیت عدل و 
احسان بر روابط درون مدرسه نیز کارکردی  تربیتی خواهد داشت. به سخن دیگر، روابط 
عادالنه و مبتنی بر احســان از لوازم ضروری تحقق اهداف تربیت رســمی و عمومی در 
مدرسه است و خود، هدف و غایت  تربیت نیز هست. حاکمیت  این رابطه در بین آحاد 
مدرســه صالح، مدرسه را به فضایی احترام برانگیز و شوق آور برای کسب شایستگی ها 
تبدیل می کند )مبانی نظری تحول بنیادین، 1390(. حاکمیت »رابطه احســان و عدالت« 
در تمامی شــئون و تعامات  تربیتی در ســطح مدرســه و هدایت فرایندهای مدرسه در 
راستای شکل گیری فرصت های  تربیتی عادالنه، وجود برنامة درسی منعطف و پویا برای 
پاســخ گویی به نیازهای متنوع  تربیتی متربیان برای شــکل گیری هویت مشترک و هویت 
ویژه از مشــخصه های اصلی در شــکل گیری مدرسه صالح اســت )احمدی، حسنی و 

صادق زاده، 1391(. 
معلمان مهم ترین نقش را در تربیت دانش آموزان دارند و محقق شدن اهداف مدرسه 
صالح در گرو عملکرد آنان می باشد ، بنابراین افزایش سطوح بهره وری معلمان می تواند 
به تحقق مدرسه صالح کمک کند. بنابراین انتظار می رود که اعضای  این مدرسه از تعهد 
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و رضایت شــغلی بیشتری برخوردار باشــند تا بتوانند عملکرد شغلی مؤثر و مفیدتری 
داشــته  باشــند تا دانش آموزان صالح تربیت کنند. بر اســاس پژوهش ها عوامل آموزشی 
و اقتصــادی - رفاهــی )با زیــر مؤلفه های نظیر حمایت های مالی و تشــویقی از طرف 
مســئولین، حقوق و مزایا معلمان، تاش ســازمان در جهت رفع مشــکل معلمان و ....( 
دارای بیشترین تأثیر بر بهره وری معلمان می باشند )میرغفوری و صیادی تورانلو، 1386(. 
در پژوهش های مختلف عوامل مؤثر بر عملکرد معلمان بررسی شده است. به عنوان مثال 
عوامــل: رعایت عدالت در ارزش یابی و پرهیز از تبعیض گذاشــتن میان دبیران و ایجاد 
محیط سالم و شاد و  ایمن به عنوان موثرترین عوامل در عملکرد معلمان داشت. مهارت 
در برقراری روابط انســانی در کنار مهارت رهبری بســیار اهمیت دارد )موســی خانی، 

حمیدی و نجفی، 1389(.
مدیران مدارس نیز یکی از مهم ترین ارکان مدارس هستند که عملکرد آنان بر روی 
همــه فرآیندهای مدارس تأثیرگذار اســت. نتایج فراتحلیل )رضایــی و تارین، 1396(، 
نشــان داد که مابین متغیرهای تحصیات، ســابقه مدیریت، خاقیت و ابتکار، انگیزش، 
فراشــناخت، ســن، جنســیت، مهارت های اجتماعی، نظارت و کنتــرل، آموزش ضمن 
خدمت، انگیزة شــغلی، ثبات مدیریت، ســازماندهی، رضایت شــغلی، اتحاد و توافق، 
رضایــت ارباب رجوع، اســتقال و آموزش و تدریس به  عنوان متغیرهای مســتقل بر 
عملکــرد مدیران مــدارس تأثیر گذارند. از نظر میزان تأثیــر عوامل مختلف بر عملکرد 
مدیران مدارس در ایران می توان گفت که عوامل رضایت شــغلی، ثبات مدیریت، سابقه 
مدیریت، و ابتکار و خاقیت، به  ترتیب بیشــترین تأثیــر را بر موضوع عملکرد مدیران 
مدارس ایران داشته اند. هم چنین عواملی مانند نارسایی مدیریت، عوامل فردی و کمبود 
عوامل رفاهی به عنوان عوامل مؤثر بر نارضایتی شــغلی معلمان نشــان داده شده است 
)پردنجانی و محمدزاده ابراهیمی، 1396(. در پژوهش محمدیان، صالحی عمران و پاشا 
)1396( مشکات اجرایی سند تحول بنیادین از نظر مدیران شامل: کمبود انگیزه معلمان، 
عدم تخصص معلمان، کمبود تجهیزات آموزشــی، کمبود منابع مالی اشــاره شده است.

بر اســاس رویکرد مبادله اجتماعی، حمایت سازمانی ادراک شده1 موجبات افزایش 
بهره وری، عملکرد، کمک به همکاران، پیشــرفت ســازمان، عملکــرد مطلوب، اعتماد 

1. Perceived Organizational Support
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سازمانی1، انضباط ســازمانی2، همانند سازی اهداف فردی و سازمانی، تعهد سازمانی3، 
رضایت شغلی4 و رفتار شهروندی5 هم چنین کاهش رفتارهای بازخوردی )ترک خدمت و 
تمایل به  ترک خدمت، غیبت از کار(، فشارهای شغلی و نقشی در سازمان ها را فراهم می کند
 Beheshtifar, Zare, Colakoglu, Culha, Atay, 2010؛  )Rhoades, Eisenberger, 2002؛ 
2012؛ Ahmad, Zafar, 2018؛ Lyubovnikova, West, Dawson, West, 2018؛ زکــی، 1385؛ 

ارشدی، پیریایی، زارع و آقایی، 1392؛ دعایی و برجعلی لو، 1389(.

نظریــه حمایت ســازمانی به  دلیل ارزش بالقوه مشــاهده رابطه کارمند - ســازمان، 
وضوح سازه و ارتباط های قوی حمایت سازمانی ادراک شده با تعهد عاطفی سازمانی، 
 رضایت شــغلی و دیگر نتایج نگرشــی توجــه قابل توجهی به خود جلب کرده اســت

)Kurtessis, Eisenberger, Ford, Buffardi, Stewart, Adis, 2015(. تصــور از حمایــت 
سازمانی، میزان باور کارکنان به  این امر است که سازمان برای فعالیتی که انجام می دهند 
ارزش قائل اســت و این تصور از ادراک فرد نشــأت می گیرد. اشاره نظریه به  این است 
که ارتباط بین کارکنان و مدیران فقط از منابعی مانند پول، خدمات و اطاعات نشــأت 
نمی گیرد بلکه منابع شــخصی و احساســی مانند تأیید، احتــرام و حمایت را نیز در بر 

می گیرد )دعایی و برجعلی لو،1389(. 

حمایت ســازمانی باید متناسب با نیازها، خواســته ها، و انتظارت کارمندان باشد تا 
به صورت مؤثر و در سطح باال درک شود )Tuazon, 2016(. سطح باالی حمایت سازمانی 
ادراک شــده در میان کارمندان نشــان دهنده  این اســت که کارمندان باور دارند سازمان 
در موقعیت هــای مختلف از آنها حمایت می کنــد، از عملکرد خوب آنها دفاع می کند و 
به تاشــی که می کنند پاداش می دهد. چنین باور و اعتقادی موجب می شــود کارمندان 
به برخورد ســازمان واکنش نشــان دهند و در صدد جبران برآیند.  این عمل دوجانبه به 
تجربه تعهد سازمانی بیشتر کارمندان منجر می شود و به درگیری بیشتر آنها در رفتارهایی 
می انجامد که برای ســازمان سودبخش اســت )امیرکافی و  هاشمی نسب ، 1392(. به این 
معنا که کارکنان از نیازهای شناخت، احترام و هویت اجتماعی راضی هستند و سخت تر 

1. Organizational Trust
2. Organizational discipline
3. Organizational Commitment
4. Job Satisfaction
5. Citizenship behavior
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کار می کنند )Tong, Wang, 2018( زیرا احســاس می کنند که سازمان آنها را افرادی مهم، 
برجســته و مفید می داند و به خدماتشــان نیاز فوری دارد )پورسلطانی زرندی و ایرجی 

نقندر، 1391(.
عنصر پایه حمایت ســازمانی ادراک شــده  تعهد مبادله ای  اســت که براســاس آن 
وابســتگی، تاش و وفاداری به ســازمان با پاداش اجتماعی و مــادی روبه رو می گردد؛ 
به عبارت ساده تر همان طور که بیان شد فرد در چنین شرایطی به این دلیل به سازمان خود 
تعهد دارد که به صورت مبادله ای سازمان از او حمایت می کند )عریضی و گل پرور، 1390(. 
تعهد ســازمانی دارای ســه بعد هنجاری، عاطفی و رفتاری اســت )امامی، 1387(. 
فراتحلیلی برای تجزیه و تحلیل انواع اشــکال تعهــد از جمله تعهد عاطفی، رفتاری و 
هنجاری و روابط آنها با پیشــینه های مختلف تعهد انجام شده است. یافته های پژوهش 
نشان داد که سه نوع ارتباط تعهد سازمانی با جنبه های دیگر کار مانند مشارکت و رضایت 
شغلی متفاوت است. تعهد عاطفی قوی ترین پیش بینی کننده نتایج در سطح سازمانی مانند: 
 رفتار شــهروندی سازمانی، عملکرد، حمایت سازمانی ادراک شده بود )Masud, 2019(؛

حمایت ســازمانی به واســطه  ایجاد تعهد عاطفــی در رفتارهای مهم ســازمانی مانند: 
 ترک خدمت، غیبت و عملکرد شــغلی اثــر می گذارد. به عبارت دیگر وقتی ســازمان از 
کارکنان حمایت می کند ابتدا نوعی احســاس تعلق خاطر و تعهد احساسی شکل گرفته 
و در نتیجه،  این احســاس باعث افزایش عملکرد درون نقشی و فرانقشی، کاهش تمایل 
بــه  ترک خدمت و غیبت می شــود )Lee, Peccei, 2007؛ فاح نیا و کیخا، 1397(. هم چنین 
در پژوهش غریبی و عابدینی )1396(، نشان داده شده است که حمایت سازمانی ادراک 
شــده بر روی اخاق کاری )دلبســتگی و عاقه به کار، پشتکار و جدیت در کار، روابط 
ســالم و انســانی در محل کار و روح جمعی و مشــارکت در کار( کارکنان مدارس تأثیر 

معناداری دارد.
موارد نامبــرده در مدارس به جهت اهمیت و ضرورت تحقق اهداف نیازمند توجه 
است. انتظار می رود اعضای این سازمان اجتماعی که یکی از مهم ترین زیربناهای توسعه 
انسانی جامعه است، از تعهد و رضایت برخوردار باشند تا بتوانند عملکرد شغلی مؤثر 
و کارآمــدی ارائه نمایند. زیرا عاوه بر بحث آمــوزش، وظیفة  تربیت دانش آموزان هم 

برعهده اعضای مدارس است و الزم است با انگیزه عملکرد موفقی داشته باشند. 
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 در رویکرد مدرسه صالح اخاق عامل ایجاد تعهد است که کارکردی دوگانه ای دارد:
 از یک سو هدف است، زیرا که متخلق شدن متربیان از پیامدهای مورد نظر یک نظام  تربیتی

به ویژه نظام  تربیت اســامی است و از سوی دیگر روش است، زیرا خود بستری است 
برای تحقق اهداف دیگر. بی شــک در فضای اخاق مدار مدرسه، شایستگی های مورد 
نظر توســط متربیان بهتر و بیشتر تعقیب و کســب می گردد )مبانی نظری تحول بنیادین، 

1390(. همان طور که تعهد در حمایت سازمانی ادراک شده  این گونه است.
حســنی )1392( در مقاله تربیت اخاقی و برنامة درسی مدرسه در خصوص تجارب 
اخاقی  این گونه توضیح می دهد. بررسی اسناد و مدارک موجود در نظام  تربیت رسمی 
و عمومی  ایران و در طی تجارب سالیان، نشان می دهد که  این رویکرد در حوزه  تربیت 
اخاقی مورد توجه بوده اســت. اما به نظر می رســد که در شرایط امروزی و با توجه به 
اسناد باالدســت تحولی، نظام  تربیت رسمی و عمومی  ایران نیازمند یک رویکرد جامع 
در  تربیت اخاقی هســت . در  این رویکرد تأکید بر  این اســت که به تمامی ظرفیت های 
موجود در مدرسه برای  تربیت اخاقی توجه شود. از دیدگاه  این رویکرد تمامی تجارب 
مدرسه ای می تواند موجب اعتای اخاقی دانش آموزان شود. مواد درسی، رویدادهای 
مدرسه ای، روابط کارکنان و دانش آموزان، فعالیت های مختلف دانش آموزان، شخصیت 
معلم و کارکنان مدرســه هم به گونه ای دارای  این ظرفیت اســت که به اعتای اخاقی 
دانش آموزان یاری برساند. به عبارت دیگر که تعالی اخاقی دانش آموزان در مدرسه ثمره 
یک فعالیت خاص یا درس خاص نیست، بلکه  این کنش کلی مدرسه است. همان طور 
که پرواز کردن کنش کلی هواپیما و مجموعه اجزا و عناصر آن است. برای مدرسه  این 
بدان  معنا اســت کــه آموزش های مرتبط با اخاق عمومــی و ارزش های مدنی باید در 
تمامی ابعاد زندگی مدرسه ای به صورت امری عادی و معمولی صورت پذیرد. با توجه به 
نتایج پژوهش های انجام شــده درخصوص وضعیت موجود  تربیت دیني در مدارس از 
یک ســو و با نظر به آموزه های دینی و مفهوم تربیت دینی برآمده از  این آموزه ها از سوی 
دیگر، یکی از مهم ترین آسیب های تربیت دینی در نظام آموزش رســــمی كشور عبارت 
از تقلیــل  تربیت دینی به انتقال اطاعات در حوزه های عمدتًا اعتقادی و عبادی و عدم 
تخصیص سهم مکفی به  تربیت اخاقی اســــت )رام، مهرمحمدی، صادق زاده قمصری 

و طایی، 1396(.
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ذوالقدر نســب، محشــوریان و مهری )1395( در پژوهشــی با عنوان »بررسی تأثیر 
مدرســه اخاقــی در تربیت اخاقی دانش آموزان از دیدگاه دانشــجو معلمان دانشــگاه 
فرهنگیان«، مؤلفه های مدرسه اخاقی به این صورت بیان کردند: پاسخ گویی، آراستگی، 
قانون پذیری، مسئولیت پذیری، پیش بینی پذیری و ممیزی اخاقی تصمیم ها، اقدامات و 
فرایندها. که همه آنان به جز مســئولیت پذیری بر روی تربیت اخاقی دانش آموزان تأثیر 

مثبت و معناداری داشتند.
استارت در مقاله ای تحت عنوان »ساخت یک مدرسه اخاقی: نظریه ای برای تمرین 
در رهبری آموزشــی« معتقد است برای ســاخت یک مدرسه اخاقی، مدیران آموزشی 
باید مســئولیت خود را برای بهبود محیط مدرســه اخاقی در نظر بگیرند. هم چنین سه 
 موضوع اخاقی بنیادی )انتقاد، عدالت و مراقبت( را به عنوان پایه های مدارس اخاقی 
در نظر گرفته شده به گونه ای که مضامین اخاقی به صورت یک چشم انداز چندبعدی به 

.)Starratt, 1991( مدیران آموزشی برای بهبود عملکردشان پیشنهاد می شود
مدرســه به عنوان یک سیستم اجتماعی متشکل از فعالیت های نظام مند افراد انسانی 
اســت که با یکدیگــر کنش متقابل و به وســیله روابــط اجتماعی با هــم پیوند دارند. 
سسیســتم ها از اجزا و عناصر تشکیل شده اند که با هم ارتباط نظام مند دارند.  این اجزا 
خــود می توانند سیســتم های دیگری در زیر مجموعه سیســتم اصلی باشــند که به آنها 
خرده سیســتم یا زیرنظام می گویند )عاقه بند، 1390(. برای شناسایی و تبیین دقیق یک 
سیستم باید خرده سیستم ها یا زیرنظام های آن بررسی شود. به همین جهت مدرسه صالح 
را هم با توجه به زیرنظام های آن بررسی کرد. زیرنظام های مدرسه صالح در دو دسته کلی 
آموزشــی)برنامه درسي، پژوهش و ارزشیابي( و مدیریت منابع انسانی )تأمین و تعدیل، 

بهسازی، نگهداری و کاربرد( تقسیم شده اند.
از آنجایی که عملیاتی نمودن اســناد باالدســتی برای تحقق اهداف نظام آموزش و 
پرورش ایران از جمله وظایف تعریف شــده اســت، برای رسیدن به مدرسه صالح باید 
اقدامات و تمهیدات الزم را فراهم دید. یکی از الزامات مدیریتی که در پژوهش ها به آن 
اشــاره شده است برنامه ریزی و طراحی مدل اجرایی کارآمد است )نوید ادهم، 1391(. 
در همین راســتا  این پژوهش به دنبال تببین الزامات مورد نیاز حمایت ســازمانی برای 

رسیدن به مدرسه صالح در زیرنظام های منابع انسانی است.
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روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و ارزشیابی و از نظر نوع طرح،  ترکیبی )آمیخته(1 
با رویکرد النه ای همزمان و از نظر راهبردی، تحلیل مضمون بوده است. رویکرد النه ای 
همزمان روش اولیه ای دارد که طرح را بر اســاس آن هدایت می کند و پایگاه اطاعاتی 
ثانویه ای که نقش حامی را در شــیوه ها  ایفا می کند. روش ثانوی ضمن داشــتن اولویت 
کمتر در بطن روش غالب النه کرده اســت.  این رویکرد زمانی مناســب است که سطوح 
creswell & clark( 363 :1391،                 ). بر همین  مختلف یک سازمان مورد بررسی قرار می گیرد
اســاس، طرح اصلی پژوهش، روش کیفی اســت و طرح ثانوی که درون آن النه کرده، 
روش کمی است. جهت رسیدن به یک سنجش مرکب و کامل داده های به دست آمده از 

هر دو روش کیفی و کمی در قالب دو تصویر متفاوت بهره الزم کسب می شود.
بــرای  اینکه نتایــج پژوهش کاربردی و از زمینه واقعی باشــد، یــک نمونه موردی 
جهت بررسی انتخاب شد. برای بررسی دقیق سطوح مختلف نمونه موردی، با توجه به 
محدویت های پژوهش مانند محدودیت زمان، از روش های کمی استفاده شد. به عبارتی، 
روش  کمــی در ایــن پژوهش به کمک گام هــای طرح اولیه کیفی آمــد تا هم از صحت 
اطاعات به دســت آمده اطمینان حاصل شــود و هم نمونه موردی در ســطوح مختلف 

بررسی شود. 
در بخــش کیفی از مصاحبه نیمه ســاختار یافته برای گردآوری داده ها اســتفاده 
شــده اســت. با توجه به اینکه مدرسه صالح پیشــینه قوی در ایران نداشت، مصاحبه 
به عنوان ابزار اصلی انتخاب شــد تا به درک درســت و عمیق تر از مدرســه صالح، 
الزامــات حمایــت ســازمانی آن را تبییــن کــرد. تحلیــل مضمون مبتنــی بر روش 
اســتقرایی بــوده به گونه ای که بر اســاس داده هــا و بدون چارچوب گــذاری قبلی 
صــورت گرفته اســت. برای شناســایی مضامین در متن روش هــای متفاوتی وجود 
دارد. به طــور مثــال روش هــای: توجه بــه کلمات در متــن، موشــکافی و دقت در 
متــن، توجه بــه آرایه های ادبی و خصوصیات زبان شــناختی متن، و دســتکاری و 
 جــا به جایــی فیزیکی متن )عابــدی جعفری، تســلیمی، فقیهی، شــیخ زاده 1390(. 

گام هایی که برای تحلیل مضامین در این پژوهش اســتفاده شده است عبارتند از: 

1. Mixed research
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گام های مرحله 1: پیاده سازی متن مصاحبه ها،  ایجاد کدهای اولیه از طریق تفکیک 
متن به بخش های کوچکتر و مشــخص کردن عبارات و گزاره های کلیدی، سپس 
مضامین از بخش های کدگذاری شــده استخراج شــده و مورد پاالیش و بازبینی 

قرار گرفته اند.
گام های مرحله 2: بررسی و کنترل هم خوانی مضامین با کدهای مستخرج، مرتب 

کردن مضامین، تعریف و نام گذاری آنها.
گام هــای مرحلــه 3: تلخیص مضامین و بیــان مختصر و صریــح آنها، انتخاب 
نمونه هــای جالب داه هــا، مرتبط کردن نتایج تحلیل با ســؤاالت تحقیق و مبانی 

نظری و در نهایت نوشتن گزارش علمی و تخصصی از تحلیل ها.

در بخش کمی پرسش نامه حمایت سازمانی ادراک شده )Eisenberger،1986( استفاده 
شــده است. که دارای 16 گویه  و پرسش نامه ای تک عاملی است. نمره گذاری آن شامل 
یک طیف 7 ارزشی لیکرت از صفر ) کامًا مخالفم( تا 6 ) کامًا موافقم( می باشد. نمرات 
داده شده آزمودنی ها در این پرسش نامه بیانگر میزان حمایت سازمانی ادراک شده است. 
در بخش کمی پرسش نامه ها بعد از جمع آوری کدگذاری و داده ها وارد برنامه spss شده. 

سپس با استفاده از آزمون های آماری مناسب مورد تحلیل قرار گرفته است.
جامعه آماري پژوهش در بخش کیفی شامل:

1. اسناد در حوزه تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش
2. متون مربوط به حمایت سازمانی ادراک شده
3. افراد صاحب نظر در حوزه مدیریت آموزشی

جامعه آماری  این پژوهش، مطلعان کلیدی، خبرگان و ذینفعان اعم از خبرگان حوزه 
سیاستگذاران در حیطه آموزش و پرورش، تنظیم کنندگان سند، مدیران مجتمع  آموزشی 
مفید تعیین شــده در جامعه مورد بررسی، معلمان، مشاوران، ناظران آموزشی و کارکنان 

کلیدی در نظر گرفته می شود.
جامعه آماري پژوهش در بخش کمی شامل مجموعه مدارس مجتمع مفید بوده است.

نمونه گیری در بخش کیفی به طور کلی به صورت هدفمند انجام می شود. در نمونه گیری 
هدفمند قصد محقق انتخاب مواردی است که با توجه به هدف تحقیق، اطاعات زیادی 
داشته باشند و از طریق آن ها درک عمیقی از موضوع مورد مطالعه حاصل گردد به همین دلیل 
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نمونه گیری در این بخش، غیرتصادفی می باشد )Gall, Borg & Gall 1384، ج1، 365 و 366(.
در ایــن پژوهش روش نمونه گیری ماکی اســتفاده شــد. نمونه گیری ماکی شــامل 
انتخاب مواردی است که برخی از ماک ها و معیارهای مهم و از پیش تعیین شده مورد 
نظر پژوهش گر را دارند و در آن افراد گروه نمونه بر اســاس یک یا چند ماک انتخاب 
می شود. انتخاب نمونه گیری تا جایی ادامه پیدا می کند که به حد اشباع برسیم. به این معنا 
که پژوهش گر جمع آوری داده ها را تا جایی ادامه می دهد که امکان دسترسی به مقوالت، 
موضوعات، یا تبیینات جدید وجود داشته باشد، اما وقتی به اشباع داده ها برسد نیازی به 

افزایش تعداد افراد گروه نمونه ندارد )ابوالمعالی، 1391(.
در بخش کمی نمونه گیری، به صورت تصادفی بوده اســت. که تعداد با اســتفاده از 

جدول مورگان محاسبه شده است.
در مراحل مختلف پژوهش از نمونه های متفاوتی اســتفاده شد که در بخش کیفی به 

شرح ذیل است:
1. از بین اســناد تحولی؛ کتاب مبانی نظری تحول در نظام تعلیم و تربیت رســمی و 
عمومی جمهوری اســامی ایران و ســند تحول بنیادین آموزش و پرورش مورد 

بررسی قرار گرفتند.
 2. ســطوح انتخابی بــرای مصاحبه و گردآوری داده ها جهت اســتخراج مفاهیم و 
مقوله ها در 3 دســته قرار دارند: )الف( تنظیم کنندگان مبانی نظری سند تحول با 
تأکید بر مدرسه صالح )3 نفر(، )ب( پژوهش گرانی که درباره حیات طیبه و مدرسه 
صالح پژوهش و مطالعه مفیدی داشته اند )3 نفر( و )ج( مطلعان کلیدی در مجتمع 

مفید در سطوح مختلف مدیریت )7 نفر(
3. جهت بررســی وضع موجــود و کاربردی بودن پژوهش که می تواند بســتر تحقق 
مدرســه صالح باشــد؛ مجموعه مفید به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. چرا که 
ضمن جامعیت مقاطع تحصیلی، اهداف تعریف شده  این مجتمع به عنوان مدرسه 
زندگی در راســتای ســند تحول و آماده کردن دانش آمــوزان برای زندگی مطلوب 
 ترسیم شده است. نیز  تربیت جامع، یادگیرنده بودن سازمان، تعادل دینی، توجه به 
ســامت جسمی و روانی و حفظ کرامت انسانی را در سرلوحه اهداف خود قرار 
داده است و به آن اهتمام دارد. از آنجایی که در پژوهش ها جنسیت متغیر اثرگذاری 
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در حمایت سازمانی ادراک شده است،  این مجتمع پسرانه- دخترانه است که به 4 
مدرسه از مجموع مدارس مجتمع مراجعه شده است که سه مدرسه پسرانه در منطقه 

2 و یک مدرسه دخترانه در منطقه 3 بوده است.

جدول 1. مشخصات كلی مصاحبه شوندگان

رشته تحصیلیسمتجنسیتكد
زمانمحل خدمتمدرک

)دقیقه(
 نوع 

مصاحبه

دانشيار پژوهشگاه مطالعات مرد013
آموزش و پرورش

 دكتری فلسفه 
تعليم و تربيت

پژوهشکده برنامه ريزی درسی 
حضوری52و نوآوری های آموزشی

 دكتری فلسفه استاد دانشگاه زن023
حضوری19دانشگاه عالمه طباطبايیتعليم و تربيت

حضوری62مؤسسه مشکاتعلوم تربيتیمديرمرد031

 دكتری فلسفه استاديار دانشگاهمرد043
تعليم و تربيت

دانشگاه تربيت مدرس
حضوری43دانشکده علوم انسانی

مشاور مدير متوسطه مرد053
دوره اول 

كارشناسی ارشد 
آموزش وپرورش 

تطبيقی

دفتر انتشارات و تکنولوژی 
حضوری57آموزشی- مدرسه مفيد

 كارشناسی مدير دبستانمرد061
حضوری41دبستان مفيد پسرانه )منطقه2(مديريت آموزشی

 كارشناسی مدير دبيرستانزن071
حضوری42دبيرستان دوره دوم تزكيهروان شناسی بالينی

مديريت آموزشیمدير دبيرستانمرد081
ارشد

دبيرستان دوره اول مفيد پسرانه 
حضوری55)منطقه2(

دكتری مهندسی مدير مجتمعمرد091
حضوری51مدير مجتمع مفيدزلزله

كارشناسی ارشد مدير دبيرستانمرد101
مديريت آموزش

دبيرستان دوره دوم مفيد پسرانه 
حضوری44)منطقه2( 

حضوری53دبستان مفيد دخترانهكارشناسی فيزيکمدير دبستانزن111

 معاون مرد123
پرورشی و فرهنگی

دكتری برنامه ريزی 
حضوری52وزارتخانه آموزش و پرورشتوسعه آموزش عالی

دكتری برنامه ريزی استاد دانشگاه زن133
تلفنی15مركز آموزش عالی شهيد باهنردرسی

در بخش داده های کمی پژوهش، نمونه های مورد بررســی، معلمین و کادر اجرایی 
)اعم از مشاور، معاونت و ..( مدارسی که مراجعه داشتیم، بوده است. مجموع کل افراد 4 
مدرسه مورد بررسی 185 نفر بوده است. حجم نمونه از طریق جدول مورگان 118 نفر 
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برآورد شده است. از بین 185 نفر کارکنان، حجم نمونه از طریق جدول مورگان 118 نفر 
برآورد شد که شامل معلمان، معاون، مشاور و کارکنان اجرایی است. 

