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n درصورتارائهمقالهبهنشريهايديگر،پيگيريآندراينفصلنامهمتوقفميشود.
n هيئتعلمیفصلنامهدرپذيرش،ردواصالحمقالههاآزاداستومقالههایرسيدهمسترد

نمیشود.
n مسؤوليتديدگاههاونظريههايارائهشدهبهعهدهنويسندگانمقالههاست.  

ويژگي هاي ساختاري و صوري مقاالت
n مقالهحداكثر25صفحهA 4درمحيطwordباقلملوتوسوباارکانزيرتنظيموبهپستالكترونيك

فصلنامهارسالشود.اينارکانعبارتانداز:
n چكيده:بهزبانفارسيوهمانگليسيدرحدود200تا250كلمه.
n کليدواژهها:بهترتيباهميتوارتباطباموضوع)3تا5مورد(.

n مقدمه:ش��املمبانینظریوپيشينه،شرحمساله،ضرورتبررسی،مدلنظری،اهداف،پرسشهايا
فرضيهها.

n روشپژوهش:شاملمعرفیروشجامعهآماریياجامعهتحليلی،نمونه،روشنمونهگيری،حجمنمونه،
ابزارپژوهش،روشتحليلدادههاوچگونگیانجامپژوهش.

n يافتهها:ش��املروشهایآماری،جداول،نمودارها،اش��کال،درصورتاستفادهازجدول،نمودارو
اشکالمندرجاتآنهاروشنوشمارهگذاریشدهباشد.عنواننمودارها،شکلهاوجدولهابهصورت

تخصصینوشتهشود.
n بحثونتيجهگيری:)مقايسهيافتههاباپيشينهياتطبيقبامبانینظری،استخراجهمسويیهاوناهمسويی

وتفسير(.
n پيشنهادها:)ارائهراهکارهايیبرایحلمشکالتشناسايیشدهوپژوهشهایآينده(.

n محدوديتها

منابع:
n اطالعاتمربوطبهمنابعدرپايانمقاله،بهترتيبالفبايي،باذكرنامخانوادگيونامنويسنده،سالانتشار،
عنوانمنبع،ناممترجممنبع)درصورتيكهترجمهفارسيآنچاپشدهاست(،محلانتشارونامناشربه
تفكيكمنابعفارسيوانگليسيوبراساسسبكAPAتنظيمشود.درمتنمقاله،نامخانوادگينويسنده
وسالانتشاركتابهاومنابعمورداستفادهداخلپرانتزذكرشود.درصورتيكهمطلبيازنويسندهيا

محققينقلشدهاست،شمارهصفحهاثروينيزذكرشود.
n درمقاالتبرگرفتهازپاياننامه،ذكرپاياننامه،نامدانشگاهوناماستادراهنماالزامياست.

n معادلخارجيكلمات)اسامي/عالئماختصاري(درپاورقيدرجگردد.
n اطالعاتمربوطبهمؤلفيامترجمشامل:نام،نامخانوادگي،ميزانتحصيالت،رشتهتحصيلي،درجه
علمي،آخرينسمت،آدرسمحلكاريامنزل،تلفنتماس،نمابروپستالكترونيكيبههمراهمقاله

ضميمهشود.

اطالعات مربوط به فصلنامه 
و شرايط پذيرش مقاالت

اهداف انتشار
1.نشروگسترشديدگاههاينظري،تحليليويافتههايپژوهشيدرحوزهبنيادها،خطمشيهاوعملدرتعليم

وتربيتاسالمي.
2.تبيينچالشهايفرارويتعليموتربيتاسالميوارائهراهكارهايپژوهشبنيان.

3.گسترشدانشوبهسازينگرشانديشمندان،برنامهريزانوكارگزارانحوزهتعليموتربيتاسالمي.
4.ترغيبپژوهشگرانبرايانجامپژوهشدرحوزهتعليموتربيتاسالمي.
5.گسترشتعاملوتبادلانديشهبينصاحبنظرانتعليموتربيتاسالمي.

6.اشاعهوكاربستدانشتعليموتربيتاسالميدرآموزشوپرورش.

محورهاي موضوعي 
1.ساحتهايتعليموتربيتاسالمي:تعليموتربيتاعتقادي،عباديواخالقي؛تعليموتربيتاجتماعي
وسياسي؛تعليموتربيتزيستيوبدني؛تعليموتربيتزيباشناختيوهنري؛تعليموتربيتاقتصاديو

حرفهاي؛تعليموتربيتعلميوفناورانه.
2.اشاعهوگسترشدانشتعليموتربيتاسالمیکاربردی.

3.بررسیچالشهایتعليموتربيتاسالمیوارائهراهکارهایمناسببرایبهبودآن.
4.بررس��يواحياءميراثتربيتياس��المواستخراجآنازمتوناس��الميوسيرهمعصومين)ع(باتأكيدبر

كاربرديكردنآنها.
5.بررسي،تبيينونقدمكاتبونظريههايتعليموتربيتاسالمي.

6.بررسیمناسباتتعليموتربيتاسالمیباتحوالتفرهنگی�اجتماعیمعاصروفناوریهایجديد.
7.روششناسيپژوهشدرحوزهتربيتاسالمي.

8.ارزشيابيازهدفها،برنامههاوروشهايجاريتعليموتربيتاسالميدرمدارس.

شرايط پذيرش مقاالت
مقاالتارساليبايدواجدشرايطذيلباشند:

n درچارچوبهدفهاموضوعهاياعالمشدهباشد.
n حاويمطالبنو،مفيدوکاربردیبرايآموزشوپرورشجمهورياسالميايرانباشد.

n براساسروشهايعلميتدوينشدهباشد.
n بااصولاخالقي،ديني،اعتقادي،مليوفرهنگيكشورمغايرتنداشتهباشد.

n درنشرياتديگرچاپنشدهباشد.
n نثرمقالهوشيوايينگارشازجملهمعيارهايمهمداوريمقالهاست.

توجه:
هر مقاله باید بر اساس یافته هاي خود پیشنهادات مشخص و كاربردي 

براي مخاطبین و دست اندركاران تعلیم وتربیت ارائه كند.
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سخن سردبير 
اش��اعهروشهايپژوهشدرحوزهمسائلكاربرديتعليموتربيت
اس��الميازجملهفرصتهايياستكهبهتوس��عهفرهنگپژوهشدر
اي��نحوزهمنجرخواهدش��د.پژوهشه��ایکاربردیب��هعنوانيکی
ازگس��تردهترينانواعرويكردهايپژوهش��یدرح��وزهتعليموتربيت
اس��المیاستکهازديربازمورداس��تقبالپژوهشگراناينحوزهقرار
داش��تهاس��ت.بهعبارتديگ��ر،پژوهشهایاينح��وزهتوجهطيف
گس��تردهايازپژوهشگرانحوزهعلومانس��انیازجملهروانشناسان،
جامعهشناس��ان،اقتصاددانان،متخصصانعلومسياسی،متخصصانعلوم
تربيتی،فلس��فهتعليموتربيت،مديريتآموزش��ی،برنامهريزاندرسی،
برنامهريزانآموزشی،متخصصانسنجشواندازهگيریو...کهعالقمند
بهپژوهشومطالعهدرحوزهمس��ائلکاربردیتعليموتربيتاس��المی
هستندرابهخودجلبكردهاست.چنينموقعيتگستردهاياينسؤال
اساس��یرابهذهنمتبادرميس��ازدکهحدومرزپژوهشهایکاربردی
مس��ائلتعليموتربيتاسالمیکجاست؟پاسخاينسؤالدرگروتبيين
س��همفهومتعليموتربيتاسالمی،پژوهشکاربردیومدلهاياشاعه

وكاربستيافتههايپژوهشياست.
براس��اسفلس��فهتربيتدرجمهوریاسالمیايران،تعليموتربيت
اس��المیبههرگونهفرآيندهدفمندزمينهس��ازتکوينوتعالیپيوسته
هويتافرادانسانیدرجهتهدايتايشانبهسویآمادگیبرایتحقق
مرات��بحياتطيبهدرهم��ةابعاد)ارتباطباخداون��د،ارتباطباخود،
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9 ارتب��اطباديگ��رانوارتباطباطبيعتبرمبنایقرآن،س��نتوعقلبه
س��ویهدفغايیقربمطلقالهی(اطالقمیش��ود.دراينصورت،
تربيتالهینهتنهانخس��تينوبرترينمص��داقاينمعنایعامخواهد
ب��ودبلکهباعنايتبهمفادعبارت»المؤث��رفیالوجوداالاهلل«،تربيت
الهیتنهامصداقاينتعريفمحس��وبمیشودوفعاليتمربيانصرفًا
درذي��لاينتربيت،بااذنواجازةتکوينیاومعنامیيابد.اينتعريف

دربرگيرندهتربيترسمي،عموميوغيررسمياست.
برايناساس،پژوهشهایکاربردیپژوهشهايیهستندکهاززمينه
وبستر،شناختیومعلوماتفراهمشدهتوسطتحقيقاتبنيادی)نظری(
برایرفعنيازمندیهايعملیمورداستفادهقرارمیگيرند.اينتحقيقات،
مبادیشناختیخودراازقوانين،نظريههاونتايجتحقيقاتبنيادیاخذ
ودرپاس��خبهمسائل،مش��کالتودرجهترفعنيازهاانجامونتايج
آندراص��الحام��وروتامينخألهایحوزهنظروعملمورداس��تفاده
قرارميگيرد.درادامه،س��ؤالیکهمجددًامطرحمیش��ودايناستکه
پژوهشه��ایکاربردیرف��عکدامنيازهاراباي��ددراولويتخودقرار

دهد؟نيازهایفوریيانيازهایدرازمدت؟
برایپاس��خبهاينسؤالبايدمدلهایکاربستيافتههایپژوهشی
رابهعنوانمالکمدنظرقراردهيم.الزمبهذکراستمدلهایکاربست
يافتههایپژوهش��یعمدتًاسهدس��تهاندکهعبارتنداز:مدلهایاستفاده

ابزاری،مدلهایاستفادهمفهومیومدلهایاستفادهفرايندی.
مدلهایاس��تفادهابزاریازيافتههایپژوهش��ی:قديمیتريننوع
کاربردازيافتههایپژوهش��ی،مدلهایاس��تفادهاب��زاریازيافتههای
پژوهش��یاس��ت.اينمدلهاکهتعدادآنانهمکمنيس��تبهاس��تفاده
ازيافتههایپژوهش��یبهعنواناس��اسومعياریبرایعملياکاربرد
مس��تقيموخطیازيافتههایپژوهش��یاشارهدارد.اينمدلهااستفاده
ازيافتههایپژوهشیرابرایحلمسائلفوریمدنظرقرارمیدهند.

مدله��ایاس��تفادهمفهوم��یازيافتههایپژوهش��ی:اي��نمدلها
برخالفمدلهایاس��تفادهابزاری،معطوفبهکاربردمستقيموفوری

نتايجنيس��تندبلکهبهتغييرتفکروطرزفکرکاربراناشارهدارند.تصور
برايناس��تکهتأثيرحاصلازايننوعيافتههایپژوهشیزمانبر،اما
پايدارخواهدبود.ايننوعاستفادهبيشتردرسطوحکالناتفاقمیافتد.
ازاينرواينمدلها،استفادهازيافتههایپژوهشیرابرایحلمسائل

درازمدتوپايدارمطرحمیکنند.
مدلاستفادهفرايندیازيافتههایپژوهشی:اينمدلها،زمانیمورد
اس��تفادهقرارميگيرندکهتعاملوهمکاریميانپژوهشگرانوکاربران
پژوهش��یوجودداش��تهباش��د.اينتعاملمیتوانددرمراحلمختلف
انج��امپژوهشوحتیپ��سازپايانآنموردتوجهقرارگيرد.تصوربر
ايناس��تکهباافزايشتعاملها،ايندوگ��روهبانيازهاوويژگیهای
يکديگربيش��ترآش��ناش��دهولذاتوليداتپژوهش��یقابلاستفادهتری

خواهندداشت.
فصلنامهمس��ائلکاربردیتعليموتربيتاسالمیانعكاسياانتشار
نتايجويافتههايهرسهنوعپژوهشهایکاربستی)فوری،درازمدتو
فرايندی(درحوزهتعليموتربيتاس��المیاعمازرسميوغيررسمي
رادردس��تورکارخودقراردادهاس��ت.ازاينروفرصتنش��رچنين
فصلنامهايمغتنماس��توكمكميكندكهتنوعپژوهشهاياينحوزه
بهس��ايرپژوهشگرانحوزهتعليموتربيتاسالميمعرفيوامكاننقد
منصفانهاينپژوهشهافراهموسطحانتظارازاينحوزهوپژوهشهاي

آنروشنشود.
ازاي��نروپژوهش��گاهمطالع��اتآم��وزشوپرورشوب��هتبعآن
پژوهش��كدهتعليموتربيتهمزمانباگس��ترشپژوهشدرحوزههاي
تخصصيعلومتربيتی،نيازهايكاربرديحوزهتعليموتربيتاس��المي
نيزازنظردورنداشتهاست.بهويژهكهبافراهمنمودنزمينهبرايچاپ
اينفصلنامه،فرصتمناسبيبرايپژوهشگراناينحوزهفراهمنموده
اس��تتابتوانندپژوهشرابهعنوانابزاريس��ودمنددرخدمتحوزه
تعليموتربيتاسالميقراردهند.انتظارميرودکهانتشاراينمجموعه
بتوانددرتحكيموترويجيافتههايپژوهشياينحوزهمفيدواقعشود.

سخن سردبیر
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چکيده
هـدف از پژوهش حاضر بررسـی نقـش جهت گیري مذهبي و وضعیـت اقتصاديـ  
اجتماعي در تحول قضاوت اخالقي نوجوانان دانش آموز اسـت. روش پژوهش توصیفي 
اسـت. جامعه مورد مطالعه دانش آموزان نوجوان دختر و پسـر شـاغل بـه تحصیل در 
مدارس شـهر تهران مي باشـند. براي  تعیین  حجم  نمونه  از شـیوة  برآورد انحراف معیار 
نمـرات  جامعة  مورد مطالعه  در آزمون  تبیین موضوعات یا داوري هاي  اخالقي اسـتفاده  
شـده اسـت كه  در مجموع 613 نفر )301 دانش آموز  پایة  سوم  راهنمایي به  عنوان گروه 
سـني اوایل نوجواني، و 312 دانش آموز پایة  سـوم  متوسطه به عنوان گروه سني اواسط 
نوجواني ( با روش  نمونه برداري  تصادفي  خوشـه اي  چند مرحله اي به  عنوان  نمونة  نهایي 
 انتخاب شـدند. ابزار جمـع آوري اطالعات  مقیاس  جهت گیري  مذهبـي و آزمون  تبیین 
 موضوعات  بود كه  به صورت  پرسشـنامه هاي  خودسـنجي  تنظیم   و روایـي و پایایي آن 
توسـط مقیاس هاي روانسنجي احراز شده اسـت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از 
محاسبه ضریب همبستگي و تحلیل واریانس انجام شد. یافته هاي حاصله حاكي از این 
اسـت كه بین جهت گیـری مذهبی درونی و بیرونی همبسـتگی مثبت معناداری وجود 
دارد و میزان این  همبسـتگی نسبتًا باال اسـت. اما همبستگی بین جهت گیری مذهبی 
درونی و بیرونی با تحول اخالقی ناچیز بوده و معنادار نمی باشـد. میزان میانگین نمرات 
تحول اخالقي )اخالق اصولي( برحسب سـطوح مختلف متغیرهاي جهت گیري مذهبي 
درونـي، جهت گیـري مذهبي بیرونـي، و وضعیت اجتماعیـ  اقتصـادی به طور معنا  دار 

متفاوت نیست. 

واژگان كلیدی   :  قضاوت اخالقی، جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی، نوجوانان دانش آموز

دكتر مسلم پرتو *

نقش جهت گیری مذهبی 
ـ    اجتماعي  و وضعیت اقتصادی 

در تحول قضاوت اخالقی 
نوجوانان  دانش آموز

ï تاريخپذيرش:94/8/1 ï تاريخدريافت:94/8/1  

mparto2020@gmail.com .......................................استاديارروان شناسی سالمت، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش *

اميداس��تكهنويس��ندگانازانتقادهايسازندهوراهنماييهايارزنده
متخصصانحوزهتعليموتربيتاسالميبهرهمندگردند.

درآس��تانهانتشارنخستينشمارهفصلنامهشايستهاستاززحمات
وپش��تيبانيهايجن��ابآق��ايدكترعليرضاعصارهسرپرس��تمحترم
پژوهش��گاهمطالعاتآموزشوپرورش،جنابآقايدكترفرهادكريمي
رياس��تمحت��رمپژوهش��كدهتعليموتربي��ت،اعضايمحت��رمهيأت
تحريريه،نويس��ندگان،مشاورانعلميوكارشناساندفترفصلنامهكهدر
تدوينوآمادهسازياينشمارهنهايتهمكاريرابافصلنامهداشتهاند
تش��كروقدردانيبهعملآيد.اميداس��تاينتالشه��اموردرضايت

خداوندمتعالقرارگيرد.
»معصومه صمدی«
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مقدمه 
بحثوبررس��يپيراموناخالق،بهعنوانامريكهازاركانش��ريعتومعيش��ت
محس��وبميشود،درحوزههايمختلفمعارفبشريجرياندارد.براساستعريف
انديشمنداناسالمي،اخالقبهمثابهملكهنفسانياستكهموجبميشودرفتارهاي
متناس��بباآنملكهبهآس��انيوبدونتاملودرنگ،يابهصورتخودكار،ازانسان
سرزند)طباطبايي،1362:123(.اخالقامريفطريوذاتيبرايانساناست.اخالق
نوعيصورتادراكيومعرفتياستكهدردرونانسانقرارداردواورابهكنشو
فعلاخالقيس��وقميدهدومفهومحس��نوقبحرابرايانسانآشكاروقابلدرك
ميس��ازد)طباطبايي،بيتا،ج1: 236(.طبقتعاريفحسنوقبحدومعناينفسانيو
فاعليدارند:حسنيكهفينفسهصفتفعلاستوحسنيكهصفتالزمفعلاست.
بنابراينفعليكهطبعًافعلنادرس��تمحسوبشودوازفاعليصادرشود،صدورش
ناگزيربااعتقادبهحسنبودنفعلصورتگرفتهاست)طباطبايي،1387: 318،317(. 
روانشناس��انیک��هتحولاخالقی1رامطالعهمیکنند،ب��هاخالقبهمثابهاصولو
قواعدمميزهکردارهای"درس��ت"و"نادرس��ت"يااخالقياتعالقهمندنيس��تند،بلکه
بهفرايندهايیکهافرادبراس��اسآنهابهاکتس��ابقواعدنايلمیش��وند،میپردازند
)گروس1999،2(.بس��ياريازنظريههايغالبومس��لطدرحوزةاخالقريش��هدر
فلسفةعقلگرايانهداردكهازافكاروانديشههاياسپينوزا،كانتوديگراننشأتگرفته
است)بهنقلازاسكيتكا،باومنوليتل2009،3(.درزمينهشکلگيریمفاهيماخالقی
وروشهایقضاوتاخالقی-همچونمفاهيممذهبی-ومراحلمختلفتحولآنها،
نتايجتحقيقاتپياژه)1960-1968(نشاندادهاستکهزيرساختهایعملياتینقش
اساسیراايفامیکنندوتحولفکرکودکدراينزمينهنيزازقانونمندیهایعملياتی
پيرویمیکند)دادستان،1376(.رویآوردتحولیپياژهنظامارزشیواخالقی�وبه
طورکلیهرگونهدانش�رايکنظامبناش��دنیتوس��طخودکودکمیداندکهناشیاز
تعاملفعالوتعادلجويانهذهنبامحيطخارجاستکهازخاللدوکنشمکمليعنی