در بخش پژوهش کیفی روایی به این معناست که پژوهش گر صحت یافته ها را با به 
کار بستن شیوه های خاص مانند صحت راهبرد روش شناختی، الزامات معرف شناختی، 
حساست نظری، اشباع نظری و ... بررسی می کند در حالی که پایایی نشان می دهد رویکرد 
پژوهش گر با رویکرد پژوهش گران دیگر در پروژه های دیگر یکسان است. برای پایایی 

روش های زیر )creswell & clark، 1931: 324-328( استفاده شد. 
برای وارسی تحقیق لوازم موارد زیر رعایت شد )فراستخواه، 1395: 200- 212(:

جدول 2. روش های وارسی پایایی پژوهش

آنچه در پژوهش انجام شدروش های وارسی

 صحت راهبرد 
روش شناختی

به دليل فقدان پژوهش های پيشين و به  دليل اهميت شناخت زمينه و موقعيت ها، استفاده از اين 
روش مجاز تشخيص داده شد.

الزامات 
معرفت شناختی

در حد امکان در تحقيق تالش شد مفروضات آشکار و پنهان به كمک مصاحبه های مختلف و 
منابع متعدد مورد ارزيابی و وارسی قرار گيرد.

 الزامات تکنيکی 
و شيوه های انجام كار

به دليل استفاده از روش نظام دار، فرآيند مشخصی طی شد. البته در برخی موارد برای كشف 
انگيزه ها و گفتمان های رايج، پژوهش گر صرفًا به روش مذكور ادامه نداده است.

عالوه بر مطالعه پيشينه و تجربه های جهانی، سعی شد به  دليل ويژگی های خاص نظام آموزش حساسيت نظری
عالی ايران، به كشف ويژگی های زمينه پرداخته شود.

 صحت ابزار 
و قابليت اعتماد

به دليل رويکرد اكتشافی و هم چنين زمينه های موجود تجربه جهانی، مصاحبه نيمه ساختاريافته 
اكتشافی مناسب ترين ابزار تشخيص داده شد.

 دقت و كفايت استنادات 
و كدبندی ها

در تمام مراحل به طور شفاف و دقيق كدگذاری رعايت شده است و برای تحليل ها شاهد ارائه 
شده است.

با توجه به تحليل مداوم مصاحبه ها و انطباق آنها با مصاحبه های قبلی اشباع داده ها در حد اشباع داده ها
تشخيص داده شده رعايت شد.

به دليل دسته بندی ذی نفعان خط مشی موجود و مشورت با خبرگان، دايره مصاحبه شوندگان در كفايت نمونه
حد ممکن پوشش داده شد.

وارسی مکرر توسط پژوهش گر و اساتيد تيم تحقيق انجام شد.قابليت اطمينان در داده ها

روايی محتوايی مقوالت 
استنباط شده

در حين مصاحبه ها چنانچه مفهومی در ذهن پژوهش گر شکل می گرفت، با مشاركت كننده در 
ميان می گذاشت. 

به دليل شکل گيری مدل های تبيين كننده زمينه و يافتن روابط بين متغيرها، به نظر می رسد اشباع اشباع نظری
نظری رخ داده است.

بر اساس مثلث بندی سعی شده است شواهد از چند منظر مورد بررسی و تأييد قرار گيرد.استشهاد نظری
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در بخش کمی از پرســش نامه حمایت ســازمانی ادراک شــده استفاده شده است. 
پرسش نامه حمایست سازمانی ادراک شده، استاندارد شده است. این ابزار در بیش از 
73 تحقیق علمي به صورت هاي مختلف، فرم هاي كوتاه آن مورد اســتفاده قرارگرفته و 
از میزان پایایي بســیار مطلوب و معتبري برخوردار بوده اســت. شاخص آماره آلفای 
كرونباخ براي بررسي میزان پایایي پرسش نامه بررسي حمایت سازماني ادراك شده با 
100 آزمودني، 0/89 به دست آمده است )زکی، 1385(. هم چنین زردشتیان و همکاران 
)1396( پایایی پرســش نامه حمایت سازمانی ادراک شده را با استفاده از روش آلفای 
کرونباخ 0/87 و حریری و همکاران )1392( آلفای کرونباخ را 0/93 به دست آورده اند. 
که نشــانگر پایایی باال و قابل قبول آن اســت. روایی این پرسش نامه توسط عریضی و 
گلپــــرور )1390( با دو روش تحلیل عامل )اکتشــــافی و تأییــدی( و روایی همگرا 
و واگرا حاصل و تک بعدی بودن آن با اســــتفاده از تحلیل عامل تأییدی، مشــــخص 
شــده اســت. هم چنین روایی ابزار در تمامی تحقیقات ذکر شده مورد تأیید اساتید و 

متخصصان است.

یافته های پژوهش
نتایج تحلیل های داده ها در دو بخش ارائه شده است؛ در بخش اول به بیان مقوله های 
اصلی استخراج شده از داده های کیفی و در بخش دوم نتایج تحلیل داده های کمی ارائه 

شده است.

بخش اول: داده های کیفی؛ مؤلفه های حمایت سازمانی ادراک شده ..................
بر اســاس تقســیم بندی رایج در مدیریت منابع انسانی و مالی، زیرنظام ها شامل 
نظــام تأمین و تعدیل منابع انســانی )طــرح ریزی برنامه و امور اســتخدامی(، نظام 
بهسازی منابع انســانی )مدیریت دانش و سرمایه فکری، آموزش و توانمندسازی و 
مدیریت عملکرد(، نظام نگهداری )جبران خدمت، ســاختار شــغل، ایمنی و امنیت، 
خدمــات رفاهی، بیمه و بازنشســتگی( و نظام کاربرد )رهبری اثربخش، ارتباطات و 
انگیزه ها، نظم و انضباط، جابجایی( اســت. بر همین اساس یافته های پژوهش ارائه 
می شــود. در هر بخــش وضع موجود و مطلوب و چالش هــای تحقق وضع مطلوب 

ارائه شده است. 
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 الف   نظام تأمین و تعدیل منابع انسانی
جذب نیرو

ماک اصلی جذب نیرو توانمندی و شایستگی متناسب با وظایف و داشتن ظرفیت 
تغییر و تعالی در نیروی انســانی اســت. در مدرســه به  دلیل ویژگی مخاطبان اصلی که 
دانش آموزان در مقاطع تحصیلی متفاوت هســتند، داشتن روحیه تعاملی و ارتباط مؤثر 
ویژگی غیرقابل چشم پوشــی اســت. نیــز به خاطر اهمیت کار تیمــی و تعاون به جهت 
ضرورت یادگیری در ســازمان یادگیرنده مدرسه و تسهیم تجربیات که بستر رشد فردی 
و ســازمانی است، الزم است ویژگی شــخصیتی و مهارتی در این باره مدنظر قرار گیرد. 
مدرک تحصیلی مناســب و تخصص پارامتری اســت که توجه به آن در مقاطع مختلف 
متفاوت است؛ در مقاطع پایین تر مانند دبستان لزوم مدرک مرتبط اهمیت کمتری نسبت 
به مقاطع باالتر دارد که دروس تخصصی است. در نمونه مورد بررسی فرایند ورود نیرو 
به این صورت است: آموزش اولیه، مشاهده گری، معرفی سازمان به فرد داوطلب، بحث و 
گفت وگو، دوره آزمایشی زندگی در مدرسه و بررسی داوطلب که رویکری دو سویه دارد، 
یعنی هم داوطلب بر اســاس نگرش، توانمندی و تمایل شــرایط مدرسه را می سنجد و 
هم مسؤوالن مطابق شناخت ایجاد شده داوطلب را محک می زنند. داشتن تجربه کارآمد 
از مواردی اســت که در بدو امر بررسی می شــود. هرچند که این پارامتر به صورت های 
مختلف مدنظر قرار می گیرد. به طور نمونه یکی از راهبردهای مدرسه صالح برای حفظ 
فرهنگ و ارزش های سازمانی و داشتن تعهد بیشتر اعضا، جذب فارغ التحصیان است. 
فارغ التحصیــان با توجه به تعلق خاطر و شــناخت جّو مدرســه کنــار دبیران حرفه ای 
قرار می گیرند و بعد از کســب تجربه کافی وارد کاس های درس می شوند.  این نشانگر 
چرخه  تربیت معلم است که نباید از آن غفلت کرد و سبب توسعه فرد و هم چنین رشد 
و پیشرفت سازمان خواهد شد. در سطوح مدیریتی و سایر مشاغل اداری نیز این فرآیند 

معنادار است.

ما پروســه برگشــت فارغ التحصیل ها را خیلی زیاد داریم یعنی اصًا مدل تأمین 
نیروی انسانی مان از فارغ التحصیل ها است. شاید اآلن تقریبا 90 درصد مدیران مان 
فارغ التحصیل های مجموعه اند. معلم های ما هم درصد باالیی از فارغ التحصیان 

مجموعه هستند. )مشارکت کننده 091(
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با ایــن همــه چالش هایی در این رابطه وجــود دارد. از آن جمله کاهش تفاوت ها که 
بــه کاهــش تعارض های مثبت می انجامــد و از بروز خاقیــت و ورود  ایده های متنوع 
جلوگیــری می کند. از  این رو توجه به تعادل در جذب نیروی فارغ التحصیل و تعامل با 

سازمان های دیگر و افراد با سابقه و تجربه متفاوت نیازمند توجه و برنامه ریزی است.

  ب   نظام بهسازی منابع انسانی
رشد و توسعه فردی و سازمانی

توانایی انســان با برنامه آموزشــی و پرورشی صحیح به تدریج بالنده شده و سازمان 
خود را از مواهب آن بهره مند خواهد کرد. نظام مدیریت منابع انسانی معطوف به توسعه با 
تنظیم نظام بهسازی ذیل هدف های اجتماعی، سازمانی و فردی می تواند بسترهای تقویت 
حمایت ســازمانی ادراک شــده را فراهم کند. تخصص و مهارت در کنار آنچه به  ایجاد 
تعاون، کار مشــترک، فهم قوانین و اخاق اداری منجر می شود رویکردی دو سویه دارد 
که سبب  ایجاد تعهد در آنان خواهد شد. برنامه های توسعه فردی و سازمانی متناسب با 
نیازهای فرد، برنامه توسعه سازمان و بازخوردهایی که از فرآیندهای مدرسه گرفته می شود، 
برنامه ریزی می شود که رشد توامان فرد و سازمان را به همراه دارد. فراهم کردن فرصت 
 ادامه تحصیل، انواع آموزش های ضمن خدمت )بیرونی- داخلی، اجباری - اختیاری(،

برنامه های ویژه دانش افزایی مدیران و توانمندســازی از راهکارهایی است که می توان 
از آن بهــره برد. آموزش های ضمــن خدمت به کارکنان و معلمیــن به عنوان همراهانی 
برای ایجاد محصــول بهینه، جهت بالندگی گروهی طراحی می شــود.  این آموزش ها را 

می توان در سه قسم مطرح کرد:

1. آموزش های اجباری که برای همه کارکنان اســت و متناســب با نیازهای ســازمان 
برنامه ریزی شــده اســت؛ مانند: دوره آموزش ارتباط با کودک در مقطع دبســتان یا 
کارگاه های آموزشی تعادل کار و زندگی که بر اساس نقاط ضعف و نتایج ارزیابی ها 

برنامه ریزی می شود.

2. آموزش هــای اختیاری که هر کس متناســب با نیاز فردی خــود برای عملکرد بهتر 
می تواند انتخاب کند.  این آموزش ها به صورت های مختلف قابل ارائه است؛ مانند 

بازدید که به تجربه آموزش منجر می شود. 
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3. آموزش های اولیه برای نیروهای جدید شــامل: آشــنایی با اهداف و رویکرد که در 
جلسه با مدیر صورت می گیرد. در این صورت مسیر یادگیری دوطرفه است. به طور 
مثــال معلم انتقال دهنده صــرف اطاعات به دانش آموزان نیســت. و بعد از مدتی 

همکاری، هر عضوی در حوزه تخصصی خودش مرجع می شود. 

افراد بعد از یکسال کار کردن احساس می کنند خودشان هم یک چیزی یادگرفته 
اســت یعنی این نبوده اســت که فقط یکطرفه یک چیزی را بگوید. در این سیستم 
با این مدل های جدید که آشنا شده، کارگاه هایی که گذاشته می شود، بحث هایی که 

می شود احساس می کند خودش هم ارتقا پیدا کرده . )مشارکت کننده 091(

مهم ترین چالشی که برای نزدیک شدن به مدرسه صالح مطرح است، تربیت معلم و 
سرمایه گذاری بر روی نیروی انسانی است به گونه ای که معلمان و کارکنان شایسته داشته 
باشیم. زیرا تا وقتی مربی  این ویژگی ها را نداشته باشد نمی تواند دانش آموختگان صالح 

یا شایسته  تربیت کند. 

نقطه شروع یا گلوگاه اصلی تربیت معلم هست. معلم های جامع باید داشته باشیم 
همان طور که توقع داریم فارغ التحصیل جامع باشــد. باید نظام  تربیت معلم، نظام 
معلم پرور این گونه باشــد تا معلم هــا فارغ التحصیل های مثل خود را تربیت کنند. 
یعنی معلم مثل خودش را در محیط مدرسه باز تولید می کند. لذا اگر معلم تربیت 
جامع شــود در این صورت می توان توقع داشت که فارغ التحصیل شایسته شکل 

بگیرد )مشارکت کننده 123(.

این چالش وقتی جدی تر می شود که همه اعضای مدرسه که در تعامل با دانش آموزان 
هستند، خود را مربی بدانند زیرا که در یادگیری تأثیرگذارند.

ارزیابی عملکرد
ارزیابــی عملکــرد یکی از بازوهای کلیدی و مهم ســازمانی اســت که مشــخص 
می کند ســازمان تا چه میزان در راســتای اهداف حرکت کرده و نقاط قوت و ضعف را 
برای برنامه ریزی بعدی یا اصاح برنامه جاری روشــن می ســازد. بهترین نوع ارزیابی 
عملکرد آن اســت که عاوه بر مدیر، ســایر معلمین و کارکنان، دانش آموزان و اولیا نیز 
به عنوان ذی نفعان بر اســاس شــاخص های مورد توافق در فرآیند ارزیابی در همه ابعاد 
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ارزشــیابی ساالنه )مدیریت، رضایت شغلی، سامت و بهداشت روان، عدم تضاد کار و 
خانواده و تعهد ســازمانی( حضور فعال داشته باشــند. بخش دیگر ارزیابی عملکرد به 
خودارزیابی هایی که اعضا از عملکرد خودشــان دارنــد، برمی گردد. که در کنار گزارش 
مسئولین به تصمیم گیری ها کمک می کند. چنین رویکردی که بیانگر نظام ارزشیابی 360 

درجه است، تعهد و احساس مسئولیت ذینفعان را ارتقا می دهد.

خودارزیابی ها کمک هست که شناخت بهتر پیدا کنیم و بعد هم بتوانیم در جلساتی 
که داریم مستند با هم گفتگو کنیم. بعد از گزارش هایی که فرد از خودش می دهد یا 
مسئولین باال دستش می دهند بتوان که تشخیص به جایی داشت. )مشارکت کننده 111(

ارزیابی عملکرد اگر درست به کار گرفته نشود و هدف قرار  بگیرد، سبب آسیب های 
جدی به اکوسیســتم مدرسه خواهد شد. هنگامی که مستندسازی ها دچار اشکال باشد، 
قطعًا بر روی ارزیابی عملکرد هم تأثیر می گذارد.  اینکه شــاخص های ارزشــیابی افراد 
ملزم به پیروی از نشــانه خاص مدرسه باشند به جای  اینکه تمرکز بر روی عملکردشان 
داشــته باشــند، روی نیت و انگیزه افراد اثر می گذارد. عوامل فشارآور، یعنی تقاضاهای 
محیطی که فرد احساس می کند قادر به برآوردن یا مقابله با آن ها نیست، نیز افراد را دچار 

احساس بی پناهی و احساس عدم حمایت می کند. 

مدرسه خود ما هر نیم سال بحث شاخص های ارزشیابی دارد. اآلن من مقاله نوشتم. 
می گویند  این مقاله ات خیلی خوب هست ولی این مقاله باید اولش اشاره می شده 
که مربوط به فلسفه مدرسه زندگی است وگرنه در شاخص محاسبه نمی شود. من 
فکرم را نوشتم و در مدرسه عمل کردم، و عمل من هم کامًا مشخص هست ولی 
مدیر چون باال را می بیند که اگر این توضیح نباشــد، شــاخص نمره نمی آورد.  این 
مدلی که در سازمان ها هست یک مقدار نیت های آدم ها را جهت دهی می کند. در 

حالی که انگیزه من را که عمل می کنم، مدیر باید بفهمد. )مشارکت کننده 053(

  ج   نظام نگهداری
نظام جبران خدمت

رویکرد مدرســه در افق 1404، حرکت به ســوی عدم تمرکز و رویکردهای مدرسه 
محوری اســت. یکی از راهبردهای اصلی برای عدم تمرکــز در نظام جبران خدمت و 
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بودجه ریزی اعمال می شود. بخشی از نظام جبران خدمت مربوط به حقوق قانونی مانند: 
بیمه شدن، پرداخت به موقع حقوق، عیدی و سنوات و ... که باید به موقع و طبق قوانین 
پرداخت شود. حقوق و مزایای اعضا متناسب با سنوات آنان رشد می کند. بحث اصلی 
در نظام جبران خدمت این مسئله است که به جبران غیرمستقیم و برنامه های انگیزشی و 
حمایتی غیرمادی هم توجه شود، زیرا طبق نظریه هرزبرگ عوامل بهداشتی مانند پول و 
مقام تنها مانعی برای عدم رضایت است ولی توجه و پرداختن به عوامل انگیزشی مانند 
تأمین نیازهای اجتماعی و روانی: احترام، قدرشناسی، نیز مسئولیت، اعتماد و غنی سازی 
شــغلی سبب رضایت شغلی می شود. رعایت عدالت نیز در تامین، تخصیص و مصرف 
منابع مالی یکی از راهبردهایی است که بستر ادراک حمایت سازمانی را فراهم می کند.

از ویژگی هــای خاص نظام جبران خدمت در نمونه پژوهش که به عنوان یک مزیت 
رقابتی برای آنان محسوب می شود، صنف کارکنان است. صنف کارکنان قسمتی از نظام 
جبــران خدمت این مجتمع اســت؛ به گونه ای که هم نیازهای افــراد را تأمین می کند هم 
نیازهای سازمان را به خوبی پوشش می دهد. همه اعضای سازمان عضو این صنف هستند 
ولی دریافتی ها متناسب با ساعت کاری آنان است. صنف کارکنان بودجه مشخصی دارد 
و خود اعضا ســازمان تصمیم  می گیرند چه برنامه های رفاهی و تسهیاتی داشته باشند. 
صنف فقط مسئول مسائل مالی نیست بلکه هرگونه برنامه تفریحی یا حتی بیمه تکمیلی 
را هم پوشــش می دهد و بنا به خواســته خود اعضا برنامه ریزی می شــود. خیلی از این 
برنامه هــای تفریحی طبق آئین نامه به صورت خانوادگی برگزار می شــود که جّو صمیمی 
را بین اعضا به وجود می آورد. هم چنین چون افراد خودشــان درباره برنامه های تصمیم 
می گیرند خودمختاری و شایستگی را تقویت می کند که منجر به رضایت شغلی بیشتر و 

در نهایت ادراک باالتر از حمایت های سازمان خواهد شد.
برنامه های صنف کارکنان در دو بخش عام و خاص ارائه می شــود. برنامه های عام، 
برنامه هایی اســت که برای همه اعضا وجــود دارد مانند برنامه روز معلم یا افطاری ماه 
مبارک و .... برنامه های خاص، برنامه هایی که مخصوص یک فرد اســت مانند روز تولد 

هر فرد یا به دنیا آمدن فرزند و... 

اگــر بخواهیم نیاز هاي فرد و ســازمان را باهم ببینیــم در مجموعه، مفید صنف 
جایگاه خاصي دارد که بودجه به آن اختصاص داده مي شــود 3تا 4 درصد درآمد 
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ناخالص مدرســه در اختیار این صنف اســت، صنف متعلق به كاركنان و دبیران 
مدرســه است. صنف فقط مالي نیست مثًا  برنامه هاي آموزش را مي توانند آنجا 
برای خودشان بچینند برنامه هاي ورزشي بعد از ظهرها از این بودجه یک بخشي 
در جهت ورزش و سامتی استفاده می شود استخري را هماهنگ مي كنند و بلیط 
استخر مي گیرند در سال توزیع مي كنند، مي توانند تصمیم بگیرند بیمه تكمیلي را 
از این بودجه تکمیل كنند  اینها همه مســائل حمایتی مدرســه است از کارمندانی 

که اینجا کار می کنند. )مشارکت کننده 081(

چالش پیش  رو  این بخش تأمین منابع مالی و تناســب هزینه و کیفیت در همه ابعاد 
اســت. از  این جهت که مدرســه گردانی با  این رویکرد که دانش آموزان، شایستگی ها و 
توانمندی های الزم را برای زندگی کســب کنند، هزینه بردار است. ولی  این هزینه ها در 
نظام آموزش و پرورش تعریف نشده است. به عبارت دیگر، برنامه های خوبی را می توان 

طراحی کرد ولی تأمین هزینه های آن ها مشکل است. 

ساختار شغلی 
مدرســه به عنوان یک سیســتم آموزشــی دارای طبقات شــغلی محدودی اســت و 
تنوع شــغلی زیادی وجود ندارد. به همین علت امکان زیادی برای ارتقاء شــغلی مانند 
ســازمان های دیگر وجود ندارد. بنابراین با غنی سازی شغلی، زمینه های رشد و فرصت 
برای بروز توانایی ها و استعدادهای افراد فراهم می شود. اعطای استقال کاری به افراد، 
هم قابلیت تنظیم ارزیابی و کنترل با مشارکت خود اعضا را افزایش می دهد و هم حس 
خودمختاری و شایســتگی آنان را حفظ می کند.  ایجاد جّو و بســتر اعتماد و اطمینان در 
فضای ســازمان می تواند باعث تقویت حمایت سازمانی ادراک شده و مسئولیت پذیری 
شود. نقش اصلی و مهم در طبقات شغلی مدرسه را معلم  ایفا می کند و اولین و باالترین 

سطح شغلی را باید معلمی در نظر گرفت. 

ارتقای شغلی ما ارتقای کیفیت شغل مان هست اینکه معلم خوب تری باشم و در 
شــغلم موفق تر هستم. مهم است که در هر سازمانی این حس ارتقا و رشد وجود 
داشته باشــد. حس ارتقا و رشد در معلمین مدرسه وقتی که احساس کنند، رشد 
می کنند مدرســه فرصت یادگیری می دهد، مسئولیت های بیشتر می دهد مثًا  این 
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کارگاه را به تو می ســپارند که برای یک جای دیگر اجرا کنید این ارتقای شــغلی 
معلمین مدرسه است. )مشارکت کننده 061(

امنیت شغلی
بی توجهی به امنیت شغلی بر عملکرد کارکنان تأثیر مخربی خواهد داشت. بر اساس 
هرم نیازهای مازلو، این نیاز از نیازهای اولیه اجتماعی است که اگر تأمین شود راه را برای 
اجتماعی شدن و تعامل مثبت با دیگران هموار می کند. تاش برای حفظ نیروی انسانی 
و ماندگاری اعضا ســبب حفط امنیت شغلی اســت. اطمینان از این موضوع که سازمان 
خواهان حفظ کارکنان خود برای آینده است، برای کارکنان چیزی جز حمایت سازمانی 
ادراک شده نخواهد بود. امروزه مسئولیت امنیت شغلی عاوه بر سازمان برعهده نیروی 
انسانی نیز سپرده می شود. بدین معنی که با توانمندسازی و احراز شایستگی در خود در 
بســتر توسعه فردی و سازمانی، جایگاه مناسبی در سازمان کسب نماید. در نمونه مورد 
بررسی با توجه به فرهنگ منسجم، در تغییرات دوره ای تدابیر  اندیشیده شده و اولویت 
جایگزینی در داخل سازمان با اعضاست. نیز با توجه به کرامت انسانی و اهمیت تفاوت  
فردی، سیستم انعطاف الزم برای همکاری را دارد.  این وضعیت برای همکاران زن که به  

دلیل شرایط متفاوت نیازمند توجه و مساعدت بیشتر هستند به چشم می خورد.
اصل بر ماندگاری نیروی انسانی و حل تعارض ها است ولی در بعضی موارد وقتی 
فرد و سیستم همسو نیستند و هیچ راه چاره ای نیست جدایی و  ترک خدمت رخ می دهد. 
گاهی هم به علت ماندگاری باالی نیروی انسانی و پیشنهاد کاری بهتر نیروها از مجموعه 
خارج می شوند. یعنی عدم ارتقاء و تغییرات کم )ثبات زیاد( سبب جدایی افراد می شود. 
که در این صورت ترک خدمت یک چالش می شود. به همین جهت گاهی تغییر برای ایجاد 

تنوع و خروج از کلیشه ها و از دست ندادن نیروهای کلیدی الزم است.

افــراد 9 مــاه کار می کنند اما حتمًا اطمینان از قــرارد 12 ماهه دارند این خودش 
اطمینان دادن هست که من امنیت شغلی دارم. پس این حسی که از ابتدا به همکار 
داده می شود که قراردادت یک ساله است. مگر اینکه خودتان به هر دلیلی نخواهید 
حضور داشته باشید. پس این یک امنیت شغلی که شما بدانید وقتی وارد می شوم 
در یک سیســتمی برای خروجم بی منطق عمل نمی کنند. یــا مثًا  برای تغییرات 
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دوره ای کــه اتفاق می افتد بــرای همکارها حمایت می کنیم دوســتانی که فرزند 
می آورند و می خواهند برگردند. بعدش می گوییم تا وقتی که شــما واقعًا توانستی 
کودکت را ســاپورت کنید حاال دو سال که حق کودک هست ولی حاال خواستید 
زودتر بیای تا اونجا که برایت ممکن هســت بیشــتر پیش فرزندت بمان ولی از 
روزی که می توانید بیایید دوباره با شــما قــرارداد دارم. از طرف دیگر هم دوران 
بارداری را تا زمانی که می توانید بمانید با شما قرارداد دارم. یعنی من دوستانی که 
ابتدای مهر هم می فهمم می خواهند توفیق مادری داشــته باشند قراردادم را ادامه 
می دهم در حالی که می دانم تا بهمن هم بیشتر نمی آید ولی قرارداد تا روز آخر را 
باهم داریم بعدش هم از امکانات بیمه استفاده می کند. بعد هم برای برگشتش هر 
روزی که تو واقعًا به این نتیجه رســیدی می توانی اگر هم مدرسه امکانش راداشته 
باشــد فضایی در اختیار همکار بگذارد که حاال پرســتار کودکی یا کسی را داشته 

باشد بتواند سرکارش برگردد.  )مشارکت کننده 061(

عدالت
برقرای رابطه احســان و عدالت یکی از ویژگی های مدرســه صالح است که باید بر 
تمامی روابط مدرســه حاکم باشــد. در حوزه عدالت و انصاف در محیط های کار، ابعاد 
چندگانه ای نظیر عدالت توزیعی، رویه ای و تعاملی مطرح هســتند. علی رغم  این که هر 
یک از  این ابعاد عدالت به اشــکال مختلفی با یکــی از ابعاد رفتاری در محیط های کار 
مربوط می شود، با  این حال رویه های تصمیم گیری و اجرای منصفانه و عادالنه تصمیم ها 
در محیط های کار قادر اســت تا با انتقال این پیام که ســازمان مراقب حضور، بهزیستی 
و تاش کارکنان در ســازمان است، باعث تقویت حمایت سازمانی ادراک شده کارکنان 
شــود. طبق اطاعات استخراج شــده عدالت به طور نسبی در مجتمع وجود دارد.  اینکه 
قوانین برای همه افراد رعایت شــود. همه اعضا از تســهیات و امکانات استفاده کنند. 
آموزش هــا هم برای همه افراد حتی نیروهای خدماتی مدرســه ارائه می شــود. به گفته 
مشارکت کننده 111، »همه افراد مجموعه صدر تا ذیل مدرسه حتی برای مهماندارهای 

مدرسه ما یک دوره کارگاه پذیرایی و تشریفات گذاشتیم.«
ولی عدالت آنجایی خدشــه دار می شود که برچســب زنی و دسته بندی افراد اتفاق 
بیفتد. برچســب زنی ناشی از ویژگی های اســت که مدارس خاص دارند که اگر کسی 
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در این ویژگی نگنجد از دســته بندی های ما خارج می شــود.  این ســبب می شود که در 
برخورد با خطا و استخدام تبعیض داشته باشیم. برچسب زنی یکی از آفت های جدی 
در مدارس خاص دســته بندی هایی اســت که بین افراد انجام می شــود. بحث خودی 
و غیرخــودی بــودن بین افراد زیاد اســت. یعنی رابطه مقدم بر ضابطه اســت. تمایل 
بیشــتر برای ارتباط برقرار کردن با افراد مشــابه خودمان را داریم. سعه برای پذیرش 
تفاوت ها را نداریم.  این ســبب به وجود آمدن مســائلی بین کســانی که از بیرون وارد 
مجموعه می شــوند با فارغ التحصیان شــود. فارغ التحصیان تعهد عاطفی به سازمان 
 دارنــد، عملکرد بهتری را نشــان می دهند، غیبت و ترک خدمــت آن ها کاهش می یابد

 به همین جهت حمایت های ســازمان را هم بیشــتر درک می کنند و رضایت بیشــتری 
نســبت به افراد که از بیرون وارد مجموعه شــده اند دارند با  اینکه حمایت های ارائه 
شده به طور یکسان است ولی افرادی که فارغ التحصیل مجموعه هستند به خاطر تعهد 

عاطفی درک بیشتری دارند.