1. moral development
2. Gross
3. Skitka, Bauman & Lytle

درونس��ازی1وبرونس��ازی2صورتمیپذيردوگذرازديگرپيروی3بهخودپيروی4در
پديدايیآنهااجتنابناپذيراس��ت)منصورودادستان،1374(.پسازپياژه،تحقيقات
وس��يعیدراينزمينهتوس��طکهلبرگ)1969(ورست5 )1974(براساسالگویپياژه
انجامومراحلتحولقضاوتاخالقیوعواملمؤثربرآنبطوردقيقتریبررسیشده
اس��ت.ازنظرطرفدارانديدگاهتحولینگر)کهلبرگ،1969(روش��یکهافرادبراساس
آندرمورد"درستی"يکعملدرموقعيتخاصیقضاوتمیکنند،توسطدرکوفهم
تحوليابندهآنهاازمفهومعدالت،تقابلوتعاملمبتنیبرمشارکتوهمکاریهدايت
میش��ود)اسکالفلی،رست،وتوما1985،6(.براس��اسايننوعپژوهش،وبهتبعيت
ازمفروضههايپياژهدرزمينهمراحلتحولش��ناختي،كهلبرگ)1969(برايتوصيف
تحولاخالقييكالگويس��هسطحيشامل:اخالقپيشقراردادي،اخالققراردادي
ياعرفي،واخالقپسقرارداديياپسعرفيكههرس��طحازدومرحلهتش��كيليافته

است،ارائهنمود.
تفک��روپژوهشدربارهروندهايیکهباوره��اورهيافتهایدينیبهخودآگاهی
میرسندوتحوالتیکهازکودکیتابزرگسالیمیيابند،ازهمانآغازبرایروانشناسی
دينمطرحبودهاس��ت)الياده،1987؛ترجمهخرمشاهی،1375(.ازآغازقرنبيستم،
پژوهش��گراندرح��وزهروانشناس��یدينکوش��يدهاندتاالگ��ویيکپارچهایبرای
اندازهگيریپديدههایروانشناختیمرتبطبابعدروحانی)معنوی(انسانپديدآورند 
)گرس��اچ،7 1984؛تريمبل،8 1997(.پياژهدرزمينهروانشناسیکودکتأثيرعظيمیبر
مطالعهروندش��کلگيریتصوريامفهومخدا�بهعنوانعنصرمهمواصلیدرحوزه
پديدارهایدينیکهمرجعاحساس��اتدينیاست�گذاشتهاست)الياده،1987(.در
قلمرویديگر،آلپورت9 )1950(بهبررسینظامانگيزشیافرادنسبتبهدينپرداخت

1. assimilation
2. accommodation
3. heteronomy
4. autonomy
5. Rest
6. Schlaefli, Rest & Thoma
7. Gorsch
8. Trimble
9. Allport
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وعقيدهجهتگيریمذهبیدرونیوبيرونی1رامطرحکرد.براس��اسنظريهانگيزش
مذهبيآلپ��ورت،مذهبدرونی،مذهبیفراگير،دارایاصولس��ازمانيافتهودرونی
ش��دهاست،درحالیکهمذهببيرونیامریخارجیوابزاریاستکهبرایارضای
نيازهایفردازقبيلکسبموقعيت،شهرتاجتماعیوپذيرشدراجتماعبهخدمت

گرفتهمیشود.
جهتگي��ریمذهبین��هبردرجةدينداری،بلکهبرانگيزشافرادنس��بتبهدين
تأکيددارد)آلپورتوراس1967،2؛آدامزواسميت1996،3(.مطابقتعريفآلپورت،
جهتگيریمذهبیدرونیباعقيدهياکيشپذيرفتهش��دهودرونیمش��خصمیشود
ودرتالشوتقالیفردبرایزيس��تنمطابقبااصولخويش��تن،تجلیمیيابد.در
مقابل،افرادباجهتگيریمذهبیبيرونی،براس��اساهدافابزاریوسودمندگرايانه
کهدرتالشوتقالیش��انبرایتأميناميالونيازهایش��اننمودپيدامیکنند،بيشتر
درصددخدمتبهخويشتن4هستند)آلپورتوراس،1967: 434(.درحقيقت،افراد
باجهتگيریمذهبیبيرونیازدينشاندرجهتپيشبردنجاهطلبیهاوآرزوهای
خودخواهانهش��اناس��تفادهمیکننددرحالیکهافراددارايجهتگيريمذهبيدروني
ازعقايد،باورهاوارزشهايدرونيش��دهبرایدس��تيابیبهاهدافش��اناستفاده

میکنند)اسپيلكا5وهمكاران،1985(. 
برخیازنظريهپردازیهایمتأخردرروانشناس��یدين)مانندولف1991،6(بين
مذهب��یبودنونبودنافرادبرحس��بروشوفرآيندیکهبراس��اسآنمحتواهاو
اعتقاداتمذهبیپردازشميش��وند،تمايزقائلش��دهاند.مطابقنظريهولف)1991( 
رويکرده��ایقابلتصورنس��بتبهدينميتوانددريکفض��ایدوُبعدیودوقطبی
متعامدقرارگيرند.محورعمودی،خروجدربرابرشمولبعداستعالوماوراءالطبيعه،
مش��خصميکندکهمردمتاچهحدوجودخدايابرخیواقعيتهایماوراءالطبيعی
ديگرراميپذيرند.اينمحوربرمتمايزس��اختنبينديندارومعنویبودنيانبودن،

1. internal – external religious orientation
2. Ross
3. Adams & Smith
4. self- serving
5. Spilka, Kojetin & MCIntosh 
6. Wulff

داللتدارد.محورافقی،بعدقرائتتحتاللفظیيااصالتلفظدربرابرنگاهنمادين،
بهروشیکهمحتواهایمذهبیبراساسآنپردازشميگردد،اطالقميشود.رويکرد
ونگاهتحتاللفظیبهمتوندينیازبارزترينوآش��کارترينمش��خصههاوتجس��م
بنيادگرايیوس��لفیگریمذهبیاس��ت.پژوهشفونتاين1وهمکاران)2003(نشان
دادهاس��تکهدوُبعددينداریکهتوسطولف)1991(توصيفشدهاست،ميتواند

بامقياسهایديگرقابلتشخيصباشد.
ديدگاهه��اینظریمتع��ددومتفاوتدربارهرابطهدين،اعتق��ادوتعهدمذهبيبا
اخالقمطرحش��دهاست.براساستعريفعلماياس��المي،دينبهمجموعهعقايد،
اخالق،قوانينومقرراتيكهبرايادارهجامعهانس��انيوپرورشانس��انهاباش��د،
اطالقميش��ود،كهگاهياينمجموعهح��قوگاهيهمهآنباطلوزمانيمخلوطي
ازح��قوباطلاس��ت)جواديآمل��ي،1372: 93(.عالمهطباطباييدي��نراآننوع
ش��يوةزندگيميداندكهحياتدنيويانس��انرادرراستايسعادتكمالبخشاوبه
پيشميبرد.طبقاينديدگاه،دينشاملعقايدودستورهايعمليواخالقياياست
كهازس��ويخدابرايراهنماييوهدايتانس��انارسالشدهاست.ويادراكدين
راامريفطريميداندكهخداوندبراساسفطرتانسانآنراتنظيمكردهتااورابه
س��عادتحقيقيرهنمونس��ازد)طباطبايي،بيتا،ج8: 185(.درموردفطرت،عالمه

طباطباييمعتقداستكهفطرتوحسپرستش،جنبهروانشناختيديناست.
مطاب��قديدگاهعالمهطباطباييدربارهنس��بتمياناخ��القودين،همدينوهم
اخالقمش��تملبرمفاهيميچونحس��نوقبحهستند.اينمفاهيمازاعتباراتذهني
انس��انهس��تندكهخودناظربهوجوبوعدموجوبخارجياست.ايشانادراكات
اعتب��اريرادرمقابلادراكاتحقيقيق��رارميدهد.ادراكاتحقيقيمربوطبهواقع،
نفساالمر،انكشافاتوبازنماييهايذهنيآنهاهستندوادراكاتاعتباريفرضهايي
ميباش��ندكهذهنب��رايرفعاحتياجاتحياتيخودميس��ازدوجنب��ةقرارداديو
فرضيدارند.ازاينرو،وجودادراكاتاعتباريامريضروريبودهكهموجبزنده
ش��دننوعياحس��اسخاصدرانسانشدهوواسطهنيلبهكمالدرانسانميباشند

)طباطبايي،1362: 129(. 

1. Fontaine
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براساسديدگاهعالمهطباطبايي،ايمانضامناخالقاستوپشتوانةآنمحسوب
ميش��ود.درواقع،اخالقفاضله،اگربخواهدثابتوپابرجابماند،ضامنيالزمدارد
كهآنراحفاظتونگهداريكندوآنضامنغيرازمفهومدينيتوحيدنيست.واضح
استكهاگراعتقادبهمعاددربينمردمنباشد،ديگرموجباساسيواصيليكهافراد
بش��رراازپيرويهواوهوسبازداردوجلول��ذاتطبيعيرابگيرد،وجودنخواهد
داش��ت.ازطرفديگر،بايدگفتايماننيزبهوس��يلةاخالقكريمهحفظميش��ود

)طباطبايي،بيتا،ج11: 334(. 
ازديدگاهنظريههايروانش��ناختي،حداقلس��همكتبفكريورويكردمختلف
درب��ارةرابطهاخالقودي��نداريوجوددارد.دررويك��رداول،يكپارچگيورابطه
جدانش��دنيدينودينداريبااخالقمطرحاس��ت.براس��اساينرويكرد،اخالق
وديندوس��ازهايهس��تندكهبهطورجداييناپذيربههممتصلهس��تند.مطابقاين
ديدگاه،درنگرشهاياخالقيغالب»يكموضوعياقاعدهطالييانس��اندوس��تي
ملهمازمراقبتوش��فقتعاش��قانهكهبهواس��طةدينانگيختهميشود«،وجوددارد
)بهنق��لازاس��كيتكاوهم��كاران،2009: 57(.دينبرايافرادنظامارزش��يفراهم
مينماي��دوبهنوبةخود،نظاميازمعانيجهانبينيها،كهمعنيومفهوماخالقبراي
افرادرانيزش��املميشود،حمايتوپشتيبانيميكند)شودر1وهمكاران،1997؛به
نقلازاس��كيتكاوهمكاران،2009(.رويكرددوم،فقدانارتباطواتصالمحكمبين
اخالقودين)حداقلدرجوامعمدرنبهدليلعرفيسازيفزايندهزندگياجتماعي(؛
رامط��رحمیکند.رويكردس��وم،تمايزوتفاوتكاملاخ��القازدينودينداريرا

درنظرقراردادهاست)مورگان1983،2(. 
نظريههایمبتنیبررويكردتمايزوتباينكاملاخالقازدينمبنيبراينکهدينمبتنی
برمراجع)اصحابکليسا،روحانيتکليسايی،قواعدو...(است،درحالیکهباورهای
اخالقیافرادبهطورقابلتوجهیمستقلازمراجعمذکورهستند،رابيشترموردبحثو
بازتعريفقراردادهاند.کهلبرگ)1981؛بهنقلازاسکيتکاوهمکاران،2009(بيانکرده
اس��تکهدينداریواستداللاخالقیبهطورذاتینامرتبطهستند.زيرابردوحوزهو

1. Shweder
2. Morgan

موضوعمتفاوتانسانیناظرهستندکههيچگونههمپوشیبينآنهاوجودندارد.باوجود
اس��تداللهایکهلبرگ،پژوهشگرانمتعددیتالشنمودهاندتاهردومفهوم�اخالقو
دين�رابههممرتبطسازند.پژوهشهایتجربیمتعددیارتباطبينجهتگيریمذهبی
)درونی�بيرونی(وسطحتحولقضاوتاخالقیراوارسینمودهاند)گالور1997،1(.
مفهوماخالقبهطوربالقوهريشهوپايهدرساختارهايزيستشناختيومؤلفههاي
ذات��يدارد،ازط��رفديگر،برخيازمطالعاتعصبش��ناختيش��واهديدرزمينه
تأثيروضعيتاجتماعي�اقتصاديبرس��اختارهاوش��بكههايعصبيفراهمكردهاند
)كاراويتا2وهمكاران،2012(.پژوهشهاروابطمعنادار�ودربرخيمواردمبهم�بين
س��طحقضاوتاخالقیوجهتگيریمذهبینش��اندادهاند)سيرچ1990،3(. پژوهش
ساپوگالدينگ4 )1989(نشاندادكهبيننمراتبعدروشيمقياسبتسونوونتيس5 
وس��طحقضاوتاخالقيدرمقياسDIT(6(تبيينموضوعات،همبستگیمثبتوجود
داردوبيناس��تداللاخالقيوجهتگيريمذهبيهمبستگيمنفيوجوددارد.نتايج
پژوهشدوريز7 )2003(دربارةرابطهبينابعاددينداريولف)1991(بانگرشهاي
اخالقيوشايستگياستداللاخالقينشاندادكهبعدتحتاللفظييااصالتلفظدر
برابربعدنمادگرابانگرشهاياخالقيواستداللاخالقیياشايستگياخالقيرابطه
قابلتوجهيدارد.نتايجپژوهشكاتون8وهمكاران)2007(نش��اندادكهمؤلفههاي
كنشوري)عملكرد(اجراييذهنبادينداريمبتنيبررويكردجستجووكاوشگري
همبس��تهبودهوهردومتغيربهطورمعناداراس��تداللاخالقيپسعرفيراپيشبيني
میکنن��د.تيموريوهمكاران)2014(نش��اندادندكهدرمي��انابعاددينداري،بعد
پيامدهايدينيبامنابعبيرونياخالقرابطهدارد.امابعدباورهاواحساساتمذهبي
بااخالقاصولي�يامنبعاس��تداللاصولياقتداراخالقي�رابطهدارد.عالوهبراين،
بي��نبعدپيامدهايدينيواقتدارگرايينيزرابطهمعناداروجودداردوتركيبايندو

1. Glover
2. Caravita
3. Sirch
4. Sapp & Gladding 
5. Betson & Ventis
6. Defining Issues Test
7. Duriez
8. Cottone
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عاملبهطورمعنادارمنبعبيرونياقتداراخالقيراپيشبينيميكند.
احم��ديوهمكاران)2013(نش��اندادندكهبينتح��ولاخالقيوجهتگيري
مذهبيدرونيوبيرونيرابطةمعناداريوجودندارد.كلجووكريستنس��ون1 )2003( 
بي��انكردندكهدينداريواخالقرابطةهمزيس��تيدارندوهريكازآنهاميتوانند
ازديگرينش��أتگيرندويكديگرراتقويتكنند.نتايجپژوهشدوريزوسوانس��ن2 
)2006(نش��اندادرابطةدينداريواخالقميتواندبراس��اسروشپردازشمحتواي
مذهب��يتبيينش��ود.يعني،افراديكهمحتوايمذهبيراب��ارويكردوروشنمادين
پ��ردازشميكنند،درمقايس��هباافراديكهبارويكرداصال��تلفظ،محتوايمذهبي
راپردازشميكنند،شايس��تگياخالقيوتوانمنديبيشتريدراستداللهايمراحل
باالت��راخالق��يدارند.اينرواب��طدربيننوجوانان،دانش��جويانوبزرگس��االن)و
 س��نينمختلفبزرگس��االن(،وافرادخيليمذهبيازالگويمش��ابهويكسانتبعيت

ميكند.
ديگرمتغيرهایموردمطالعهدراينپژوهش،وضعيتاقتصادی�اجتماعیاست.
منظ��ورازوضيتاقتص��ادي�اجتماعي،همانطوركهخ��وداصطالحصراحتدارد،
تركيب��يازعواملاقتصاديماننددرآمدش��خصوثروتمادي،همراهباويژگيهاي
غيراقتصاديمانندمنزلتاجتماعي،س��طحتحصيالتوآموزشاست)آدلروركوپ3،
2008؛برادل��يوكراوي��ن4، 2002(.باتوجهبهماهيتهمبس��تهاينعواملمختلفو
گوناگون،اكثرپژوهش��گراندرآمد،تحصيالت،وضعيتشغليومنزلت،رابهصورت
يكشاخصتركيبيبرايوضعيتاقتصادي�اجتماعيدرنظرميگيرند)انسمينگرو
فوترگيل2003،5،اوانز6،هويتوداوس��ون2011،7(.شواهدروزافزونبيانميكنند
ك��هعواملمحيطيبررش��دوتحولكن��شورياجرايي8ذهنوديگ��ركاركردهاي
نظامهايعصبي�ش��ناختيتأثيرميگذارد.بهعنوانمثال،تجربهمدرسهوبهرهمندي

1. Keljo & Christenson
2. Duriez &Swanson
3. Adler and Rehkopf
4. Bradley & Corwyn
5. Ensminger & Fothergill
6. Evans
7. Huitt and Dawson
8. executive functioning (EF)

ازآموزشوتربيت)باريج1وهمكاران،2008(،مش��اركتدربرنامههايآموزش��ي
)جگ��ي2وهم��كاران،2011؛كلينب��رگ2010،3(عملكردكن��شورياجراييذهن
اف��رادرابهبودميبخش��د.نتايجپژوهشنوبل،نورمنوفرح4 )2005(نش��اندادكه
بينوضعيتاقتص��ادي�اجتماعي،كنشورياجراييوجنبههايخاصيازتجارب

مرحلهاولكودكيهمبستگيوجوددارد.
پژوهشهايروانش��ناختيدرزمينةتحولاخالقينش��اندادهاس��تكهعوامل
اجتماعي�اقتصاديبرارزشهاياخالقيوفرايندهاياخالقيدرگيردرارزش��يابي
موقعيتهاواتخاذتصميماترفتاري�اخالقيتأثيرميگذارد)ساشدوا5وهمكاران،
2012(.نتايجپژوهشكاراويتاوهمكاران)2012(نش��اندادكهعواملومتغيرهاي
اجتماع��ي�اقتص��ادي،فرهنگيوحوزهجغرافياي��يبهطورمتفاوتبردودس��تهاز
معماهاياخالقيتأثيرميگذارند.درحالیکههيچيکازاينمتغيرهابرقضاوتهاي
اخالقيآزمودنیهادربارهمعماهايبامضامينشخصيدربرابرمعماهایبامضامين
غيرشخصيتأثيرنداشتند.اماپاسخهایآزمودنیهادرمعماهاياخالقيواجتماعي�
عرف��ي)قراردادي(تح��تتأثيراي��نمتغيرهاقرارداش��تند.دانشآم��وزانمتعلقبه
خانوادههايدارايوضعيتاجتماعياقتصاديپايين،هنجارهاياخالقيواجتماعي�
عرفيراكمترازدانشآموزانمتعلقبهخانوادههايدارايوضعيتاجتماعي�اقتصادي
ب��االقابلنقضميدانند؛درحاليكهاينمتغيرهابرمعماهاياخالقيتأثيرنداش��تند.
پژوهشنيري)1380(نش��اندادنمراتتحولاخالقيدانشآموزانمناطقباالي
تهرانبيش��ترازمناطقپايينش��هراس��ت.براس��اسنتايجپژوهشدادستان)1381( 
ش��رايطاقتصادي�اجتماعيبرتحولاخالقيتأثيردارد.بهطوريكهدانشآموزاندر
مناطقبااليشهروطبقاتاقتصادي�اجتماعيباالدرنمراتتحولاخالقيوضعيت
بهترينس��بتبهدانشآموزانمناطقپايينشهرباشرايطاقتصادياجتماعيضعيف
دارن��د.احمدپناه)1377(درپژوهش��ينش��اندادبينتحولاخالق��يدانشآموزان
متوسطهشهريوروستاييتفاوتمعناداروجودداردودانشآموزانشهريوضعيت

1. Burrage
2. Jaeggi
3. Klingberg
4. Noble, Norman & Farah
5. Sachdeva
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بهت��ريدارند.قاجري)1377(نش��اندادبينپايگاهاجتماع��ي�اقتصاديآزمودنيها
ومراح��لقضاوتاخالقيآنهارابطةمعناداروج��ودداردووضعيتدانشآموزان
متعلقبهپايگاهاجتماعي�اقتصاديباالبهتراس��ت.آذربايجاني)1380(درپژوهشي
رويدانش��جويانوطالب17تا25سالهشهرقمنشاندادكهدرزمينهعاملاخالق
جهتگيريمذهبيمبتنيبراس��الم،هيچگونهتفاوتمعن��اداريبينطبقاتمختلف

اقتصادي)پايين،متوسطهوباال(وجودندارد. 
مس��ألهتحقيقحاضربروارس��يرابطهبيناس��تداللاخالقیوانگيزشمذهبی
تمرکزداردوعالوهبر بررس��ینقشجهتگي��ریمذهبیدرتحولقضاوتاخالقی،
ب��همطالعهنقشوضعي��تاقتصادی�اجتماعیدرتحولقض��اوتاخالقینوجوانان
دانشآم��وزمیپردازد.قضاوتاخالقیبهتوانايیداوریدرموردمس��ائلاخالقیبا
توجهبهارزشهایاخالقی�اجتماعیوانسانیگفتهمیشود.عالوهبروارسیرابطه
جهتگيریمذهبیباس��طحقضاوتاخالقی،ترس��يمرابطهباورهایارزشیودينی
ب��اقضاوتاخالقیدانشآموزان،باتکيهبرداللتهایتربيتیيافتهها،درشناس��ايی
نق��اطضعفوقوتعملکردنظامتعليموتربي��تدرتربيتدينی�اخالقیمیتواند
نقشبهسزايیايفاکند.برايدستيابيبهاهدافتحقيق،سؤاليكهمطرحاستاين
استكهآيابينجهتگيريمذهبي)درونيوبيروني(وتحولاخالقي)اخالقاصولي(
رابطهوجوددارد؟وآياتأثيراتمستقيموتعاملیجهتگيریهایمذهبیووضعيت

اقتصادیاجتماعیبرتحولاخالقیمعناداراست؟

روش پژوهش
باتوجهبهاهدافوس��ؤالهاياصليپژوه��ش،روشاصلياينمطالعهازنوع
پيمايشييازمينهيابياس��ت.پژوهشپيمايشيبهمنظوركشفواقعيتهايموجوديا
توصيفچگونگيتوزيعيكپديدةمعيندريكجامعةتحقيقيوهمچنين،ساختن
فرضيهوآزموندرزمينةرابطهبينمتغيرهايدستكارينشدهانجامميشود)دالور،
1374(.جامعهآمارياينمطالعهنوجواناندانشآموزدختروپس��رشاغلبهتحصيل
دردبيرس��تانهايمناطقآموزشیشهرتهرانبودهاس��ت.برايتعيينحجمنمونهاز
شيوةبرآوردانحرافاستانداردنمراتجامعةموردمطالعهدرآزمونتبيينموضوعات

استفادهشدودرمجموع690نفر)340نفربرايپايةسومراهنماييو350نفربرايپاية
سوممتوسطه(باروشنمونهبرداريتصادفيخوشهايچندمرحلهايكهمتداولترين
ش��يوةانتخابنمونهدرتحقيقاتپيمايش��ياس��ت،انتخابش��دند)هومن،1374(. 
بدينمعنيكهابتدادرمرحلةاولمناطقشهرتهرانبراساسموقعيتجغرافيايي
ووضعيتاقتصادي�اجتماعي، بهس��هدسته)مناطقباال،متوسطوپايين(مشتملبر
تعداديمناطقهمجوارتقسيمشد.درمرحلةدومازبينمجموعههايسهگانةمناطق
آموزشيشهرتهرانكهدرپژوهشحاضراولينواحدنمونهبرداريهستند،بااستفاده
ازش��يوةقرعهكشيازهرخوشهدومنطقه،درمجموع6منطقهشامل:مناطقآموزش
وپرورش18،14،10،2،1و19،انتخابشد.درمرحلةسوم،مدارسراهنماييو
متوسطةپسرانهودخترانةهرمنطقهتعيينوبهشيوةتصادفيازهرمنطقهيكمدرسة
پس��رانهويكمدرس��ةدخترانهوازهرمدرس��هيككالسبرايهريكازپايههاي
موردنظرانتخابش��دوهمةدانشآم��وزانآنكالسبهعنوانواحدتجزيهوتحليل
پژوهشموردآزمون قرارگرفتند.نمونةبهدس��تآمدهش��امل690دانشآموزبودكه
پسازحذفپرسش��نامههايناقص،تعدادپرسشنامههايقابلبررسيبه613 )301 
نفربرايپايةس��ومراهنماييو312نفربرايپايةس��وممتوس��طه(پرسشنامهتقليل
يافت.الزمبهذكراس��تكهيكمدرس��ةغيردولتيمذهبي)متوسطه(نيزدرانتخاب

نهاييقرارگرفت.

ابزار جمع آوري اطالعات
برايجم��عآورياطالعاتدادههايم��وردنيازواندازهگي��ريمتغيرهاياصلي
پژوهشازدوابزاركهبهصورتپرسشنامههايخودسنجيتنظيمشدهومجموعهاي
ازس��ؤالهايمرب��وطبهاطالعاتجمعيتش��ناختيب��اتأكيدبرمتغي��راقتصاديو

اجتماعينيزبهآنهااضافهگرديدهاند،استفادهشدهاست.
1.  مقياس جهت گيري  مذهبي. اينمقياسبهصورتپرسش��نامههايخودس��نجي
تنظيمش��دهاست.مجموعهايازس��ؤالهايمربوطبهاطالعاتجمعيتشناختيبا
تأكيدبرمتغيراقتصاديواجتماعينيزبهآنهااضافهگرديدهاست.مقياس جهتگيري 
مذهبی)آلپورتوراس،1967(جهتگيري مذهبی درونی وبيرونی را بررسی میکند
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که ش��امل 21 ماده اس��ت.از اين  ميان،يازده ماده به ارزيابی جهتگيري بيرونی و ده 
ماده به ارزيابی جهتگيري درونی ميپردازد.اين  مقياس به روش ليکرت نمرهگذاري 
میش��ود که دامنة آن از کاماًل موافقم تا کاماًل مخالفماس��ت و به پاسخها نمرة 1 تا 5 
تعلق میگيرد.همسانی درونی آنتوسطمختارى و همکاران)1380(به روش ضريب 
آلفايکرونباخ 0/71،وپايايی بازآزمايیآنتوس��ط جانبزرگي)1378(برابربا0/74 
محاسبه شده است.در مطالعات اوليهاي که بر اين  مبنا صورتگرفت، مشاهده شد که 
همبستگی جهتگيريبيرونی با درونیبرابربا0/21است)عسكري،1391(.شفيعی،
ش��هابی زادهوپورشافعی)1391(در بررس��ی پايايی مقياس يادشده، آلفاي کرونباخ 
جهتگي��ري مذهبی بيرونیبرابرب��ا0/71و جهتگيري درونیبرابربا0/62گزارش
نمودند.دراينپژوهش،نس��خةبازنگريش��دةمقياس ROS)گرس��اچومكفرسن،
1989؛بهنقلازتريمبل،2000(كهتريمبل)1997(آنرابهمقياسليكرتي7نقطهاي
تبديلكردهبود،باموادمقياسهايدرونيوبيرونيجهتگيريمذهبيآلپورتوراس
 )1967(مقايسهشد.درخاللتطبيقمقياسمادهايگرساچومكفرسنبامقياس20 
مادهاي ROS)مقياسدرونيش��امل9مادهومقياسبيرونيش��امل11ماده(،مشخص
شدكه8مادهازاينمقياس)4مادهمربوطبهمقياسدرونيو4مادهمربوطبهمقياس
بيروني(درمقياس14مادهايلحاظنشدهاند.ازاينرو،اينموادنيزبهمقياسگرساچو
مكفرسنافزودهشدند.عالوهبراين،3سؤالازمقياسجهتگيريمذهبيبهراميو
دادس��تان)1378(شناساييوبهمقياسحاصل)يكسؤالبهمقياسدرونيو2سؤال
بهمقياسبيروني(اضافهش��دند.مقياسجديداز25مادهكه12مادةآنبرايمقياس
جهتگيريمذهبيدرونيو13م��ادهبرايمقياسجهتگيريمذهبيبيرونيدرنظر

گرفتهشده،تشكيليافتهاست.
جهتاجرايآزمايش��يوبهمنظوربررسيمشخصههايروانسنجيپرسشنامهو
فرآوريآن،نمونهايازدانشآموزانس��ومراهنماييوس��وممتوسطهازمناطق2،10 
و18بهروشتصادفيخوش��هايچندمرحلهايانتخابش��دندوموردآزمونقرار
گرفتن��د.اعتبارمقياسجهتگيريمذهبيدرونيوبيرونيازطريقمحاس��بةضريب
هماهنگيدرونيبهترتيب0/82و0/79برآوردشد.همچنين،همبستگيخردهمقياس
جهتگيریمذهبیدرونیبابيرونيبرابربا0/32بهدس��تآمدكهدرس��طحكمتراز

0/01معناداراس��ت.اعتباروروايياينآزموندرمطالعاتخارجيكهتعدادآنهااز
س��ال1983تا1995)تريمبل،1997(بهبيشاز140موردميرسددرحدباالوقابل

قبولگزارششدهاست.
2.آزمون  تبيين  موضوعات .اينآزموناولينباردرس��ال1972توس��طرستو
همكاران)1976؛بهنقلازاس��كالفليوهمكاران،1985(تدوينشدومورداستفاده
قرارگرفت.اينآزمونازش��شداس��تانتشكيليافتهكهدرهرداستانيكماجراكه
معماهاياخالقيرامطرحميكند،رويميدهد.دراينآزمون،پسازطرحمعماها،
فهرس��تيازتبيينهايمختلف)دوازدهموردس��ؤال(دراختيارآزمودنيقرارميگيرد
ت��اآنهاراطب��قمقياسليكرتمانند،بهصورت»اصاًل«تا»بس��يارزياد«،ارزيابيو
درجهبنديكند.هريكازس��ؤالهابهيكيازمراحلتحولقضاوتاخالقيمربوط
ميشود.س��پسآزمودني،اولويتهايچهارگانةمربوطبههرداستان)انتخاب4مورد
ازس��ؤالهاي12گانةهرداستانبهترتيباولويتاولتاچهارم(رامشخصميكند
وبراساسشمارههايهراولويتكههمانشمارههايپرسشهاي12گانةهرداستان
اخالقيهستند،جايگاهويدرمراحلوسطوحمختلفتحولقضاوتاخالقيتعيين
ميشود.همچنين،درآزمونتبيينموضوعات،هرفرددرهريكازمراحلوسطوح
مختلفتحولقضاوتاخالقي)6مرحلهو3سطح(نمرةمشخصيبراساسمقياس
فاصلهايبهدس��تم��يآورد.آزمونتبيينموضوعاتچنديننمرهمتفاوتبهدس��ت
ميده��دكهيكيازمعروفترينومهمترينآنهانش��انگرPيانمرهاخالقاصولييا
پسقراردادياس��ت.دراينآزمون،نمرهاخالقاصوليياپسقرارداديهرفرداز
جم��عنمراتمربوطبهمرحلة5و6حاصلميش��ود.اجرايكاملآزمون،35تا45 
دقيق��هزماننيازداردوبرايدانشآموزانپايينترازكالسشش��منبايداجراش��ود

)اسكالفليوهمكاران،1985 (.
اعتبارورواييآزموندرمطالعاتمختلفدرحدباالگزارششدهاست.كديور
)1375(اعتب��اراي��نآزمونراازطري��قآزمون�آزمونمج��دد0/83گزارشنموده
اس��ت.كمائي)1373(دربررس��ياعتباراينآزمونازطري��قآزمون�آزمونمجدد
براينمرههايمراحل4،3،2واخالقاصوليبهترتيبضرايبهمبس��تگي0/87،
 0/72،0/63و0/72راگ��زارشنمودهاس��ت.کريمی،باق��ریوصادقزاده)1393(
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پاياي��یاي��نآزمونراازطريقهمس��انیدرونیبرابربا0/86گ��زارشنمودند.در
پژوهشحاضر،اعتباراينآزمونتبيينموضوعاتازطريقمحاسبةضريبهماهنگي

ياهمسانیدرونیبرابربا0/82محاسبهشدهاست.

يافته ها
پيشازارائهتحليلهاوپاس��خبهس��ؤالاصليپژوهش،ضرايبهمبس��تگيو

شاخصهايتوصيفيمربوطبهمتغيرهايپژوهشدرجدول1و2آمدهاست.

جدول 1: ماتریس ضرایب همبسـتگی بین جهت گیری مذهبـی درونی و بیرونـی و تحـول 
اخالقی )اخالقی اصولی(

 جهت گیریمتغیرها
درونی مذهبی

 جهت گیری
تحول اخالقیمذهبی بیرونی

جهتگیری
1مذهبیدرونی

جهتگیری
مذهبیبیروني

0/32**
=608n1

0/007تحولاخالقی
=608n

0/05
=611n1

P< 0.01 **

همانط��ورکهدرجدول1آمدهاس��ت،بينجهتگيریمذهب��یدرونیوبيرونی
همبستگیمعناداریوجودداردوميزاناينهمبستگینسبتًاباالاست.اماهمبستگی
بينجهتگيریمذهبیدرونیوبيرونیباتحولاخالقیناچيزبودهومعنادارنمیباشد.
جهتآگاهیازوضعيتدانشآموزاندختروپسردودورهمختلفتحصيلیميانگين
وانحرافمعيارنمراتآناندرمتغيرهایموردمطالعهمحاسبهودرجدول2منعکس

شدهاست.

جدول 2: مشخصه های توصیفی تحول اخالقي )اخالق اصولي(، جهت گیری مذهبی درونی و 
بیرونی دانش آموزان به تفکیك جنس و پایه تحصیلي

 شاخص ها
گروه

تحول اخالقي
)اخالق اصولي(

جهت گیری مذهبی
 درونی

جهت گیری مذهبی
 بیرونی

داد
تع

ین
انگ

می

یار
مع

ف 
حرا

ان

داد
تع

ین
انگ

می

یار
مع

ف 
حرا

ان

داد
تع

ین
انگ

می

یار
مع

ف 
حرا

ان

 سوم
راهنمایی

16614/34516659/6411/316649/811/5پسر

13215/55/113056/912/913247/212/7دختر

29814/865/0829658/4212/0829848/612/12جمع

 سوم
متوسطه

15215/215/715260/210/315349/411/4پسر

16015/55/615658/910/815947/910/3دختر

31215/385/6630860/0310/5831248/610/83جمع

دادههايحاصلازجدول2حاكيازايناس��تكهميانگينهايحاصلدرس��ه
ح��وزهتحولاخالقي،جهتگيريمذهبيدرون��يوبيرونيدانشآموزاندردودوره

مختلفسومراهنماييوسوممتوسطهتفاوتقابلمالحظهايبايكديگرندارند.
حالجهتآگاهيازاينموضوعكه»آياتأثيراتمستقيموتعاملیجهتگيریهای
مذهب��ی)درونیوبيرونی(ووضعيتاقتصادیاجتماعیب��رتحولاخالقیمعنادار
است؟«ازآزمونتحليلواريانساستفادهشد.برايپاسخبهاينسؤالابتداتأثيرات
مستقيموتعاملیپايهتحصيليوجهتگيریهایمذهبیبرتحولاخالقیبررسيشد.
ازآنجاييكهمتغيرجهتگيريمذهبيپيوستهبودهودرمقياساندازهگيريفاصلهاي
موردسنجشقرارگرفتهاست،لحاظنمودنآنبهعنوانمتغيرمستقلومقولهايبراي
انجامآزمونتحليلواريانس،مس��تلزمتبدي��لآنبهمتغيرمقولهايبود.بدينمنظور،
دانشآموزانبراس��اسيكانحرافاس��تانداردباالوپايينازميانگيننمراتشاندر
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هريکازمتغيرهایجهتگيريمذهبيدرونیوبيرونیبهس��هگروه)باال،متوسطو
پايين(تقسيمبنديشدندكهدادههايآندرجدول3گزارششدهاست.

جدول 3: نتایـج تحلیل واریـانس چـند  راهه در مورد مقایسة نمرات تحول اخالقي )اخالق 
اصولـي( دانش آموزان بر حسـب جهت گیري مذهبي درونـي، جهت گیري مذهبي 

بیروني و پایه تحصیلي

شاخص ها
منبع تغییرات

مجموع 
مجذورات

درجه 
آزادي 

میانگین
 مجذورات

Fسطح
معناداري

28/5214/250/490/6جهتگیريمذهبيدروني

71/2235/61/230/29جهتگیريمذهبيبیروني

70/7170/72/450/11پايهتحصیلي

56/9414/20/490/74جهتگیريمذهبيبیرونيدروني

19/3929/690/330/71پايه/جهتگیريمذهبيدروني

76/3238/171/320/26پايه/جهتگیريمذهبيبیروني

پايه/جهتگیري
180/2445/051/560/18مذهبيبیروني/دروني

--------16935/158828/8خطا

------------17455/5606مجموع

مقاديرجدول3نشانميدهدكههيچکدامازمتغيرهايمستقلتأثيريدرميانگين
تحولاخالقينداشتند.تأثيرمتغيرجهتگيريمذهبيدرونيبرنمراتتحولاخالقي
)اخالقاصولي(معنيدارنيس��ت)1/56 = )588وF)2وP =0/6(.همچنين،مقدار

Fمحاس��بهشدهبرايتأثيرمتغيرجهتگيريمذهبيبيرونيبرنمراتتحولاخالقي
)اخالقاصولي(معنادارنيست)1/23 = )588وF)2وP =0/29(.متغيرپايةتحصيلي
ب��امقادي��ر)2/45= )588وF)1وP =0/11(برتحولاخالق��يتأثيرمعنادارندارد.
لذااثراتاصليمتغيرهايمس��تقلبرتحولقض��اوتاخالقيازنظرآماريمعنادار
نيست.اثراتتعامليدوراههجهتگيريمذهبيدرونيوجهتگيريمذهبيبيروني
،)P =0/74وF)4برنمراتتحولاخالقي)اخالقاصولي(بامقادير)0/49= )588و
اثراتتعامليجهتگيريمذهبيدرونيوپايةتحصيليبامقادير)0/33= )588و2(
FوP =0/71(،واث��راتتعامليجهتگيريمذهبيبيرونيوپايةتحصيليبامقادير
)1/32= )588وF)2وP =0/26(معنادارنيستند.اثراتتعامليسهراههجهتگيري
مذهب��يدروني،جهتگيريمذهبيبيرون��يوپايهتحصيليبرنمراتتحولاخالقي
)اخالقاصولي(نيزهمانگونهكهدرجدولمش��خصاست،بامقادير)1/56= )588 

وF)2وP =0/18(معنادارنيست.
باتوجهبهنتايجتحليلواريانسمربوطبهتأثيراتمستقيموتعاملیجهتگيریهای
مذهبیوپايهتحصيليبرتحولاخالقی)جدول3(،دانشآموزاندوپايهتحصيليدر
يكگروهقابلتعريفهستند.برايناساس،تأثيراتمستقيموتعاملیجهتگيریهای
مذهب��یووضعيتاجتماعی�اقتصادیبرتحولاخالقیوارس��يش��د.برايتعيين
سطوحومقولههايمتغيرمس��تقلوضعيتاجتماعی-اقتصادی،دانشآموزانمتعلق
بهمناطقآموزشوپرورش1و2بهعنوانافراددارايوضعيتاجتماعي�اقتصادي
ب��اال)طبقهباال(،دانشآموزانمتعلقبهمناطقآم��وزشوپرورش14،10بهعنوان
اف��راددارايوضعيتاجتماعي�اقتصاديمتوس��ط)طبقهمتوس��ط(،ودانشآموزان
متعل��قبهمناطقآموزشوپرورش18و19بهعنوانافراددارايوضعيتاجتماعي�
اقتصاديپايين)طبقهپايين(گروهبنديشدندكهدادههايحاصلازاينگروهبنديدر

جدول4گزارششدهاست.
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جـدول 4: میانگین و انحراف اسـتاندارد نمرات تحول اخالقی به تفکیـك متغیرهای طبقه 
اقتصادی اجتماعی، جهت گیری مذهبی درونی، و جهت گیری مذهبی بیرونی

وضعیت
 اقتصادی
اجتماعی

جهت گیری مذهبی بیرونیجهت گیری مذهبی درونی

باالمتوسطپایینباالمتوسطپایین

ین
انگ

می

ارد
اند

ست
فا

حرا
ان

ین
انگ

می

ارد
اند

ست
فا

حرا
ان

ین
انگ

می

ارد
اند

ست
فا

حرا
ان

ین
انگ

می

ارد
اند

ست
فا

حرا
ان

ین
انگ

می

ارد
اند

ست
فا

حرا
ان

ین
انگ

می

ارد
اند

ست
فا

حرا
ان

14/85/215/15/515/45/414/7515/25/514/95/2پايین

14/44/814/65/214/9514/34/914/54/814/85/1متوسط

15/75/8165/716/25/915/65/615/95/716/15/8باال

مقاديرجدول4ميانگينوانحرافاس��تانداردنم��راتتحولاخالقیبهتفکيک
س��طوحمختلفمتغيرهایطبق��هاقتصادیاجتماعی،جهتگي��ریمذهبیدرونی،و
جهتگيریمذهبیبيرونیرانش��انميدهدوحاكيازايناستكهدانشآموزانيكه
دروضعيتاجتماعي�اقتصاديباالييهس��تنددره��ردوجهتگيريمذهبيدروني
وبيرون��يميانگينباالتريرابهخوداختصاصدادهاند.جهتمقايس��هدانشآموزان
براس��اسوضعيتاجتماعياقتصاديدرسهسطحوهمينطورجهتگيريمذهبيدر
دوسطح)درونيوبيروني(ازتحليلواريانسچندراههاستفادهشدكهنتايجآندر

جدول5گزارششدهاست.