در مدارس خاصی که هســتیم ما تک صدایی را دوســت داریم بشنویم. ما چند 
صدایی را تحمل نداریم مدارس ما  این  گونه اند. البته اآلن مفید داره تغییر میکنه 
یــک جنبه هاییش داره تغییر میکنه اما هنوز هم پارادایم حاکم بر ما اینه. مدل های 
ذهنیمون هنوز همینه که اگر دیدیم کســی شــبیه ما نیست فاصله بگیریم و تذکر 
بدیم. کثرت گرایی را نتونستیم بپذیریم و خود به خود نگاهمون نگاه  این هستش 

تک صدایی و تک رفتاری را داشته باشیم )مشارکت کننده 053(

 د   نظام کاربرد
رهبری آموزشی

در مدرســه صالح رهبری مبتنی بر احســان و عدالت اســت و سعی شود از قدرت 
نهادی مدیر کاســته شــود. زیرا وقتی رویه رفتار مبتنی بر احســان و عدالت در مدرسه 
جاری شود از ایجاد نظام منت پرور جلوگیری می کند و هم چنین وقتی روابط رهبر و افراد 
بر مبنای عدالت باشد و تفاوتی بین افراد با نگرش های مختلف نداشته باشد و این نگاه 
به دانش آموزان هم منتقل خواهد شــد و از برچسب زنی ها جلوگیری خواهد شد. زیرا 
در این نگاه تنوع و کثرت در همه جنبه ها مورد پذیرش اســت. رهبری آموزشی مدرسه 
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زمانی که مبتنی بر احســان باشد، جّو اخاقی در مدرسه ایجاد می شود و این سبب تعهد 
اخاقی در کارکنان است که بستر اصلی حمایت سازمانی ادراک شده در مدرسه است. 
به عبارتی نقطه اصلی اتصال دو مفهوم )متغیر( حمایت ســازمانی ادراک شده و مدرسه 
صالح، تعهد اســت که در حمایت سازمانی ادراک شده بیشتر جنبه عاطفی رفتاری دارد 
و در مدرســه صالــح جنبه اخاقی. و  این اخاق می تواند بعــد عاطفی، رفتاری و البته 
هنجاری داشته باشد که بر اساس آموزه ها و مبانی انتخاب می شود. از آنجایی که نقش 
رهبر در جاری ســازی ارزش ها کلیدی اســت، بستر تعهد اخاقی و جاری شدن آن در 
کارکنان، معلمان و دانش آموزان محســوب می شود. اخاق کارکردی دوگانه دارد. یعنی 
هم هدف است و هم بستر. همان طور که تعهد در حمایت سازمانی ادراک شده  این گونه 
اســت. این نکته آنقدر مهم اســت که در گفتگو با طراحان مبانی نظری گاهی مدرســه 

اخاقی در نظر گرفته شده است.

 صالح مدرســه اخاقی است. منظور از مدرســه اخاقی  این نیست که، اخاق 
تدریس می کنند؛ اصًا  منظور  این نیست. بلکه منظور  این است که مناسبات حاکم 

بر مدرسه، مناسبات اخاقی است. )مشارکت کننده 043(

در مدرســه صالح به عنوان یک ســازمان یادگیرنده، رهبر آموزشــی به گونه ای عمل 
می کند که هر موقعیتی، فرصتی برای یادگیری شود به همین جهت بنا به اقتضا و شرایط 
محیطی و سازمانی از سبک های مدیریت مشارکتی، حمایتی، تفویضی و حتی دستوری 

در صورت لزوم بهره گیری کند.
در مدرسه بیشتر به یک رهبر نیاز است تا یک مدیر، یک رهبری که بتواند آدم ها را 
در کنار یکدیگر جمع کند، نیازهاش را بشناســد و بتواند در عین تحقق اهداف مدرسه 

نیازهای افراد را هم تأمین کند و آرامش و صمیمت را برقرار کند. 

 شــاید نقش مدیر باید به رهبری نزدیک باشــد تا به مدیریت. اگر من توانســته 
باشم این کار را بکنم، ارزش است. در مدرسه نیاز به مدیر آنقدر نیست که نیاز به 
رهبری سازمانی دارد.  اینکه آدم ها را کنار هم جفت و جورشان کند، نیازهایشان 
را بداند، و آرامش محیط را برقرار کند. همه مدرسه با معلم مدرسه می گردد و این 
نیست که در یک چارتی معلم سطح 2 و 3 باشد واقعًا سطح 1 مدرسه باید معلم 

باشد. اول و آخر مدرسه معلم است. )مشارکت کننده 111(
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در نمونه مورد بررسی که در سایر سیستم ها قابل مشاهده است، آن است که همان طور 
که بیان شــد روابط درونی اکوسیستم مدرسه باید برمبنای احسان باشد ولی رفتارها به 
منت نزدیک شــده است. هرچند بر اســاس گفت و گوها، نگاه افراد بر احسان است اما 
شــواهد نشاندهنده رفتاری مبتنی بر منت شکل گرفته است که نشانگر تعارض رفتار با  
گفتار یا  اندیشــه است. اهمیت  این مســأله و عمق آن وقتی بیشتر معلوم می شود که این 
ویژگی به دانش آموزان هم انتقال پیدا  کرده و نگاه حسابگرانه و منفعت طلبی ایجاد کرده 
باشــد.  این امر نشــانگر ان اســت که روابط مبتنی بر قدرت بر رابطه مبتنی بر احسان و 
محبت غلبه کرده است؛ چیزی که شایسته ساالری و جانشین پروری را تضعیف می کند.

کرامت انسانی
 هر فرد از نیروی انســانی به عنوان یک انســان محترم اســت، در سیستم نقش دارد 
و تأثیرگذار اســت. و باید برای آن ارزش قائل شــد،  اینکه همه دیده بشوند از آنها نظر 
پرسیده بشود و بازخورد بگیرند. هرچقدر مجموعه ای پشتوانه مالی داشته باشد و به هر 
دلیلی در جامعه مطرح شــده باشــد ولی بدون داشتن منابع انسانی نمی توان آن را حفظ 
کرد. به همین جهت در مدرســه صالح هم کرامت انســانی و حفظ آن به عنوان یکی از 

مؤلفه های مهم در نظر گرفته می شود.
کرامت انســانی یک راهبرد بــرای برقراری رابطه احســان و عدالت بین رهبری و 
فرد اســت که نقش مؤثری می تواند داشته باشــد. وقتی برای حفظ کرامت انسانی همه 
کارکنان و ذی نفعان )دانش آموزان و اولیا( تاش شــود، عدالت رعایت خواهد شد و از 

برترجویی های افرد و نظام منت پرور جلوگیری خواهد شد.

همیشه موضوع نیروی انسانی برای ما یک موضوع اصیل بوده است و برای آن 
ارزش قائل بودیم. به این شــکل هم نبوده که نیروی انسانی صرفًا کار ما را انجام 
بدهد. یکی از ارزش های مفید حفظ کرامت انســانی اســت که قرار هســت از 
آنها عدول نکنیم. من اآلن خودم دارم فردی که یک خدمتی را در مدرســه انجام 
می دهد، به دالیلی اآلن توانایی قبلی را ندارد امکان بازنشستگی هم برایش نیست. 
نیروی کمکی گذاشــتیم که آن فرد هم باشــد. و کار هم به شــکلی انجام شود که 
مدرسه هم متضرر نشود. تا جایی که بتوانیم این نگاه را داریم که به هر حال شرایط 
آدم ها دیده شــود، مسائل آدم ها دیده شود و لطمه نخورند. )مشارکت کننده 061(
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نظم و انضباط در سازمان
مدرســه محیطی فرهنگی است که در آن توجه به عملکرد مؤثر می تواند به گونه ای 
باشــد که به اجرای صرف ضوابط انضباطی در سازمان نرسد.  این در صورتی است که 
شــرایط کارکنان مدنظر قرار گیرد، پیامدمحوری ســرلوحه عمل باشد و انعطاف مدنظر 
قرار گیرد. در  این صورت فرد به عنوان انســان هوشــمند دارای برنامه می تواند با تغییر 
شرایط بهترین عملکرد را داشته باشد. به طور قطع این تعامل مثبت و همکاری به صورت 
دوطرفه است و زمانی که سازمان نسبت به کارکنان خود منعطف است و شرایط آنان را 
درک می کند، افراد در مواقعی که نیاز به کاری مضاعف و حتی خارج از شــرح شــغل و 
وظایفشان باشد برای سازمان تاش می کنند، به عبارتی از انجام صرف امور درون شغلی 
به فرانقش می رســند. زیرا در مبادالت اجتماعی، کارکنانی که ســطح باالیی از حمایت 
ســازمانی را درک می کنند، احتمال بیشتری می رود که حمایت سازمان را با نگرش های 
مثبــت و رفتارهای کاری دلخواه، جبران کنند.  این رفتار فرانقش به  دلیل رضایت اعضا 
اســت که از انعطاف سازمان توجه به نیازهای فرد و سازمان توامان نشأت گرفته است. 
رفتارهای فرانقش به اشــکال مختلف باعث مشــارکت در اثربخشی و کارایی سازمان 
می شوند و جّو صمیمیت و حمایت از یکدیگر و اهداف سازمان را تقویت می کند.  این 
 ایفای نقش زمانی اگر از طریق سازمان مورد توجه و قدردانی قرار  گیرد، باعث می شود 

تا سطح حمایت سازمانی ادراک شده نزد کارکنان باال برود.

مدرســه صالح، یک مؤسســه آموزشی نیســت بلکه یک مؤسسه فرهنگی است 
فرهنگ به  معنای عمیق آن نه فرهنگی به  معنای کاس های فوق برنامه و ســینما 
و مجسمه ســازی و ... فرهنگ معنای علمی دقیق یعنی تمامی مناســبات حاکم بر 

ارزش های اجتماع است. )مشارکت کننده 013(

در مورد مطالعه چنین فضایی وجود دارد اما برنامة درسی این قاعده مستثنی است و 
نظــم کاس های درس اهمیت دارند و غیبت یا دیر آمدن مورد پذیرش نیســت و حتی 

توبیخ مالی دارد. 

ضمن  اینكه ما دستگاه كارت زني داریم ولی كنترل ساعت ورود و خروج با خود 
افراد اســت فرد مي توانــد صبح دیر بیاید ولي بایــد از آن طرف جبران كند. 10 
درصد ســاعت کاری تنظیمش دســت خود فرد است مي تواند جبران كند خیلي 
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فضا حالت اســتاتیک ندارد كه حتمًا سر ســاعت بیاید و بروید، پادگاني نیست. 
محیط فرهنگي است بیشتر اثر گذاري مهم است تا ساعت پر شود و حاال مواقعی 
شده مشكلي پیش آمده فرد نیامده است یا دانشگاه داشته برنامه را تغییر داده ایم. 

)مشارکت کننده 101(

بــا توجه به تغییر رویکردهــای آموزش و یادگیری، امروزه در بســیاری از مدارس 
ســاعات درســی نیز از انعطاف برخوردار اســت و  این رویکرد که گاهی با توجیه نظم 

پذیری دانش آموز بیان می شود، قابل تأمل و تغییر است.

تفویض اختیار/ استقالل
عدم تمرکز در مدرسه عاوه بر استقال نسبت به فراسیستم یا نظام آموزشی، شامل 
تفویض اختیار به زیرنظام ها درونی مدرسه هم می شود. به گونه ای که هر فرد در حوزه 
کاری خودش و متناســب با وظایفش، اســتقال کاری و آزادی عمل داشــته باشد.  این 
در صورتی اســت که کارکنان و معلمین از بلوغ الزم برخوردار باشــند. در صورت نبود 
چنین بلوغی، فرآیند الزم از روش دستوری، حمایتی و مشارکتی باید بتواند کارکنان را 
به تدریج به این ســطح برساند؛ یعنی نظام نظارتی تحولی پیاده سازی شود. می توان گفت 
مدیر مدرســه نظارت کننده ای اســت که برنامه ها را در چارچوب خط مشی کلی سوق 

می دهدو هرجا که نیاز باشد با همفکری و مشورت در کنار اعضا قرار می گیرد. 

به طور کلی مدل مجتمع مدل مداخله گری نیست مدل تسهیل گری است. تفویض 
اختیار کامل به مدیران داده شــده است. گزارش، همفکری، مشورت و جلسات 
همسو شدن مدیران مدارس با مجتمع هست ولی امور داخلی مدرسه از اینکه صفر 
تا صد هزینه ها را برسانم تا مدیریت مدرسه را انجام دهم ، ارتباط با اولیا داشته 
باشم تا  این سیاســت ها را تبیین کنم و... با خودم می شود. )مشارکت کننده 081(

اختیاراتی که مجتمع برای اعضای خود قائل اســت براســاس سیاســت های کان 
و برنامــه راهبردی محدوده می شــود. و تا جایی که از آنها تخطــی نکند امکان اجرای 
تصمیماتــی که اعضا می گیرند، وجود دارد. که این نشــان دهنده توجه ســازمان به بلوغ، 
مســئولیت پذیری )تعهد شــغلی(، تجربه و دانش اعضا اســت. وقتی کارکنان اختیار و 
آزادی این امر را دارند که برای کارها و امور شــغلی خــود برنامه ریزی کنند، رویه های 
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انجام کارها و امور شغلی شان را خودشان انتخاب کنند و در صورت لزوم تنوع در امور 
و کارها را به وجود آورند، سطح اعتماد سازمان به کارکنان در آنها باال می رود.  این اعتماد 
فزاینده ســازمان به کارکنان در یک فرآیند زنجیره ای رو به جلو باعث تقویت حمایت 
ســازمانی ادرک شده نزد کارکنان می شــود. هم چنین  این اعتماد و دادن استقال نیاز به 
خودمختاری و شایســتگی را در اعضا تأمین می کند که ســبب بهزیستی روانی بیشتر و 

عملکرد مطلوب تر خواهد شد.

حل تعارض در اکوسیستم مدرسه
در هر اکوسیســتمی تعارض هایی پیش می آید که از طبیعیات ارتباط اســت و نوع 
برخود با آن و چگونه برخورد کردن و حل کردن آن مهم است. اگر به یک روش سازنده 
حل شود برای اکوسیستم پله ای جهت رشد است و در عین حال می تواند سبب تخریب 
اکوســیتم و آسیب های جدی شود. آشــنایی افراد با اهداف، خط مشی مدرسه، فرهنگ 

سازمانی سبب کاهش تعارض می شود. 
اولویت اول در حل تعارضات سعی بر حفظ نیروی انسانی است. زمانی که مدرسه 
بــه یک تعارض با یکی از اعضای خود برخورد می کند. بســتگی به موضوع و فرد نوع 
برخوردها متفاوت اســت )رویکرد اقتضایی(. از ابتدا تاش می شود تا انتخاب و ورود 
نیــرو یک فرایند منطقــی را طی کند و بعد هم اصل بر ماندگاری نیرو اســت به همین 
جهت، ســعی می شــود با گفتگو و تجربه راه حل های مختلف مسائل حل شود و به یک 
هم فهمی مشترک برسیم. گفتگو نزدیک یکی از اصول حمایت سازمانی ادراک شده است 
که در کنار سیاست ها و اسناد )راهنمای تصمیم گیری هستند( مسیر رسیدن به تفاهم را 
فراهم می کند. ولی بعد از همه تاش ها امکان دارد مدرسه و فرد به این نتیجه برسند که 

نمی توانند مسیر را با هم ادامه دهند و جدایی رخ دهد. 
تاش مان بر اینکه بحث طرد افراد اولویت نباشد. یعنی هم انتخاب خوب از اول 
داشته باشیم که انتخاب مان معنی دار باشد و دوره آشنایی اولی منطقی داشته باشیم 
و بعد هم اســاس نگاه مان ماندگاری اســت پس حوصله می کنیم برای یک سری 
تغییرات، تغییر حتی نگرش ها یعنی زمان می برد تا همســو بشیم ولی  این از  این 
جهت که کیفیت کار باال برود خیلی بهتر می شود یعنی برای ما نیروی خروجی از 

مدرسه امتیاز منفی هست. )مشارکت کننده 061(
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رضایت کارکنان
قطعًا هر سازمانی برای رضایت کارکنان تاش می کند زیرا بدون توجه به رضایت 
آنان نمی تواند به مســیر خود ادامه دهد. ولی در جامعه یک عدم رضایت عمومی در 
قشــر معلمین نسبت به پرداختی حقوق وجود دارد. مجتمع مورد بررسی هم  این عدم 
رضایت از پرداختی ها در ارزشــیابی های ساالنه مشخص شده است. ولی در قسمت 
رضایت از محیط کار اعضا رضایت باالیی را دارند و از بودن در محیط مدرسه لذت 
می برند. به عبارت دیگر شــاید رضایت مادی وجود نداشته باشد ولی رضایت معنوی 
خیلی پر رنگ اســت. و سیســتم های حمایتی به عنوان مزیت رقابتی خیلی خوب عمل 
می کننــد به صورتی که اعضا تمایل زیــادی برای ماندن در ســازمان دارند. و افراد با 
توجه به نظریه برابری دســت به مقایسه می زنند و سبب افزایش رضایت و ماندگاری 
آنان می شود. ســازمان با تأمین نیازهای اجتماعی و عاطفی کارکنان حمایت سازمانی 
ادراک شــده را تقویت می کند که پیامد آن همانندســازی و تعهد بیشــتر به سازمان، و 
تمایل بیشــتر برای موفقیت ســازمان است. هم چنین مشــارکت اعضا در همه سطوح 
اعــم از برنامه ریــزی، اجرا و ارزیابی ســبب  ایجاد تعامل و ارتباط مؤثر خواهد شــد 
که نیازهای اجتماعی و عاطفی را تأمین خواهد کرد. و ســبب خواهد شــد افراد حس 
مالکیت نســبت به ســازمان داشته باشــند به گونه ای که در ضرر و زیان سهیم هستند. 
حس مالکیت و اینکه فرد خود را عضوی اثرگذار در ســازمان بداند، رضایت شــغلی 

افراد را بهبود و تقویت خواهد کرد. 

در ارزیابی هــا ســاالنه رضایت از محل كار خیلي باالســت.  اینجــا مثًا  بازي و 
ورزش انجام مي دهند. یک روز ثابت برای برنامه وزرشــي است. رضایت شغلي 
به  این معنا که افراد خیلي محیط کاری شان را دوست دارند و از آن لذت می برند. 
مثًا  ما بـعد از ظـهر ها مشكل داریم كه افراد به خانه هایشان بروند و تعطیل كنند، 
واقعًا عاقه مند به حضور با دوستان در فضاي كاري هستند. )مشارکت کننده 101(

رویکرد مجتمع و مدرســه بر همکاری و انعطاف پذیری با اعضای خود اســت 
و تــا جایی که بتواند با فراهم کردن شــرایط، آرامش خاطــر اعضا را در تغییرات 
دوره ای را فراهــم کنــد. مخصوصا در این زمنیه شــرایط برای اعضــای خانم باید 

فراهم شود.  بیشتر 
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جو سازمانی
جــو مدرســه یکی از مزیت  های رقابتی اســت زیرا می توان بــا  ایجاد یک فضای 
صمیمی و مثبت ســبب شــد تــا افراد از حضور در مدرســه لذت ببرند و احســاس 
آرامش داشــته باشند. شاید بتوان گفت پیروی از الگوی روابط خانوادگی خیلی نقش 
مؤثری داشــته است. در چنین نظامی برچسب زنی و منت گذاری نیز فارغ از معناست 
و ارتباطات غیر رســمی ســبب  ایجاد صمیمت و فرهنگ سازی بر اساس تعامل  ایجاد 
خانواده ســازمانی شده است. ارتباط مبتنی بر رویکرد سلســه مراتبی نیست و بیشتر 
روابط غیر رسمی جریان دارد. هر فرد، عضوی از خانواده سازمان )مدرسه( محسوب 
می شــود. به سبب وجود روابط افقی و غیر رسمی افراد راحت با هم صحبت می کنند 
و جریان گفتگو زیاد اتفاق می افتد. وجود جّو امن در مدرســه ســبب ماندگاری اعضا 

می شود. 

محیــط کار برایشــان خیلــی مثبــت هســت. یکــی از علت هایــش همیــن 
مشارکت جویی است یعنی احساس نمی کنند که خیلی آقا باالسر دارند، همین 
باعث شده رضایت مندی پرسنل نسبت به کار کردن داخل مجموعه باال باشد. 
اگر بخواهیم منفعت را درنظر بگیریم یکی از این منفعت ها این اســت که کسی 
کــه داخل مجموعه ما می شــود یک محیط صمیمی و مشــارکت جویانه دارد. 

)مشارکت کننده 091(

اخـاق یـک بسـتر مناسـب بـرای تحقـق سـایر اهـداف مدرسـه صالح می باشـد. 
یعنـی اخـاق یکـی از اصـول اساسـی برای اکوسیسـتم مدرسـه محسـوب می شـود. 
کـه در صـورت عـدم آن اکوسیسـتم مدرسـه صالـح تشـکیل نمی شـود. بنابرایـن جـّو 
مدرسـه صالـح، جـّو اخاقـی اسـت. مناسـبات اخاقـی بایـد در همه سـطوح روابط 
مدرسـه داخـل شـود و در هـر دو بعـد بیرونی و درونـی حاکم باشـد. به عبارت دیگر 
می تـوان گفـت یـک نـوع زندگـی در ایـن مدرسـه جاری اسـت؛ زندگـی که مناسـبت 
اخاقـی بـر آن حاکـم اسـت یـا همـان زندگـی اخاقـی، و دانش آمـوزان بایـد  ایـن 
زندگـی را تجربـه و لمـس کننـد بـه گونـه ای کـه مناسـبات اخاقـی جزئـی از تجربـه 

زیسـته آنان شـود. 
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اخاق مثل اتمســفر فضای مدرسه است که اگر نباشد هیچ اتفاق دیگری در آن 
رخ نمی دهددر مدرســه صالح انتظاراتی تعریف شده است؛ تحقق آن انتظارات 
منوط و سایر رخدادها به این است که یک اتمسفری به اسم اخاق در کل فضای 

مدرسه وجود داشته باشد . )مشارکت کننده 013(

این زندگی اخاقی همان تجربه حیات طیبه ســاده شــده اســت به عبارت دیگر 
مدرسه صالح محل تجربه حیات طیبه است منتهی حیات طیبه ای که ساده شده و 
پیچیدگی جامعه بیرونی را ندارد. پس یک جامعه ســاده ای که مناسبات حاکم بر 

آن اخاقی است )مشارکت کننده 013(

بخش دوم: یافته های کمی ............................................................................
در  این قسمت به تحلیل داده ها گردآوری شده از پرسش نامه حمایت سازمانی ادراک 
شده با استفاده از نرم افزار spss پرداخته خواهد شد. برای برای بررسی رابطه حمایت 
سازمانی ادراک شده و جنسیت از آزمون t و برای بررسی تفاوت های حمایت سازمانی 
ادراک شــده در بین ســنین، شــغل ها و تحصیات مختلف، تحلیل واریانس یک راهه 
)ANOVA( استفاده شد که هر دو جز آزمون های پارامتریک محسوب می شوند. به همین 
جهت شرایط آزمون پارامتریک یعنی نرمال بودن توزیع و همسانی واریانس ها با استفاده 

از آزمون ANOVA مورد بررسی قرار گرفت. 

 جدول1. بررسی همسانی واریانس ها 
بین حمایت سازمانی ادراک شده و متغیرها

sigمتغیر

0/703جنسيت

0/902سن

0/605شغل

0/439تحصيالت

آزمون فرضیه مبتنی بر »تفاوت حمایت سازمانی در بین زنان و مردان« با استفاده از 
آزمون t در جدول 2 گزارش شده است:
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جدول2. نتیجه آزمون t در صورت برقراری شرط همسانی 

FsigTDfsig

0/1460/703-0/4351040/665

با توجه به اینکه شــرط همســانی واریانس ها قبًا مورد بررســی قرار گرفته اســت 
 از ردیف باالی جدول اســتفاده می شــود. همان طور که مشــاهده می شود مقدار عددی
 sig، 0/665 محاسبه شده )sig > 0/05( که به  معنای عدم معنادار بودن تفاوت است. 
تفاوت حمایت ســازمانی ادراک شده در بین شــغل های )معلم، مشاور، معاونت و 
کارکنان اجرایی(، سنین و تحصیات مختلف نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج آزمون 

واریانس تک راهه در جدول 4 به شرح زیر است:

جدول 4. آزمون های واریانس تک راهه
DfFSig

31/7640/159شغل

30/0370/991سن

41/0530/384تحصيالت

همان طور که در جدول فوق قابل مشــاهده اســت )sig > 0/05( تفاوت معناداری 
وجود ندارد. به عبارت دیگر حمایت ســازمانی ادراک شــده بر اساس طبقات مشاغل، 

سنین و سطوح تحصیات تفاوت معناداری ندارد.

جدول 5. درصد سطوح حمایت سازمانی ادراک شده برای متغیرهای مختلف

تحصیالت سن شغل جنسیت  درصد 
سطوح حمایت 

 سازمانی
 ادراک شده

لم
ديپ

سی
شنا

كار

شد
ار

ری
دكت

04
 -

03

50
 -

40

50
ی 

اال
ب

30
زير

ت
اون

مع

ان
ركن

كا

ور
شا

م

لم
مع

رد
م

زن

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 پايين

27 10 29 0 27 16 0 17 21 8 14 29 22 19 متوسط

73 90 71 100 73 84 100 83 79 92 86 71 78 91 باال
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تحلیل توصیفی داده های جمع آوری شــده در زمینه ادراک افراد نســبت به حمایت 
ســازمانی، نشــان دهنده 21 درصد ادراک متوســط و 79 درصدادراک بــاال از حمایت 
ســازمانی است. در جدول زیر ســطوح حمایت سازمانی ادراک شده به تفکیک جنس، 

شغل، تحصیات و سن گزارش شده است.
مدل کلی الزامات حمایت ســازمانی مدرسه صالح بر گرفته از نتایج پژوهش حاضر 

در زیر نظام مدیریت منابع انسانی در شکل 1 آورده شده است.