جـدول 5: نتایج تحلیل واریانس چندراهه در مورد مقایسـه نمـرات تحول اخالقی )اخالق 
اصولی( دانش آموزان بر حسـب جهت گیری مذهبی درونی، جهت گیری مذهبی 

بیرونی و وضعیت اجتماعی- اقتصادی)طبقه(

شاخص ها
منبع تغییرات

 مجموع
مجذورات

 درجه
 آزادي

 میانگین
مجذورات

Fسطح 
معناداری

15/0227/50/260/76جهتگیریمذهبیدرونی

118/8259/42/090/124جهتگیریمذهبیبیرونی

38/25219/10/670/51طبقه)وضعیتاجتماعی-اقتصادی(

جهتگیریمذهبیبیرونی
78/3419/50/690/59جهتگیریمذهبیدرونی

185/8446/41/630/24طبقهجهتگیریمذهبیدرونی

64/7416/10/570/68طبقهجهتگیریمذهبیبیرونی

طبقهجهتگیریمذهبیدرونی
433/2854/12/90/057جهتگیریمذهبیبیرونی

--------16326/957528/4خطا

------------17345601مجموع

همانگونهکهدرجدول5مشاهدهمیشود،ميانگيننمراتتحولاخالقیبرحسب
س��طوحمختلفجهتگيریمذهب��یدرونی،جهتگيریمذهب��یبيرونیووضعيت
اجتماعي�اقتصاديموردمقايس��هقرارگرفت.بدينمنظورازآزمونتحليلواريانس
چندراههاس��تفادهش��د.همانطورکهمش��اهدهمیش��ود،اثراصلیمتغيرجهتگيري
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مذهب��يدرونيبرنم��راتتحولاخالقي)اخ��القاصولي(معنادارنيس��ت)26/=
)575وF)2وP =0/76(.تأثي��رمتغي��رجهتگيريمذهب��يبيرونيبرنمراتتحول
اخالقي)اخالقاصولي(معنادارنيست)2/09 = )575وF)2وP =0/12(.همچنين،
مقدارF محاس��بهش��دهب��رايتأثيرمتغيروضعي��تاجتماعی�اقتص��ادیبرنمرات
.)P =0/51وF)2تح��ولاخالقي)اخالقاصولي(معنادارنيس��ت)0/67 = )588و
اث��راتتعامل��يدوراههجهتگيريمذهبيدرونيوجهتگي��ريمذهبيبيرونيبر
،)P =0/59وF)4نمراتتحولاخالقي)اخ��القاصولي(بامقادير)0/69= )575و
اثراتتعامل��يجهتگيريمذهبيدرونيووضعيتاجتماع��ی�اقتصادیبامقادير
)1/63= )575وF)4وP =0/14(،واث��راتتعامل��يجهتگي��ريمذهبيبيرونيو
وضعي��تاجتماعی�اقتص��ادیبامقادي��ر)0/57= )575وF)4وP =0/68(معنادار
نيس��تند،اثراتتعامليچندراههوضعيتاجتماعی�اقتص��ادی،جهتگيريمذهبي
درون��يوجهتگيريمذهبيبيرونيبرنمراتتحولاخالقي)اخالقاصولي(نيزبا
مقادي��ر)2/9= )575وF)8وP =0/057(معن��ادارنيس��ت.لذامیتواننتيجهگرفت
متغيره��ایجهتگيریمذهبیدرونیوبيرونیوطبقهاقتصادی�اجتماعیبرتحول

اخالقیتأثيرنداشتهاند.

 بحث و نتيجه گيري
ه��دفازاينپژوهشبررس��يرابط��هبينجهتگيريمذهبي)درون��يوبيروني(
وتح��ولاخالق��ي)اخالقاصول��ي(دانشآم��وزانوآگاه��يازتأثي��راتمس��تقيمو
تعامل��یجهتگيریه��ایمذهب��یووضعيتاقتص��ادیاجتماعیبرتح��ولاخالقی
بودك��هبهروشپيمايش��يانجامش��د.يافتههايتحقيقدربررس��يرابطةجهتگيري
مذهب��يوتح��ولاخالقيحاكيازايناس��تكهبي��نجهتگيريمذهب��ي)دروني�
بيرون��ي(وتح��ولاخالقيهمبس��تگيمعن��اداريوجودن��داردوهيچك��دامازاين
متغيره��اتأثيرمعنادارب��رتحولقضاوتاخالقيندارند.اي��نيافتههابانتايجگزارش
 ش��دهتوس��طدوري��زوسوانس��ن)2006(،س��اپوگالدين��گ)1989(واحمديو
هم��كاران)2013(مبن��يبراينكهبينبعدابزاريوغاييدينداريباس��طحقضاوت
اخالقيرابطهايوجودندارد،هماهنگيدارد.بهنظرميرسدكهتحولقضاوتاخالقيبا

ديندرونيشده،ايمانمذهبيوعقايدوباورهايمذهبيسازمانيافتهفراگيروهمسان،
رابط��هدارد.درحاليكهيافتههايپژوهشحاضرنش��انميده��دكهبينجهتگيري
مذهبيدرونيوبيرونيهمبس��تگيمثبتمعنادارنس��بتًاقويوجوددارد.يعنينسبت
قابلتوجهيازپاسخدهندگانبهسؤالهايهردومقياسجهتگيريمذهبيدرونيو
بيرونيپاس��خمثبتدادهاندوآنهاراتأييدكردهاند.آلپورتوراس)1967(برايچنين
افرادياصطالح»مذهبيابتدايينامتمايز«رابهكارميبرند.اينهاافراديهستندكهبه
روشنامتمايزدربارةدينفكرميكنندوباورهايدينيبهشكلسازمانيافتهوپختهدر

آنهاتحولنيافتهودرونينشدهاست)پرتو،1394(. 
اگ��رچهكهلب��رگ)1981؛بهنقلازدوريزوسوانس��ن،2006(بيانكردهاس��ت
كهدينداريواس��تداللاخالقيبهطورذاتينامرتبطهس��تند،پژوهشهانشانداده
اس��تافرادمذهبيقضاوتاخالقيدرس��طحاخالقعرفی)ياقراردادي(رابيشتر
ترجيحميدهندوترجيحبراياخالقاصولي)استداللاخالقيمراحل5و6(كاهش
مييابد.همچنين،گزارششدهاستكهاستداللاخالقيباجهتگيريمذهبيدروني
وبيرون��يرابط��ةمنفيدارد)س��اپوگالدينگ،1989(وبابعدجس��تجويمقياس
باتسون)1976(رابطهمثبتدارد)گالور،1997(.براساسمفروضهكهلبرگدرزمينة
توازيانگاريش��ناختي�عاطفي،اي��نيافتههابيانميكنندك��هافرادمذهبيتحول
اخالقيمحدوديرانش��انميدهند،زيراآنهافاقدظرفيتش��ناختيبراياس��تدالل
اصوليهس��تند.باوجوداين،برخيازپژوهشگرانمانندگالور)1997(بيانكردهاند
كهاس��تداللاخالقيافرادمذهبيبهجديتوش��دتتعهددينيش��انونيزمرحلة
اخالقيمتناظرباهنجارجامعةدينيش��انبستگيدارديعنيدريكجامعهمذهبيكه
آموزشهايآناس��تداللواخالقاصوليراپوش��شمیدهد،افرادمذهبیترتمايل
دارن��دکهاخالقاصولیترراترجيحدهند.درمقابل،جامعهایکهآموزشهایآنبه
اس��تداللاصولینمیپردازد،اخالقاصوليبرایاف��رادمذهبیترجيحكمتريدارد.
همچنين،رابطةآش��كاردينداري�اخالقكهدرمطالعاتقبليمش��اهدهش��دهبود،
براس��اسروشمورداس��تفادةافرادبرايپردازشمحتوايمذهبيقابلتبييناست.
افراديكهمحتوايمذهبيرابارويكردوروشنمادينپردازشميكنند،درمقايس��ه
ب��اافراديكهمحتوايمذهبيرابارويكرداصالتلفظپردازشميكنند،شايس��تگي
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وتوانمن��دياخالقيباالت��ريدارند)دوريزوسوانس��ن،2006(.اينروابطدربين
نوجوانان،دانش��جويانوبزرگس��االن)وس��نينمختلفبزرگس��االن(،وافرادخيلي
مذهبيازالگويمش��ابهويكس��انتبعي��تميكنددوريز)2003(ب��امنطقوروش
مش��ابهاس��تداللكردهاس��تكهرابطةآش��كاراخالق�دينداريميتواندبهواسطة
فرايندهايش��ناختي)مانندجزمانديشيوتعصب(تبيينشود.همچنين،ويژگيهايي
مانندهمدلي،چش��ماندازياديدگاهاتخاذش��ده،اقتدارگراييونژادپرستيكهباابعاد
نمادگراييدربرابراصالتلفظمرتبطهستند،باتحولاخالقيرابطهدارند)دوريزو
سوانس��ن،2006(،همچنانكهبامفاهيممرتبطباجزمانديشيوتعصب،عدمتحمل

ونارواداري،ذهنوتفكرمبهموبسته،درارتباطمیباشند)دوريز،2003(. 
يافتههایپژوهشدرموردتأثيرس��نوتحصيالتبررشدقضاوتاخالقاصولي
حاكيازآناستكههرچنددانشآموزانسالسوممتوسطهدرتحولقضاوتاخالقی
)اخالقاصولی(نس��بتبهدانشآموزانس��ومراهنمايیدرسطحباالتریازقضاوت
اخالقیقراردارند،امااينتفاوتهامعنیدارنيست.اينيافتههاحاکیازآنهستندکه
قضاوت،اس��تداللاخالقیودرک،اکتساباصولوقواعدمميزهکردارهای»درست«
از»نادرس��ت«بعدازس��نيننوجوانيباافزايشس��نوتحصيالتارتقانمیيابد.در
پژوهشدوريزوسوانس��ن)2006(بع��دازكنترلنقشتفاوتهايتحصيليوتربيتي
مشاركتكنندگانوآزمودنيها،نتايجتغييرپيدانكردورابطهبيناستداللاخالقيوبعد
دينداريباتفاوتهايتحصيليتبييننشدوبراساسسطوحتحصيالتنيزتغييرايجاد
نشد.بهنظرمیرسدکهمعنادارنبودنتفاوتهایموجوددرتحولاخالقیدانشآموزان
س��ومراهنمايیوس��وممتوسطهممکناستناش��یازاينباشدکهدانشآموزانسوم
راهنمايیازنظرسنیامکانکسبتوانايیهایذهنیالزمبرایانديشيدنواستداللدر
سطحاخالقاصولیرادارند.زيرابراساسنظريهکهلبرگ)1969(زمانپديدايیاخالق
اصولیياپسقراردادی،13سالگیوباالتراستودانشآموزانسومراهنمايینوعًادر
14سالگیوباالتربهسرمیبرند،درحالگذربهسطوحباالترتفکرواستداللهستند؛
البت��هاحتم��الديگرينيزقابلطرحاس��توآنبهكيفيتپايي��نوضعيفتجاربو
تفويضهاياجتماعي�تربيتيتداركشدهبرايدانشآموزانمربوطميشود.بهگونهاي
كهمتناسبباافزايشسنوسالهايبرخورداريازخدماتآموزشيتغييرمعناداردر

رشدوتحولاخالقيرخنميدهد.
دربررس��يتأثيروضعيتوشرايطاقتصادي�اجتماعيبرتحولقضاوتاخالقي
دانشآموزانمتعلقبهطبقةپايين،متوسطوباال،نتايجنشاندادكهتفاوتمعناداربين
ميانگيننمراتتحولقضاوتاخالقياينسهگروهوجودندارد.اينيافتههابانتايج
برخيازپژوهشها)مانند،دادستان،1381؛قاجري،1377؛ونيري،1380(همخواني
ن��دارد.امابانتايجبرخيديگ��رازپژوهشها)مانند،آذربايجان��ي،1380؛كاراويتاو
هم��كاران،2012(همخوانيدارد.نتايجپژوهشكاراويتاوهمكاران)2012(نش��ان
دادكهوضعي��تاجتماعي�اقتصاديدانشآموزانبراس��تداللاخالقيش��اندرباره
معماهاياخالقيتأثيرندارد.كهلبرگ)1969(مطرحكردكهنوجوانانطبقهمتوس��ط
نس��بتبهنوجوانانطبقهپايينس��ريعترازي��كمرحلهبهمرحل��هبعديتحولدر

استداللاخالقيعبورمیکنند.
نكتهمهمآناستكهاينتفاوتهاناشيازتفاوتهايمربوطبهنظامهايارزشي
نوجوانانطبقاتپايينوباالنيست،بلكهناشيازآناستكهنوجوانانطبقاتپايين
نقشودركپايينتريازنظماجتماعيدارند.درطبقاتباالومتوسطمدارسميتوانند
شرايطتجربههاياجتماعيواخالقيوسيعيرابرايكودكانونوجوانانفراهمنمايند.
بهنظرميرسدمتغيرهايتعديلكننده)ازقبيلپيشرفتتحصيلي،برنامههايآموزشي�
تربيتيغنيغيررس��ميوفوقبرنامهاي(كهفرصتهايس��ازماندهيذهنيكودكرا
تحتتأثيرقرارميدهندوپيش��رفتهايساختاريس��ازمانروانيرافراهمميكنندو

ميتوانندموجباينتفاوتشوند،اثربخشيالزمراندارند.
يافتههاوش��واهدپژوهش��يحاكيازآناس��تكهبرنامههايآموزشيودرسي
موفق،ضمناينكهبرحوزههايچندگانهتمركزدارندوهمةدانشآموزانراپوش��ش
ميدهندامامشاركتجامعهووالديندرفراينداجرايبرنامهحداقلاستدرحالي
كهمش��اركتمناسبآناس��تكهدرپديدآوريوتوليدوتوس��عهبرنامههادخالت
دادهش��وند)هويتوداوس��ون،2011(.همچني��ن،عواملومتغيره��اياجتماعي�
اقتصادي�فرهنگيوحوزهاجتماعي�جغرافيايي�اقتصاديبادامنهوسيعيازشرايط
وويژگيه��ا،ازقبيلهمس��ايهها،فراوان��يرويدادهاياس��ترسزادرمحيطزندگي،
مواجههبامس��موميتهايمحيطي،خش��ونت،كيفيتمدرس��ه،خان��واده،مراقبتو
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فرزندپروريوالدين،همبستگيقويدارد)اوانز،2004(.بهنظرميرسدكهبراساس
طبقهبنديهاياجتماعي�جغرافيايي�اقتصادي،بهس��ختيبتوانش��رايطمناس��بو
 همگ��وندرهمهاينويژگيهارابرايهريكازطبقاتاقتصادي�اجتماعيمتصور

شد.
دريكنتيجهگيريكليميتوانگفتكهيافتههايتحقيقحاكيازُكندبودنس��ير
تح��ولقضاوتاخالق��يدانشآموزاندرمرحلهدومياميانيدورةنوجوانياس��ت،
عالوهبراين،رابطةجهتگي��ريمذهبيدرونيباتحولاخالقيدربيندانشآموزان
قاب��لتوجهومعنادارنيس��ت؛ام��اجهتگيريمذهبيدرونيب��اجهتگيريمذهبي
بيرونيهمبس��تگينسبتًاقويدارد.بنابراين،نس��بتقابلتوجهيازافرادگروهمورد
مطالعهدررويكردش��اننسبتبهدينتمايزهايقطعيومشخصبهعملنياوردهاند
وب��هروشنامتماي��زدربارةدينفك��رميكنندواغل��بآنهارويك��ردابزارانگارانه
نيزنس��بتبهدي��ندارند.دراينگونهافرادباورهايدينيبهش��كلس��ازمانيافتهو
پخت��هحضورندارندودرواقعدرونينش��دهاند.برايناس��اسجهتگيريمذهبي
درونيازچناناس��تحكام،س��ازمان،پوياييونيرويالزمبرخوردارنيستكهبتواند
بهعن��وانعام��لمهمبرجهتگيريقض��اوتاخالقيتأثيرگذارباش��د.ازنظربرخي
ازصاحبنظرانازجملهدادس��تان،)1377،1380(،چني��ننتايجيبيانگرايننكته
هس��تندكهبهرغمتالشگس��تردةدس��تاندركارانآموزشديني،شكلگيريمفاهيم
مذهبيواخالقيواس��تقرارآنهادرس��اختارهايذهنيوروانيكودكانمابسياركند
وديررساس��ت.بهطوريكهدرگس��ترةس��نيدورةابتدايي،دراكثردانشآموزان
اثريازدركمفاهيممذهبيواخالقيبهمعنايدرس��تكلمهبهچش��منميخوردو
 بدونترديد،اينتأخيروعقبافتادگيدرس��نينودورههايآموزش��يباالترتشديد

ميشود.
ازاينروبراساسيافتههايحاصلهپيشنهادميشودكه:

1.براس��اسديدگاهعالمهطباطباييكهبهاعتقادايشانمياناخالقودينارتباط
وجوددارد،تأكيدبررويكردمبتنیبرتفكرومعرفت،تجاربايماني�معنویدرونی
وخصوص��یدرزمينهتربيتدينيودينداریاف��راد،درکناررويکردفقهی�کالمی
نسبتبهدينودينداری،ضروريمينمايد.تربيتوآموزشدينینيازبهادايسهم

بيشتريبهعقالنيتورويكردنمادگرايانهبهمتوندينيوتفكردربارهادراكاتحقيقي
واعتباريدارد.ادراكوپردازشنمادهايمذهبيضمناينكهمس��تلزمدس��تيابيبه
مراحلباالترتحولشناختيوتفكرصوريياانتزاعياست،ميتوانددرجهتارتقاء
تواناييهايتفكرواس��تداللانتزاعي،پديدآييواس��تقرارساختارهايسازمانيافتة
ش��ناختيكاركردقابلتوجهداشتهباشد.بهنظرميرس��دارتقاءسطحتوانمنديهاي
عقالني،ش��ناختي،همراهبافراهمنمودنموقعيتوش��رايطمناسببرايپديدآيي
وتجل��يتجاربمعنویدرونیوخصوصی،ميتواندمقومتحولاخالقيباش��د.از
 اينمنظرانجامتغييراتواصالحاتالزمدربرنامههایدرس��یوآموزشیضروري

مينمايد.
2.ب��همنظوردس��تيابيبهآموزشآگاهان��ه،اثربخشوبرنامهريزيش��دةقواعد،
معياره��اوارزشه��اياخالقيبهدانشآم��وزان،ايجادموقعيتهايمناس��ببراي
كس��بتجربياتاجتماعيوتعامالتبينفردياهميتبهس��زاييدرتبيينارزشها
ودركعمي��قودرون��يكردنآنهادارد.بهنظرميرس��دمدارسميتوانندش��رايط
تجربهه��اياجتماعيواخالق��يمتنوعيرابرايكودكانونوجوان��انفراهمنمايند
وازطري��قبرنامههايآموزش��ي�تربيت��يوفرهنگيغنيفرصتهايس��ازماندهي
 ذهنيكودكراتحتتأثيرقراردادهوپيش��رفتهايساختاريسازمانروانيرافراهم

نمايند.
نكتهمهموقابلتوجهكهبهمحدوديتهايپژوهشمربوطميشودايناستكه
اينپژوهشبراس��اسرويكردروانشناختيبهتفكروانگيزشمذهبيورابطهآنبا
تحولاخالقي،كهناوابس��تهبهدينيامذهبخاصياس��ت،انجامشدهاست.عالوه
براي��ندرپژوهشحاضرازآزمونتبيينموضوعات،كهبرايجمعيتدانشآموزي
ايراناس��تانداردوهنجاريابينش��ده،استفادهشدهاس��ت.برايناساسايناحتمال
وجودداردكهعاملگرايشبهمقبوليتاجتماعيدرپاسخهايگروههايموردمطالعه
بهآزمونها،بهويژهمقياسجهتگيريمذهبي)درونيوبيروني(،دخالتداشتهباشد.
ديگرمحدوديتاينپژوهشايناس��تکهپژوه��شحاضرمحدودبهدانشآموزان
س��ومراهنماييوسوممتوسطهش��هرتهراناستويافتههاونتايجآنقابلتعميمبه