 شکل 1. مدل استخراج شده الزامات حمایت سازمانی مدرسه 
در افق 1404 در زیر نظام مدیریت منابع انسانی

برای رســیدن به جامعه صالح باید افرادی را  تربیت کرد که صالح باشــند تا بتوانند 
جامعه صالح را محقق کنند. مدرسه برای  اینکه مدرسه صالحی باشد و فارغ التحصیل های 
صالحی را  تربیت بکند نیازمند معلمان صالح و شایســته است. پس همه معلم ها و کادر 
بایــد خود متضمن  این ویژگی ها باشــند تا بتوانند آنها را بــه دانش آموزان منتقل کنند. 
بنابراین یکی از ویژگی های مدرســه صالح دارا بودن معلم های شایسته و صالح هست. 
بنابراین مدرسه باید برای معلمان هم برنامه داشته باشد تا بتوانند فارغ التحصیان شایسته 

نظم و انضباط
در سازمان

 تعهد 
اخالقي

 تفویض
 اختیار

جّو سازماني

 ساختار
 شغلي

 امنیت
 شغلي

عدالت نظام جبران 
خدمت

حل تعارض 
در اكوسیستم 

مدرسه

رضایت 
كاركنان

 كرامت
 انساني

رهبري 
آموزشي

جذب نیرو

رشد و توسعه 
فردي و سازماني

 نظام تأمین 
و تعدیل منابع 

انساني

نظام بهسازي 
منابع انساني

 زیر نظام 
مدیریت منابع 

انساني

نظام نگهداري

نظام كاربرد



فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

164

 ë  سال پنجم
 ë 1 شمارة
ë 14 شمارة پیاپی
ë 1399 بهار

را تربیت کنند )نیری پور، 1397(. به همین جهت منابع انســانی در مدرسه صالح اهمیت 
ویژه ای پیدا می کند. و باید شــرایط را بــرای عملکرد مؤثر آنان فراهم کرد. تا بتوانند به 

 تربیت افراد صالح بپردازنند. 
در مدرسه صالح رهبری مبتنی بر احسان و عدالت است و سعی شود از قدرت نهادی 
مدیر کاســته شود. زیرا وقتی رویه رفتار مبتنی بر احسان و عدالت در مدرسه جاری شود 
از ایجاد نظام منت پرور جلوگیری می کند. کرامت انسانی یک راهبرد برای برقراری رابطه 

احسان و عدالت بین رهبری و فرد است که نقش مؤثری می تواند داشته باشد. 
برقرای رابطه احســان و عدالت یکی از ویژگی های مدرســه صالح اســت که باید 
بر تمامی روابط مدرســه حاکم باشــد. در حوزه عدالت و انصــاف در محیط های کار، 
 ابعاد چندگانه ای نظیر عدالت توزیعی، رویه ای و تعاملی مطرح هستند. علی رغم  این که

هر یک از  این ابعاد عدالت به اشکال مختلفی با یکی از ابعاد رفتاری در محیط های کار 
مربوط می شود، با  این حال رویه های تصمیم گیری و اجرای منصفانه و عادالنه تصمیم ها 
در محیط های کار قادر اســت تا با انتقال  این پیام که ســازمان مراقب حضور، بهزیستی 
و تاش کارکنان در ســازمان است، باعث تقویت حمایت سازمانی ادراک شده کارکنان 
شــود. ولی عدالت آنجایی خدشه دار می شــود که برچسب زنی و دسته بندی افراد اتفاق 
بیفتد. برچســب زنی یکی از آفت های جدی در مدارس خاص دسته بندی هایی است که 

بین افراد انجام می شود. 
جّو اخاقی وجه تمایز اصلی مدرســه صالح اســت که یکــی از مزیت  های رقابتی 
اســت زیرا می توان با  ایجاد یک فضای اخاقی؛ صمیمی و مثبت ســبب شد تا افراد از 
حضور در مدرسه لذت ببرند و احساس آرامش داشته باشند. اخاق یک بستر مناسب 
برای تحقق ســایر اهداف مدرسه صالح می باشــد. یعنی اخاق یکی از اصول اساسی 
برای اکوسیســتم مدرســه محسوب می شــود. که در صورت عدم آن اکوسیستم مدرسه 
صالح تشــکیل نمی شــود. بنابراین جّو مدرسه صالح، را جّو اخاقی است. جّو اخاقی 
تسهیل کننده  ایجاد تعهد است که نقطه اصلی اتصال دو مفهوم )متغیر( حمایت سازمانی 
ادراک شده و مدرسه صالح، تعهد است که در حمایت سازمانی ادراک شده بیشتر جنبه 
عاطفــی - رفتاری دارد و در مدرســه صالح جنبه اخاقی و  ایــن اخاق می تواند بعد 
عاطفی، رفتاری و البته هنجاری داشته باشد که بر اساس آموزه ها و مبانی انتخاب می شود. 



165

ë  سال پنجم
ë  شمارة  1

ë  شمارة پیاپی 14
ë  بهار 1399

129 - 172

 الزامات حمایت ســازمانی ادراک شــده در مدرســه صالح
در سند تحول آموزش و پرورش

جمع بندی و نتیجه گیری
توســعه و پیشــرفت جوامع در گرو عملکرد نظام آموزشی آنان است. جامعه کشور 
ما یک جامعه اســامی اســت، جامعة اســامی مظهر تحقق بعد اجتماعی حیات طیبه 
به شمار می آید، حیاط طیبه در نگرش اسامی تنها در ُبعد فردی زندگی و رابطه فردی و 
شخصی انسان با خداوند و نظام معیار ربوبی خاصه نمی شود بلکه ُبعد دیگر مهم حیط 
 طیبه، بعد اجتماعی این نوع زندگانی اســت که در مفهوم »جامعه صالح« تجلی می یابد. 

)مبانی نظری تحول بنیادین آموزش و پرورش، 1390(.
بنابرایــن برای رســیدن به جامعه صالح باید مدرســه صالح داشــت. جهت برپایی 
 مدرســه صالح نیازمنــد پژوهش و ارائه مدل های کاربردی و الزامات مورد نیاز اســت.
 با توجه به  اینکه منابع انسانی نقش اصلی و مهم ترین رکن تحقق مدرسه صالح هست.

 این پژوهش به بررسی الزامات حمایت سازمانی ادراک شده در مدرسه صالح پرداخته 
است. زیرا حمایت سازمانی یکی از عوامل مهم و تأثیر گذار بر عملکرد شغلی، رضایت، 

تعهد معلمان و کادر مدرسه است.
در مقایســه نتایج کمی پژوهش نشــان می دهد بین نتایج پژوهش حاضر با سایرین 
تفــاوت وجــود دارد: )Gunduz, 2014( بــر روی معلمــان  ترکیه ای، عنایتــی و ولی پور 
)1394( بر روی مدیران آموزشــی شهر ســاری ، زکی )1385( در بین مدیران و معلمان 
دبیرســتان های آموزشی در پژوهش های خود حمایت ســازمانی ادراک شده معلمان و 
مدیران را در سطح متوسط و پایین تر از متوسط گزارش کرده اند. در حالی که در نمونه 
پژوهش حاضر حدود 80 درصد از معلمان ســطح باالیی از حمایت سازمانی را ادراک 
کرده اند. هم چنین حمایت ســازمانی ادراک شده در بین مدیران در سطح باالیی ارزیابی 
شــده اســت. در پژوهش زکی )1385( بین حمایت سازمانی ادراک شده در بین زنان و 
مردان تفاوت معناداری وجود دارد ولی در نمونه مورد بررسی تفاوت معناداری مشاهده 
نشــده است. در فراتحلیل )Rhoades Eisenberger, 2002( رابطه حمایت سازمانی ادراک 
شده با جنسیت، سن و تحصیات ضعیف بیان شده که در پژوهش حاضر تفاوتی معنادار 
بین حمایت سازمانی ادراک شده در سنین مختلف، تحصیات متفاوت و زنان و مردان 
نیست.  این نتیجه در بخش کمی پژوهش به عنوان شاهد و تأئیدی برای آنچه که مدیران 
به عنوان پارامترهای حمایت ســازمانی مطرح کرده بودند، اســتفاده شد. به عبارت دیگر 
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سطح باالی ادراک حمایت سازمانی توسط کارکنان بیانگر آن است که حمایت های ارائه 
شده توسط مدیران به خوبی درک می شود. 

در بخش کیفی؛ مدرسه صالح مفهومی نوپاست که در سند تحول بنیادین به آن اشاره 
شــده و نیازمند تعریف و عملیاتی شدن توسط محققان، مدیران و صاحب نظران است. 
در بررســی انجام شده، درباره مدرسه صالح پژوهش های اندکی انجام شده است که در 
زیر به برخی مانند: رضائی و نوابی )1393( در پژوهشی به بررسی نقش مدرسه صالح 
در تحقق حیات طیبه و تربیت اسامی پرداخته اند. احمدی و همکاران )1391( پژوهشی 
تحت عنوان »الگوی مدرسه مطلوب در افق 1404 بر اساس یافته های فلسفه تربیت در 
جمهوری اســامی ایران« انجام داه اند و هم چنین پژوهش ویژگی های مدرسه صالح در 
ســند تحول بنیادین آموزش و پرورش ) خاوری، زارعی، جواندل، محمدی و اســدی، 
1395( و پژوهــش ویژگی های مدرســه ای که دوســت دارم ) حاجی بابایــی، 1391( به 
بررسی تعریف مدرسه صالح و ویژگی های آن در مبانی نظری و سند تحول پرداخته اند. 
پژوهش هایی محدودی به بررسی منابع انسانی مدرسه صالح پرداخته اند مانند پژوهش 
قوجالو،  ایران نژاد و شاه مرادی )1398( که عوامل مؤثر بر عملکرد معلمان سازمان آموزش 
و پرورش براساس بر سند تحول بنیادین را مود بررسی قرار داده اند. اما پژوهش حاضر 
به ارائه الزامات حمایت سازمانی ادراک شده در زیر نظام منابع انسانی پرداخته است. 

بر اساس تقسیم بندی رایج در مدیریت منابع انسانی و مالی، زیرنظام ها شامل نظام 
تأمین و تعدیل منابع انسانی )طرح ریزی برنامه و امور استخدامی(، نظام بهسازی منابع 
انسانی )مدیریت دانش و سرمایه فکری، آموزش و توانمندسازی و مدیریت عملکرد(، 
نظام نگهداری )جبران خدمت، ســاختار شغل،  ایمنی و امنیت، خدمات رفاهی، بیمه و 
بازنشســتگی( و نظام کاربرد )رهبری اثربخش، ارتباطــات و انگیزه ها، نظم و انضباط، 

جابجایی و کیفیت زندگی کاری( است. 
چشــم انداز مدرســه صالح، به ســمت عدم تمرکز و رویکردهای مدرســه محوری 
است. یکی از راهبردهای اصلی برای عدم تمرکز در نظام جبران خدمت و بودجه ریزی 
اعمال می شود. بخشی از نظام جبران خدمت مربوط به حقوق قانونی مانند: بیمه شدن، 
پرداخت به موقع حقوق، عیدی و ســنوات و ... که باید به موقع و طبق قوانین پرداخت 
شود. حقوق و مزایای اعضا متناسب با سنوات آنان رشد می کند. نیز رعایت عدالت در 
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تامین، تخصیص و مصرف منابع مالی یکی از راهبردهایی است که بستر ادراک حمایت 
سازمانی را فراهم می کند. عدم تمرکز در مدرسه عاوه بر استقال نسبت به فرا سیستم یا 
نظام آموزشی، شامل تفویض اختیار به زیرنظام ها درونی مدرسه هم می شود. به گونه ای 
که هر فرد در حوزه کاری خودش و متناسب با وظایفش، استقال کاری و آزادی عمل 
داشته باشد. همچینین نباید فراموش کرد بی توجهی به امنیت شغلی بر عملکرد کارکنان 
تأثیر مخربی خواهد داشــت. بر اســاس هرم نیازهای مازلو، این نیــاز از نیازهای اولیه 
اجتماعی اســت که اگر تأمین شود راه را برای اجتماعی شدن و تعامل مثبت با دیگران 
هموار می کند. تاش برای حفظ نیروی انســانی و ماندگاری اعضا ســبب حفط امنیت 
شــغلی است. اطمینان از این موضوع که سازمان خواهان حفظ کارکنان خود برای آینده 

است ، برای کارکنان چیزی جز حمایت سازمانی ادراک شده نخواهد بود.
در راستای نتایج پژوهش پیشنهادهای زیر مطرح می گردد:

بــا توجه به اهمیت و ظرفیت فارغ التحصیان در همکاری با نظام آموزشــی، تعادل در 
ساختار منابع انسانی مبتنی بر جذب فارغ التحصیل و غیر آن مبتنی بر رعایت عدالت و 

شایستگی نیازمند توجه است. 
در طراحی سیســتم ارزیابی عملکرد بر اساس شاخص مناسب شایستگی و معیارهای 
حرفــه ای و اخاقی، هماهنگی با نظام جبران خدمت ضــرورت دارد. در نظام ارزیابی 
عملکــرد توجه به تعامات مؤثر بین ارزیابی کننده و ارزیابی شــونده به جهت نزدیک 
شــدن انتظارات، ادراک و شــناخت نیازها، نیز شفافیت در ماک های ارزیابی ضرورت 

دارد.
برای فراهم کردن تسهیات و برنامه های حمایتی و رفاهی کارکنان شکل گیری اصناف و 

سایر اشکال مشارکت در ابعاد مختلف قابل توسعه است. 
رویکردهای عدم تمرکز در هر ســطحی از زیرنظام ها که امکان پذیر اســت اجرا شود. 
بنابراین مشــارکت اعضای مدرسه در فرایندهای نیازســنجی، برنامه ریزی و ارزیابی و 

نظارت به کار گرفته شود.
ایجاد شــبکه یادگیری بر اساس تعامل با افراد با ســابقه و تجربه های متفاوت مدارس 
مشابه و متفاوت به ایجاد بسترهای جدید برای تعالی و رشد حرفه ای منجر می شود که 

ارزش افزوده برای نظام آموزشی، مدرسه و افراد سازمانی دارد. 
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غنی سازی و توسعه شغلی از جمله راهبردهای مؤثر در جهت انگیزه بخشی و افزایش 
رضایت کارکنان و پویایی است که در مدارس قابلیت اجرا دارد و می تواند ساختارهای 

شغلی کم تحرک را جبران کند.
بــا توجه به تغییــرات زمینه، تعادل بین ضابطه ها و روابط مؤثر غیررســمی، بین نظم و 
انضباط با انعطاف و تنوع از جمله مواردی اســت که در ساختارها به خصوص در نظام 
آموزشی نیازمند توجه ویژه است. مدرسه صالح با توجه به اهداف ویژه با تدابیر مناسب 

می تواند بستر ساز چنین راهبردهایی در جامعه نیز باشد.

از جمله محدودیت های پژوهش این اســت که، به  دلیل ویژگی پژوهش، نتایج قابل 
تعمیم نیست. و به  دلیل محدودیت در دسترسی به افراد، ممکن است بخشی از اطاعات 

مورد غفلت قرار گرفته باشد. 



منابع

169

ë  سال پنجم
ë  شمارة  1

ë  شمارة پیاپی 14
ë  بهار 1399

ابوالمعالی، خدیجه. )1391(. پژوهش کیفی از نظریه تا عمل. تهران: نشر علم.

احمدی، آمنه، حسنی، محمد و صادق زاده، علیرضا. )1391(. الگوی مدرسه مطلوب در افق 1404 بر اساس یافته های 
فلسفه تربیت در جمهوری اسامی ایران. همایش انجمن مدیریت آموزشی ایران.

آدم زاده، عفــت و آدم زاده، فاطمــه. )1391(. حیات معقول و بیداری اســامی در اندیشــه عامه محمد تقی جعفری. 
ششمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی. قم، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم.

ارشــدی، نســرین؛ پیریایی، صالحه؛ زارع، راضیــه و آقایی، الهــام. )1390(. اثر حمایت سازمانی ادراك شده بر تعهد 
سازمانی با درنظرگرفتن نقش واسطهاي عزتنفس سازمان- محور. سومین كنگره ملی دوساالنه روان شناسی صنعتی 

و سازمانی ایران. دانشگاه شهید چمران اهواز.

امامی، مصطفی. 1387. تعهد سازمانی و عوامل مؤثر برآن. راهبرد انجمن پردیس قم دانشگاه تهران. 1 )1(.

امیرکافی، مهدی و هاشمی نسب، فخر السادات. )1392(. تأثیر عدالت سازمانی، حمایت سازمانی ادراک شده و اعتماد 
سازمانی بر تعهد سازمانی. مسائل اجتماعی ایران 4 )1(، 33- 62.

باقری، خسرو. )1390(. نگاهی دوباره به تربیت اسامی، جلد اول. چاپ بیست و پنجم، تهران: انتشارات مدرسه.

برادران حقیر، مریم. )1390(. مؤلفه های توسعه انسانی. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق )ع(.

پردنجانی، طیبه و محمدزاده ابراهیمی، علی. )1396(. شناســایی عوامل مؤثر بر نارضایتی شــغلی معلمان ابتدایی شهر 
بجنورد. دو ماهنامه سامت کار ایران. 14)4(، 70 - 83.

پورسلطانی زرندی، حسین و ایرجی نقندر، رامین. )1391(. ارتباط درک حمایت سازمانی با تعهد سازمانی و رضایت 
 شــغلی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان اســتان مازندران در ســال 1390. مدیریت و رفتار ســازمانی در ورزش .

.66 -55 ،)1( 1

جوادى آملى، عبدالل. )1375(. تفسیر موضوعى قرآن كریم. جلد اول. تهران: رجاء.

حاجي بابایي، حمیدرضا. )1391(. ویژگي هاي »مدرســه اي که دوست دارم« با توجه به سند تحول بنیادین در آموزش 
و پرورش. نوآوری های آموزشی، 11 )42(، 51- 74.

حاجی صادقی، عبدالل و بخشیان، ابوالقاسم. )1393(. مفهوم شناسی و حقیقت یابی حیات طیبه از منظر قرآن. انسان 
پژوهی دینی، 11 )31(، 165- 185.

حریری، نجا؛ روتن، ســیده زهرا و جان محمدی، مریم. )1392(. ســنجش رابطه حمایت ســازمانی ادراک شــده و 
بی تفاوتی ســازمانی در کتابــداران )مطالعة موردی: کتابخانه های مرکزی دانشــگاه های دولتــی تابعه وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری مستقر در شهر تهران(. تحقیقات کتابداری و اطاع رسانی دانشگاهی. 47 )44(، 397- 414.

حســنی، محمد. )1392(. تربیت اخاقی و برنامة درسی مدرسه : نگاهی به رویکردهای جاری در ایران وجهان، همایش 
ملی تغییر برنامة درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش، بیرجند، دانشگاه بیرجند.

خاوری، ابوذر؛ زارعی؛ خدیجه جواندل، بهاره و محمدی، ســمیه. )1395( ویژگی های مدرســه صالح در ســند تحول 
بنیادین آموزش و پرورش. ســومین همایش ملی راهکارهای توســعه و ترویج علوم تربیتی، روان شناسی، مشاوره و 

آموزش در ایران. تهران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.

درخشــه، جال و تبشــیری، حمیدرضا. )1399(. مؤلفه های حیات طیبه در اندیشه سیاسی نوصدرائیان با تأکید بر آراء 
عامه طباطبایی و شهید مطهری. دوفصلنامه دانش سیاسی 16 )1(.

دعایی، حبیب الل و برجعلی لو، شها. )1389(. بررسی رابطه حمایت سازمانی ادراک شده با تهد سازمانی و قصد ترک 
خدمت. چشم انداز مدیریت ،3، 63- 77. 



170

 ë  سال پنجم
 ë 1 شمارة
ë 14 شمارة پیاپی
ë 1399 بهار

ذوالقدر نســب؛ محسن، محشــوریان، فاطمه و مهری فریبا. )1395(. بررســی تأثیر مدرسه اخاقی در تربیت اخاقی 
دانش آموزان از دیدگاه دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان. دومین همایش ملی آسیب شناسی تربیت اخاقی در نظام 

آموزشی ایران، دانشگاه آزاد اسامی واحد میبد.

رام، ســمیه؛ مهر محمدی، محمد؛ صادق زاده قمصری، علیرضا و طایی، ابراهیم. )1396(. آموزش خویشــتن بانی به 
کودکان سنین 7 تا 14 سال؛ با کدام منطق و رویکرد؟ )نتایج یک مطالعه پدیدارنگارانه(. مسائل کاربردی تعلیم و تربیت 

اسامی. 2 )3( 87 - 116.

رضایــی، بیژن و تارین، حمداله. )1396(. فراتحلیــل مطالعات علمی عوامل مؤثر بر عملکرد مدیران مدارس در ایران. 
فصلنامه مدیریت مدرسه. 5 )2(، 193- 215.

رضایی، فاطمه و نوابی، طاهره. )1393(. نقش مدرســه صالح در تحقق حیات طیبه و تربیت اســامی. اولین کنفرانس 
ملی توســعه پایدار در علوم تربیتی و روان شناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی. تهران، مؤسسه آموزش عالی مهر 

اروند، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار.

زکی، محمدعلی. )1385(. بررسی و سنجش حمایت سازمانی. مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان 
.123 -103 ،)3( 18

شکوهی فرد، حسین؛ سورگی، فائزه؛ محمدی، زهرا و محمد زاده، عصمت، )1397(. میزان تحقق ویژگی های مدرسه 
صالح از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی شــهر بیرجند، اولین کنفرانس ملی یافته های نوین در حوزه یاددهی و یادگیری. 

هرمزگان - بندر سیریک، انجمن مطالعات برنامة درسی ایران شعبه هرمزگان.

زردشــتیان، شــیرین؛ عباسی، همایون و خانمرادی، محمد اســماعیل. )1396(. رابطه درک حمایت سازمانی، درگیری 
 شــغلی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی اســتان همدان. مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش.

.93 -103 ،)6( 2

عابدی جعفری، حســن؛ تســلیمی، محمد ســعید؛ فقیهی، ابوالحسن و شــیخ زاده، محمد. )1390(. تحلیل مضمون 
 و شــبکه مضامین: روشــی ســاده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده های کیفی. اندیشه مدیریت راهبردی.

.198 - 151 ،)10( 5

عریضی، حمیدرضا و گل پرور، محسن. )1390(. الگوی مسیر روابط حمایت سازمانی ادراک شده با متغیرهای شغلی، 
حرفه ای و سازمانی. پژوهش هاي مدیریت در ایران )مدرس علوم انسانی(، 15 )4(، 147- 173. 

عاقه بند، علی. )1390(. مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی. چاپ بیست و سوم )ویراست ششم(، تهران: روان.

عنایتی، ترانه و ولی پور، زهرا. )1394(. رابطه حمایت ســازمانی ادراک شــده با وفاداری ســازمانی مدیران آموزشــی 
مدارس شــهر ساری، دومین کنفرانس بین المللی روان شناســی، علوم تربیتی و سبک زندگی، مشهد، دانشگاه تربت 

حیدریه.

غریبی، ملیحه و عابدینی، مهنوش. )1396(. تأثیر حمایت ســازمانی ادراک شــده بر کارآمدی سازمانی و اخاق کاری 
در مدارس متوسطه ناحیه ) 1( شهر بندرعباس، فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی، 4 )7(.

فراستخواه، مقصود .)1395(. تحقیق کیفی در علوم اجتماعی با تأکید بر نظریه برپایه )گراندد تئوری GTM(. تهران: آگه.

فاح نیا، راضیه و کیخا، عالمه. )1397(. بررســی تأثیر حمایت ســازمانی ادراک شده بر عملکرد شغلی معلمان مقطع 
متوسطه. فصلنامه علمی تخصصی مدیریت، حسابداری و اقتصاد، 2، 4، 29- 19.

قوجالو، فریبا؛ ایران نژاد، پریسا و شاه مرادی، مرتضی. )1398(. بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد معلمان سازمان آموزش 
و پرورش براساس بر سند تحول بنیادین. مطالعات روان شناسی و علوم تربیتی. 41 ، 135 - 144.

کرســول، جان؛ و کارک، ویکی پانو. )1391(. روش های پژوهش ترکیبی. ترجمه علیرضا کیامنش، و جاوید ســرایی. 
تهران: آییژ.

مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم وتربیت رسمی عمومی جمهوری اسامی ایران. )1390(. شورای عالی انقاب 
فرهنگی.



171

ë  سال پنجم
ë  شمارة  1

ë  شمارة پیاپی 14
ë  بهار 1399

گال، مردیــت  دامیــن؛ گال، جویــس و بــورگ، والتــر. )1384(. روش هــای تحقیق کمــی و کیفــی در علوم تربیتی و 
روان شناســی . ترجمه محمد خیر، منیجه شــهنی  ییاق، احمدرضا نصر، زهره خسروی، حمیدرضا عریضی، محمود 

ابوالقاسمی، محمدجعفر پاک سرشت، علیرضا کیامنش، خسرو باقری. چاپ دوم. تهران: سمت

محمدیان، معصومه؛ صالحی عمران، ابراهیم و پاشــا، رضا. )1396(. بررســی مشــکات اجرایی ســند تحول بنیادین 
آموزش و پرورش از نظر مدیران. مطالعات آینده پژوهی و سیاست گذاری، 3 )1(، 59- 76.

موسی خانی، مرتضی؛ حمیدی، ناصر و نجفی، زهرا. )1389(. الویت بندی عوامل مؤثر بر عملکرد مدیران آموزش و 
پرورش با اســتفاده از فنون تصمیم گیری چندگانه )تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی و تخصیص خطی بردا(. فصلنامه 

نوآوری های آموزشی، 34 )9(، 127 - 156.
میرغفوري، ســیدحبیب اله و صیادي تورانلو، حســین. )1386(. تجزیه و تحلیل و رتبه بندي عوامل مؤثر بر بهره وري 

معلمان )مورد مطالعه: معلمان استان یزد(. علوم تربیتی و روان شناسی، 14 )4(، 133- 158.
نقی پورفر، ولی الل و احمدی، محمدرضا. )1387(. شــاخص های اقتصادی توســعه انسانی از دیدگاه اسام. فصلنامه 

پژوهشی اقتصاد اسامی، 8 )31(، 69- 101. 
نویــد ادهم، مهدی. )1391(. الزامات مدیریتی تحول بنیادیــن در آموزش و پرورش. راهبرد فرهنگ، 17 و 18، 295- 

.323

نیری پور، زهرا ســادات. )1397(. الزامات حمایت سازمانی ادراک شده در مدرسه صالح. پایان نامه کارشناسی ارشد. 
دانشگاه امام صادق )ع(- پردیس خواهران

Ahmad. I, & Zafar. M. A. (2018). Impact of psychological contract fulfillment on organizational 
citizenship behavior Mediating role of perceived organizational support. International Journal 
of Contemporary Hospitality Management.30 )2(, 1001- 1015.

Beheshtifar. M, and Zare. E. )2012(. Effect perceived organizational support on employees’ 
attitudes toward work. Science Series Data Report, 4)9(, 28- 34.

Colakoglu. U, Culha. O, & Atay. (2010). The effects of perceived organizational support on 
employees’ affective outcomes: evidence from the hotel industry. Tourism and Hospitality 
Management, 16)2(, 125- 150.

Gunduz, Yuksel. (2014).The Effect of Organizational Support on Organizational Commitment. 
Artvin Çoruh University, College of Education, Department of Educational Sciences, 08000, 
Artvin, Turkey.

Kurtessis, J .N , Eisenberger. R, Ford. M.T , Buffardi. L.C, Stewart. K.A, & Adis. C.S )2015(. 
Perceived Organizational Support: A Meta- Analytic Evaluation of Organizational Support 
Theory. Journal of Managemen,1- 31.

Lee, J, and Peccei. R.) 2007(. Perceived organizational support and affective commitment: The 
mediating role of organization- based self- esteem in the context of job insecurity. Journal of 
Organizational Behavior, 28, 661- 685.

Lyubovnikova , Joanne., Thomas H. R. West, Jeremy F. Dawson, & Michael A. West. )2018(. 
Examining the indirect effects of perceived organizational support for teamwork training on 
acute health care team productivity and innovation: The role of shared objectives. Group & 
Organization Management. ISSN 1059- 6011 

Masud. H. )2019(. Human Resource Management Practices and Organizational Commitment: 
Research Methods, Issues, and Future Directions. Review of Integrative Business and 
Economics Research. 8, )1(, 217- 226.