گروههايجمعيتيديگرنيست.
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چکيده
 هدف از این  پژوهش بررسـی رابطة اسـتفاده از ماهـواره و اینترنت با هویت دینی 
دانش آمـوزان متوسـطه شـهر مرودشـت اسـت. روش ایـن  پژوهش توصیفـی از نوع 
همبسـتگی اسـت. جامعه آمـاری این  مطالعه كلیه دانش آموزان دوره متوسـطه شـهر 
مرودشـت در سـال تحصیلی 93 ـ1392 بود كه از این  جامعه تعداد 370 نفر با استفاده 
از جدول لین و روش نمونه گیری خوشـه ای انتخاب شـدند. ابزار جمع آوری اطالعات دو 
پرسشنامه بود. یك پرسشنامه محقق ساخته در زمینه بررسی میزان استفاده از اینترنت 
و برنامه های ماهواره ای و پرسشنامه دیگر پرسشنامه هویت دینی بود كه روایی و پایایی 
این  پرسشـنامه ها توسط مالک های روانسنجی احراز شد. داده های حاصله در دو سطح 
توصیفی با اسـتفاده از فراوانی، درصد و محاسبه ضریب همبستگی در سطح استنباطی 
با اسـتفاده از تحلیل واریانس چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های 
حاصله حاكی از این  است كه همبستگی هر دو متغیر استفاده از اینترنت و ماهواره با هر 
سـه بعد هویت دینی دانش آموزان منفی و معنا  دار است. باالترین همبستگی بین متغیر 
اسـتفاده از برنامه  هاي اینترنت با ابعاد هویت دینی، به ترتیب، در ابعاد عملی، احساسی 
و اعتقادی بوده اسـت. همین طور باالترین همبسـتگی بین متغیر استفاده از برنامه هاي 
ماهواره با ابعاد هویت دینی، به ترتیب، در ابعاد عملی، احساسـی و اعتقادی بوده است. 
بدین ترتیب می توان گفت اسـتفاده بیشتر از رسـانه های ماهواره و اینترنت در راستای 
كاهش هویت دینی دانش آموزان متوسـطه شهرستان مرودشت در ابعاد سه گانه عملی، 

احساسی و اعتقادی بوده است. 
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س��يدمحمدي،1386: 60(.درچنيندورهايآنچ��هاهميتدارد،گذرموفقيتآميزاز
بحرانهويتوكس��بهويتموفقاس��ت)گيدنز،1387(.درجامع��هامروزايران،
ب��اهويتها�ون��هيكهويتواحد�روبهروهس��تيم؛هويتهاييكههرزمانوبا
توج��هبهزمينهفرهنگي�اجتماع��يوديگرعواملتأثيرگذار،ُبعديازآنموردتأكيد
ق��رارميگيرد.دراينميان،دينيكيازعناصرهويتيانكارناپذيردرجامعهماس��ت

)نيكپي،1380: 9(. 
هويتدينيبهدليلاهميتماهويومحتوايياشدرجامعهايران،يكيازمهمترين
ابعادهويتياس��تكهنقشتعيينكنن��دهايدرهويتيابيافرادجامعهايفاميكندودر
تعاملباشرايطاجتماعیوطیمراحلمتفاوتچرخهزندگیتنوعمیپذيرد.درجهان
امروزی،درپرتوجهانیشدنوافزايشچشمگيررسانههایارتباطیفراسرزمينی،توجه
ب��هدينوهويتدينیاهميتدوچندانیپيداکردهاس��ت.زيرابرخالفدورانمدرن
اولي��هکهتصورمیرفتديناززندگیاجتماعیرختبرمیبنددوتأثيرشبهقلمروی
خصوصیمحدودمیش��ود)تزدنيویشدن(،امروزه،دردورانمدرنثانويهوباظهور
وگس��ترشهمهجايیجنبشهایدينی،تز»ضددنيویش��دن1«مطرحش��دهاستکه
بهمعناینفوذوتأثيرچش��مگيرديندرتمامقلمروهایزندگیدراکثرجوامعاس��ت
)بكفورد2007،2 : 76(. نکتةمهموجالبتوجهايناستکهنگرشوارزيابینسبت
بهپيامدهایدينیرس��انههاینوينوفرامل��یدرهمهجوامعودربينهمهگروههای

مختلفيکجامعهيکساننيست.
درايران،طيسالهاياخير،يکیازمهمتريننگرانیهایمسئولينواکثرگروهها
وافرادجامعهاش��اعهگستردهوروبهرشداستفادهازماهوارهواينترنتوپيامدهای
آس��يبزایآنبرایهمةگروهه��ا،بهويژه،جوانانبودهاس��ت.تاجايیکهعدهای

1. Desecularization
2. Beckford

»گسترشهدفمندشبكههايماهوارهايرايكيازمهمترينابزارهايناتويفرهنگي
برايبيثباتس��ازينظامامنيتاجتماعي«دانس��تهاند.ايناف��رادپيامهاومحتوای
انتش��اراينرس��انههارابافرهنگدينیوعرفیجامعةماناس��ازگاردانس��تهوحتی
آنرابرنامهريزیهايیعامدانهبرایمس��خفرهنگدينیاس��المیجامعهمیدانند.به
نظرآنان،مهمترينتقابلفرهنگیکنونیدرعرصةجهانیتقابل"اسالموسرمايهداری"
است)نکوئیسامانی،1386؛کچويان،1387،اميری،1390(.ازطرفديگر،براساس
گزارشگوگلترندز1،بيش��ترينکليدواژهموردجس��تجویايرانيانكلمه»س��كس«
اس��توازاينلحاظ،كش��ورهايپاكس��تان،مصروايراندربينکش��ورهایجهان

رتبههاياولتاسومرادارند.
براس��اسگزارشارتشسايبریسپاهقدسجمهورياسالميايراندرخصوص
مراجعهکاربرانبهس��ايتهایغيراخالقی،کاربرانتهرانیدربين182ش��هرجهان،
مقامنخس��ترابهخوداختصاصدادهاند.اينوضعيتنهتنهادربارهپايتختبلکه
درب��ارهکاربراناينترنتیش��هرهایي��زدواصفهاننيزصدقمیکن��د.تافلر)1375( 
فناوریهایماهوارهایوديگررسانههایجديدراتهديدیبرایهويتدانستهوآن
راچونشمش��يریدولبهکهمیتواندپيامدهایمثبتومنفیرابهدنبالداش��تهباشد
معرفيکردهاس��ت.همچنانکهفانکوبوچمن2،)1996(اذعانداشتهاندقرارگرفتن
درمعرضرسانههايیچوناينترنتوماهوارهمیتوانددرنگرشهاورفتاروهويت
مردمتأثيربگذارد.استمرارپرداختنبهآنهاممکناستدربلندمدتتأثيرمنفیداشته
وباعثکاهشهمدلی3 عدمبازدارندگی4،پاسخهایپرخاشگرانه،عدماحساستعلق

مذهبی،ملیوتقويتاينعقيدهشودکهدنيامحلخطرناکیاست.
ارزيابیرابطةرسانههاینوينباهويتدينیکمتربهصورتتجربیموردبررسی
قرارگرفتهاس��ت.اينوضعيتدرموردجوانانودانشآموزاندورةمتوس��طهکهدر
فراينداستقاللشخصيتیقراردارندمصداقبيشتریدارد.دانشآموزاندورةمتوسطه
کهازجملهگروههایاجتماعیهس��تندکههويتاجتماعیش��انهنوزتثبيتنشدهو

1. Google trends 

2. Funk & Buchman
3. empathy
4. disinhibition
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همزمان،درمعرضرقابتعناصرهويتساِزرسمی)مبتنیبردين،مدرسهوآموزش
رس��می(وغيررس��می)متعدد،متکثرومتنوعمبتنيبررسانههایمحلی،ملی)مبتنی
بردين(وفراملی)صادرکنندةارزشها،پيامهاونمادهایغيردينیوس��رمايهداری(
قراردارند،باتوجهبهويژگیهایش��ان،بيش��ترينتأثيرپذيریراازرسانههادارندو
دراقتباسازنوآوریهامعمواًلفعالترازبزرگترهامیباش��ند)فورالنگوكارتمل1،

1997:منتظرقائموشاقاسمی،1387،حيدریوهمكاران،1392(. 
رسانههاوبهويژهرسانههاینويناطالعاتیمیتوانندتغييروتحوالتیبنيادیدر
س��اختاراجتماعیوفرهنگیجوامعايجادکنن��د.درخصوصچگونگیتأثيروتأثر
متقابلرس��انههاومخاطبانسهدس��تهنظريهرامیتوانازهممتمايزکرد:نظريههای
عرض��همحور2،نظريههایتقاضامحور3ونظريههایعرضه�تقاضامحور4دس��تهاول
نظريهها،برويژگیهایرس��انهایوتأثيرماهيتوس��ايلوتغييراترس��انهایتأکيد
دارند.مکلوهانوپستمنازنمايندگانبرجستهاينديدگاههستند.5بهنظرمكلوهان
)ترجمهآذری،1378(برایحصولبهدرکواضحوشناختروشنیازيکفرهنگ،
باي��دبهمطالعةابزارهايیپرداختکهدرآنفرهنگبرایتبادلافکارومبادلةپيامها
بهکارگرفتهمیش��وند.ويدربارهاهميتتکنولوژیرس��انهمدعیاس��تکه»رسانه

خوديکپياماست«.
درهمينراس��تاپس��تمنباورداردکه»ش��کلهایويژهوفرمهایمش��خصیاز
وسايلانتقالدهندةپياموتبادلمعانی،هرکدامنوعخاصیازپيامیراکهمناسبتر
ومنطبقترباش��کلوفرمخودمیيابندمبادلهمینمايندونقش��یاساسیدرپردازش
وشکلدهیبهفرهنگايفامیکنند«.درنظرپستمن)ترجمهطباطبايی،1386(انسان
بهندرتمتوجهاينواقعيتمیشودکهابزارهایارتباطیکهبينانسانوجهانقرار
دارندوواس��طةشناختجهانوانس��انهستندتاچهحدوبهچهکيفيتدرچگونه
ديدنگيتیونحوةاس��تنباطازجهاندخالتدارند.کسیکهکتابیرامیخوانديادر

1. Furlong & Cartmel
2. Supply Oriented theories
3. Demand Oriented Theories
4. Supply- demand Oriented Theories
5.مکلوه��انبهطورخاصدرکتابدهکدةجهانیخودونیلپس��تمندرکت��ابتکنوپولیازتأثیرتکنولوژی

رسانهایبرفرهنگصحبتمیکنندآثاریکهبهزبانفارسیترجمهشدهاند.

مقابلتلويزيوننشستهاستيابهساعتمچیخودنگاهمیکند،غالبًاعالقهایندارد
بهاينکهبداندچگونهوتاچهميزانهرکدامازاينوس��ايلدرسازماندهیوکنترل
نظامفکریاونقشدارند؛چهرسدبهاينکهاصاًلبداندچهبرداشتیازجهانتوسط

کتاب،تلويزيونياساعتبهاوالقامیشود.
درحقيقتپستمنبااعتقادبهتأثيرتکنولوژیبرفرهنگوحتیايجادآن،يادآور
ش��دکهاخت��راع،بکارگرفتنتکنيکوابزارینو،نظيرنوش��تننهتنه��اتوانايیهای
انس��انهارادردرکوحفظزمانگسترشمیدهد،بلکهحتیبهدگرگونیدرسيستم
ونوعانديش��ه،تفکرومحتوایفرهنگآنانمیانجامد.ايننظرياتبرداشتیمنفعل
ازس��وژهدارندومعتقدندسوژههایاجتماعیطیعملکردموفقايدئولوژیهاشکل
میگيرندوخواس��تههایايدئولوژيکیرادرونیمیسازند.نظريهايدئولوژیآلتوسر،
مکت��بفرانکفورت،نظريهاقتصادسياس��یدرتحليلفرهنگعامه،نظريهكاش��ت1،

برخیازنظريههایفمينيستیونظريهفرهنگتودهایدرايندستهجایدارند.
نظريههایدستةدوم،برتأثيررسانههابرويژگیهایمخاطبانپيامهاتأکيدداشتهو
مخاطبانرسانههارانه»تودههايی«منفعل،بلکهافرادی»فعالوانتخابگر«میدانند
کهدرراس��تایويژگیهاونيازهايشانرس��انههاياپيامخاصیازرسانهراانتخاب
میکنند.طرفدارانايننظريهباتمرکزبرمخاطبانبهتأثيروارزيابیپيامدهایهويتی
رس��انههاپرداختهاند.آنهاتصورس��وژهمنفعلراقبولندارندوبرایوینقشیفعال
درمواجههباگفتمانايدئولوژيکقائلاندوبرمفهوممقاومتومخاطبفعالتأکيد
دارن��د)آزاد ارمکیورضايی،126:1385(.گرامش��ی)1386(ازجملهانديش��مندانی
استکهبهرغمقائلشدننقشقابلتوجهبرایابزارهایايدئولوژيکدولت،امکان
مقاومتبرایقدرتهایخردوحاش��يهایياطردشدگانرانيزازنظردورنمیدارد.
ب��هنظ��رویفرهنگبهطورعاموهويتبهطورخاصهس��تيثابتينداردومتأثراز
مبارزاتومنازعاتجارياست.بهعبارتی،فرهنگوهويتعرصهتعادلوسازش
مياننيروهايحوزهس��لطهونيروهايحوزهمقاومتاس��ت.طبقايننظريه،هويت
تودهاييكدس��تنيس��تبلكهتركيبتناقضآميزيازعالئقوارزشهايفرهنگي

متعارضاست.

1. Cultivation Theory
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دس��تةس��ومنظريهها،دربردارندهديدگاهجديدومتأخریاستکهبههردوجنبة
عرضهوتقاضا،تکثروتعدددرونِیهردوحوزةرس��انههاومخاطبانتوجهدارد.در
ايندس��ته،تنوعوتکثردرجنبةعرضه)تنوعوتعددرس��انههادرس��هسطحمحلی،
مل��ی،منطقهایوجهانی(وتقاضا)متکثرش��دنگروههایاجتماعیوش��کافهای
متعددس��نی،جنس��ی،قومی،مذهبی(درجامعهمدنظرق��رارمیگيرد.عاملی)2004( 
يادآورش��ددراينديدگاه،اعتبارتئوریهایعامگرا1درخصوصتأثيريکسانس��از
رس��انههاويانوعواکنشمش��ابهمخاطبانباترديدهایجدیمواجهش��دهاستو
مس��ألههويتوفرهنگنهيکسرهدربسترفرهنگیتعريفمیشودونهبهطورکامل
درس��يطرهتکنولوژیرس��انهقراردارد.بهب��اورعاملی)2004(اس��تفادهازهريک
ازاي��نرويکردهایس��هگانهتحتتأثيرفرضياتتحقيقوبهتناس��بمنطقتحقيق
ص��ورتمیگيرد.دراي��نمقالهباتوجهبهمنطقومفروضاتتحقيقکهبرجس��تگی
خاص��یراب��هجنبةعرضهمیده��دبهصورتمختصربهمعرفيدي��دگاهچندنفراز
مهمتريننظريهپردازاناينحوزهيعنیحوزهایکهبههردوجنبهعرضهوتقاضادر

حوزهرسانهنظردارند،میپردازيم.
جرجگربنر2وهمكارانش)بهنقلازحس��ينیوهمکاران،1388(بامطالعاتدراز
مدت��ي�دودههمطالعه�ك��هدربارهتأثيرتلويزيونبرمخاطب��انانجامدادند،بهارائه
نظريهايدراينزمينهنايلآمدندكهبهنظريه»كاش��ت«مشهوراست.تحقيقاتآنها
نشاندادكهدرآمريكاتلويزيونتبديلبهبازويفرهنگيجامعهشدهاست.گربنردر
مطالعاتخود،مخاطبانرابهدودس��تهپرمصرف3وكممصرف4تقس��يمنمودهاست.
بهاعتقادویبينندگانپرمصرفمخاطبانيهستندكهچهارساعتيابيشترتلويزيون
تماش��اميكنندوانتخاببرنامهايكهميبينندبرايش��اناهميتندارد.امابينندگان
كممصرف،روزانهدوساعتياكمتر،بهصورتبرنامهريزيشدهوانتخابيتلويزيون
تماش��اميكنن��د.تلويزيونمنبعاصليگروهپرمصرفبرايس��اختواقعيتاس��ت
درحاليكهبينندگانكممصرف،ازس��ايررس��انههانيزبهموازاتتلويزيوناس��تفاده

1. Universalist
2. George Gerbner
3. Heavy viewers
4. Light viewers

ميكنند.داعيهنظريهكاش��تايناس��تكهتلويزيونبامتغيرهايبس��ياريدرتعامل
اس��ت،چنانكهتماشايبرنامههايآن،بربعضيازگروههايمخاطباندرمقايسهبا
گروهه��ايديگر،اثرقويتريميگذارد.ايننظريهپسازاصالح،مخاطبتلويزيون

راموجوديفعالميداندكهمحتوايبرنامههايدريافتيرافعاالنهتفسيرميكند.
محقق��انباتأكيدبرنقشمنفيرس��انههادرزمينههويتيابيجوانانونوجوانان
يادآورش��دند»امروزماداراييكنظامومحيطفرهنگيهس��تيمكهآنرانهپدرو
مادره��اايجادكردهاند،نهمدارس،نهمذاهبونههيچفرهنگمربوطبهجامعه.اين
محيطدس��تپروردهتعدادكميازنهادهاوش��ركتهايبزرگاستكهنفوذتجاري،
سياس��يورس��انهايدارندومانعهويتيابيكودكانونوجوان��انباالهامازجنبش

محيطفرهنگيميشوند«)شجاعي،1383: 113(. 
مانوئلکاس��تلز)بهنقلازدهش��يری،1380(،مبدعنظريهجامعة اطالعاتیاس��ت
ک��هدريک��یازجلدهایکتابس��هجلدیاشب��اعنوانجامعة ش��بکهای،بهبحث
پيرامونهويتوهويتدينیپرداختهاست.کاستلزمعتقداستامروزهافرادمتأثراز
ش��بکههایاطالعاتیجديد،میتوانندبرایهويتسازیخودازمنابعمحلي-سنتي
وجهانياس��تفادهکنند.ویالگوييازجامع��هاطالعاتيارائهميدهدكهدرآننقش
رس��انهها،كليدياستودرواقعرس��انههاهستندكهايننوعجديدازجامعهراباز
توليدميكنند.درايننظاماجتماعي،فناوريهايارتباطجمعينقشاساس��يدارند
ولحنگفتمان،س��بكزندگيوهمهارزشهاياجتماعيتوسطرسانههاوصاحبان
آنهاتعريفميش��ود.همچنينکاس��تلزمعتقداس��تکههدفغ��ربودررأسآن
آمريکاازبهکارگيریسامانههایماهوارهای،ايجادبستریمناسببرایيکسانسازی
فرهنگیوجهانیسازیاقتصادليبرالیاست.دراينصورتشاهدنابودیارزشهای
ايدئولوژي��ک،فرهنگیوهويتیجوامعدرحالتوس��عهایخواهيمبودکهتحتتأثير

فرهنگليبرالیغربقرارخواهدگرفت.
گيدنز)1384(ازديگرنظريهپردازانمعاصرمش��هوریاس��تکهدرپرتومباحث
جهانیش��دن،مدرنيتهبازانديش��انهوازجاکندگیونقشرس��انههادراينفرايندبه
چگونگیفرايندشکلگيریهويتدردودورانجديدوسنتیپرداختهاست.بهنظر
وی،درجهانگذش��تهش��کلگيریهويتبيش��تردرپرتوانطباقزمانوفضابامکان
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ش��کلمیگرفت.همچنينمهمترينمنبعش��کلگيریهويت،س��نتودينبودکهاز
نس��لیبهنس��لديگرانتقالمیيافت.امروزهباگس��ترشمدرنيتهبهقلمرویجهانی
کهتکنولوژهایرس��انهایيکیازمهمترينابزارهایانتقالآنمحس��وبمیشوند،
فرايندهويتيابیدچارتغييروتحولاساس��یش��دهاس��توافرادمیتوانندبهطور
"بازانديشانه"ایتحتتأثيرعواملجهانی�محلیبهتأسيسهويتخوداقدامنمايند.
گيدنزبازانديش��یهويتدرپرتومعيارهاوارزشهایدائمًادرحالتغييرراويژگی
دورانجديدونتيجهگسترشفناوریهایاطالعاتی،ارتباطیوجهانیشدناقتصادی
وفرهنگیمیداند.گس��ترشروزافزوناستفادهازاينترنتوماهوارهازمصاديقبارز
ظهورمنابعهويتس��ازجديددرجامعهاس��تکهنمیتوانتأثي��راتآنرابرفرايند

هويتيابیجوانانناديدهانگاشت.
درجمهوریاسالمیايرانطيسالهاياخير،موضوعرسانههايجمعيوتأثير
آنه��ابرابعادهويتيموردتوجهمحققانزيادیقرارگرفتهاس��تکهدراينجابهچند
موردازمرتبطترينآنهااش��ارهمیشود.رمضاني)1381(،يادآورشدماهوارهتأثيري
منف��يبررويهويتمليومذهبيداش��تهوموجبافزايشاحس��اسبيتعلقيبه
هويتمليومذهبيش��دهاس��ت.مطالعهعباسيقادي)1385(نش��اندادمتغيرهاي
مدتاس��تفادهكاربرانازاينترنتوواقعيتلقيكردنمحتوايسايتهايمجازياز

سويكاربران،رابطهمعناداريباهويتپاسخگويانداشتهاست.
ربيعي)1387(درمطالعهخوددريافتكهنس��لس��ومانقالب،بيش��ترينكاربران
اينترنتدرايرانهس��تندوبيشازنس��لهايديگردرمعرضآثارناش��يازآنقرار
دارند.عالوهبراين،رس��انههاينوينعاملتغييردرنهادهايهويتس��ازشدهاندو
فضايمجازي،عواملمعناس��ازيهويتيرادس��تخوشتغييركردهاس��ت.احمدپور
وقادرزاده)1389(نش��اندادندهويتدينيدانش��جوياندرتعاملبافضايس��ايبر
تضعيفميش��ودوباافزايشميزانمصرفودسترس��يبهاينترنت،ازبرجس��تگي
هويتدينيآنانكاستهميشودامافضايسايبرباابعادپيامديوتجربيدينبيشترين 

همبستگيوبابعدشناختيآنكمترينهمبستگيراداشتهاست.
اش��تياقيوهمكاران)1391(نيزنشاندادندُبعداعتقاديدرمقايسهباُبعدعملي
كمترتحتتأثيرارزشهايجديدبرآمدهازتغييراتجامعهامروزقرارگرفتهاس��ت.