Rhoades.L, & Eisenberger.R. )2002(. Perceived Organizational Support: A Review of the 
Literatur Journal of Applied Psychology. 87 )4(, 698- 714.



172

 ë  سال پنجم
 ë 1 شمارة
ë 14 شمارة پیاپی
ë 1399 بهار

Starratt, Robert J. 1991. «Building an Ethical School: A Theory for Practice in Educational 
Leadership”..Educational Administration Quarterly, 27 )2(, 185- 202. 

Tong. H, & Wang. S. )2018(. Influence of Perceived Organizational Support on Employees’ 
Affective Commitment in Railway Enterprises: From the Mediating Role of Overconfidence. 
2nd International Conference on Economics and Management, Education, Humanities and 
Social Sciences . Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 151. 175- 
179.

Tuazon. A. P. )2016(. Impact of perceived organaziotional support on job involvement of public 
school teachers. International Journal of Educational Science and Research. 6, )3(, 91- 98



173

173  - 206

دكتر مرتضی شاه مرادی**      دكترمحمدرضا یوسف زاده چوسری*    

چکیده
این پژوهش با هدف ارائه مدل برنامة درسی تربیت سیاسی بر اساس ساحت تربیت اجتماعی- 
سیاسی سند تحول بنیادین برای دانش آموزان دورة متوسطه اول با رویکرد کیفی انجام شد. 
نمونه مورد مطالعه بر اساس روش نمونه گیری هدفمند و بر اساس قاعده رسیدن به حد اشباع 
در تحقیقات کیفی، با حضور 14 نفر صاحب نظران حوزه برنامه ریزی درســي و تربیت سیاسي، 
9 نفر اعضا گروه تألیف کتاب های درســی و 6 نفر از سرگروه های معلمان، صورت گرفت. ابزار 
پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته می باشد. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از روش های تحلیل 
محتوای مقوله ای و مضمون اســتفاده شد. نتایج نشان داد مبانی فلسفی برنامة درسی تربیت 
سیاسی رئالیسم اســالمی؛ نظریه مطلوب برنامة درســی، نظریه تحول گرا؛ ساختار مفهومی 
برنامة درسی  تربیت سیاسی شامل عدالت، عزتمندی، قانون مداری، انتخاب، مسئولیت پذیری، 
شناسایی وظایف نهادهای سیاسی، مشارکت، میهن دوستی؛ ساختار سازمان دهی برنامه، تلفیقی 
)وحدت در درون یادگیرنده( و ســاختار نحوی برنامة درسی  تربیت سیاسی تفسیری و انتقادی 
است. به دنبال این یافته ها کیفیت عناصر نه گانه مورد بررسي و تائید صاحب نظران قرار گرفت 
و در نهایت نتایج نشان داد دروس مطالعات اجتماعی، فارسی، مهارت های نگارشی و فرهنگ 
و هنر از بیشترین پتانسیل برای پرداختن به برنامة درسی تربیت سیاسی در دورة متوسطه اول 
برخوردارند. در نتیجه می توان گفت که جامعیت و توجه به عناصر مؤثر برنامة درسی فوق الذکر 

می تواند به بهبود سطح دانش، نگرش و بینش سیاسی دانش آموزان متوسطه اول کمک کند.
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مقدمه
انســان به عنوان موجودی چندبعدی دارای نیازها، گرایش ها و عایق مختلف علمی، 
اجتماعی، فرهنگی، سیاســی، اقتصادی و فردی می باشــد و انتظار می رود نظام آموزشی 
توجه همسنگ و متوازنی به همه این ابعاد داشته باشد.  تربیت دینی و اخاقی، اجتماعی و 
سیاسی، زیستی و جسمانی، هنری و زیباشناختی، اقتصادی و در نهایت علمی و فناوری، 
ســاحت های مختلف تربیتی هســتند که ضرورت دارد در تعلیم و تربیــت دانش آموزان به 
آن ها توجه شــود.  تربیت اجتماعی و سیاســی به عنوان یکی از ابعاد مهم وجودی انســان 
است.  تربیت سیاســی به عنوان بخش مهمی از ساحت تربیت اجتماعي و سیاسي و بخشي 
از جریان تربیت رســمي و عمومي ناظر به کسب شایستگی هایی است که متربیان را قادر 
می ســازد تا شهروندانی فعال و آگاه باشند و در فعالیت های سیاسی و اجتماعی مشارکت 
کنند. در  این ســاحت تربیتی بر ارتباط مناسب با دیگران )اعضاي خانواده، خویشاوندان، 
دوســتان، همســایگان(، تعامل شایســته با نهاد دولت و ســایر نهادهاي مدني و سیاسي 
)رعایت قانون، مســئولیت پذیری، مشاركت اجتماعي و سیاســي، پاسداشت ارزش های 
اجتماعي(، کســب دانش و اخــاق اجتماعي و مهارت های ارتباطــي، بردباري، وفاق و 
همدلي، درك و فهم اجتماعي، مســالمت جویی، درك و فهم سیاســي، عدالت اجتماعي، 
درك و تعامل میان فرهنگــي، تفاهم بین المللی، حفظ وحدت و تفاهم، توانایی  های زبان 
ملي، محلی و جهانی تأکید شده است )سند تحول بنیادین آموزش وپرورش،1390( مبانی 
امت واحده، خافت اللهی انســان و هدایــت و اصول آزادی توأم با مســئولیت؛ برابری 
خلقت؛ اعمال حاکمیت الهی؛ مســئولیت؛ آشــنایی با حقوق فردی؛ عدالت؛ ظلم زدایی و 
نفی سلطه بیگانه و استبداد نمونه هایی از اهتمام به  تربیت سیاسی از دیدگاه اسامی است. 
)جراحــی دربان، بابا زاده و رود مقــدس، 1393(. قانون مداري در حکومت، مردم گرایی، 
تقــدم ارزش ها، صراحت در گفتــار و رفتار و عدالت محوري براي تحقق اهداف الهي در 
 سیره سیاســی حضرت علی)ع( نیز معرف اهتمام ویژه آن حضرت به  تربیت سیاسی است

)رهنما، سبحاني نژاد و علیین، 1387(.
نظام آموزشــی نقش مؤثری در تحوالت اجتماعی و سیاسی دارد و می تواند متضمن 
بقا یا اضمحال نظام سیاسی و اجتماعی باشد )Null, 2011(.  تربیت اجتماعی و سیاسی به 
توســعةتوانمندی های شهروندی مربوط می شود و اهداف آن الزامًا در ارتباط با انتظارات 
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ارائــه مــدل برنامــه درســی تربیــت سیاســی بر اســاس 
ســاحت تربیت اجتماعي - سیاسي ســند تحول بنیادين 

آموزش وپرورش برای دانش آموزان دوره متوسطه اول

اعضــای جوامع و ملت های خــاص، فهمیده می شــود؛ زیرا آن ها دانش هــا، ارزش ها و 
مهارت های همراه با مشارکت در زندگی جمعی یا مدنی را انتقال می دهند )محمدی پویا، 
صالحی و مومیوند، Predescu & Darjan , 2010( .)1394( معتقدند که امروزه مشارکت آزاد 
سیاسی و مشارکت فعاالنه مردم در ابعاد گوناگون زندگی سیاسی امری اجتناب ناپذیر است. 
لذا درگیر ســاختن دانش آموزان به شــیوه ای معنی دار در مسائل اجتماعی با نگاه انتقادی 
، )Apple( اپل .)Mitchell and Coll, 2017( عاملی مهم برای  تربیت سیاســی آن ها می باشــد 
فوکو ) Foucault( ، راگ )Rugg( ، ولیس ) Willis( ، ژیرو )Giroux( ، مک الرن )Mclaren( و گودمن 
)Goodman( از مهم ترین نظریه پردازانی هستند که برنامة درسی را به عنوان یک متن سیاسی در 

نظر می گیرند. تربیت شهروندان مسئول و فعال در امور سیاسی و اجتماعی، یکی از عمده ترین 
.)Smit and Oosthuizen, 2011( مســائل و چالش های پیش روی نظام های آموزشی اســت 

تعلیم و تربیت با ایجاد و توسعه مهارت های مربوط به بعد سیاسی، می تواند نقش به سزایی 
در افزایش یا کاهش مشارکت سیاسی و کسب آگاهی های سیاسی دانش آموزان داشته باشد 
)Neundorf, Niemi and Smets, 2016(.  تربیت سیاسی یعنی تاش در راه تربیت شهروندانی 

مســئول و وظیفه شــناس و رشــد دانش ها، نگرش ها و مهارت های او برای حضور فعال 
همراه با اندیشه نقادانه در عرصه سیاسی ملی و جهانی )جراحی دربان و همکاران، 1393(. 
 تربیت سیاسی به اشکال مختلف نهادینه کردن کسب دانش سیاسی در چارچوب آموزش های 
رســمی و غیر رسمی اشــاره دارد که می تواند به دو شکل رسمی و غیر رسمی در مدارس 
و ســایر سازمان ها و نهادها انجام شــود )Thomas, 2005(. در بعد رسمی تربیت سیاسی از 
طریق برنامة درســی و در قالب برنامه های تربیت معلــم، آموزش وپرورش مبتنی بر حقوق 
 بشر، حقوق سیاسی و اجتماعی و عمل فکورانه مبتنی بر پشتوانه نظری ممکن خواهد بود

)Becker, Dewet and Van Vollenhoven, 2015(. در بعد غیر رســمی نهادها و ســازمان های 

مختلــف قرار دارند كه نگرش ها، باورها و مبانی فکری سیاســی دانش آموزان را شــکل 
.)Almond and Verba, 2015( می دهند

در فرآیند  تربیت سیاســی، تمامی عوامل و شرایط درونی و بیرونی نظام آموزشی نقش 
ســازنده  ایفا می کننــد )Zhou, 2014( که مهم ترین هدف آن ارائه و ایجاد نظر گاه و بینشــی 
منحصربه  فرد در دانش آموزان با توجه به ویژگی های اجتماعی و سیاســی جامعه خویش 
و احراز نقش مناســب در جامعه می باشد )Tu, 2011(.  ایجاد روحیه تفکر مستقل، پرورش 
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تفکر انتقادی )Sun, 2014(،  ایجاد آگاهی و توسعه نگرش ها و باورهای مردم در مورد نظام 
 سیاســی )Adamu, Evuti and Fadeyi, 2016(. کمک به حل مشــکات سیاسی و اجتماعی

)Chao, 2017(، بحث درباره امور حکومتی و اجتماعی )Dan, 2016(، درک مسائل سیاسی 

منطقه ای و جهانی )Zhang, 2015(، نقد و تجزیه وتحلیل وضعیت موجود و مشــاركت در 
فرآیندهاي گروهي )Qian, 2017( از مهم ترین اهداف برنامة درسی تربیت سیاسی است.

 )Foucault، 2002( گفتمان را مجموعه قواعد، الگوها و معیارهایی می داند که در یک 
محدوده زمانی و مکانی ویژه، خود را بر افرادی که در محدوده آن قرار دارند، تحمیــــل 
می کند و انواع کنش های آنان را از آن رو که بر اساس قواعد و معیارهای آن دیدگاه از گفتمان 
صورت می گیرند، تحت تأثیر قرار می دهد)پاک مهر، امین خندقی، قندیلی و سعیدی رضوانی، 
 )Reid( رید ،)Freire( گفتمان سیاسی برنامة درسی با نام صاحب نظرانی چون فریره .)1396
اپــل )Apple(،  ایلیچ )Illich (، مک کوئین و )Mac Quinn( متفکران نظریه انتقادی عجین 
است. )Giroux, 2017( درصدد ارائه نوعي تعلیم و تربیت است كه در آن گروه هایي كه در 
حاشیه قرار گرفته اند را به متن می آورد. اندیشه انتقادي فریره با نقد وضعیت موجود بر نقش 
خرد و آگاهي به عنوان مبناي تحول و رهایي از سلطه تأكید می کند )فضلعلی زاده و باقر زاده 
خداشــهری، 1395(. وی معلمان را به عنوان »كارگران فرهنگي«1 موظف به یاری رســانی 
به شاگردان در جهت گیری انتقادي می داند )حاج حسینی و مهران، 1390(. در برنامة درسی 
ملی ایران نیز این گفتمان سیاسی برنامة درسی با تأکیداتی چون  ترجیح منافع ملی بر منافع 
حزبی و گروهی؛ قانون مداری؛ توجه به آزادی مسئوالنه؛ مشارکت اجتماعی و باور و التزام 

عملی به والیت فقیه مورد توجه واقع شده است )یوسف زاده چوسری، 1396(.
ارائه الگوی برنامة درســی پیرامون موضوعات مختلف  تربیتی و تحقق انواع  تربیت ها 
وام دار فلسفه مسلط اجتماعی و به عبارت بهتر فلسفه حاکم است. فلسفه مسلط به الگوی 
برنامة درســی و فعالیت های یاددهی- یادگیری جهت می دهد و سمت وسو، جهت گیری و 
ماهیت عناصر الگوی برنامة درسی را تعیین می کند و به عناصر هویت یک پارچه می بخشد 
)یوسف زاده چوسری، 1396(. در جامعه اســــامی ایران برای تعیین مبانی اساسی تربیت 
و به خصوص مبنای فلسفی باید بر دیدگاه اسامي تکیه نموده و به  این منظور الزم اســت 
حتی االمکان از تعالیم بنیادي اســام و معارف اصیل اســامي بهره  مند شد و در موضوعاتي 

1. cultural workers
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 كه مستقیماًً به هدایت دیني مربوط نیستند و متون دیني، با توجه به توانایي عقاني بشر، 
به آن ها نپرداخته  اند، باید به سراغ   اندیشه و تفكر استداللي بشر رفته و به خصوص با توجه 
به هماهنگي یافته هاي عقل برهانی با داده هاي وحي، می توان از دستاوردهاي دانش فلسفه با 
رویكرد اسامـي به ویژه از پیروان حكمت متعالیه صدرایی بهره برد، كه بنا بر شواهد معتبر، 
 این یافته هاي عقاني در عین تكیه بر برهان و استدالل، از مفاد تعالیم اسامي الهام گرفته اند 
 و یا با مضامین آن ها هماهنگ هســتند )دبیرخانه شوراي عالي آموزش وپرورش، 1390(. 
با توجه به این تأکیدات که در مبانی نظری سند تحول بنیادین بیان شده است می توان گفت 
که فلســفه حاکم بر نظام تعلیم و تربیت کشور فلسفه رئالیسم اسامی است که برای ارائه 

الگوی برنامة درسی  تربیت سیاسی باید به تأکیدات اصلی این مبنا توجه شود.
از منظر رئالیسم اسامی برای   تربیت سیاسی مبانی، اصول و روش های خاصی بیان شده 
است. مردم ساالری دینی، انتخاب، حضور آگاهانه مردم و کمک به حیات طیبه از مهم ترین 
تأکیدات مبانی نظری سند تحول بنیادین در بعد  تربیت سیاسی بر اساس آموزه های اسامی 
است )دبیرخانه شوراي عالي آموزش وپرورش، 1390(. در مبانی نظری سند تحول بنیادین 
نیز جهت گیری تربیت سیاســي،  تربیت برای عضویت فضیلت مدارانه در خانواده صالح و 
جامعه صالح بیان شــده که به کارگیری واژه فضیلت مدار در این رویکرد حاکي از اهمیت 
توجه به مباحث ارزشــي و اخاقي و لحاظ کردن آن ها در این نوع تربیت می باشــد )سند 
تحول بنیادین آموزش وپرورش، 1390(. در این سند بر اساس آموزه های اسامی بر تعامل 
شایسته با نهاد دولت و ســــایر نهادهاي مدني و سیاسي، رعایت قانون، مسئولیت پذیری، 
مشاركت اجتماعي و سیاسي، پاسداشت ارزش ها، وفاق و همدلي، درك و فهم اجتماعي، 
مســالمت جویی، درك و فهــم سیاســي، عدالت اجتماعي، درك و تعامــل میان فرهنگي، 
تفاهم بین المللی، حفــظ وحدت و تفاهم ملي در  تربیت سیاسی تأکید شده و  این ساحت 
هرگونــه اســتبداد و دیكتاتوري را نفي مي كند و درك و فهــم را منحصر به خود نمی داند 
بلكه براي تمام انسان ها احترام قائل است )وفایی، فضل الهی قمشی و طالعی فرد، 1396(. 
 تربیت سیاسی در اسام به معنای تربیت انسان هایی است که در تمامی رفتارها و اقدامات 
اجتماعی و سیاســی آن ها توحید و صفات الهی نمایان است )داودی و فاضلی دهکردی، 
1394( و تربیت انسان ها بر اساس معیارها و اصول اخاقی است؛  تربیت شهروندانی است 
که وظایف سیاسی و دینی خود را بشناسند و به آن پای بند باشند. در این نگاه،  تربیت سیاسی 
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به دنبال تربیت کارگزارانی است که مهارت تدبیر جامعه را بر اساس آموزه های دین اسام 
به دست آورند و آن را اجرا کنند )مسعودیان و بهشتی، 1391(.

تربیت سیاسي از منظر اسام، هم در معناي کلی آن و هم در بعد اجتماعی و سیاسی 
و در نهایت و بدایت، آن نوع تربیتی اســت که داراي جهت گیری مذهبی و الهی باشــد و 
همین طور از طرفی آزادانه، آگاهانه و ارادي باشــد؛ چرا که قرآن کریم به صراحت پیروي 
کورکورانه از مسائل را نفی می کند )افتخاری و مهجور، 1395(. از دیدگاه اسام در تربیت 
سیاســي، عاوه بر تأکید بر انتقال ارزش های سیاسي مذهبي و ایجاد دلبستگي و وابستگي 
)فكري، نگرشــي و عملي( آزادانه و آگاهانه نســل نو به ارزش ها و نظام سیاســي جامعه، 
بایســتي آمادگي و قابلیت  ایجاد تغییرات اصاحي و بنیادي سیاسي اجتماعي را به عنوان 
مســئولیت متقابل فرد در مقابل نظام سیاســي در فراگیران ایجاد شــود )مرزوقی، 1384(.  
 تربیت سیاسی در اسام به پرورش معنوی و باطنی انسان های آزاده و با اراده نظر دارد که 
 نه تنها در نحوه سازمان دهی زندگی دنیوی، بلکه مصالح و سعادت اخروی را فراهم می کند.

در دوران معاصر نیز متفکران اسامی با مفروض و بدیهی دانستن قدرت به عنوان موضوع 
سیاست به دنبال نوعی مشروعیت قدرت در متون دینی هستند که صرفًا محسوس و مادی 
است و آنچه در متون دینی حائز اهمیت است،  تربیت است که بر اساس جهان بینی اسامی 
سیاســت مترادف تربیت و حرکت به سمت کمال در نظر گرفته می شود )احمدی، عصاره، 
احمــدی طباطبایی و امینی زرین، 1397(. در نگاهی کلی می توان چنین اســتنتاج کرد که 
اسام توسعه همه جانبه جامعه را در گرو اخاق مندی جامعه می داند و به  این صورت به 
فرهنگ و اخاق به عنوان عاملی مؤثر و زیربنایی در زمینه سیاست و  تربیت سیاسی تأکید 
می کند )احمدی، عصاره، امینی زرین، 1397(. به بیانی دیگر  تربیت سیاسی در اسام ابزاری 
برای شکوفاسازی استعدادهای سیاسی دانش آموزان و پرورش ارزش های دینی آنان است 
و هدف آن،  تربیت انســان هایی اســت که خود را در برابر خدا و خلق خدا مسئول بدانند 

)جعفری هرندی و نجفی، 1398(.
در زمینه  تربیت سیاسی و برنامة درسی  تربیت سیاسی پژوهش های مختلفی صورت گرفته 
اســت. بذرگر و شــهریاری )1399( به این نتیجه رسیدند دانش آموزان باید به واسطه نظام 
آموزشی و تربیتی اجتماعی - سیاسی، بتوانند از نقش خود، آگاهی یافته به آن ارج نهند و 
نیز مشــارکتی فعال در سطح ملی داشته باشند. طباطبایی )1397( در پژوهشی که با هدف 
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بررسی میزان توجه به مؤلفه های  تربیت سیاسی در کتاب های درسی مطالعات اجتماعی دوره 
ابتدایی انجام شــد به  این نتیجه رســید که مؤلفه خودشناســی 96 مرتبه، مؤلفه آگاهی 91 
مرتبــه، مؤلفه اســتقال 83 مرتبه، مؤلفه عدالت 35 مرتبه و مؤلفــه آزادی 21 مرتبه، مورد 
توجه قرار گرفته اســت. ســبحاني نژاد، نجفي و نورآبادي )1396( دریافتند که مؤلفه هایی 
برنامة درسی  تربیت سیاسی مورد توجه در سند تحول بنیادین شامل ابراز عشق به سرزمین، 
فدا کردن جان و مال فردی برای وطن، پرهیز از اخاق سیاسی کاری دنیا مدارانه، سعه صدر 
در برابر مخالفت ها، صلح ورزی، ظلم ستیزی، حرکت در راستای عدالت در روابط دولت و 
ملت و پایداری در نظم اجتماعی می باشد. یوسف زاده چوسری )1396( به این نتیجه رسید 
بر اساس نظریه های سیاسی نوین در برنامة درسی باید، سواد و آگاهی های اجتماعی، ترغیب 
سواد انتقادی، کشــف الیه های زیرین و پوشیده برنامة درسی، انتخاب، آزادی و رهایی از 
ساختارهای ستم تحمیلی مورد توجه قرار گیرد. حمیدزاده، ملکی و بهشتی )1395( به  این 
نتیجه رسیدند که تصمیمات اساسی در برنامة درسی  تربیت سیاسی اسامی، باید حجت و 
دالیل خود را از مبانی حق، فطرت، تعقل، هدایت و رحمت اتخاذ کنند. افتخاری و مهجور 
)1395( به  این نتیجه رسیدند که بر اساس اندیشه شهید مطهری )ره(   تربیت سیاسی در اسام 
دارای رویکرد چندعاملی یا تعاملی است و سه  پایه اصلی  تربیت سیاسی در اسام حکومت، 
خانواده و عالمان دینی هستند که   تربیت سیاسی در تعامل  این سه عامل با یکدیگر و ایفای 
نقش صحیح هر یک محقق خواهد شــد. محمدجانی، ســعادتمند و کشتی آرای )1392( 
دریافتند که در محتوای کتاب های درســی دوره به آموزش صلح و برابری کمترین توجه 
شــده است. شمس الدینی نژاد )1391( به این نتیجه رسید بین نظرات دبیران و مدیران در 
خصوص میزان موفقیت ابعاد تربیت شــهروندی در آموزش وپرورش تفاوت وجود ندارد. 
نادری و ابراهیمی )1391( نشان دادند که دانش آموزان درباره مسائل سیاسي شناخت کافي 
را ابراز ننموده اند. سلحشوری، یداللهی فر و خنکدار طارسی )1391( به این نتیجه رسیدند 
که عمده  ترین مبانی  تربیت سیاسی از منظر امام خمینی توحید محوری، فطرت، تزکیه محوری، 
زمینه  هاي بوده و هم چنین مؤلفه های  تربیت سیاسی از منظر ایشان آگاهی، خودشناسی، آزادی، 
اســتقال، عدالت می باشــد. مسعودیان و بهشــتی )1391( به این نتیجه رسیدند مهم ترین 
اهداف  تربیت سیاســی بر مبنای نهج الباغه شــامل رساندن انســان به آزاداندیشی،  ایجاد 
امنیت و صلح، پرورش روح عدالت خواهی و توســعه آموزش وپرورش بوده و مهم ترین 
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اصول  تربیت سیاسی بر مبنای نهج الباغه صداقت، مسئولیت سیاسی، شایسته ساالری، حق 
مداری، وفای به عهد، مدارا، ظلم ستیزی و وحدت است.

اوناتــس، اگوز و ایلدیریم )Ontas, Eguz and Yildirim, 2020( به این نتیجه رســیدند که 
برخی از معلمان از بحث در مورد مفاهیم تعاریف و فرآیندهای سیاســی و  تربیت سیاسی 
در کاس ها خودداری می کنند، حال آن که مســائل اقتصادی، اجتماعی و سیاســی ملی و 
بین المللی در کاس درس تأثیرگذار بوده و هست. گوآن )Guan( )2019( به این نتیجه رسید 
ادغام فرهنگ سنتی در  تربیت سیاسی نه تنها می تواند فرهنگ سنتی را منتقل کند بلکه به تعمیق 
محتوای  تربیت سیاسی نیز کمک کرده و باعث بهبود اثربخشی و بهبود کیفیت  تربیت سیاسی 
می شــود. دیل و الیــوت )Dill and Elliot( )2019( در پژوهش خود به  این نتیجه رســیدند 
دانش آموزانی که از آموزش های آزاد و دموکراتیک در خانواده و مدرسه برخوردارند و متأثر 
از پداگوژی غالب نیستند، در زمینه مؤلفه های  تربیت سیاسی از وضعیت مطلوبی برخوردار 
بودند. ژو و لی )Xu & Li( )2017( دریافتند هدف  تربیت سیاســی کمک به دانش آموزان در 
جهت بهبود کیفیت دیدگاه های سیاســی خود و بهبود توانایی درک و تغییر جهان اســت. 
چاو )Chao( )2017( نشان داد  تربیت سیاسی از طریق کارکرد آن در کنترل اجتماعی در زمینه 
کاهش حــوادث نقش تأثیرگذاری دارد. لــی )Li( )2017( دریافت که تربیت ایدئولوژیک و 
سیاسی مدرن به تدریج به سمت اجرای تدریس گفت وگو محور در حال حرکت است. دن 
)dan( )2016(، معتقد است که گفتمان  ایدئولوژیک بر مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی، 

افشای نگرش سیاســی و بیان دیدگاه ها و ارزش های سیاسی تأکید دارد. ووچنگ، لینگ، 
کینــگادو و فن )Wucheng, Ling, Qingdao & Fan( )2016( به  این نتیجه رســیدند که برای 
بهبود  تربیت سیاسی و ایدئولوژیک باید  ایده های آموزشی تغییر کند. نیلگون، سوزر و بورچ 
)Nilgun, Sozer & Burcu( )2015( ضمن تأکید بر برداشــت های متفاوت و بعضًا اشــتباه 

درباره  تربیت سیاسی، پیشــنهاد می کند که   تربیت سیاسی باید در برنامه های متجلی گردد. 
فورنیر سیلوستر )Fournier- Sylvester( )2014( دریافت که برنامة درسی بدون درک روشن 
از مفهوم شهروندی به عنوان کانون اصلی  تربیت سیاسی و شهروندی، نمی تواند به توسعه 
مدنی و تغییر اجتماعی کمک کند. ژانگ )Zhang, 2015( به  این نتیجه رسیدند که در عصر 

مدرن، محتوای برنامة درسی  تربیت سیاسی باید چالش برانگیز و انتقادی باشد.
دورة متوســطه اول به عنوان یکی از مهم ترین دوران تحصیلی نقش به سزایی در تربیت 
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دانش آمــوزان دارد، چراکــه نوجوانــي یكي از مراحل مهم و برجســته رشــد و تكامل 
اجتماعي و رواني فرد به شمار می رود. در این دوره نیاز به درك ارزش وجودي خویشتن، 
خودآگاهــی، انتخاب هدف های واقعي در زندگي، اســتقال، برقراري روابط ســالم با 
دیگران و كسب مهارت های اجتماعي الزم، از مهم ترین نیازهاي نوجوان به شمار می-

 روند.  این قشر با فاصله ای نسبتًا كوتاه جایگزین نسل پیشین خود شده و امور گوناگون 
اجتماعي، سیاســي، فرهنگي و اقتصادي كشور را در دســت خواهند گرفت لذا فراهم 
كردن زمینه  هاي رشــد مناســب و مطلوب، به خصوص در بعد سیاسی و اجتماعی براي 
آن ها و جامعه ضروري اســت )کریمی و فکری، 1392(. تحقق اهداف مذکور در نظام 
آموزشی بدون بهره جستن از مبانی نظری امکان پذیر نیست. در  این راستا باید به مسائل 
بومی و فرهنگی جامعه هدف نیز توجه جدی داشــت؛ چرا که   تربیت سیاسی بر اساس 
 .)Yu, 2017( محیط و پارادایم غالب در جامعه می تواند حالت های متفاوتی داشته باشد
نظریه برنامة درسی  تربیت سیاســی با پیش بینی ســازوکارهای الزم و انسجام بخشیدن به 
ســاختارها، رویه ها و عناصر برنامة درسی باید منجر به شکل گیری هویت  سیاسی شود 

.)Olson, Fejes, Dahlstedt and Nicoll, 2014(
وجود یک مدل برنامة درسی  تربیت سیاســی ضمن اینکه ســطح آگاهی های سیاســی 
و ایدئولوژیکــی، ابعــاد مختلــف تفکــر و کیفیــت فعالیت هــای اجتماعی و سیاســی 
دانش آموزان مقطع متوســطه اول را بهبود می  بخشــد، با مجهز ساختن دانش آموزان با 
مؤلفه های بسیار مهمی همچون استقال و تمامیت ارضی، تفکر انتقادی، آزادی، عزت، 
مســئولیت پذیری، آن ها را به شــهروندانی فعال و آگاه تبدیل می کند که  این مســائل به 
پویایی و بهبود اوضاع اجتماعی و سیاســی جامعه کمک می کند. همان گونه که بیان شد 
مدل برنامة درسی  تربیت سیاسی می تواند به مشارکت و همراهی هرچه بیشتر مردم در کنار 
مسئولین برای تحقق اهداف فردی و اجتماعی کمک کند و با توجه به عدم مدل پردازی 
در زمینه   تربیت سیاســی برای دورة متوســطه اول و اهمیت برنامة درسی  تربیت سیاسی، 
مســئله اصلی پژوهش  این اســت که مدل مطلوب برنامة درسی  تربیت سیاســی بر مبنای 
ساحت تربیت اجتماعی- سیاسی ســند تحول بنیادین برای دانش آموزان دورة متوسطه 
اول چیســت؟ مدلی که با بررسی وضع موجود، آگاهی از نیازها، شرایط و مسائل بومی 
تعلیم و تربیت و با محوریت ســاحت تربیت اجتماعی - سیاســی ســند تحول بنیادین، 
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درصدد معرفی مبانی فلسفی  تربیت سیاسی، نظریه برنامة درسی متناسب با  تربیت سیاسی، 
ساختار  تربیت سیاســی باشد )از منظر شوآب به نقل از مشایخ )1398( یک برنامة درسی 
و حوزه علمی دارای ســه ساختار مفهومی، سازمان دهی و ساختار نحوی است. منظور 
از ســاختار مفهومی مباحث بنیادین و اساســی یک حوزه اســت که آن را از یک حوزه 
یا قلمرو علمی دیگر متمایز می ســازد، منظور از ســاختار ســازمان دهی، شیوه چیدمان 
مفاهیم اساسی یک رشته است که شیوه های مختلفی برای سازمان دهی مفاهیم و محتوی 
وجود دارد و منظور از ســاختار نحوی، شیوه پژوهش یا کاوش در مفاهیم علمی است 
کــه مفاهیم مختلف به شــیوه های مختلــف قابل پژوهش هســتند(. در این مدل ماهیت 
عناصر برنامة درسی  تربیت سیاسی بر اساس دیدگاه کاین )Klein( شامل هدف، محتوی، 
راهبردهای یاددهی یادگیری، فعالیت های یادگیری،  گروه بندی، مواد و منابع آموزشــی، 
زمان، فضا و ارزشیابی بوده که از شمول و جامعیت بیشتری نسبت به سایر دیدگاه ها در 
زمینه عناصر برنامة درسی برخوردار است. دروس مهم در  تربیت سیاسی شامل مطالعات 
اجتماعی، فرهنگ و هنر، فارسی و مهارت های نوشتاری است که بر اساس مبانی نظری 
و پیشینه )رضوی، 1389( از ظرفیت و پتانسیل بیشتری برای  تربیت سیاسی برخوردارند 
مورد توجه قرار گرفته اســت. بر این اساس این پژوهش درصدد پاسخ دادن به سؤاالت 

زیر می باشد:
مبانی فلســفی مــدل برنامة درسی  تربیت سیاســی دورة متوســطه اول بر اســاس 

ساحت تربیت اجتماعي - سیاسي سند تحول بنیادین آموزش وپرورش چیست؟
نظریه برنامة درسی  تربیت سیاســی بر اساس ساحت تربیت اجتماعي - سیاسي سند 

تحول بنیادین آموزش وپرورش دورة متوسطه اول چیست؟
ســاختار )مفهومی، ســازمان دهی و نحوی( برنامة درسی  تربیت سیاســی بر اساس 
ساحت تربیت اجتماعي - سیاسي سند تحول بنیادین آموزش وپرورش دورة متوسطه 

اول چگونه است؟
ماهیت و ویژگی های عناصر 9 گانه برنامة درسی  تربیت سیاسی بر اساس ساحت تربیت 

اجتماعي - سیاسي سند تحول بنیادین آموزش وپرورش چگونه باید باشد؟
درس های مورد توجه در برنامة درسی  تربیت سیاســی ایران بر اساس ساحت تربیت 

اجتماعي - سیاسي سند تحول بنیادین آموزش وپرورش کدامند؟
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روش پژوهش
رویکرد پژوهش کیفی اســت و برای پاســخ به ســؤاالت پژوهش مصاحبه انجام شــد. 
جامعه آماری پژوهش شــامل اعضا گروه تألیف کتاب های درســی دورة متوسطه اول )اعضا 
گروه تألیف کتاب های درســی فرهنگ و هنر، مطالعات اجتماعی، ادبیات فارســی و آموزش 
مهارت های نوشــتاری( با تعداد 27 نفر، اعضا هیئت علمی رشــته  برنامه ریزی درسی و علوم 
سیاسی دانشگاه های دولتی شهر تهران با تعداد 31 نفر و سرگروه های معلمان آموزش وپرورش 
شهر تهران با تعداد 28 نفر )به دلیل اینکه سرگروه های معلمان از بین معلمانی انتخاب می شوند که 
دارای باالترین مدرک تحصیلی هستند، نسبت به سایر معلمان باسابقه تر و مجرب تر هستند، برای 
سایر معلمان پیرامون محتوی و شیوه های آموزشی درس مورد تدریس دوره های دانش افزایی 
و بازآموزی برگزار می کنند، حلقه رابط بین معلمان اســتان با ســازمان پژوهش و برنامه ریزی 
بوده و در نظرخواهی های ســازمان پیرامون مواد درسی و سطوح مختلف برنامه حضور فعال 
دارند و هم چنین از مشکات اجرایی و دغدغه های دانش آموزان اطاعات صریح و بی واسطه 
دارند( می باشــد. نمونه مورد مطالعه بر اســاس روش نمونه گیری هدفمند )گال، بورگ و گال، 
1390( انتخاب شــده و حجم نمونه بر اســاس قاعده رسیدن به حد اشباع در تحقیقات کیفی 
تعیین شــد که با 14 نفر متخصص )11 نفر متخصص برنامه ریزی درســی و 3 نفر متخصص 
علوم سیاسی( و 9 نفر از اعضا گروه تألیف و 6 نفر معلم مصاحبه شد. دلیل انتخاب این افراد 
به عنوان نمونه پژوهش، تجربیات و فعالیت های افراد در زمینه  تربیت سیاســی، تخصص آن ها 
در زمینه  تربیت سیاســی و مؤلفه های مرتبط به آن و انجام پژوهش هایی در این زمینه بود که به 
شکلی هدفمند انتخاب شدند. برای جمع آوری اطاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده 
شد. مصاحبه نیمه ساختاریافته دارای 5 سؤال اصلی بود درباره عناصر 9 گانه کاین بود و به 9 
بخش تقسیم می شد.  این مصاحبه ها با حضور پژوهش گر انجام شده و ضمن یادداشت برداری 
با اجازه پاسخ دهندگان، صدای آن ها نیز ضبط  شده و در موارد ضروری پژوهش گر توضیحات 
الزم را درباره سؤاالت ارائه می کرد. هر مصاحبه نیز حدود 45 تا 60 دقیقه به طول انجامید. برای 
تجزیه وتحلیل یافته های حاصل از اجرای مصاحبه ها نیز از کدگذاری باز، محوری و انتخابی 
استفاده شد که در جدول شماره 1 روش، جامعه، نمونه و روش تحلیل یافته ها به تفکیک سؤاالت 
پژوهش ارائه شده است. برای تعیین اعتبار مدل نیز از روش CVR استفاده شد و توافق 92/2 بین 
متخصصان حاصل شد که در جدول شماره 2 ضریب توافق متخصصان برای مدل بیان می گردد.
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جدول 1. خالصه روش شناسی پژوهش

ف
شماره ردی

سؤال
 جامعه 
آماری

 نمونه
پژوهش

 مالک انتخاب 
 به عنوان 

جامعه و نمونه

 ابزار
  پژوهش 
و ساختار آن

 روش 
 تجزیه 
وتحلیل 
یافته  ها

1

1 
ال

سؤ

1. اعضا گروه تأليف 
كتاب های درسی 

فرهنگ و هنر، 
مطالعات اجتماعی، 

ادبيات فارسی و 
آموزش مهارت های 

)27 نفر(

1. 9 نفر اعضا گروه 
تأليف

1. اعضا گروه تأليف اين 
دروس به دليل اينکه بر اساس 

مبانی نظری اين دروس از 
ظرفيت بيشتری برای اهتمام 

به  تربيت سياسی برخوردار 
بودند

ی.
صل

ل ا
سؤا

 5 
ای

دار
ته 

ياف
تار

اخ
 س

مه
ه ني

حب
صا

م
گر.

ش 
وه

 پژ
سط

 تو
ه ها

حب
صا

م م
جا

ان
يد.

جام
ل ان

طو
به 

قه 
دقي

 60
تا 

 45
ود 

حد
يز 

ه ن
حب

صا
ر م

. ه
ان

دگ
كنن

ت 
رك

شا
ی م

صدا
ط 

ضب
 و 

ری
ردا

ت ب
داش

ياد

بی
خا

 انت
ی و

ور
مح

ز، 
ی با

ذار
دگ

ز ك
ده ا

تفا
 اس

ا با
ه ه

حب
صا

ی م
جرا

ز ا
ل ا

اص
 ح

ای
ه ه

افت
ل ي

حلي
ه وت

جزي
ت

22 
ال

سؤ

2. اعضا هيئت علمی 
رشته  برنامه ريزی 

درسی و علوم سياسی 
دانشگاه های دولتی 
شهر تهران )31 نفر(

 2. 14 نفر متخصص 
)11 نفر متخصص 
برنامه ريزی درسی 
و 3 نفر متخصص 

علوم سياسی(

2. تخصص در زمينه موضوع 
پژوهش

33 
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3. سرگروه های درسی سؤ
معلمان دروس فرهنگ 

و هنر، مطالعات 
اجتماعی، ادبيات 
فارسی و آموزش 

مهارت های نوشتاری 
آموزش وپرورش شهر 

تهران )28 نفر(

3. سر گروهای معلمان نسبت به 3. 6 نفر معلم
ساير معلمان:

مدرک تحصيلی باالتر
سابقه بيشتر

تدریس دوره های دانش افزایی 
و بازآموزی برای سایر معلمان
حلقه رابط بنی معلمان استان با 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی
آگاهی از مشکات اجرایی و 

دغدغه های دانش آموزان

44 
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ارائــه مــدل برنامــه درســی تربیــت سیاســی بر اســاس 
ســاحت تربیت اجتماعي - سیاسي ســند تحول بنیادين 

آموزش وپرورش برای دانش آموزان دوره متوسطه اول

یافته ها
سؤال 1: مبانی فلسفی مدل برنامة درسی  تربیت سیاسی دورة متوسطه اول ایران بر اساس 

ساحت تربیت اجتماعي - سیاسي سند تحول بنیادین آموزش وپرورش چیست؟

 جدول 3. مبانی فلسفی مدل برنامة درسی  تربیت سیاسی
دورة متوسطه اول بر اساس مصاحبه  با متخصصان

مبانی
مصادیق مصاحبه هاتأكیدات4 گانه
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برتر از همه واقعيت ها و حقيقت ها وجود خداوند است كه سرچشمه اعتقاد به وجود حق تعالی
هر چيزی است )كد 9(

اعتقاد به قيامت و معاد
به  را  آن ها  توجه  انسان ها  در تربيت  بايد  اسالمی  در  تربيت سياسی 
و  حساس  مواقع  در  تا  كرد  معطوف  معاد  بحث  و  آخرت  جهان 

تنگناها، از انحرافات جلوگيری شود )كد 2(

در  تربيت سياسی كه عدالت يکی از مهم ترين تأكيدات آن ها است، اعتقاد به عدالت در هستی
بايد به بحث عدالت در آفرينش جهان نيز توجه گرد )كد 7(

سی
شنا

ان 
نس

ا

 تأكيد بر 
 عزت و كرامت دانش آموز

 و قدرت انتخاب و 
اختيار او

در برنامة درسی  تربيت سياسی بايد انسان به حکم انسان بودن مورد 
تکريم واقع شود )8( در  تربيت سياسی بايد توان تصميم گيری دانش 
و  آزادی انديشه  بايد  )9(  تربيت سياسی  شود  شمرده  محترم  موزان 

استدالل را ترغيب نمايد )6(

 تأكيد بر قوه
 انتخاب و اختيار انسان

از موارد مهمی كه در  تربيت سياسی به آن توجه شده بحث انتخاب 
و آزادی انسان است كه در تربيت اسالمی نيز از مباحث مهم و مورد 

تأكيد تربيت اسالمی است )كد 14(

سی
شنا

ت  
عرف

م

واقعيت خارج از ذهن

در تعليم و تربيت اسالمی واقعيت ها وجود خارجی دارند )كد 12(
حساسيت نسبت به محيط پيرامون و بی تفاوت نبودن در قبال مسائل 

نيازمند شناخت جامع االطراف حقايق است )كد 9(
تعقل و تأمل در طبيعت می تواند اسرار زيادی را برای انسان فاش 

نمايد )كد 8(

 تأكيد بر 
معرفت معتبر و اصيل

با توجه به اهميت آگاهی، بصيرت و تفکر انتقادی در  تربيت سياسی 
شده  تحريف  و  مبهم  نادرست،  اطالعات  ارائه  از  می رود  انتظار 

اجتناب نمود )كد 11(

لزوم ارتباط بين مکتب 
 فلسفی و برنامة درسی

  تربيت سياسی

آزادی،  انتقادی،  تفکر  مثل  مفاهيمی  با  برنامة درسی  تربيت سياسی 
استقالل و دموكراسی عجين شده و حتمًا مبنای فلسفی ما هم بايد 
مبنا  بهترين  می تواند  اسالمی  رئاليسم  شايد  بومی باشد.  و  عقل گرا 

باشد هرچند شايد بشود از مکاتب ديگر هم استفاده كرد )كد 6(

 قابل شناخت بودن معرفت 
با تأكيد بر عقل

عقل و تفکر يکی از مهم ترين ابزارهای شناخت و كسب معرفت 
می باشد )كد 9( از طريق تجربه می توان نسبت به برخی از پديده ها 

شناخت مستقيم و بی واسطه به دست آورد )12(
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 توجه به ارزش های 
فرهنگی و دينی

و  كشور ايران  و تربيت  تعليم  برای  غربی  مکاتب  گزينش  و  تقليد 
به خصوص برنامة درسی  تربيت سياسی مناسب نبوده و بايد رويکرد 
فلسفی ما در عين واقع گرايی و مطابقت با مسائل علمی با مبانی دينی 

و مذهبی ما نيز هم خوانی داشته باشد )كد 3(

 وجود ارزش هايی
 ثابت و متغير

ارزش ها از مهم ترين موارد در مبانی فلسفی هستند، به نظر من بخشی 
از ارزش ها ثابت هستند و برخی هم متغير و نمی شود از ارزش های 

كاماًل نسبی يا كاماًل ثابت صحت كرد )كد 15(

 تأكيد بر ارزش
  امر به معروف 

و نهی از منکر

يکی از مهم ترين مسائل ارزشی در تربيت اسالمی بحث امر به معروف 
و نهی از منکر است كه از پتانسيل بااليی برای كاربرد در  تربيت سياسی 
برخوردار است )كد 5(. در بسياری از موارد اهداف  تربيت سياسی با 

امر به معروف هم خوانی بااليی دارد )كد 11(

تأكيد بر ارزش هايی مانند 
حفظ تماميت ارضی، 
 استقالل و وطن دوستی،

 ايثار و جهاد

بر اساس فلسفه اسالمی و آيات و روايات بايد شهروندان ضمن 
عالقه به كشور خود همواره در برابر دشمنان آماده بوده و از وطن 

خود دفاع كنند )كد 14(

تجزیه وتحلیل مصاحبه ها در جدول )3( نشان داد که از نظر متخصصان مبانی فلسفی 
مدل برنامة درســی سیاسی باید بر مبنای هستی شناسی، اعتقاد به وجود حق تعالی، اعتقاد 
به قیامت و معاد، اعتقاد به عدالت در هســتی، بر مبنای انسان شناسی بر عزت و کرامت 
دانش آمــوزان، عدم تبعیض بین گروه های مختلف دانش آمــوزی، قوه انتخاب و اختیار 
انســان، بر مبانی معرفت شناســی بر وجود واقعیت خارج از ذهن، قابل شــناخت بودن 
معرفت با تأکید بر عقل، لزوم ارتباط بین مکاتب  فلســفی و برنامة درسی  تربیت سیاســی 
و معرفت معتبر و اصیل و بر اســاس ارزش شناســی تیز باید به مواردی همچون توجه 
بــه ارزش های فرهنگــی و دینی ارزش هایــی مانند حفظ تمامیت ارضی، اســتقال و 

وطن دوستی، ایثار و جهاد و امر به معروف و نهی از منکر تأکید نماید.

سـؤال 2: نظریه برنامة  درسـی   تربیت سیاسـی بر اسـاس سـاحت  تربیت اجتماعي 
- سیاسـي سـند تحـول بنیادیـن آموزش وپـرورش دورة متوسـطه اول چیسـت؟

جدول 2.  )ادامه(
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 جدول 4. نظریه مدل برنامة درسی  تربیت سیاسی دورة متوسطه اول
 بر اساس مصاحبه  با متخصصان
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 دانش آموزانی 
منتقد و مستقل

مهم ترين هدف تعليم و تربيت، تربيت شهروند خوب است يعنی دانش آموزی 
كه منتقد باشد و مستقل. اگر چنين انسان هايی تربيت كنيم به نظرم مدرسه 
موفِق است )كد 12(. روح انتقاد بايد در عمل و در رفتارهای دانش آموزان 

بايد جاری باشد )كد 7(.

 تأكيد بر آگاهی
و عمل آگاهانه

شايد ضروری ترين نياز جامعه، افزايش آگاهی است. به نظر من نظريه های 
انتقادی  نيستند و نظريه های پست مدرن و  سنتی و محافظه كارانه مناسب 

می توانند كمک كنند )كد 17(.

قدرت بخشيدن و 
توانمندسازی دانش آموزان

و تربيتنظريه  ای  تعليم  در  كند.  قوی  را  آدم ها  كه  است  خوب  نظريه ای 
مطلوب است كه به دانش آموزان قدرت بدهد )كد 9(. غايت بايد مشاركت 
برای  اين  و  باشد  اجتماعی  و  سياسی  مسائل  در  دانش آموزان  همه جانبه 
كار، نياز است كه دانش آموزان مهارت ها و ابزارهای الزم را داشته باشند 
به عبارتی توانمند و قدرتمند باشند، همان چيزی كه فوكو می گويد )كد 1(.

 توجه به 
حقوق شهروندی و 
مسئوليت  اجتماعی

يکی از كاركردهای  تربيت سياسی بايد آشنا كردن دانش آموزان با حقوق و 
مسئوليت های خودشان باشد )كد 3( خيلی از شهروندان و دانش آموزان با 
حقوق شهروندی خودشان آشنا نيستند و نمی دانند كه چه وظايفی دارند، 

نظريه جديد بايد بر اين مسائل تأكيد كند )كد 21(.

 لزوم انتقاد 
 به وضعيت موجود 
 و شناسايی آسيب ها 

به منظور بهبود

برنامة درسی  تربيت سياسی مطلوب در شرايط فعلی جامعه ما بايد به وضع 
موجود با نگاه انتقادی نگاه كند تا بتواند به بهتر شدن اوضاع كمک كند، بايد 
دنبال تغيير مطلوب باشيم )كد 18(. بايد بين واقعيت و نظر ارتباط برقرار 
كنيم، آسيب هايی مثل عدم حساس مسئوليت، كم شدن ارزش های ملی و 
ميهنی می تواند مضر باشد و بايد نظريه جديد  اين ها رو ببيند )كد 20(.

تأكيد بر آزادی، دموكراسی، 
استقالل و تفکر انتقادی

مفاهيمی مثل آزادی و دموكراسی جايش هم در جامعه و هم نظام آموزشی 
ما خالی است و اتفاقًا بايد نظام آموزشی به اين مفاهيم توجه كند )كد 21(. 
به دنبال تحقق دموكراسی،  بايد  برنامة درسی  تربيت سياسی  نظريه مطلوب 

استقالل و تفکر انتقادی باشد )كد 11(.

بازنگری در نقش مدرسه و 
ارتباط آن با جامعه حکومت

مـا بـه نظريه پـردازی و نظريه ای نيـاز داريم كه بر اسـاس شـرايط امروز 
بين المللـی، ملـی و بومـی و هم چنيـن شـرايط تربيتی و وضعيـت دولت 
و حکومـت، وظايـف و رابطـه متقابل ايـن نهادهـا رو مشـخص كنـد كه 

ديـدگاه مـا برای  ايـن كار بايـد انتقادی و سـازنده باشـد )كد 18(.

 تأكيد بر 
 برنامة درسی 

پنهان

دانش آموز تـحت تـأثير مسـائلی اسـت كه نـظام آموزشی درباره آن ها 
برنامه ريزی نکرده كه برنامة درسی پنهان است )كد 21(. نظريه مطلوب هم 
بايد پيش بينی هايی درباره نقش برنامة درسی پنهان و كاركردهايش داشته 

باشد و سعی كند تا حد ممکن اين قابليت ها رو بشناسد )كد 2(.

 حذف برخی از بدعت ها 
 و توجه به ارزش های 

فرهنگی و اسالمی

امروزه در مسائل سياسی بدعت هايی گذاشته می شود كه نه غربی است نه 
اسالمی )كد 16(. ما بايد به ارزش های فرهنگی و اسالمی خودمان كه خيلی 
غنی هستند برگرديم و فقط در شعار آن ها رو بيان نکنيم. بايد در قالب يک 
نظريه جامع با ديد انتقادی به حذف بدعت ها و زوائدی كه برای مردم و 

كشور مضر هستند اقدام كنيم و نظريه ای داشته باشيم پيش رونده )كد 5(.
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نظریه برنامة درسی  تربیت سیاسی با پیش بینی سازوکارهای الزم و انسجام بخشیدن به 
ســاختارها، رویه ها و عناصر برنامة درسی باید منجر به شکل گیری هویت  سیاسی شود. 
بر اســاس یافته های جدول )4( نتایج نشان داد که نظریه تحول گرا )با تأکید بر ارزش ها 
دینی و فرهنگی(، نظریه مطلوب برنامة درســی سیاســی دورة متوســطه اول می باشــد. 
نظریه مطلوب نظریه  ای اســت که بر اســاس شــرایط و مقتضیات با نگاهی نقادانه به 
آسیب ها و مسائل موجود تدوین شده و به بهبود بعد سیاسی تربیتی دانش آموزان کمک 
می کند.  این نظریه بر مفاهیمی همچون تربیت شهروندانی منتقد و مستقل، آگاهی و عمل 
آگاهانه، توانمندسازی و قدرت بخشــیدن به دانش آموزان، حقوق شهروندی و آشنایی 
افراد با حقوق و مســئولیت ها، لزوم انتقاد به وضعیت موجود و شناســایی آســیب های 
برنامة درسی  تربیت سیاسی، تأکید بر مفاهیمی همچون آزادی، دموکراسی، استقال و تفکر 
انتقادی، بازنگری در نقش مدرسه و ارتباط آن با جامعه و حکومت، برنامة درسی پنهان، 

حذف برخی از بدعت ها و توجه به ارزش های فرهنگی و اسامی، تأکید کند.

سـؤال 3: ساختار )مفهومی، سازمان دهی و نحوی( برنامة درسی  تربیت سیاسی ایران 
بر اسـاس سـاحت  تربیت اجتماعي -  سیاسي سند تحول بنیادین آموزش وپرورش 

دورة متوسطه اول چگونه است؟

 جدول 5 ساختار )مفهومی، سازمان دهی و نحوی( برنامة  درسی  تربیت سیاسی
دورة متوسطه اول بر اساس مصاحبه  با متخصصان

مصادیق مصاحبه هاتأكیداتساختار

سی
سیا

ت 
ربی

ی  ت
رس

ة د
نام
 بر
ته
رش
ار 
خت
سا

می
هو

 مف
ار

خت
سا

استقالل و تماميت ارضی، 
تفکر انتقادی، آزادی، 

عمل آگاهانه، بصيرت، 
تعامل بين فرهنگی، تفکر 
انتقادی، توسعه سياسی، 
حق طلبی، دموكراسی، 

عدالت، عزتمندی، 
قانون مداری، انتخاب، 

مسئوليت پذيری، شناسايی 
وظايف نهادهای سياسی، 

مشاركت، مقاومت و 
سلطه، ميهن دوستی

برنامة درسی  تربيت سياسی  شاكله  آگاهی  يا  و  آزادی  مثل  مفاهيمی 
هستند )كد 11( برنامة درسی  تربيت سياسی بايد به توسعه سياسی و 
مشاركت همه جانبه توجه كند )كد 3( آزادی، انتقاد، سلطه و مقاومت 
مهم ترين مفاهيم برنامة درسی  تربيت سياسی هستند )كد 7(. برنامة درسی 
بايد با عزت و ظلم و ستيزی، انتقاد، دموكراسی و آزادی همراه باشد 
عزتمند،  آزاد،  انسان هايی  بايد  برنامة درسی  تربيت سياسی   .)6 )كد 
مبارز، حق طلب و عادل تربيت كند )كد 17(. دانش آموزان بايد زبان 
تعامل با جامعه و جهان را بلد باشند )كد 19(. مسئوليت پذيری و 
است  برنامة درسی  تربيت سياسی  مؤلفه های  مهم ترين  از  انتخابات 
وطن دوستی،  جامعه،  در  افراد  همه  مشاركت  به  توجه   .)5 )كد 
تأكيدات  از  آگاهی، بخشی  با  توأم  بصيرت و عمل  مداری،  قانون 

برنامة درسی  تربيت سياسی بايد باشد )كد 4(
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مصادیق مصاحبه هاتأكیداتساختار

سی
سیا

ت 
ربی

ی  ت
رس

ة د
نام
 بر
ته
رش
ار 
خت
سا

هی
ن د

زما
سا

ار 
خت

تلفيق بين رشته ایسا
تلفيق در يادگيرندگان 
)وحدت در آموخته ها(

تلفيق  مخصوصًا  و  تلفيقی  شکل  به  بايد  را  انسانی  علوم  دروس 
بين رشته ای سازمان دهی كرد )كد 15(. در تلفيق بين رشته ای مفاهيم 
و مطالب اصلی به شکلی مناسب و چندجانبه در ذهن دانش آموز 
نقش مي بندد )كد 18( اگر تالش بشود كه تلفيق در يادگيرندگان و 
در واقع ذهن آن ها صورت بگيرد بهترين نوع سازمان دهی انجام شده 

است )كد 4(

وی
 نح

تار
اخ

س

روش تحليلی توصيفی
روش تعبيری تفسيری

روش انتقادی رهايی بخش

روش انتقادی كه از روش های اصلی رويکرد كيفی است كه می تواند 
در اين زمينه كمک كننده باشد )كد 3(. مفاهيم، اصول و مؤلفه های 
مناسب توصيف و  به شيوه  ابتدا  در  بايد  برنامة درسی  تربيت سياسی 
بررسی شوند تا ضمن شناخت انتقادی، اين موارد اصالح و به روز 
شوند )كد 19(. روش مناسب روش جامعه سنجی با نگاه انتقادی 
در  پژوهش  اصلی  ويژگی های  جز  كثرت گرايی   .)8 )كد  هست 

برنامة درسی  تربيت سياسی باشد )كد 21(.