بينمدتوميزاناس��تفادهازاينترنتوتمامابع��ادهويتديني،بهجزُبعدعمليو
پنداريكل،رابطهمعنادارومعكوس��يوجودداردبيشترينهمبستگيهويتدينیبا
ُبعدپيامديوكمترينهمبستگيآنباُبعدعمليبودهاست.مطالعهنيکپیومجيدی
)1392(نش��اندادک��ه59/4درصدازجوان��انباايننظرکهبرنامههایش��بکههای
ماهوارهایفارس��یزب��انباعثکاهشگرايشجوانانبهارزشهایدينیمیش��وند

کاماًلموافقياموافقهستند.
مارس��يا1)بهنقلازگلينا1997،2(نشاندادكهدوراننوجوانيوجواني،مرحلهاي
حساسدرتش��كيلهويتتلقيميشودورسانههايالكترونيكيدرشكلگيرياين
هويتتأثيرزياديدارندوميتوانددرسهسطح،هويتشخصي،مليوجنسيمؤثر
واقعش��وند.ميتراس3 )1997بهنقلازپاستر،1377: 52(باتحليلشبكههاياينترنتي
اجتماعي-فرهنگيدرهند،يادآورشدكهبرداشتازهندوهويتهنديهادرغرب،

موضوعهاييهستندكهمكررموردبحثوبررسيقرارگرفتهاست.
مقالهحاضربادرنظرگرفتنمسائلفوق،حاصلکاریتجربیاستکهبهبررسی
تأثيراستفادهازاينترنتوماهوارهبرهويتدينيدانشآموزانمتوسطهشهرمرودشت
پرداختهاست.انتخابشهرمرودشتبهداليلزيربودهاست:شهرمرودشتبزرگترين
ش��هراستانفارسبعدازش��يرازوازنظرمکانینزديکترينش��هربزرگبهآنشهر
استکهدرسالهایاخيربهعلتوجودکارخانجاتصنعتیبزرگوکوچک،بيشتر
مهاجرانخارجی،وبهويژهمهاجرانافغانی،راپذيراشدهاست.همچنينرشدسريع
جمعيتوکالبدیشهر،بههمريختگیفضاهایکالبدی،ناهمگونیونابودیانسجام
اجتماعی،وقوعبزهکاریبهخصوصجرايمیمانندقتلوتجاوزدرس��الهایاخير
دراينش��هررشدقابلمالحظهایداشتهوفراوانديدهمیشود؛درحالیکهاينآمار
درش��هرهایهمجواربهطرزمحسوسیپايينتراست)عبادینژادوهمكاران،1391(. 
ازديگرداليلمهمانتخاباينشهردغدغهذهنیوشغلیمحققاندرموردوضعيت
دانشآموزاناينش��هربودهاست.سؤالاساس��یمقالهايناستکهآيابيناستفاده
ازرسانههايارتباطینوين)ماهوارهواينترنت(وهويتدينیدانشآموزانمتوسطه

1. Marcia
2. Glina
3. Mitras
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شهرمرودشترابطهوجوددارد؟

روش پژوهش
پژوهشحاضرتوصيفیازنوعهمبس��تگیاس��تكهباه��دفارائهتصويرياز
وضعيتهويتدينيدانشآموزانمتوس��طهش��هرمرودشتورابطهآنبااستفادهاز
اينترنتوماهوارهاجراشد.مرودشتباقدمتطوالنیوپيشينهتاريخیواقتصادی
ممتاز،ازشهرهایجنوبیکشوربهشمارمیآيد.قوميتهایمختلفازجملهفارس،
عرب،لر،ترکدراينشهرزندگیمیکنندواينتنوعقوميتازويژگیهایبرجسته
اينشهرمیباشد.ازسویديگر،بهدليلمجاورتوارتباطباشيرازورشدصنايعو
آموزشعالیدرمعرضتحوالتجديدقرارداشتهاست.جامعهآمارياينپژوهش
كليهدانشآموزانمتوس��طهش��هرمرودش��تباتع��داد9644نفربودهاس��ت.کهاز
اي��نجامع��هتعداد370نفرازطريقجدوللي��ن1 )1978(وبا95درصداطمينان،با
اس��تفادهازروشنمونهگيرِيخوشهايچندمرحلهايوسهميهاي)متناسبباجنس،

رشتهومقطعتحصيلي(برایمطالعهانتخابشدند.

ابزار جمع آوری اطالعات
برایجمعآوریاطالعاتازدوابزاراستفادهشدکهعبارتبودنداز:

1. پرسشنامه محقق ساخته جهت بررسی ميزان استفاده دانش آموزان از اينترنت 
و برنامه های ماهواره ای

ازاينپرسشنامهبرایبررسیميزاناستفادهدانشآموزانازبرنامههایماهوارهای
واينترنتاس��تفادهشد.نحوهساختاينپرسش��نامهبدينصورتبودکهگويههای
اينپرسش��نامهبراساسادبياتپژوهشونظراتصاحبنظرانوباتوجهبهاهداف
پژوهشتدوينش��د.بدينمعناکهابتدابراس��اسادبياتپژوهشگويههایمرتبطو
متناس��ببامتغيرهاتدوينوس��پسگويههایتدوينش��دهدراختيارصاحبنظران
اينحوزهقراردادهش��دکهنهايتًاگويههایموردتوافقحفظوگويههايیکهتوافقی
بررویآنهاوجودنداش��تحذفشدند.گويههاياينپرسشنامهدرمقياسليکرتی

1. Line

5گزينهایاز»خيلیزياد«تا»اصاًل«تنظيمشد.نمرهگذاریاينپرسشنامهاز0تا4 
بود.بدينمعناکهبهگزينه"اصاًل"نمرهصفروگزينه »خيلیزياد«نمره4اختصاص
دادهش��د.روايیمحتوايیاينپرسش��نامهب��هصورتمحتوايیبراس��اسقضاوت
متخصصانتعيينوپايايیاينپرسش��نامهبراساسروشآلفایکرونباختعيينشدکه
ضري��بآلفایکرونباخبرایگويهه��ایمربوطبهاس��تفادهازبرنامههایماهوارهای

0/89وبرایگويههایاستفادهازاينترنت0/58محاسبهشد.

2. پرسشنامه هويت دينی 
هويتدينيبهمعنايمجموعهخصوصياتياستكهفردرابهواسطهداشتننوع
احساساتوتعلقاتمذهبيبهشخصيمتمايزتبديلمینمايد.درواقع"هويتديني"
بهعنوانيكيازابعادهويتاجتماعي،متضمنسطحيازديندارياستكهبا"ما"ي
جمعيياهماناجتماعدينيياامتهمراهبودهونش��اندهندهاحساستعلقبهدين،

جامعهدينيوتعهدبهديناست)چيتسازقمي،1383: 194(. 

دراينمطالعهبرایاندازهگيریهويتدينیازپرسش��نامههويتدينیسراجزاده
)1383(اس��تفادهشد.س��راجزادههويتدينيرابرمبنايدستهبنديسهُبعدُگلدسن
)احساسي،اعتقاديوعملي(مدنظرقراردادهاست.ُبعداحساسيهويتدينيناظر
برعواطف،تصوراتواحساساتمربوطبهداشتنرابطهباجوهريربوبيهمچون
خدااس��ت.ُبعداعتقاديهويتدينيناظربرباورهاييكهانتظارميرودپيروانيک
دينبدانهااعتقادداش��تهباش��ند،ماننداعتقادبهخدا،فرشتگان،روزقيامت،وجود
ش��يطاناس��ت.ُبعدعمليهويتدينيناظربراعمالدينيمشخصهمچونعبادت،
نماز،شركتدرآيينهايدينيخاص،روزهگرفتناستكهانتظارميرودپيروانهر
دينانجامدهند)س��راجزاده،1383: 166(.سؤاالتاينپرسشنامهدرمقياسليکرتی
درامت��دادطيفیازکاماًلموافق)نم��ره5(،موافق)نمره4(،بینظر)نمره3(،مخالف
)نمره2(وکاماًلمخالف)نمره1(نمرهگذاریشدهاستکهباجمعگويههادرسطح
سنجشفاصلهاینمرههويتدينیتعيينشد.پايايياينابزارازطريقآزمونآلفاي
كرونباخانجامش��دكهتعدادوضريبآلفايكرونباخبرايابعادسهگانههويتديني
ب��هترتيب:ُبعداحساس��ي5گويه)0/91(،ُبعداعتق��ادي5گويه)0/89(ُبعدعملي5 
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گويه)0/86(وُبعدكليهويتديني15گويه)0/89(محاسبهشد.برایتعيينروايی
پرسش��نامهازروشتحليلعاملیتأييدیاس��تفادهش��دکهدادههایحاصلازآندر

جدول1گزارششدهاست.

جدول 1: تحلیل عاملی تأییدی گویه  های مربوط به هویت دینی

 ضریب
آلفا

 واریانس
تبیین شده بارعاملی ها گویه ابـعاد  متغیر

وابسته

0/911 63/97

0/792 ازخواندننمازاحساسلذتمعنویبهمندست
می دهد.

سی
سا

اح
عد

ب

نی
دي

ت
هوي

0/872 احساسمی کنمازخداخیلیدورم.

0/721 از اينکهدرکشوریاسالمیزندگیمی کنم
احساسخوبیدارم.

0/734 از اينکهمسلمانهستمخوشحالم.

0/713 بعدازانجاماعمالدينیاحساسخوبولذت
بخشیدارم.

0/890 14/48

0/880 بهنظرمندرجهانکنونی،ديناسالمنمیتواند
پاسخگویتمامیمسائلباشد.

دی
تقا

داع
بع

0/815 هرکسنتیجهاعمالخودرادرآخرتخواهدديد.

0/858 زندگیپسازمرگوجوددارد.

0/886 بهوجودخداوندونقشمؤثرآندرزندگیاعتقاد
دارم.

0/659 شرکتدرجشن هاومراسممذهبیوعزاداری
برايماهمیتدارد.

0/866 4/23

0/824 ازکتبدينیومذهبیجهتمطالعه،کماستفاده
می کنم.

لی
عم

د
بع

0/736 بهشهرهاواماکنمذهبیزيادسفرمیکنم.

0/734 اغلباوقاتنمازمرامی خوانمونمیگذارمقضا
شود.

0/871 درمراسممذهبیهمچونمولودیوعزاداریماه
محرمو…شرکتنمی کنم.

0/745 ازآموزه هایديندرموردارتباطباجنسمخالف،
پیرویمی کنم.

BST= 6044/027          KMO= /954 Sig= 0/000

یافته ها 
بهمنظورآگاهیازميزاناستفادهدانشآموزانازشبکههایماهوارهایازفراوانی

ودرصداستفادهشدکهدادههایمربوطبهآندرجدول2منعکسشدهاست.

جدول 2: دیدگاه دانش آموزان در خصوص استفاده از برنامه های شبکه  ماهواره ای

اصاًل كم متوسط زیاد خیلی
 زیاد

                               گویه ها

درصد درصد درصد درصد درصد

38/1 17/8 6/5 16/8 20/8 تاچهان��دازهازماه��وارهبرایدرياف��تبرنامه های
خبریاستفادهمیکنید؟

29/5 29/7 4/3 13/2 23/2 تاچ��هان��دازهازماهوارهب��رایتماش��ایفیلم های
سینمايیوسريال هااستفادهمی کنید؟

38/1 31/9 11/1 10/5 8/4 تاچهان��دازهازماه��وارهبرایتماش��ایبرنامه های
علمیوآموزشیاستفادهمی کنید؟

35/1 19/2 5/4 16/5 23/8 تاچ��هان��دازهازماهوارهبرایبرنامه هایورزش��یو
سرگرمکنندهاستفادهمی کنید؟

تحليلدادههایحاصلازجدول2حاکیازايناستکهپاسخگوياندراستفاده
ازبرنامههايش��بكهماهوارهاي،بهترتيب،بيشتريناستفادهراازبرنامههایورزشی
وس��رگرمکننده)40/3درص��دخيلیزي��ادوزياد(،برنامههایخب��ری)37/6درصد
خيلیزيادوزياد(وتماش��ایفيلمهایسينمايیوسريالها)36/2درصدخيلیزياد
وزياد(داش��تهاند.درمقابلبايدتوجهداشتکهبراساسپاسخهایدريافتیبيشاز
يکسومپاسخگوياناصاًلماهوارهتماشانکردهاند.يعنیاگرماکلدرصدکسانیرا
کهبهميزانکمتاخيلیزيادازماهوارهاس��تفادهکردهاندراباهمجمعکنيمپیمیبريم
کهدرصدزيادیازپاسخگويانماهوارهتماشاکردهاندوبهعبارتیتماشایبرنامههای
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ماهوارهازگس��تردگیزيادیدربيندانشآموزانموردمطالعهبرخورداربودهاس��ت
پديدهایکهمیتوانندتاحدزيادینگرانکنندهتلقیشود.

موضوعديگرکهدراينمطالعهموردبررسیقرارگرفتميزاناستفادهدانشآموزان
ازاينترنتبودکهدادههایحاصلازآندرجدول3منعکسشدهاست.

جدول 3  : دیدگاه دانش آموزان در خصوص استفاده از  اینترنت

 خیلی
زیاد زیاد متوسط كم اصاًل

                               گویه ها

درصد درصد درصد درصد درصد

31/4 31/9 18/9 7/3 10/5 میزاناستفادهازسايت هایفارسی

11/9 19/7 4/3 28/9 35/1 میزاناستفادهازسايت هایغیرفارسی

11/4 14/9 5/4 25/1 43/2 چ�تکردن

تحليلدادههایجدول3حاکیازايناستکهبراساستوزيعدرصدهایحاصله
82/2درصدپاسخگويانبهميزانمتوسطتاخيلیزيادازسايتهایاينترنتیفارسی
اس��تفادهکردهاندکهدرصدخيلیزيادیمحسوبمیشود.همچنيندرصدفوقبرای
افرادیکهبهبررس��یس��ايتهایغيرفارس��یوياچتکردنپرداختهاند،بهترتيب،
35/9و31/7درصدبودهاس��تکهبيانگرتفاوتقابلمالحظةايننوعاس��تفادهاز
اينترنتبادرصداس��تفادهازس��ايتهایفارسیزباناست.براساستوزيعدرصدی
میتوانگفتتنها10/5درصدازپاس��خگوياناصاًلبهس��ايتهایاينترنتیفارسی
زب��انمراجعهنکردهاندبنابراينمیتوانگفتاس��تفادهازاينترنتبهعنوانيکابزار

ارتباطینوينبهشدتدربيندانشآموزانمتوسطه،رايجشدهاست.
ديگ��رمتغيراينمطالعههويتدينیاس��ت.دادهه��ایتوصيفیحاصلهمربوطبه

اينمتغيردرجدول4منعکسشدهاست.

جدول 4: میانگین دیدگاه دانش آموزان براساس ابعاد هویت دینی

انحراف معیار میانگین از 5 متغیر

1/28 3/05 بُعداحساسی

1/23 3/13 بُعداعتقادی

1/12 2/72 بُعدعملی

1/16 2/97 هويتدينیکل

تحليلدادههایجدول4حاکیازآناس��تکهوضعيتهويتدينیپاسخگويان
درسطحمتوس��طیقراردارد.ميانگينشاخصهويتدينیکل)2/97از5(بيانگرآن
استکههويتدينیدانشآموزانمتوسطهشهرمرودشتدرسطحمتوسطیقراردارد.
درمي��انابعادهويتدينی،ُبعداعتقادیدارایبيش��ترينميانگين)3/13از5(وُبعد
عملیدارایکمترينميانگين)2/72از5(بودهاست.يافتههایحاضرنشانازشکاف

ميانُبعداعتقادیوُبعدعملیدانشآموزاندارد.
ب��همنظوربررس��یرابطهبينميزاناس��تفادهازاينترنتوبرنامهه��ايماهوارهبا
ابعادهويتدينیازآزمونضريبهمبستگیپيرسوناستفادهشدهاستکهدادههای

حاصلازآندرجدول5منعکسشدهاست.

جـدول 5: نتایج آزمون ضریب همبسـتگی پیرسـون پیرامـون ابعاد هویـت دینی بامیزان 
استفاده از  اینترنت و برنامه های ماهواره

هویت دینی 
كل

ابعاد هویت دینی ماهواره اینترنت
عملی احساسی اعتقادی

1 اينترنت
1 0/489** ماهواره

1 -0/394** -0/411** اعتقادي
هویتي 

1دیني 0/918** -0/440** -0/414** احساسي
1 0/875** 0/827** -0/537** -0/378** عملي

1 0/937** 0/975** 0/958** -0/474** -0/419** هويتدينیکل
*همبستگیدرسطح95درصدمعناداراست.
**همبستگیدرسطح99درصدمعناداراست.
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براس��اسدادههایحاصلازج��دول5میتوانگفتکههمبس��تگیهردومتغير
اس��تفادهازبرنامههايماهوارهواينترنتباتمامابعادهويتدينیپاسخگويانمنفی
ومعناداربودهاس��ت.بدينترتيبکهافزايشاس��تفادهازاينترنتوماهوارهباکاهش
احساساتواعتقاداتدينیپاسخگويانوتضعيفانجاماعمالووظايفدينیآنان
همراهبودهاس��ت.همبس��تگیهایمذکوربيناس��تفادهازماهوارهواينترنتباابعاد
هويتدينیدرحّدمتوس��طیمیباشد.بيشترينهمبستگیاينترنتباُبعداحساسیو
کمترينهمبستگیمربوطبهبعدآنباُبعدعملیهويتدينیپاسخگويانبودهاست.
همچنينبيش��ترينهمبس��تگیماهوارهباُبعدعملیوکمترينهمبس��تگیآنبابعد
اعتقادیهويتدينیپاسخگويانبودهاست.بنابراينمیتوانگفتاينترنتوماهواره

بهطوريکسانابعادهويتدينیپاسخگويانراتحتتأثيرقرارنمیدهند.
بهمنظوربرآوردمقدارتغييرپذيریهويتدينیپاسخگويانبراساسميزاناستفاده
ازماهوارهازآزمونرگرس��يونچندمتغيرياستفادهشدکهدادههایحاصلازآندر

جدول6منعکسشدهاست.

جدول 6: پیش بیني هویت دیني براساس استفاده دانش آموزان از برنامه هاي ماهواره اي
 

Sig F T Beta B  Std.
Error R2 Ad R2 R نام متغیر

0/000 67/5 -8/2 -0/394 -0/458 5/6 0/153 0/155 0/394 بُعداعتقادی

0/000 88/5 -9/4 -0/440 -0/533 5/7 0/192 0/194 0/440 بُعداحساسی

0/000 149/0 -12/2 -0/537 -0/568 4/7 0/286 0/288 0/537 بُعدعملی

براس��اسدادههایحاصلازجدول6متغيراس��تفادهازماهوارهتوانستهاستبه
ترتيب19،15و28درصدازواريانسابعاداعتقادی،احساسیوعملیهويتدينی
پاس��خگويانراتبيينکندکهبهنظرمیرس��داينمقدارضريبتبيينبرایيکمتغير
بهتنهايیمقدارقابلتوجهمیباش��د.برايناساسمیتوانگفتدرشرايطامروزی،

حداقليکیازمهمترينعواملتأثيرگذاربرهويتدينیپاسخگويانرواجرسانههای
ماهوارهایوگرايشبهاس��تفادهازآنهادربينجواناناس��ت.متغيریکهتأثيرآنبر
هويتدينیپاس��خگويانمنفیبوده)براس��اسضريبb(اس��ت.ازاينروبراساس
س��طحمعناداریمیتوانگفتتأثيرفوقتصادفینبودهوقابلتعميمبهجامعةآماری

موردمطالعهاست.
ديگررس��انهارتباطیمهمیکهاستفادةروزافزونیدربيندانشآموزانوجوانان
يافتهاستاينترنتاست.بهمنظوربرآوردتأثيراينمتغيربرهويتدينیپاسخگويان
نيزازآزمونرگرس��يوندومتغيرهاستفادهش��دکهدادههایحاصلازآندرجدول7 

منعکسشدهاست.

 جدول 7: پیش بیني هویت دینی و ابعاد آن براساس استفاده از اینترنت

Sig F T Beta B  Std.
Error Ad R2 R2 R نام متغیر

0/000 114/4 -10/7 -0/489 -1/141 5/3 0/237 0/239 0/489 بُعداعتقادی

0/000 138/8 -11/7 -0/523 -1/271 5/4 0/272 0/274 0/523 بُعداحساسی

0/000 143/6 -11/9 -0/530 -1/126 4/7 0/279 0/281 0/530 بُعدعملی

دادهه��ایحاص��لازجدول7حاکیازايناس��تکهميزاناس��تفادهازاينترنت
توانستهاست،بهترتيب27،23و28درصدازواريانسهويتدينیپاسخگويانرا
تبيينکندکهمقدارقابلمالحظهایاس��ت.همچنينبراس��اسمقدارβمیتوانگفت
تأثيراينترنتبرابعادهويتدينیمنفیبودهاس��ت.براساسسطحمعناداریمربوطه
میتوانگفتتأثيرمتغيراستفادهازاينترنتبرهويتدينیپاسخگويانتصادفینبوده
وقاب��لتعميمبهجامعةآماریموردمطالعهاس��ت.اينيافتهمؤي��دنتايجتحقيقات
پيش��ينداخلیاس��تکههمگیبيانگرمنفیبودنرابطةميزاناس��تفادهازاينترنتو

هويتدينیپاسخگويانبودهاند.
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بحث و نتيجه  گيری
هدفمقالهحاضربررس��یتأثيراس��تفادهازاينترنتوش��بکههایماهوارهایبر
هويتدينیدانشآموزانمتوسطهشهرمرودشتاستکهبااستفادهازروشتوصيفی
انجامش��د.يافتههایتحقيقحاضرنش��انداددانشآموزانبهلحاظهويتدينیدر
س��طحمتوس��طیقراردارند.اگرچهدرميانابعادهويتدينی،تمايزاتیديدهش��ده
اس��ت؛چنانک��هُبعداعتقادیبيش��ترينميانگينوبعدعملیکمتري��نميانگينرادر
ميانس��هُبعدموردبررس��یبهدستآوردهاست.بخش��یازاينموضوعرامیتوان
باش��رايطزمينهای-ساختاریجامعهايرانکهدردورهگذاروتغييراتسريعاست،
مرتبطدانستوبخشیرانتيجهتأثيربرخیمتغيرهایبرخاستهازتحوالترسانهای
دانس��ت.دراي��نتحقي��ق،دوصورتازاب��زارتکنولوژيکجديديعنیاس��تفادهاز
کاناله��ایماهوارهایواينترنتکهاس��تفادهازآنهادرايرانگس��ترشفراوانیيافته
موردبررس��یقرارگرفتوتالشگرديدتاتغييریکهميزاناس��تفادهازآنهابرهويت

دينیدانشآموزانمتوسطهشهرمرودشتايجادنمودهاست،کشفگردد.
يافتههایاينپژوهش،بانظريهکاش��تجرجگربن��روهمکارانشمبنیبرنقش
منفیرسانهها)تماشایزيادتلوزيون(درزمينههويتيابیجوانانونوجوانان)تأثير
برباورهاوکاشتنگرشهایبينندگان(همسوبودهاست.همچنينباتوجهبهديدگاه
کاس��تلزدگرگونیهایارتباطاتواطالعاتموجبشکلگيریفرهنگنوينیدربين
اف��رادمیش��ودکهدراينپژوهشب��هصورتتأثيربرهويتدينینماياناس��ت؛از
طرفینتايجآزمونهمبستگینشاندادکههمبستگیميانتماشایشبکههایماهواره
واستفادهازاينترنتباتمامابعادهويتدينیمعناداربودهاست.بيشترينهمبستگی
ماهوارهبابعدعملیبودهاس��ت.اينيافتهمويدنتايجتحقيقاتمحمدپوروديگران
)1389(وبحرانیوهمکاران)1390(،عباس��یقادی)1385(ورمضانی)1381(در
خصوصهمبس��تگیمنفیبيناستفادهازاينترنتورسانههایجديدباهويتدينی
دخترانوپس��راناست.همچنيننتايجاينپژوهشنشاندادکهحدود70درصداز

پاسخگويانازشبکههایماهوارهایاستفادهمیکنند.
اينيافتهمبيناينواقعيتاس��تکهنداش��تنبرنامهريزیوعدمپاس��خگويیبه
نيازه��ایمخاطب��انبهويژهازحيثمحتواي��یمبتنیبرفرهنگدين��یوملی،باعث

رویآوردننوجوانانوجوانانبهتماش��ایش��بکههایماه��وارهایواينترنتیوبه
تدريجکمرنگش��دنارزشها،هنجارهایملیواسالمیوهويتمخاطبانخواهد
ش��د.ورودبرنامههایماهوارهایواينترنتیدرجهاندرحالتوس��عه،باعثپذيرش
افکارجديدوروشهایزندگیوارداتیدربيننوجوانانوجوانانمیش��ودوهمين
امرباعثمیشودکهاينقشربهبسياریازعاداتورسومسنتیجامعهخودسرباز
زنندودائمبهتقليدفرهنگغربیبپردازند.يافتههایاينمقالهبانتايجتحقيقارمفيلد
وهلبرت1 )2003(س��ازگاریداردکهديندرس��طحفردی،رابطهمنفیبااستفادهاز
اينترنتداردوتعاملدرفضایس��ايبر،ترغيببهسکوالريس��مراافزايشمیدهد.
درمجموعمیتوانعنوانکردکهباپديدآمدنعصراطالعاتوش��کلگيریفضاهای

مجازی،هويت،صيرورتوسياليتبيشازپيشافزايشيافتهاست.
دراينفض��ا،هرکاربریمیتواندفارغازالزاماتوخصايصطبيعیووجودی
خويشتنظاهرشودوخودراآنطورکهمیخواهد،بنماياندودرمعرضديگرانقرار
دهد.اينجريانباعثمیش��ودکهفردازپيلهتنگهويتهایگروهیوجمعی،رها
ش��ودوفارغازتاريخوفرهنگخويش��تن،درفضایمجازیبهپروازدرآيد.ناگفته
پيداس��تکههويتدراينفضا،تأسيس��یوجعلیاست.ازاينجاستکهفردتمامی
مرزهایفرهنگی،سياسی،ايدئولوژيکواجتماعیراپشتسرمیگذاردوباحرکت
درامتدادبردارهایزمانومکان،بهس��ادگیاينسووآنسومیرودوبهخودآيينیو

خودمحوریبینظيریمّتصفمیشود.
نتايجاينتحقيقمؤيدادعاهاینظرياينگلهارتاستکهبراساسمفهوِمانقالب 
خاموش،معتقداستکهورودسريعارزشهاوايدههایجديدازطريقفناوریهای
نوارتباطیمیتواندگسس��تهایجدیدرمبانیهويت��یجامعهايجادکند.هرچند
براس��اسنتايجتحقيقبايدگفتتأثيراس��تفادهازماهوارهبيشتربربعدعملیهويت
دين��یوتأثيراينترن��تبربعداعتقادیهويتدينیمحس��وسبودهاس��ت.بنابراين
نمیتوانتأثيرهمةرس��انههایارتباطیبرهمةابعادهويتدينیيکس��انومش��ابه

دانست.
ازاينروبهسياس��تگذارانحوزهفرهنگوتربيتوعالمانحوزهدينپيش��نهاد

1. Armfild & Holbert
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میش��ودکهبهدليلتأثيرگذاریفض��ایمجازیبرحوزههوي��تدينیدانشآموزان
اينفض��ا،فضایمجازیوبرنامهه��ایماهوارهایرابهطوربهين��همديريتنمايند.
منظورازمديريتبهينهايناستکهدرسياستگذاریهایکالناينحوزهبهنيازهای
دين��ی،ملیوفرهنگیدانشآم��وزانتوجهنمايندتابتوانندتهديدهایفضایمجازی
راب��هفرصتتبديلنمايندوازقابليته��ایآندرتحکيمهويتدينیدانشآموزان

بيشتريناستفادهراداشتهباشند.
ازمحدوديته��ایاينپژوهشايناس��تکهيافتههایاي��نپژوهشمربوطبه
دانشآموزانشهرستانیاستکهاواًلمهاجرنشينبوده،ثانيًاآنشهرستاندارایبافت
پيچيده،قوميتهایمتنوعمیباشد.برايناساستعميميافتههایاينپژوهشبهساير

بافتهایجمعيتیوفرهنگیمتفاوتممکننيست.
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چکيده
هدف از پژوهش حاضر تحلیل محتوای كتاب های درسـی دین و زندگی دوره متوسـطه بر 
مبنای اصول و روش های تربیتی مستخرج از كتاب المحجه البیضاء فی التهذیب االحیاء با تأكید 
بر بخش منجیات و عادات است. روش پژوهش، تركیبي از روش هاي كمي و كیفي اسـت. جامعه 
تحلیلي كتاب هاي دین و زندگي دوره متوسطه و پیش دانشگاهي در سال تحصیلي1390 بود. نمونه 
تحلیلي »متن درس« و »گام هاي آخر« كه به عنوان فعالیت پایانی هر درس در نظر گرفته شـده، 
بوده است. ابزار جمع آوري اطالعات »سیاهه وارسي محتوا« بود كه پایایی آن با استفاده از ضریب 
كاپا برابر 0/52 كه ضریب معنا  دار است، محاسبه شد و روایي آن مورد تائید متخصصان قرار گرفت. 
داده هـاي حاصله با استفاده از آمار توصیفي، محاسبـه فراواني و درصد و آمار استنباطي آزمون 
مجـذور خي مـورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته هاي حاصل حاكـي از این است كه اصول و 
روش های تربیتی در كتاب های چهار پایه تحصیلی متوسطه به طور معنا داری متفاوت به كار رفته 
اسـت اما این  تفاوت های معنا  دار در مورد بخش گام های تربیتی كتاب، مشـاهده نشـد. در همه 
پایه های تحصیلی)به استثنای پایه اول( محتوای كتاب های دین و زندگی بیشتر به اصول تعقل و 
عدالت پرداخته است. البته با افزایش پایه تحصیلي، توجه به »تعقل« در متون افزایش  یافته است. 
هم چنین در پایه های دوم و سوم به اصل »تذكر« تقریباً به یك نسبت توجه شده است. بررسي 
روش های تربیتی ده گانه در متن كتاب پایه های مختلف نشان داد كه به روش های »تعلیم حکمت«، 
»تزكیه« و »ابراز توانایی« در كلیه كتاب ها توجه شده است و این  تأكید در پایه اول بیشتر از دیگر 
پایه ها است. در گام های تربیتی كتاب های سه پایه تحصیلی، اصل »تذكر«  بیشـترین فراوانی و 
اصل »عدل« كمترین فراوانی را به خود اختصاص داده است. شاید بتوان گفت این  تفاوت با هدف 
مؤلفان در تدوین بخش گام هاي تربیتي همسو باشد. به طوركلی می توان گفت متن درس ها بیشتر 

جنبه عقالنی و متن گام هاي تربیتي بیشتر جنبه تهییجی دارد.

واژگان كلیـدی   :   المحجه البیضاء في التهذیب االحیاء، كتاب درسي دین و زندگي، اصول تربیتی، 
روش های تربیتی، دوره متوسطه. 
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دروني اگر متناسب با خود ملكوتي باشد، فضيلت و اگر متناسب با خود حيوانيباشند
رذيل��تناميدهمیش��ود.تربيتاخالقیفراهمکردنبس��تري بهمنظور ايجاد، تقويت 
و ش��كوفايي صفات متناس��ب با خود ملكوتي و اصالح و از بين بردنصفات خود 
حيواني اس��ت.البته، ميتوان اخالق را به شكلهاي ديگري هم تعريف كرد: اخالق 
حالت يا صفت راسخ نفساني اعم از خوب يا بد، صفت براي افعال اختياري انسان، 
صفتبراي رفتار متناس��ب با خود ملكوتياست.علم اخالق علمي است كه صفات 
نفس��اني خوب و بد، اعمال ورفتار اختياري متناسب با آنها را معرفي ميكند و شيوه 
كس��ب صفات خوب و انجام افعال پس��نديدهودوریازصفاتنفسانیواعمالبد
رانش��انميدهد)فاضلي،1389(.تربيت اخالقیيک��یازجلوههاي متعالی تعليم و 
تربيتاست، که هدف عمده آن رشد اخالقی شاگردان ميباشد،بهگونهایکهآنانرا
نيکبارآورد، امري که مربيان و معلمانناچارندبهطورمس��تقيموغيرمس��تقيمبهآن

توجهنمايند.
اهمي��تمطالعهکت��ابالمحجهالبيضاءف��یالتهذيباالحياءبهگونهایاس��تکه
بهعنوانراهروش��نزندگی،اصولوروشهايتربيتیازآنقابلاس��تنباطاس��ت.
درم��وردمفهوم»اصل«تعابيرمتفاوتيبيانش��دهاس��ت.عزت��ي)1356(اصولرا
مفه��ومياتعميميمیدان��دكهبهعنوانراهنماييبرايمعلمدرهدايتش��اگرداندر
رس��يدنبهاهدافآموزش��يايفاينقشميكند.ش��كوهي)1378(اص��ولتعليمو
تربي��ترابهمنزل��هابزاريمیداندكهبااس��تفادهازآنمربي��انميتوانندبهموقعو
درعينح��الباروش��نبينیكافيتصميمبگيرن��دووظايفتربيتيخ��ودرابهنحو
رضايتبخش��يانجامدهند.ش��ريعتمداري)1364(اصولتعليموتربيترامفاهيم،
نظريههاوقواعدنس��بتًاكليمیداندكهدربيشترمواردصادقاستوباقري)1370( 
اص��ولراقاعدهعامهايتعريفكردهاس��تكهميتوانآنرابهمنزلهدس��تورالعملي
 كل��يدرنظ��رگرف��توازآنبهعن��وانراهنم��ايعم��لدرتدابيرتربيتياس��تفاده

كرد.
م��رورمطالع��اتمحققانیهمانندعليپوروآقامي��ري)1390(،پازوكي)1387( 
ورفيع��ي)1381(درموردفيضكاش��انيحاكيازآناس��تاگرچهفيضدرآثارش
مس��تقيمًابهاصولوروشهایتربيتاش��ارهنداردامامیتوانازآثارويهمچون

کتابالمحجهالبيضاءفیالتهذيباالحياءاس��تنباطهايیدرحوزهاصولوروشهای
تربيتيداش��ت.ازجملهاصولقابلاس��تنباطميتوانبهاصلتعقل،تذكر،اعتدالو
عزتاش��ارهكرد.درنظرفيضکاشانیتمامفضايلاخالقیبهاعتدالدرشخصيتو
بهاصطالحعدالتمنجرمیش��ودوبهعبارتديگرعدالتغايتاخالقوتعقل)قوه
عاقله(ابزاراخالقاس��تکههمانوسيلهکشفوتفسيروتشخيصفضايلورذايل

اخالقیمیباشد.
نتيجهفردیواجتماعیاخالقايجادعزتدرانساناست.نقشانبياالهیدرامر
تربيتواخالقنيزتذکراس��ت.لقبپيامبراسالمدرقرآننيز»مذکر«استچنانچه
ْكَرىَتنَفُعاْلُمْؤِمِنيَن«)الذاريات،55(کهالبتهاينبرایاحياء الذِّ میفرمايد»وذکْرَفِإنَّ
فطرتبيانش��دهاست.مستنداتاصلتعقلدرجلدهایاول)فيضکاشانی،ترجمه
عارف،1372(،چهارم)فيضکاش��انی،ترجمهعطايی،1389(وهشتم)فيضکاشانی،
ترجمهعارف،1372(،مستنداتاصلعدلدرجلداول)فيضکاشانی،ترجمهعارف،
1372(،مس��تنداتاصلتذكردرجلدهایاول،دوموهفتم)فيضکاش��انی،ترجمه
عارف،1372(وجلدپنجم)فيضکاشانی،ترجمهصاحبی،1376(ومستنداتاصل
عزتدرجلدهایاول)فيضکاش��انی،ترجمهعارف،1372(وپنجم)فيضکاشانی،
ترجمهصاحب��ی،1376(رامیتوانيافت.بهعبارتديگرفيضكاش��انيبدونآنكه
بخواهدمستقيمًااصولتربيتيخاصينامببردبهمضمونوباتمسكبهآياتقرآني
متع��دد،مباحث��يمطرحنمودهاس��تكهازآناص��ولتربيتيمتعدديقابلاس��تنتاج
اس��ت.اهميتايناصولبهحدياس��تك��هویدرالبهاليكت��ابالمحجهالبيضاء
فيالتهذيباالحياءبهويژهدربخشمنجياتوعاداتهموارهاش��اراتيبهايناصول

داشتهاستكهارجاعاترواييوقرآنيآندرجدول1آمدهاست.
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جدول 1: شواهد روایی و قرآنی اصول تربیتی در كتاب المحجه البیضاءفی التهذیب االحیاء

شواهد روایی اصل
در المحجه البیضاء

شواهد قرآنی 
نمونه و مصداقدر المحجه البیضاء

تعقل

)ج1:ص83و305
الي310واز312و

332و334(
)ج4:از30الي45(
)ج242:8الي

282،250و287(

)روم:8(،
)عنکبوت:43(،
)بقره:242(،
)اإلنسان:3(،
)اعراف:172(،
)زخرف:87(

فیضکاش��انیتعق��لراتفکرهدايتش��ده
میدان��دوعقلرامحورآنقراردادهاس��ت
وآنرامکمل ش��رع تعريفکردهاس��ت.س��ه 
مفهوم از عق��ل را در بیان خود بدون تصريح 
به آن بکار برده است:نخس��ت آن مفهوم که 
عق��ل را مخت��ص انبیاء میدان��د دوم مفهوم 
عقل مس��تقل است که در نظر وی در فرايند 
اس��تنباط ب��ه کار نمیآي��د.س��وممفهومی 
از دلی��ل عقلی اس��ت که باره��ا آن را بهکار 
گرفته و بیشتر درك خطابات شرعی ودرك
نشانههايپروردگاروآياتالهياست)فیض

کاشانی،ج1،ترجمهعارف،1372(

عدل
)ج1:ص367،

371،370،368و
)410

)الرحمن:7(،)فصلت:
46(،)زمر:7(،)حج:
47(،)اسراء:15(،
)نساء:165(،)طه:
134(،)توبه:115(،
)شمس:8(،)دهر:3(،
)آلعمران:182(،
)انسان:30(،)بقره:
185(،)حديد:25(،
)بقره:286(،)اعراف
8-9(،)انبیاء:27(

فیضکاشانیدرتفسیرآيه…َوَوَضَعالِْمیَزاَن
(الرحم��ن،7(میگويد:»خداون��دعدالترا
برق��رارنمود،بدي��ننحوکهب��ههرصاحب
اس��تعدادی،آنچهکهاس��تحقاقداشتهعطا
نمودوحقهرصاحبحقیرااداکردتاکار
عالمبسامانشدوراستآمد«)فیضکاشانی،

تفسیرالصافی،بیتاج5،ص107(.