بــر اســاس یافته های جدول )5( از نظر متخصصان برنامة درســی بحث ســاختار 
مفهومی باید بر مفاهیم استقال و تمامیت ارضی، تفکر انتقادی، آزادی، عمل آگاهانه، 
بصیــرت، تعامل بین فرهنگی، تفکر انتقادی، توســعه سیاســی، حق طلبی و مبارزه با 
ظلم، دموکراســی، عدالت، عزتمندی، قانون مداری، قدرت انتخاب، مسئولیت پذیری، 
شناسایی وظایف نهادهای سیاسی، مشارکت همه جانبه، مقاومت و سلطه، میهن دوستی 
تأکید کند. در ســاختار سازمان دهی بهترین شــیوه بین رشته ای و تلفیق در یادگیرندگان 
)وحدت در آموخته ها( اســت. در ســاختار نحوی نیز از منظر متخصصان ســه روش 
تحلیلــی- توصیفی، روش تعبیری- تفســیری و روش انتقادی رهایی بخش می باشــد 
کــه روش انتقادی- رهایی بخــش، مهم ترین شــیوه پژوهش برای مســائل مربوط به 

برنامة درسی سیاسی است.

سـؤال 4: ماهیـت و ویژگی هـای عناصـر )عناصـر 9 گانـه برنامة درسـی کایـن( 
برنامة درسی  تربیت سیاسـی ایران بر اسـاس سـاحت  تربیت اجتماعي -  سیاسي سند 

تحـول بنیادیـن آموزش وپـرورش چگونه باید باشـد؟

جدول 5.  )ادامه(
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 جدول 6. ویژگی های عناصر مختلف برنامة درسی  تربیت سیاسی
بر اساس مصاحبه  با متخصصان

مصادیق مصاحبه هاویژگی هاعنصر

سی
سيا

ی 
رس

ة د
نام

 بر
صر

عنا
ی 

ی ها
ژگ

وي

ف
هدا

ا

افزايش قدرت اصالح، سواد 
سياسی، عدالت اجتماعی، 

قدرت انتخاب، حس 
ميهن دوستی،

تأكيد بر بيدار گری و 
آگاه سازی، قانون مداری، 
مسئوليت پذيری، استقالل 

تفکر انتقادی، جراتمند سازی 
و توانمندسازی، حق طلبی، 
بصيرت و تدبير، آزادی و 

آزادگی و مشاركت همه جانبه

سياسی  بينش  و  سياسی  سطح  بايد  برنامة درسی  تربيت سياسی 
دانش آموزان را بهبود ببخشد، بايد اين نوع تربيت آگاهی بخش باشد 
)كد 19( در برنامة درسی  تربيت سياسی ما بايد قانون مداری را اصل 
قرار بدهيم و دانش آموزانی آزاد تربيت كنيم )كد 1(. مدرسه بايد به 
دنبال اين باشد كه با جامعه پيوند برقرار كند مشاركت همه جانبه را 
به ارزش های اسالمی  با توجه  به نظر من  افزايش بدهد )كد 16(. 
جز  حق طلبی  آزادگی،  و  آزادی  استقالل،  بصيرت،  بايد  ما  جامعه 
تفکر   .)13 )كد  باشد  برنامة درسی  تربيت سياسی  اصلی  هدف های 
انتقادی، مشاركت همه جانبه، مسئوليت پذيری، عدالت، ميهن دوستی 
و قانون مداری بايد اهداف برنامة درسی  تربيت سياسی را شکل بدهد 

)كد 5(

وی
حت

م

چندبعدی و چندگانه بودن
 تعاملی و انتقادی

در  سياسی  مفاهيم  بر  تأكيد 
قالب داستان ، قصه و شعر

توجه به تضاد عاليق
 توجه فعاليت های گروهی

چالش  مباحث  از  استفاده 
برانگيز و نيازمند گفتمان

محتوی بايد تعاملی و فعال باشد )كد 7(. سرودهای ملی و حماسی، 
به  نبايد فقط معطوف  تأكيد واقع شود )كد 16(.  پرچم ملی مورد 
منابع نوشتاری يا شفاهی باشد، محتوی بايد چندبعدی باشد )كد 8(. 
محتوی بايد به زبان ساده و شيرين نوشته بشود شايد زبان قصه و 
داستان كه درباره ميهن و اسطوره های ملی ميهنی است، بهتر می تواند 
به برنامة درسی  تربيت سياسی كمک كند، حتی اشعار متناسب با سن 
انتقادی  به شکلی  بايد  مناسبند )كد 21(. محتوی  بچه ها هم خيلی 
عاليق  و  فردی  تفاوت های  به  بايد  محتوا   .)16 )كد  بشود  نوشته 

دانش آموزان از گروه های مختلف توجه كند )كد 14(.

ری
دگي

 يا
هی

دد
 يا

ای
ده

هبر
مشاركتیرا

دانش آموز محور
روش محاكم قضايی

روش گفتمان و مذاكره
مهمانان  و  مسئولين  حضور 

سياسی در مدرسه و كالس

و  كنند  استفاده  گروهی  و  مشاركتی  راهبردهای  از  بايد  معلمان 
 .)6 )كد  كنند  فراهم  اظهاری  خود  و  اظهارنظر  برای  فرصت هايی 
است.  محوری  گفتگو  سياسی  مفاهيم  يادگيری  برای  روش  بهترين 
استفاده  مسئولين  از  بشود  گفتگو  قالب  در  شود.  تقويت  گفتمان 
استفاده  روش هايی  از  بايد   .)9 )كد  بود  خواهد  بهتر  خيلی  كرد 
كرد كه دانش آموز بازيگر اصلی صحنه باشد )كد 14(. روش هايی 
بعد  بهبود  در  می توانند  گروهی  فعاليت  يا  و  قضايی  محاكم  مانند 

سياسی تربيتی دانش آموزان مفيد باشد )كد 11(.

شی
وز

 آم
ابع

 من
د و

استفاده از منابع متنوعموا
عدالت در توزيع منابع

وجود منابع متکثر و چندگانه 
ديداری، شنيداری و...

يا يک منبع  به كتاب  برنامة درسی  تربيت سياسی نمی شود فقط  برای 
خاص تأكيد كرد و بايد مجموعه ای از ابزارهای صوتی و تصويری 
ماهيت  دليل  به   برنامة درسی  تربيت سياسی   .)5 )كد  شود  استفاده 
متنوع خود نيازمند استفاده از منابع متنوع و چندگانه است )كد 7(. 
دانش آموزان بايد دسترسی آزاد و عادالنه ای به مواد آموزشی داشته 

باشند )كد 18(.

زان
مو

ش آ
 دان

ری
دگي

ی يا
ت ها

عالي
فعاليت دانش آموزان به عنوان ف

پژوهش گران سياسی
خود انتقادی
خود آغازی

حساسيت نسبت به محيط 
پيرامون

مشاركت در انتخابات مدرسه
بهبود مهارت های تفکر انتقادی

فعاليت های دانش آموزان بايد محور و اساس برنامة درسی  تربيت سياسی 
باشد )كد 17(. دانش آموز بايد روش علمی حل مسائل را ياد بگيرد 
كنيم  تالش  بايد   .)2 )كد  نيست  مطلق  و  ثابت  چيز  هيچ  بداند  و 
كنند  نقد  صحيح  شيوه  به  را  معلمانشان  و  خودشان  دانش آموزان 
و  به رشد خود  مهمی  بگيرند، كمک  ياد  را خوب  فعاليت  اگر اين 
جامعه كرده اند )كد 6(. بايد دانش آموزان را آگاه و حساس نمود تا 
آن ها پيشگامان آگاهی باشند )كد 20(. تشويق دانش آموزان به شركت 
در انتخابات مختلفی مثل شورای دانش آموزی، شهردار مدرسه و ... 

می تواند كمک كننده باشد )كد 3(.
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مصادیق مصاحبه هاویژگی هاعنصر

سی
سيا

ی 
رس

ة د
نام

 بر
صر

عنا
ی 

ی ها
ژگ

وي

دی
وه بن

گر

توجه به دانش آموزان به 
حاشيه رانده شده

تأكيد بر مهارت های كار 
گروهی تيمی

كنيم  سعی  بايد   )3 )كد  است  سياسی  فعاليت  يک  گروه بندی 
در  و  بياوريم  حرف  به  را  دارند  پايينی  اعتمادبه نفس  كه  افرادی 
گروه به آن ها كمک كنيم تا به حاشيه نروند )كد 20(. برای تقويت 
 برنامة درسی  تربيت سياسی بايد كار تيمی و گروهی در اولويت باشد 

)كد 5(.

ضا
ف

تزيين محيط با تصاوير ملی 
و حماسی

وجود فضاهايی برای بحث و 
گفتگوهای سياسی

ايجاد فضای مثبت و قابل 
اعتماد برای طرح ديدگاه ها

مدرسه ايی كه با تصاوير زيبا و اشعار مناسب يا تصوير پرچم ملی 
تزيين شده است، می تواند هم حس زيبايی شناسی بچه ها را تحريک 
كند و هم بينش های سياسی بچه ها را بهبود ببخشد )كد 17(. مهم ترين 
نکته داشتن يک فضای قابل اعتماد و آزاد در مدرسه برای تبادل نظر 
و بحث های اجتماعی است )كد 4(. مدرسه بايد يک سالن يا فضای 
باشد كه در اين فضا قطعًا  برای بحث و گفتگو داشته  سبز مناسب 

مباحث سياسی هم مطرح می شود )كد 18(.

ان
زم

اختصاص زمان كافی،
استفاده از فعاليت های 

فوق برنامه در جهت افزايش 
بعد  تربيت سياسی

در فعاليت های فوق برنامه و جشن ها ملی مذهبی با يک رويکرد طنز 
محور و شاد، برنامة درسی  تربيت سياسی را تعميق ببخشيم و بچه ها 
را به كشور و ميهن عالقه مند كنيم )كد 1(. مدرسه زمانی را برای 
برنامة درسی  تربيت سياسی اختصاص بدهد، مراسم صبحگاه می تواند 
كمک كننده باشد به شرطی كه افراط نباشد، البته اين مقدار الزمه ولی 

كافی نيست )كد 3(.

بی
شيا

رز
ا

خود ارزشيابی
هم ارزشيابی

ارزشيابی گروهی

تيم و  باشد و دانش آموزان در دل  بايد به شکل گروهی  ارزشيابی 
گروه ارزشيابی بشوند )كد 5( بايد به دانش آموزان ياد بدهيم مسئول 
را  خودشان  خودشان،  بتوانند  آن ها  است  نياز  كه  باشند  متعهد  و 
ارزشيابی كنند )كد 20(. اگر بتونيم به دانش آموزان ياد بديم خودشان 
و دوستان خود را منصفانه قضاوت كنند خيلی از مشکالت ما حل 

می شود )كد 11(.

بر اساس یافته های جدول )6( ویژگی های عناصر 9 گانه برنامة درسی  تربیت سیاسی از 
منظر متخصصان بین شده است. اهداف برنامة درسی سیاسی شامل: افزایش قدرت اصاح 
و انتقاد اجتماعی، افزایش سواد سیاسی، افزایش عدالت اجتماعی، افزایش قدرت انتخاب و 
بهبود مهارت های تصمیم گیری، افزایش حس میهن دوستی، تأکید بر بیدار گری و آگاه سازی، 
تأکید بر قانون مداری تأکید بر مســئولیت پذیری، تأکید بر استقال تفکر انتقادی، تأکید بر 
جراتمند سازی و توانمندسازی، تأکید بر حق طلبی، تأکید بر بصیرت و تدبیر، تأکید بر آزادی 
و آزادگی، تأکید بر مشارکت همه جانبه می باشد. محتوی نیز باید شامل ویژگی هایی چون: 
چندبعدی و چندگانه، تعاملی و انتقادی باشد و بر مفاهیم سیاسی در قالب داستان ، قصه و 
شعر، توجه به تضاد عایق، توجه فعالیت های گروهی و استفاده از مباحث چالش برانگیز 
و نیازمند گفتمان تأکید گردد. راهبردهای یاددهی یادگیری باید شامل راهبردهای مشارکتی، 
دانش آموز محور، محاکم قضایی و روش گفتمان و مذاکره باشــد و با حضور مســئولین و 

جدول 6.  )ادامه(
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میهمانان سیاسی در مدرسه و کاس فرصت اظهارنظر را برای دانش آموزان فراهم نماید. 
در عنصر مواد و منابع آمورش باید بر استفاده از منابع متنوع، عدالت در توزیع منابع و وجود 
منابع متکثر و چندگانه دیداری، شنیداری و... تأکید گردد. فعالیت های یادگیری دانش آموزان 
باید بر خود انتقادی، خود آغازی، حساسیت نسبت به محیط پیرامون، فعالیت دانش آموزان 
به عنوان پژوهش گران سیاســی، مشــارکت در انتخابات مدرسه و بهبود مهارت های تفکر 
انتقادی تأکید کند. در گروه بندی نیز باید تاش شود تا افراد با دیدگاه های مختلف در کنار 
هم قرار گیرند و با تأکید بر مهارت های کار گروهی و تیمی به دانش آموزان به حاشیه رانده 
شده و خجالتی و با اعتمادبه نفس پایین توجه گردد. فضای آموزشی باید شامل ویژگی هایی 
همچون: تزیین محیط با تصاویر ملی و حماسی، وجود فضاهایی برای بحث و گفتگوهای 
سیاسی و  ایجاد فضای مثبت و قابل اعتماد برای طرح دیدگاه ها باشد. با استفاده از رنگ ها 
و تصاویر ملی و حماسی تزیین شده و فضای مثبت و قابل اعتماد برای بحث و گفتگوی 
گروهی وجود داشته باشــد. اختصاص زمان کافی برای پرداختن به برنامة درسی سیاسی 
و اســتفاده مطلوب از فعالیت های فوق برنامه در جهت افزایش برنامة درسی سیاسی باید 
از ویژگی های عنصر زمان در برنامة درسی سیاسی  باشد. در نهایت ارزشیابی برنامة درسی 

سیاسی باید مبتنی بر خود ارزشیابی، هم ارزشیابی و ارزشیابی گروهی باشد.

سؤال 5: درس های مورد توجه در برنامة درسی  تربیت سیاسی ایران بر اساس ساحت   
تربیت اجتماعي -   سیاسي سند تحول بنیادین آموزش وپرورش کدامند؟

 جدول 7. درس هایی مورد توجه در برنامة درسی  تربیت سیاسی 
و چرایی و چگونگی توجه به آن ها بر اساس مصاحبه  با متخصصان

مصادیق مصاحبه هاچگونگیچراییدرس

ید
تأك
رد 

مو
ی 
ها
س 
در

عی
ما

جت
ت ا

لعا
طا

م

سواد سياسی و 
بينش سياسی و 

نگرش سياسی و 
معرفی مصاديق 

عمل سياسی

از طريق 
معرفی 

تجارب 
گوناگون، 
پژوهش ها 
و نظريه ها 
سياسی و 

گفتمان های 
انتقادی

هدف مطالعات اجتماعی آموزش مهارت های اجتماعی و سياسی 
و شهروندی زندگی است )كد 11(. برنامة درسی بايد آگاهی بخش 
بايد  برنامة درسی  تربيت سياسی  باشد )كد 13(. در  و رهايی ساز 
دانش ها و اطالعات دانش آموزان را هم افزايش بدهيم تا شهروندانی 
آگاهی تربيت كنيم )كد 11(. مهارت هايی مثل تفکر انتقادی، نقد، 
پرسشگری و حل مسئله الزمه بلوغ سياسی است )كد 6(. در اين 
درس می توان نظريه های سياسی صور گرفته را به زبانی ساده ارائه 
كرد )كد 19(. با رويکرد تلفيقی می توان در قالب يک مفهوم يا در 
قالب يک دوره تاريخی تمام مسائل سياسی و اجتماعی و حتی 
جغرافيايی مرتبط را بيان كرد )كد 14(.  اين درس به دنبال آموزش 

مفاهيم و مهارت های زندگی شهروندی است )كد 8(
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مصادیق مصاحبه هاچگونگیچراییدرس

ید
تأك
رد 

مو
ی 
ها
س 
در

سی
فار

 

توجه به هويت 
ملی از طريق 
معرفی زبان و 

مفاخر ملی

از طريق 
داستان های 
حماسی و 

ملی
از طريق اشعار 
و ابيات متناسب 
با شرايط سنی 

دانش آموزان

اهداف  كه  كرد  انتخاب  محتواهايی  می شود  فارسی  درس  در 
 .)9 )كد  كند  محق  را  اجتماعی  و  برنامة درسی  تربيت سياسی 
در شرايطی كه مسائلی مثل احترام به پرچم ملی، سرود ملی، 
ميهن دوستی، استقالل و آزادی هم از اهميت برخوردارند و هم 
به حاشيه كشيده می شود، داستان ها و اشعاری كه چنين مضمونی 
دارند و بيان شيرين و ساده ای دارند می توانند خيلی كمک كننده 

باشند )كد 12(

شا
ان

قابلت ماده درسی 
در پرورش 

مهارت های تفکر 
سياسی

سوق دادن 
دانش آموزان 

به  تربيت سياسی 
در قالب 

موضوعات 
آزاد، واداشتن 

دانش آموزان به 
اظهارنظر

مسائل  درباره  نوشتن  و  تفکر  برای  فوق العاده ای  قابليت  انشا 
سياسی دارد به شرطی كه معلم شرايط را فراهم كند )كد 7(. 
همين كه دانش آموز درباره يک موضوعی تفکر می كند و تفکرش 
را به قلم می آورد و در كالس آن را ارائه می كند، فرصتی برای 
آزاد  موضوع  بخش  در   .)9 )كد  می شود  فراهم  او  شدن  ديده 
فرصت خوبی برای تفکر درباره مسائل سياسی و اجتماعی وجود 

دارند )كد 1(

هنر
 و 

گ
رهن

ف

چندبعدی بودن، 
توجه به تعامل 

فرهنگی

تلفيق مؤلفه ها 
و مهارت های 
  تربيت سياسی، 

موضوعات 
فرهنگی و 

هنری

هنری،  اثر  معرفی يک  هنر می شود ضمن  و  فرهنگ  در درس 
مسائل سياسی و اجتماعی مرتبط با آن اثر را هم بيان كرد كه 
فرهنگی،  بحث های  در   .)3 )كد  می شود  گرفته  ياد  بهتر  اتفاقًا 
سواد فرهنگی دانش آموزان را از طريق مواجهه با خرده فرهنگ ها 
بخشيد  بهبود  فرهنگی  تعامل  هم چنين  و  فرهنگی  تضادهای  و 

)كد 14(.

بر اســاس یافته های جدول )7( از دیدگاه متخصصــان درس هایی که می توانند برای 
پرورش ســواد و بینش سیاســی مناسب باشد شــامل مطالعات اجتماعی، فارسی، انشا و 
فرهنگ و هنر می باشــد. درس مطالعات اجتماعــی که دربرگیرنده دروس تاریخ، جغرافیا 
و علوم اجتماعی اســت به  دلیل توجه به سواد سیاسی، بینش سیاسی و نگرش سیاسی و 
معرفی مصادیق عمل سیاســی مورد تأکید واقع شــد. استدالل متخصصان در زمینه درس 
فارسی، قابلیت های محتوایی این ماده درسی برای برنامة درسی سیاسی است که به پیدایش 
هویت ملی از طریق معرفی زبان رســمی و مفاخر و چهره  های ملی می پردازد. در درس 
انشا نیز متخصصان معتقد بودند که با واداشتن دانش آموزان به اظهارنظر و بیان دیدگاه های 
خود پیرامون عناوین مرتبط با برنامة درســی سیاسی و هم چنین سوق دادن آن ها با اهتمام 
به موضوعات آزاد می توان به اهداف برنامة درسی سیاسی از طریق این درس نائل شد. در 
نهایت درس فرهنگ و هنر به  دلیل چندبعدی بودن فرهنگ و هنر و قابلیت این ماده درسی 

در توجه به تعامل فرهنگی مورد تأکید متخصصان واقع شد.

جدول 7.  )ادامه(
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با توجه به نتایج به دست آمده از تجزیه وتحلیل سؤاالت پژوهش، می توان مدل نهایی 
برنامة درسی  تربیت سیاسی را به شرح زیر ترسیم نمود:

شکل 1. مدل برنامة درسی  تربیت سیاسی برای دانش آموزان دورة متوسطه اول 
بر اساس سند تحول بنیادین

نظریه برنامه درسي متناسب با تربیت سیاسي )نظریه تحول گرا(

ساختار برنامه درسي تربیت سیاسي

ماهیت عناصر اساسي برنامه درسي تربیت سیاسي

اهداف: افزایش قدرت اصالح، سواد سیاسي، عدالت اجتماعي، قدرت 
انتخاب و...

دانش آمـوز  مشـاركتي،  یادگیـري:  ـ  یاددهـي  راهبردهـاي 
محـور، روش گفتمـان و مذاكـره

در  انتقادي  و  برانگیز  چالش  تعاملي،  چندگانه،  بعدي،  چند  محتوا: 
قالب داستان، قصه شعر

مـواد و منابـع آموزشي: منابع متنوع چندگانه و متکثر، عدالت 
در توزیع منابع

فعالیت هاي یادگیري: خودانتقادي، خودآغازي، حساسیت نسبت 
به محیط پیامون

و  بحث  فضاي  وجود  حماسي،  و  ملي  تصاویر  با  محیط  تزیین  فضا: 
گفتگوي سیاسي

گروه بندي: توجه به دانش آموزان به حاشیه رانده شده و مهارت هاي 
كارگروهي تیمي

زمان: اختصاص زمان كافي، استفاده از فعالیت هاي فوق برنامه درباره 
تربیت سیاسي

ارزشیابي: تأكید بر خود ارزشیابي، هم ارزشیابي و ارزشیابي گروهي

مباني ارزش شناسي: 
تأکيد بر ارزش هاي فرهنگي 

و دیني و...

مباني معرفت شناسي: 
تأکيد بر عقل، معرفت، 

اصيل و معتبر

مباني انسان شناسي: 
تأکيد عزت،

کرامت

مباني هستي شناسي: 
تأکيد بر 
وجود حق

ساختار نحوي ساختار سازماندهي ساختار مفهومي

روش تحلیلي توصیفي
روش تعبیري تفسیري

روش انتقادي رهایي بخش

تلفیق بین رشته اي
تلفیق در یادگیري )وحدت 

در آموخته ها(

توجه به مفاهیم استقالل و تمامیت 
ارضي، تفکر انتقادي، آزادي، عمل 

آگاهانه، بصیرت، تعامل بین فرهنگي، 
تفکر انتقادي، توسعه سیاسي، حق طلبي، 

دموكراسي، عدالت، عزتمندي و...

مدل برنامه درسي تربیت سیاسي

مباني فلسفي برنامه درس تربیت )رئالیسم اسالمي(
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بحث و نتیجه گیری
هدف پژوهش ارائه مدل برنامة درســی  تربیت سیاســی بر مبنای ســاحت  تربیت 
اجتماعی- سیاســی ســند تحول بنیادین آموزش وپرورش بــرای دانش آموزان دورة 
متوســطه اول بود. نتایج نشــان داد که مبنای فلسفی برنامة درســی   تربیت سیاسی بر 
مبنای ســاحت تربیت اجتماعی- سیاســی ســند تحول بنیادین دورة متوسطه اول بر 
اســاس نظر متخصصان رئالیسم اسامی است که این یافته با نتایج پژوهش جعفری 
هرندی و نجفی )1398( که نشــان دادند بر اســاس مبانی نظری سند تحول بنیادین، 
  تربیت سیاسی باید برگرفته از مبانی فلسفی و ارزشی جامعه باشد و رویکرد فضیلت 
مدار مورد تأکید سند تحول بنیادین حاکي از اهمیت توجه به مسائل ارزشي و اخاقي 
و لحاظ کردن آن ها در  تربیت سیاسی است و رئالیسم اسامی به عنوان مبنای فلسفی 
برنامة درسی   تربیت سیاسی از بیشترین پتانسیل برای تحقق اهداف   تربیت سیاسی بیان 
شــده در سند تحول بنیادین همچون بصیرت و تعالي در زمینه سیاسي، حق محوری، 
عدالت گستری، مســئولیت پذیری، مشارکت، وطن دوستی و نهادینه کردن ارزش های 
سیاسی در دانش آموزان برخوردار است و نتایج پژوهش های حمید زاده و همکاران 
)1395( و خالقی نژاد، ملکی و حکیم زاده )1394( و )Guan, 2019( که نشــان دادند 
مبنای فلسفی مدل برنامة درسی  تربیت سیاسی باید برگرفته از مبانی دینی و فرهنگی هر 
)Ontas, Eguz and Yildirim, 2020( جامعه باشد، هم خوانی داشته و با نتایج پژوهش 

که بر عدم ارتباط بین مسائل فرهنگی و سیاسی با   تربیت سیاسی تأکید دارد، هم خوانی 
نداشــت. در تبیین یافته حاضر می توان گفت مقوله هستي شناســي رئالیســم اسامي 
بــر همه جنبه هاي تعلیم و تربیت تأثیر دارد، اّما تأثیر مســتقیم آن بر هدف های تربیتی 
اســت هدف غایي و نهایي تعلیم و تربیت بر اســاس رئالیسم اسامی قرب الی الل و 
پرورش عبد صالح اســت و این هدف واال و مهم، جهت هدف های كلي متوســط یا 
مرحلــه اي و اجرایي تعلیــم و تربیت را تعیین مي كند؛ لذا مي تــوان گفت نظام تربیتي 
رئالیســم اســامي »خدامحور« اســت و توحید )خدامحوری( بر كل دستگاه تربیتي 
و جنبه هــاي مختلــف آن حاكــم اســت )مطهــری، 1371(. هم چنیــن درک مفاهیم 
سیاســی و ارائه تحلیل های منطقی از رویدادها و مســائل سیاســی ریشه در مکتب 
فلســفی رئالیســم دارد )احمدی و همکاران، 1397(، بر این اســاس اگر بپذیریم که 
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  تربیت سیاســی همچون سایر ساحت های  تربیتی جریانی هدفمند است که غایت آن 
هدایت فرد و جامعه در جهت مصالح دنیوی و اخروی است باید توحید محور بوده 
و به عبارت دیگر مبنای آن برگرفته از کام الهی باشــد )داوودی و فاضلی دهکردی، 
1394( تا با  ترکیب مبانی اسامی با و واقع گرایی به  تربیت صحیح و منطقی سیاسی 
دانش آموزان جهت دهد. مبنای فلســفی برنامة درســی   تربیت سیاســی باید بر اساس 
آموزه هــای اســامی به بنیان های معرفت شناســی، هستی شناســی و انسان شناســی 
بپردازد )احمدی وهمکاران،1397(. به منظور تشــریح بهتر مفهوم رئالیســم اسامی 
به عنوان مبنای فلسفی برنامة درسی   تربیت سیاسی می توان گفت که فیلسوفان اسامی 
معتقدنــد غیر از جهان مادی، حقایقی وجود دارد کــه بهرة آن ها از واقعیت کمتر از 
مادیات نیســت و بلکه بیشتر و واالتر است. باالترین موجود، وجود حق تعالی است 
که در عین مادی نبودن، واقعیت بخش هر امر واقعی اســت. در رئالیســم اســامی، 
در عیــن اعتراف به وجود مادی، وجود غیرمادی و مجرد نیز ثابت می شــود و وجود 
حق تعالی واجــب الوجود  و وجود بــا لذات تعریف می گردد کــه محور همه عالم 
اســت. از ســوی دیگر مبانی  تربیت سیاســی در پژوهش های مختلف مانند پژوهش 
حمیــد زاده و همکاران )1395( شــامل حق، فطرت، تعقــل، هدایت و رحمت و در 
پژوهش داودی و فاضلی دهکردی )1394( شــامل توحید محوری، عدالت محوری، 
اســتقال و تأکید به امربه معروف و نهی از منکر اســت که بیانگر نقش مهم و اساسی 
اســام در تدوین مبنای فلسفی برنامة درسی  تربیت سیاســی دارد که در  این پژوهش 
از منظر متخصصان رئالیســم اســامی مبنای فلســفی برنامة درسی  تربیت سیاســی را 
شــکل می دهد. بر  این اساس پیشــنهاد می گردد که در طراحی و تدوین برنامة درسی 

  تربیت سیاســی به مبانی فلسفی رئالیسم اسامی توجه شود.
 نتایج نشــان داد، نظریه مطلوب برنامة درســی   تربیت سیاسی دورة متوسطه اول، 
نظریه تحول گرا اســت. نظریه تحول گرا، نه به دنبال تربیت افراد مطیع، بلكه به دنبال 
ســاختن انسان های مسئول است. بر اساس این نظریه، مهم ترین هدف تربیت سیاسى 
می تواند ایجاد تحول در فرهنگ سیاســى و ایجاد خلق وخوی سیاســى جدید و ایجاد 
باورهایى در انسان باشد كه عاوه بر اینکه به او در فهم مسائل سیاسى كمك می کند، 
او را به فردى داراى احساس مســؤولیت اجتماعى تبدیل كند )رنجبر، 1387(.  این 
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یافته با نتایج پژوهش های )Li , 2017( و بذرگر و شــهریاری )1399( و یوســف زاده 
چوســری)1396( هم خوانی دارد. در تبیین این یافته می تــوان گفت این نظریه مبتنی 
بر فلســفه مســلط اجتماعی است که منجر به ســواد و آگاهی های انتقادی می شود و 
در افراد نوعی حساســیت و بیداری نسبت به مســائل جامعه و محیط پیرامون ایجاد 
می کنــد و هم چنین دفاع از آزادی های مشــروع و پرورش هویــت جمعی و احترام 
بــه تضاد عایــق را مورد تأکید قــرار می دهد. در ایــن نظریه با نگاهــي انتقادي به 
تعلیم و تربیت به همه گروه ها و به ویژه گروه هایي كه در حاشــیه قرار گرفته اند توجه 
می شود و این افراد که به  دلیل مسائل سیاسی، نژادپرستي و جنسیت گرایي )شكاري، 
احمدآبــادي آراني و فتاحي،1393( در حاشــیه قرار دارند بــا آموزش رهایی بخش 
مبتني بر آگاهي انتقادي و كنش فرهنگي، بازگشــت به شــأن واقعي خود را جستجو 
می نمایــد.  این نظریه به دنبال تربیت افراد به شــكلي مســئول، انتقــادي، خودآگاه و 
داراي فعالیت رهایی بخش اســت )قلتاش،1391( و بر نقش بسیار مهم برنامة درسی 
پنهان در  تربیت سیاســی دانش آموزان توجه می کند. بر این اســاس پیشنهاد می شود که 
در بافــت فیزیکــی و اجتماعی مدارس فرصت های تعامل و ارتباط غیررســمی بین 
دانش آموزان و معلمان فراهم شــود و در تدوین قوانین و مقررات و اجرای آن ها تا 

حد امکان مشــوق هایی برای مشارکت بیشتر دانش آموزان در نظر گرفته شود.
نتایج پژوهش نشان داد در بخش ساختار مفهومی مدل برنامة درسی  تربیت سیاسی، 
 تربیت شــهروندانی منتقد و مســتقل، آگاهی و عمل آگاهانه، توانمندسازی و قدرت 
بخشــیدن به دانش آموزان، حقوق شهروندی و آشنایی افراد با حقوق و مسئولیت ها، 
قانون مداری، قدرت انتخاب، مســئولیت پذیری، آزادی، میهن دوســتی، دموکراسی، 
عدالت، اســتقال و تفکر انتقادی، بازنگری در نقش مدرســه و ارتباط آن با جامعه 
و حکومت، برنامة درســی پنهــان، حذف برخی از بدعت هــا و توجه به ارزش های 
فرهنگی و اســامی مورد تأکید اســت.  این یافته با نتایج پژوهش وفایی و همکاران 
)1396( که در پژوهش خود نشــان دادند در ســند تحول بنیادین بر تعامل شایســته 
با نهاد دولت و ســــایر نهادهاي مدني و سیاســي، رعایت قانون، مســئولیت پذیری، 
مشــاركت اجتماعــي و سیاســي، عدالت اجتماعــي، درك و تعامل میــان فرهنگي، 
تفاهم بین المللی، حفــــظ وحدت و تفاهم ملي در  تربیت سیاســی تأکید شــده و این 
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ساحت هرگونه استبداد و دیكتاتوري را نفي مي كند و پژوهش یاری قلی و ضرغامی 
)1393( کــه بر عدالــت به عنوان مفاهیم مورد توجه در  تربیت سیاســی تأکید دارند و 
پژوهش هــای بذرگــر و شــهریاری )1399(، طباطبایــی )1397( هم خوانی دارد. از 
موارد مهمی که در این مدل مورد تأکید واقع شــده اســت توجه به نقش برنامة درسی 
پنهــان در بهبود کیفیت  تربیت سیاســی دانش آموزان می باشــد. بر اســاس یافته های 
پژوهش در بخش ســاختار ســازمان دهی مــدل برنامة درسی  تربیت سیاســی، مفاهیم 
برنامة درسی  تربیت سیاســی به شیوه بین رشته ای و تلفیق در یادگیرندگان )وحدت در 
آموخته ها( ســازمان دهی می شــود تا کیفیت یادگیری مفاهیــم در دانش آموزان بهبود 
یابــد.  ایــن یافته با نتایــج پژوهش جعفری ثانــی، کرمی و پاک مهــر )1392( که بر 
ضرورت تلفیق به شیوه بین رشته ای و تلفیق در یادگیرندگان به عنوان یکی از بهترین 
شــیوه های تلفیق موضوعات علوم انســانی تأکید دارند، هم خوانی دارد. بر اســاس 
یافته هــای پژوهش در بخش ســاختار نحوی مدل برنامة درسی  تربیت سیاســی برای 
پژوهش درباره مســائل برنامه درس سیاسی اســتفاده از روش انتقادی رهایی بخش 
پیشنهاد می گردد.  این یافته با نتایج پژوهش یوسف زاده چوسری)1396( که نشان داد 
باید روش پژوهش برنامة درسی  تربیت سیاسی پدیدارشناسانه باشد، هم خوانی ندارد 
و با نتایج وفایی و همکاران )1396( و )Li , 2017( که نشــان دادند برنامة درســی در 
عصر پست مدرن باید با نگاه انتقادی و با روش رهایی بخش به دنبال ایجاد جامعه ای 
آرمانــی باشــد، هم خوانی دارد. در تبیین ایــن یافته می توان گفت کــه از آنجایی که 
از هدف اصلی برنامة درسی  تربیت سیاســی، پرورش تفکر انتقادی، آگاهی بخشــی و 
رهایی اســت، روش انتقادی رهایی بخش می تواند در تحقق این اهداف مفید باشــد. 
بــا توجه به یافته های پژوهش پیشــنهاد می گردد که ســازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشــی، مفاهیم  تربیت سیاســی را در قالب زندگینامه و شــرح حال اســطوره ها و 
شــخصیت های ملی و انقابی در برنامة درســی با زبان قصه، داستان با شیوه تلفیقی 
ارائه نماید و بســتر پژوهش های تفســیری و انتقادی پیرامون مباحث  تربیت سیاسی 

را فراهم سازد
نتایج پژوهش درباره عناصر نه گانه برنامة درســی سیاسی بر مبنای ساحت تربیت 
 اجتماعی - سیاســی سند تحول بنیادین نشــان داد که اهداف مطلوب برنامة  درسی
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  تربیت سیاسی شامل: افزایش قدرت اصاح و انتقاد اجتماعی، افزایش سواد سیاسی، 
افزایش عدالت اجتماعی، افزایش قدرت انتخاب و بهبود مهارت های تصمیم گیری، 
افزایش حس میهن دوســتی، تأکید بر بیدار گری و آگاه سازی، تأکید بر قانون مداری 
تأکید بر مســئولیت پذیری، تأکید بر اســتقال تفکر انتقادی، تأکید بر جراتمند سازی 
و توانمندســازی، تأکیــد بــر حق طلبی، تأکید بر بصیــرت و تدبیر، تأکیــد بر آزادی 
و آزادگــی، تأکید بر مشــارکت همه جانبه می باشــد.  این یافته بــا نتایج پژوهش های 
 )Xu& Li, 2017( )Acosta , 2015( ،)1391( سلحشــوری وهمکاران ،)نصیری )1392
هم خوانــی دارد و بــا پژوهــش )Dill and Elliot, 2019( هم خوانی نــدارد. در تبیین 
یافته حاضر می توان گفت که از آنجایی که نظریه انتقادي، با آگاه ســازی کارگزاران، 
در تشــخیص منافع و عایق حقیقی افراد، به آن ها یاري می رســاند و نظریه نقادي 
ذاتــًا ماهیــت رهایی بخش دارد، یعنــی کارگزاران را از قید نوعــی اجبار و اضطرار 
کــه حداقل بخشــی از آن خودخواســته و خود تحمیلی اســت، رهــا می کند. نتایج 
نشــان داد، محتوی مطلوب برنامة درسی  تربیت سیاســی نیز باید شــامل ویژگی هایی 
چــون: باید چندبعدی، چندگانه، تعاملــی، مذاکره ای، انتقادی و مبتنی بر گفتمان های 
مختلف باشــد و بر مفاهیم سیاســی در قالب داســتان ، قصه و شــعر، توجه به تضاد 
عایــق، توجه فعالیت های گروهی و اســتفاده از مباحث چالــش برانگیز و نیازمند 
گفتمان تأکید نماید که این یافته با نتیجه پژوهش یوســف زاده چوســری )1396( که 
 بر چندگانه بودن محتوی برنامة درسی  تربیت سیاسی تأکید داشت و هم چنین پژوهش 
)Zhang, 2015( که بر انتقادی بودن محتوا تأکید دارد، هم خوانی دارد. پیشنهاد می گردد 

که در برنامة درسی فرصت خود اظهاری و گفتمان انتقادی برای دانش آموزان فراهم 
شــود و مدرســه به جامعه کوچک دموکراتیک تبدیل شود و در آن بر مشارکت همه  

دانش آموزان از گروهای مختلف تأکید شود.
 نتایج نشــان داد راهبردهای یاددهی یادگیری در برنامة درسی  تربیت سیاسی باید 
شــامل راهبردهای مشــارکتی، دانش آموز محور، محاکم قضایــی و روش گفتمان و 
مذاکــره باشــد.  این یافتــه با نتایج پژوهــش بذرگر و شــهریاری )1399( و نصیری 
)1392( که بر اســتفاده از راهبردهای فعال و مشــارکتی در آموزش و یادگیری تأکید 
دارد و پژوهــش )Yu, 2013( و پژوهش )Li, 2017( که بر تدریس گفت وگو محور در 
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برنامة درسی  تربیت سیاســی تأکید دارد، هم خوانی دارد. همان طور که )Yu, 2013( بیان 
می کند روش های گفتگو محور و مشــارکتی از پتانســیل بســیار باالیی برای تعمیق 
بخشــید به دانش، نگرش و مهارت های سیاســی دانش آموزان دارد. با توجه به یافته 
پژوهش درباره کیفیت راهبردهای یاددهی یادگیری پیشنهاد می گردد که از راهبردهای 
یاددهی یادگیری مناســب با  تربیت سیاسی مانند آموزش به شیوه محاکم قضایی و کار 
گروهی در مدارس از طریــق  تربیت معلمان با صاحیت، کاهش تعداد دانش آموزان 
در کاس و آگاه ســازی اولیا مدرسه، بسترسازی شود. پیشنهاد می گردد که مهارت و 
توانایی معلمان در اســتفاده از راهبردهای یاددهی یادگیری مناسب  تربیت سیاسی در 

پژوهشی مورد بررسی قرار گیرد.
 نتایــج نشــان داد در بحث مــواد و منابع آموزشــی بایــد بر اســتفاده از منابع 
متنــوع، عدالــت در توزیع منابع و وجود منابع متکثر و چندگانه دیداری، شــنیداری 
و... تأکیــد گــردد.  ایــن یافتــه با نتایــج پژوهش یوســف زاده چوســری )1396( و 
پژوهش)Wucheng and et al, 2016( که نشــان دادند منابع آموزشی نقش تأثیرگذاری 
در برنامة درسی  تربیت سیاســی دارنــد، هم خوانی دارد. کثرت منابع ســبب می شــود 
تــا دانش آمــوزان با تفاوت های فردی مختلف و بر اســاس عایق خــود به فعالیت 
بپردازند و ضمن کمک به مشــارکت همه دانش آموزان، عدالت آموزشــی نیز محقق 
می گــردد. در عنصــر فعالیت هــای یادگیــری باید بر خــود انتقادی، خــود آغازی، 
حساســیت نســبت به محیط پیرامون، مشــارکت و بهبود مهارت های تفکر انتقادی 
تأکیــد کنــد.  این یافته با نتایج پژوهش )Li, 2017( که نشــان داد   تربیت سیاســی باید 
بــر مشــارکت فعال دانش آموزان و خــود انتقادی تأکید کنــد، هم خوانی دارد. نتایج 
پژوهش نشــان داد که در گروه بندی دانش آموزان در برنامة درسی  تربیت سیاســی نیز 
بایــد تاش شــود تا افراد بــا دیدگاه های مختلف در کنار هم قــرار گیرند و با تأکید 
بــر مهارت های کار گروهی، به دانش آموزان به حاشــیه رانده شــده و خجالتی و با 
اعتمادبه نفــس پایین توجه گردد.  این یافته با پژوهش )صالحی،1394( و )شــكاري 
و همــکاران،1393( هم خوانــی دارد. از منظر انتقادی تعلیــم و تربیت درصدد  ایجاد 
جامعه دموكراتیك مســاوات خواه است که یکی از مهم ترین چالش های آن افراد به 
حاشــیه رانده شده می باشند. نتایج پژوهش نشان داد که محیط و فضای آموزشی در 
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ارائــه مــدل برنامــه درســی تربیــت سیاســی بر اســاس 
ســاحت تربیت اجتماعي - سیاسي ســند تحول بنیادين 

آموزش وپرورش برای دانش آموزان دوره متوسطه اول

مدل برنامة درسی  تربیت سیاســی باید با تصاویر ملی و حماســی آراسته شده و ضمن 
تحریک حس زیبایی شناســانه دانش آموزان، آن ها را به مدرســه، کشور و میهن خود 
عاقه منــد کند. نتایج پژوهش نشــان داد که در مدل برنامة درسی  تربیت سیاســی باید 
زمان کافی برای پرداختن به برنامة درسی  تربیت سیاســی در نظر گرفته شود و در  این 
زمینــه برنامه زمانی از انعطاف الزم برخوردار باشــد و زمان کافی برای فعالیت های 
فوق برنامه در نظر گرفته شود.  این یافته با نتایج پژوهش راکر، پایر و کولمان )1999( 
که بــر نقش مهم زمان و فعالیت های فوق برنامه در عاقه مند شــدن دانش آموزان به 
فعالیت های سیاسی و یادگیری مهارت های تیمی تأکید دارند، هم خوانی دارد. بر این 
اساس پیشــنهاد می گردد از تصاویر و نمادهای ملی- میهنی در طراحی و زیباسازی 
محیط های آموزشــی استفاده شود و فعالیت های فوق برنامه، جشن های ملی در اعیاد 
شــکوه برگزار شود. در  و مناســبت های ملی با مشــارکت دانش آموزان و به شکل با
بعد ارزشــیابی نتایج نشان داد که ارزشــیابی برنامة درسی  تربیت سیاسی باید مبتنی بر 
خود ارزشــیابی، هم ارزشیابی و ارزشــیابی گروهی باشد.  این یافته با نتایج پژوهش 
یاری قلی و ضرغامی )1393( که نشــان داد خود ارزشیابی می تواند موجب افزایش 
مســئولیت پذیری و تعهــد دانش آموزان گــردد، هم خوانی دارد. در تبییــن  این یافته 
می تــوان گفت کــه بر مبنای آموزه های دین اســام باید فراگیــران را طوری  تربیت 
نمود که هرکس مســئولیت اعمال خود را بپذیرد و به خود محاســبه گری بپردازد و 
خودکنترلی داشــته باشــد و نیاز به کنترل بیرونی نداشته باشد. نتایج نشان داد که در 
مدل برنامة درسی  تربیت سیاسی دروس مطالعات اجتماعی، فارسی، مهارت نوشتاری 
و فرهنــگ و هنر می توانند به افزایش ســواد، بینش و نگرش سیاســی دانش آموزان 
کمــک کنند.  این یافتــه با نتایج پژوهش حاجیانی، صالحــی امیری و محمد ظاهری 
)1395( و پژوهــش نادری و ابراهیمــی )1391( که بر نقش مهم مطالعات اجتماعی 
در  تربیت بعد ملی و سیاســی تأکید داشــتند، هم خوانی دارد. در این دروس می توان 
با معرفی فعالیت های سیاســی، مفاخر و چهره  های ملی، نظریه ها سیاســی و تشریح 
تاریخچــه هویت ملی در قالب گفتمان های انتقادی و موضوعات آزاد و با اســتفاده 
از زبان قصه، طنز، داســتان های حماسی و ملی و اشعار و ادبیات متناسب با شرایط 
ســنی دانش آموزان، آن ها را بــه اظهارنظر و بیان دیدگاه های خــود پیرامون عناوین 
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مرتبط با برنامة درسی  تربیت سیاسی سوق داد.
به طور کلی می توان گفت، مدل برنامة درسی  تربیت سیاسی با نگاهی جامع االطراف 
باید به دنبال بهبود دانش، نگرش وتوانش تحلیل های سیاســی دانش آموزان به عنوان 
شــهروند مســئول و متعامل باشــد. بر همین اساس پیشنهاد می شــود که در مدارس 
فرصت های تعامل و ارتباط غیررســمی بین دانش آموزان و معلمان فراهم شود و در 
تدوین قوانین و مقررات و اجرای آن ها تا حد امکان مشــوق هایی برای مشــارکت 
بیشتر دانش آموزان در نظر گرفته شود. همانند اغلب پژوهش های کیفی، این پژوهش، 
بــا محدودیت هایی همچون عدم همــکاری برخی از متخصصان و اعضا گره تألیف، 
مشکل هماهنگی جهت مصاحبه با متخصصان، رعایت برخی از ماحظات در پاسخ 

به سؤاالت با توجه به عنوان پژوهش اشاره نمود.
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Developing A Political Education Curriculum Model 
Based on the Social- Political Education Domain of 
Fundamental Reform Document of Education For 

Iranian Junior High School Students

This study was conducted with the aim of developing a political education 
curriculum model based on the social- political education domain of Fundamental 
Reform Document of Education for Iranian junior high school students, using a 
quantitaive research method. To select the sample based on a targeted sampling 
method and principle of reaching saturation in qualitative research, 14 specialists, 
9 members of the textbook writing group and 6 heads of the teachers′ groups 
were selected. The data collection tool was semi- structured interview. For 
data analysis, qualitative analysis methods such as categories content analysis 
and theme analysis were used. The results showed that the philosophical bases 
of the curriculum model are political education of Islamic realism, the ideal 
theory of curriculum, the evolutionist theory, the conceptual structure of the 
political curriculum including justice, self- esteem, law enforcement, selection, 
responsibility,  identifying the duties of political institutions, participation, 
patriotism; and that the curriculum organization structure is integrative (unity 
within the learner) and the syntactic structure of the political curriculum  is 
interpretative and critical. In response to these findings, the quality of the nine 
elements of the political curriculum was investigated and confirmed by the 
authorities; and finally the results showed that social studies, Persian language, 
writing skills, and culture and art have the greatest potential for addressing 
the political curriculum in junior high school. As a result, it can be said that 
the comprehensiveness and attention to the effective elements of the political 
curriculum is one of the most important features of the political curriculum 
model which can help to improve the level of knowledge, attitude and political 
insight of junior high school students.  
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Political Curriculum, Political Education, Junior High School, Fundamental Reform 
Document of Education.
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Zahra Sadat Nayyeri-Pur 1     Maryam Baradaran, Ph.D 2 

Requirements of Organizational Support  
Perceived in Righteous School in the Fundamental 

Reform Document of Education

Realization of ‘School in 2025 Outlook’ requires human resource management to 
build commitment, loyalty, trust and productivity. Therefore, the present study, 
in the year 2017- 2018, explores the organizational support requirements of the 
school outlined in the Fundamental Reform Document of Education using a 
concurrent nesting approach. First, by analyzing upper hand education documents 
and semi- structured interviews with 13 key informants and educational system 
experts, the perceived organizational support requirements perceived in HRM 
subsystems were extracted. For in- depth study of the phenomena and testing 
the findings of the qualitative method, Mofid educational complex was selected 
as an example working in accordance with the Outlook goals, and through 
Eisenberg standard questionnaire )1986( the perceived organizational support 
results were investigated among 118 employees and teachers. According to 
the research findings obtained in 4 human resource management subsystems 
)provision and adjustment, improvement, maintenance and application(, 
the school educational leadership, when based on goodwill, creates a moral 
climate at school and a moral commitment in staff; and this provides perceived 
organizational support framework. Although justice is important and needs to 
be considered in mechanisms, especially financial ones (in provision, allocation 
and consumption(, human dignity is a strategy for establishing a relationship of 
goodness and justice between leadership and the individual. Also, designing a 
compensation system in a way that can satisfy all members with a full- scale and 
comprehensive approach requires diversity and commitment

Keywords:
Perceived Organizational Support, Justice, Organizational Commitment, Righteous 
School, Fundamental Reform Document of Education

1. Graduate in Educational Management, Department of Educational Sciences, Female Campus in 
Imam Sadeq University, Tehran, Iran.
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Investigating the Extent to Which the Islamic Norms 
Are Parcticed by the Male Students in High School 

from the Teachers’ and School Principals’ Viewpoints 
and Providing Practical Solutions

The main purpose of this paper is to investigate the extent to which the Islamic 
norms are parcticed by male students in seinor high school from the teachers’ 
and school principals’ viewpoints. Its other purpose is to provide some practical 
solutions so that it can encourage students to practice and observe the Islamic norms. 
Considering the nature of the subject and the objectives of the study, the research 
method is a combination of exploratory- type. Thus, for the qualitative stage, a 
sample of 16 experts and 15 students were selected for the interview by using the 
targeted sampling method. The statistical population of this study in the quantitative 
phase included all teachers, principals and deputies of the senior high schools in 
Tehran in the academic year 2015- 2016. Based on the Kerjesi and Morgan table, 
270 subjects were selected from among teachers, principals and deputies of senior 
high schools by random cluster sampling method. The necessary data collection tool 
of the qualitative phase was a semi- structured interview in two levels )of experts 
and students( and the tool of the quantitative stage was the scale for gradation of the 
teachers, principals and deputies. In the quantitative phase, the data were analyzed 
using the descriptive and inferential statistics )single- sample t- test(; and in the 
qualitative section, the data were analyzed using open, central and selective coding. 
The results showed that from the viewpoint of teachers and school principals and 
deputies, male students of senior high schools, observe above average,the Islamic 
norms in dimensions of dress and appearance, respect for religious rites, etiquette 
and respect for principals, teachers and others school staff, respect for ethics and 
good behavior with other students, observing the hygiene and cleanliness of the 
school space, and not neglecting their duties. The findings also showed that from 
the viewpoint of teachers, school principals and deputies, respecting students by the 
teachers, principals and school staff as a pattern of behavior, promoting respect for the 
teachers in the family and local and national media, increasing students’ awareness 
about Islamic ethics through continuous education of family and school, and informing 
students about their duties by family and school are among the most important 
practical solutions to encourage students to practice and observe Islamic norms.
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Islamic norms, students, moral values, high school
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Javad Keyhan, Ph.D. 1 

Designing a Model of Religious Education 
 Strategies for Preschool Children in the Family 

(Mixed Research)

The purpose of this study was to design and fit a model of children’s 
religious education strategies in families.The research method is mixed 
)compound( with qualitative- quantitative design. The research population 
consisted of all parents of preschool students in Urmia city, 14 of whom 
were selected purposefully and through theoretical data saturation rule. Data 
collection tool in the qualitative section was semi- structured interviews 
and in the quantitative part was a questionnaire. After parental consent, 
the interviews were anonymously recorded and transcribed. In the second 
part, 222 parents were selected by simple random sampling and answered 
the questionnaires. To analyze the data in the qualitative analysis, the four- 
step method by Powell and Renner )2003( and in the quantitative part the 
structural equation model were used. The software used in the qualitative 
section was MAXQDA10 and in the quantitative analysis, SPSS16 and 
AMOS21 softwares were used. According to the results of the qualitative 
research, parents use four major strategies of “modeling”, “Islamic 
lifestyle”, “educational media” and “religious environments and occasions” 
to teach their children religion. The findings of the structural equation model 
showed that the four strategies of the conceptual model of research fitted 
and influenced the variations of parents”methods for teaching religion to 
their children; besides, the “modeling and “lifestyle” parameters were the 
most influencial ones. Considering the findings of this sytudy, it is suggested 
that parents use the religious education strategies presented in this study to 
preschool children.

Keywords:
 Parental Involvement, Religious Education Strategies, Preschool Children
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The Relationship between the Parents' and Teachers' 
Spiritual Intelligence and Happiness of Elementary 

School Students: Mediating Role of Students' 
Spiritual Well- Being

The purpose of this study was to determine the mediating effect of school 
students’ spiritual well- being in the relationship of the spiritual intelligence 
of parents and teachers with the students’ happiness. The research was of 
descriptive- correlational design and its statistical population included all 
school students (male and female) in the fifth and sixth grade of elementary 
school in Shiraz city in the school year 2017- 2018. The research sample 
was selected through systematic random sampling. The teachers and parents 
responded to King’s Spiritual Intelligence Self Report Inventory )2008( and 
the student responded to Spiritual Well- Being Questionnaire by Paloutzian 
and Ellison )1991( and Oxford Happiness Questionnaire )2002(. The 
calculations demonstrated the reliability )Cronbach’s alpha( of the tools 
used. The research hypotheses were analyzed using SPSS 23 and AMOS22 
software. The results showed that the effect of spiritual intelligence of teachers 
and parents on students’ spiritual well- being was significant. Also, the effect 
of spiritual intelligence of teachers and parents on students’ happiness was 
significant. The results showed that students’ spiritual well- being had a 
positive and significant effect on their happiness. The results of mediation 
analysis showed that the indirect effect of teachers’ spiritual intelligence on 
student happiness was significant. Moreover, the results indicated that the 
indirect effect of parents’ spiritual intelligence on student happiness was also 
significant. Finally, the findings indicated the effect of spirituality of effective 
people such as teachers and parents on students’ spiritual well- being as well 
as their happiness and confirmed the need to pay attention to spirituality in 
life.

Keywords:
 Parents’ Spiritual Intelligence, Teachers’ Spiritual Intelligence, Students’ spiritual 
well- being, Students’ Happiness
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The purpose of this study was to determine the effectiveness of teaching 
planning based on spirituality and Islamic teachings on anxiety and academic 
resiliency of senior high school male students. This study was a semi- 
experimental one with pre- test and post- test as well as control group. The 
statistical population of this study consisted of all senior high school male 
students in Tabriz in academic year 2019- 2020. Multistage cluster sampling 
was used to select the sample. For this purpose, 40 students were selected 
after the screening and were randomly assigned to experimental and control 
groups. Then, 10 training sessions were conducted for the experimental group, 
and the control group did not receive any training. Pre- test and post- test 
were conducted using exam anxiety and academic resiliency questionnaires. 
The data were then analyzed using covariance analysis. The results of data 
analysis showed that teaching spirituality- based curriculum and the Islamic 
teachings had an effect on reducing academic anxiety and increasing students, 
academic resilience.

Keywords:
academic anxiety, academic resiliency, spirituality and Islamic teachings, students
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