تذكر

)ج1:ص307،
308و311(

)ج2:ص371،
384،380،372و

)391

)بقره:186(،)ق:16(،
)اعراف:205(،
)طه126(،
)بقره152(،
)بقره:222(،

)ص:29(،)مائده:7(،
)قمر:17(،

)احزاب:42-41(،
)مدثر:6(

فیضکاشانيتذکررايادآوریمیداندويادآور
ش��دهاستتذکردوگونهاس��ت.يکیآنکه
صورتیرابهيادآوردکهدردلحضورداشته
باشد.دومآنصورتیراکهبانهاداوسرشته
ش��دهوبافطرتاودرآمیختهواينهاحقايق
روش��نیاستبرایکس��یکهبهنوربصیرت
بنگرند،اّمابرایکس��یکهاستنادواطمینان
اوبهس��معوتقلیداستنهکشفومشاهده
)فیضکاش��انی،ج1،ترجمهعارف،1372(

)ج410،308:1(عزت
)ج5:ص490(

)اسراء:70(،
)حجرات:13(،
)حج:50(،
)حج:18(،
)المنافقون:8(

فیضکاش��انيعزتراناظرب��رويژگیممتاز
انساندانستهاست.ویباورداردعزتصفت
وجودیاستوهرگاهمعیارآنموجودباشد
آننیزموجودمیش��ود)فیضکاشانی،ج1،

ترجمهعارف،1372(

ع��الوهبرپرداختنبهبحثاصول،بح��ثروشهايتربيتينيزازجملهمواردي
اس��تكهازكت��ابالمحجهالبيض��اءفيالتهذيباالحياءبهوي��ژهدربخشعاداتو
منجياتقابلاستنباطاست.البتهالزمبهذکراستکهبخشعباداتومهلکاتنيزدر
اينمجموعهازنظرپنهاننماندهومدنظرقرارگرفتهاست.ازاينروقبلازپرداختن
بهروشهايمورداش��ارهدراينكتابالزماستابتداتعريفيازروشارائهشودو
بهدنبالآنروشهاييكهدراينمجموعهموردتوجهقرارگرفتهاستمعرفيشود.
دهخدا)1377(روشرادرمعنايطرز،طريقه،قاعده،قانون،راه،هنجار،اس��لوب،
سبك،طريق،گونه،سنت،نمط،رسموآيينبهکاربردهاست.بهشتي)1380(روشتربيت
راراهرسيدنبههدفتربيتيمیداندكهدرقلمروتعليموتربيتبهعنوانيكعلمدستوري
وكاربرديدربردارندهمفهوم»بايد«است،کاربرددارد.باقري)1370(روشهایتربيتيرا
دستورالعملهايیميداندكهبهمامیگويدبرايرسيدنبهمقصدموردنظرچهبايدبكنيم.
ايشانيادآورشدهاندكهدراستخراجروشهایتربيتيبايدبهجنبههایكاربرديتوجهنمود.
روشهایقابلاس��تنباطازمجموعهمجلداتالمحجهالبيضاءفیالتهذيباالحياء
کهمورداش��ارهنويس��ندگانومحققانمختلفازجملهعليپوروآقاميري)1390(،
پازوكي)1387(،رفيعي)1381(قرارگرفتهاس��تابرازتواناي��ي،انذار،تزكيه،تعليم
حكم��ت،تغافل،تكليفبهقدروس��ع،عبرتآموزي،مجازاتب��هقدرخطا،موعظه
حس��نه،يادآورينعمتهامیباش��د.بهاعتقادمحققانازجملهرفيعي)1381(،حاج
سيدجواديوخرمشاهي)1385(،پازوكي)1387(وعليپوروآقاميري)1390(تأكيد
فيضکاشانیبرعواقبدنيویواخرویرذايلبيانگرروشانذار،بيانلوازمدنيویو
اخرویونعمتهایالهیدرازایفضائلبيانگرروشايثار،پرداختنبهمس��ئلهعلم
وآثارآندرانسانوبياننکاتمهمقرآنیوروايیدرمورداهميتعلمبيانگرروش
تعليمحکمتواس��تفادهازنصايحائمهمعصومينووعدههایقرآنیبرایتش��ويق

متربيانجهتکسبفضائلوحسناتبهروشموعظهحسنهاشارهدارد.
همچنينبحثازتکاليفعبادیوشرعياتمانندنماز،حجوروزهوشرايطآن
بيانگرتوجهاوبهروشتکليفاس��ت؛امادراغلبموارداوبهکفنفسوامس��اک
ازاف��راطوتفري��طپرداختهوتأکيدداردکهحبدنياريش��ههمهرذايلاس��توبا
تفس��يرحديثپيامبربزرگاس��الم»حبالدنياراسکلخطيئه«س��عیکردهاستبا
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پرهيزدادنقلوبمتربيانازحبدنيا)مال،ثروت،مقام،منصب،همس��روفرزندان(
آنهاراازدامهایش��يطاننجاتدهدبهطوریکهتأکيدزياداوبهمس��ئلهزهدبرخی
ازصاحبنظرانرابرآنداش��تهاستکهنظامفکریواخالقیاورادرزمرهاخالق
عرفانیبدانند.الزمبهذكراستكهفيضكاشانيدراهميتاينروشهاهموارهآيات
ورواي��اتفراوانيرامطرحوبرآثار،فوايدمثبتفردی،اجتماعیآنهاوهمينطور
وجوبش��رعيوعقليآنهاتأكيدنمودهاس��ت.ش��واهدروايیوقرآنيمربوطبه

 روشهایفوقالذکردرجدول2آمدهاست.
جدول 2: شواهد روایی و قرآنی روش های تربیتی در كتاب المحجه البیضاءفی التهذیب االحیاء

روش 
تربیتی

شواهد روایی 
مستخرج از 

المحجه البیضاء

شواهد قرآنی 
مستخرج از 

المحجه البیضاء
نمونه و مصداق

سع
ر و

قد
 به 

ف
کلی

ت

)ج1:ص299،
369و371(

)طالق:7(،
)بقره:286(،
)انعام:152(،
)نساء:98(

فیض کاش��انی مكرراً در جاهاي مختلف يادآور ش��ده 
اس��ت كه مردمان سه دس��ته اند: يك دسته مثلشان 
مثل غذاس��ت كه انس��ان را از آن چاره ای نیس��ت و 
ديگري مثلش، مثل دواست كه گاه گاهی انسان بدان 
نیاز پیدا می کند و سومي مثلش مثل مرض است كه 
هیچ گاه انس��ان بدان نیاز پیدا نمی کند ولي گاه گاهی 
بدان مبتال می شودکه با اين افراد بايد مدارا کرد. پس 
بايد با انس��ان ها متناس��ب با توان ش��ان برخورد كرد. 

)فیض کاشانی، ج 1، ترجمه عارف، 1372(

ذار
ان

)ج:4ص193(
)شعراء:208-207(،

)سبأ:28(،
)احقاف:1(،
)انعام:92(

فیض کاش��انی انذار را آگاه کردن فرد از نتايج  و اخبار 
ب��ه آث��ار مترتبه بر ي��ک عمل ناشايس��ته و معصیت 
اختیاری که  تولید خوف می کند تعريف کرده اس��ت 

)فیض کاشانی، ترجمه عطايی، 1389(

طا
 خ

در
ه ق

ت ب
ازا

مج

)ج:1ص410(
)انعام:164(،
)نحل:25(،
)انبیاء:47(

فیض کاش��انی پ��اداش و كیف��ر را، از ل��وازم و ثمرات 
كارهايى می داند كه از انس��ان سر می زند و از لواحق و 
پى آمدهايى امورى مي داند كه در انسان وجود دارد و 
اين طور نیس��ت كه از خارج بر انسان وارد شوند. پس 
مجازات نیز )مانند آزمايش( آش��كار س��اختن چیزى 
اس��ت كه در قدر به س��ود يا زيان انسان نوشته و ابراز 
چیزى اس��ت كه در او به ط��ور بالقوه به وديعت نهاده 
شده است. پس هر كه بدعمل كند و در اعتقادش خطا 
نمايد، جز اين نیست كه به خاطر ظلمت جوهر و سوء 
اس��تعداد خويش بر خود ستم روا داشته و  در نتیجه 
در معاد ش��قاوتمند خواهد بود؛ )فیض کاشانی، ج 1، 

ترجمه عارف، 1372(

روش 
تربیتی

شواهد روایی 
مستخرج از 

المحجه البیضاء

شواهد قرآنی 
مستخرج از 

المحجه البیضاء
نمونه و مصداق

یی
وانا

ز ت
برا

ا

)ج1:ص
16،1213و

)74
)ج4:ص131(
)ج5:ص7،
،130،16،13
،438،315
440،439و

)441
)ج6:ص310(

)هود:78(،
)الحجرات:13(،

)علق:3(،
)فجر:28(،
)قیامت:3(،
)يوسف:53(،
)المنافقون:8(،

)حشر:20(

فیض کاش��انی يادآور شده است کسی که می خواهد 
به علوم پوشیده و گوهر های نهان خزائن الهی دست 
يابد بايد تندرس��ت، امین، زيرک، پاک دامن، درست 
ک��ردار، پاکیزه اخالق، بی��زار از مکر و خیانت، دور از 
ريا و نفاق، و عامل به فرائض  و نوافل ش��رع باش��د. 
چنین کسی بايد از فرائض اغاز کند و سپس به نوافل 
بپردازد و بعد مراعات اداب و سنن کند و بر بالها صبر 
داشته باشد و به مالزمت ذکر، مداومت فکر، دوری از 
شهوت نفس و ظواهر ش��یطانی به اندازه توانايی اش 
بپردازد)فیض کاش��انی، ج 1،  ترجمه عارف، 1372(

فل
)ج2:ص430تغا

الي438،441
و439(

)توبه:61(،
)نصر:3(،
)نساء:64(،

)آلعمران:159(،
)نور:19(

فیض کاش��انی تأکید می کند همچون شخص مؤمن 
باش كه اگر خطا و اش��تباهي از كس��ي ديد درصدد 
اس��ت كه عذري براي آن پیدا كند و همچون منافق 
مباش كه پیوس��ته درصدد اس��ت عیبي براي كسي 
پیدا كن��د. فیض در ارتب��اط با چگونگي معاش��رت 
اجتماعي س��الك با مردم بر دستورالعمل هايي تأكید 
دارد از ان جمله  اين که  همواره با تغافل با انها رفتار 
کنن��د مثاًل  اينکه" از اظهار حاجت به ديگران دوري 
كند" و يا "عذرخواه��ي افراد را بپذيرد و تا جايي که 
ممکن اس��ت از عیوب آنان تغافل کند" و "مردمان را 
از هدايت و ارشاد خويش محروم نسازد و عیوب آنان 
را آبرومندانه تذکر دهد")فیض کاشانی، ج 2،  ترجمه 

عارف، 1372(

یه
زك

ت

)ج1:ص80،
،94،91،90
،232،231
،238،233
297،239و

)295
)ج3:ص251

و252(
)ج5:ص126،
،129،128
،161،131
172،162و

)194
)ج8:ص163،
،175،164
177،176و

)180

)بقره:175-174(،
)جمعه:2(،
)بقره:44(،

)نازعات:41-40(،
)زمر:-17-18(،
)انعام:79(،
)تحريم:6(،
)بقره:282(،
)انفال:29(،

)اعراف:96(،)طالق:
2-3(،)عنکبوت:
69(،)رعد:4(،
)توبه:109(،
)حجرات:3(

فیض کاش��انی يادآور ش��ده اس��ت که شايسته است 
مؤم��ن از م��ردم درخواس��ت ننمايد و ت��ا می تواند 
عزت نفس پیشه كند. به درس��تی كه تقاضا كردن از 
مردم س��بب خواري در دنیا، فقر زودرس و گرفتاري 
طوالن��ي در روز قیامت اس��ت )فیض کاش��انی،ج 1،  

ترجمه عارف، 1372(
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روش 
تربیتی

شواهد روایی 
مستخرج از 

المحجه البیضاء

شواهد قرآنی 
مستخرج از 

المحجه البیضاء
نمونه و مصداق

ت
کم

 ح
یم

)ج1:ص355وتعل
،)356

)ج5:ص63
و67(

)ذاريات:20(،
)انفال:29(،
)لقمان:25(،
)حج:31(،
)اعلی:10(،
)فاطر:28(،
)بقره269(،
)مريم:12(،

)عنکبوت:69(،
)طالق:2(،
)انفال29(

فیض کاش��انی معرفت را  به دو دسته  دنیوي و اخروي 
تقس��یم نموده است. معرفت دنیوي طب و رياضیات و 
معرفت اخروي اصلی شهودي است و با تزکیه و تهذيب 
نفس به دس��ت می آي��د؛ اما علم و معرفت��ی بالفرض، 
علم اخالق و علم ش��رايع اس��ت و همه علوم شهودي، 
اخالقی و علم شرايع، پیوند وثیق و عمیق با عمل دارد 
)فیض کاشانی به نقل از بهشتي، 1388 : 135(  همه اين 
مواردي كه  با عمل مالزمند)فلس��فه ای كه جامع همه 
علوم عقلي حقیقي است و با تغییر زمان و تبدل اديان، 
تغییر و تبدل ندارد، در عرف فالسفه “حكمت “نامیده 
می شود)فیض كاش��اني، ج1، ترجمه ع��ارف، 1372 (

ظه
وع

)ج8:ص172م
)نحل:125(و177(

فیض کاشانی در تفسیر آيه 125 سوره نحل در مورد 
موعظه حسنه س��ه توصیه دارد. دعوت خواص به حق 
كه بايد با روش استدالل منطقي و روشن باشد. ارشاد 
عامه مردم كه الزم است با روش بیان های قانع کننده و 
ذكر عبرت های سودمند باشد دعوت مخالفین كه بايد 
با مناظره همراه با مدارا و نرمي باشد نه با جدال و مراء. 
او می گويد مناظره غیر احس��ن بر شیعیان حرام است 

)فیض کاشانی، ج 8،  ترجمه عارف، 1372(

ت
عم

ی ن
ور

دآ
)ج4:ص149(یا

)ج7:ص182،
188،183و

)189

فیض کاشانی معتقد است عالوه بر اين  که  هر خوبى، 
س��عادت و لذت بلكه هر مطلوب و مؤثرى نعمت گفته 
مى شود. لیكن نعمت حقیقى س��عادت آخرت است و 
آنچ��ه غیر از آن اس��ت يا به غلط و يا بر س��بیل مجاز 
سعادت خوانده مى شود؛ چنان كه سعادت دنیوى را كه 
به كار آخرت هیچ كمكى نمى كند نیز نعمت مى نامند و 
اين غلط محض است. گاهى اطالق نام نعمت بر چیزى 
در دست است لیكن درس��ت تر از آن است كه اين نام 
بر س��عادت اخروى اطالق شود؛ از اين رو هر سببى كه 
انس��ان را به سعادت آخرت رس��اند و به اين مقصود با 
يك واس��طه يا چند واس��طه كمك كند نامیدن آن به 
نعمت درس��ت است، چه آن انسان را به نعمت حقیقى 

مى رساند. )فیض کاشانی، ج7، ترجمه عارف، 1372(

زی
آمو

رت
عب

)شعراء:8()ج:7ص191(

فیض کاشانی ياد آور ش��ده است حق برادران ديني بر 
يكديگر فرض اس��ت از جمله: برآوردن خواس��ته های 
برادران ديني و اقدام به انجام آن ها قبل از تقاضا و مقدم 
كردن آن ها بر حاجات خود )فیض کاشانی، ج 7، ترجمه 

عارف، 1372(

اهميتايناصولوروشهادرحوزهتعليموتربيتبهحدياستكهدرزندگيهر
انسانينقشچراغراهروشنراايفاميكندوهموارههاديوهدايتگرزندگياست.الزم
بهذکراس��تکهدرادبياتتعليموتربيتاسالمیاصولوروشهاازيکسنخهستند.
زيراهردودستورالعملاندوبهمامیگويندکهبرایرسيدنبهمقصدومقصودموردنظر
"چهبايد"انجامدهيم.اماتفاوتآنهادرايناس��تکهاصولدس��تورالعملهایکلیو
روشهادس��تورالعملهایجزئیهس��تند)باقری،1389(.برايناساسروشهایناظر
براصلتعقلروشتزکيهوتعليمحکمت،روشهایناظربراصلعدل،تکليفبهقدر
وسع،انذار،مجازاتبهقدرخطا،روشهایناظربراصلتزکيه،موعظه،يادآورینعمتو

عبرتآموزیوروشهایناظربراصلعزت،ابرازتوانايیوتغافلاست.
حاليكيازكتابهايدرس��يدانشآموزاندردورهمتوسطهکهقراراستنقش
هداي��تکنندگ��یبرایدانشآم��وزانرادرزندگیايفانمايد"كت��ابدينوزندگي" 
اس��ت.درنظامهايآموزشرس��ميکتابهایدرسیاهميتزيادیدرتعيينمحتوا
وخطمش��یآموزشدارند،لذاکانونتوجهتمامیدستاندركارانآموزشوپرورش
ق��رارگرفتهاند.اهميتکتابهایدرس��یدرنظامهایآموزش��یمتمرکزمانندايران
کهتقريبًاتمامعواملآموزش��یبراس��اسمحتوایآنتعيينواجرامیش��ود،بيشاز
س��ايرنظامهایآموزش��یاس��ت.بههمينخاطربررس��یوتحليلکتابهایدرسی
راهگشایبسياریازمشکالتجاریآموزشیاست)فردانشوشيران،1379: 135(. 
تحليل کتاب درسی به متصديان و مؤلفين کتابهای درسی کمک میکند تادر هنگام 
تهي��ه،تدوين، گزينش و تجديدنظر در کتاب درس��ی تصميم��اتمعقوالنهتری اتخاذ 
کنن��د)يارمحمديان،1377ديانی،1366،فضلاللهي،1374،جعفریهرندی،1375و

جعفريهرنديوهمکاران،1378(. 
الزمبهذكراستمطالعاتانجامشدهدربررسيكتابدينوزندگيدورهدبيرستان
عمدتًادررابطهبامتغيرهاييمتفاوتازموضوعاينمطالعهصورتگرفتهاس��ت.از
اي��نروكليهمطالعاتانجامش��دهعمدتًادررابطهبابررس��يمحت��واياينكتاببا
نيازهايدانشآموزان)ميرعارفين،1390(،عملكردمذهبيوويژگيهايروانشناختي
ازقبيلعزتنفس،س��المتروان)احم��دي،1386(وهويتديني)زماني،1385(،
اعتمادبهنفس)جليلوند،1386،سيفاللهي1385(ورفتارديني)عليدرزي،1387( 
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صورتگرفتهاستكهدراينجابهطورخيليمختصربهآنهااشارهميشود.
ميرعارفين)1390(درمطالعهخودتحتعنوان»آسيبشناس��یکتابدينوزندگی
دورهمتوسطهوپيشدانشگاهیازمنظرتوجهبهنيازهایدانشآموزان«هدفازتحقيق
خودرابررسیديدگاهدبيرانودانشآموزاندرزمينهراهزندگیواخالق،اعمال،آداب،با
توجهبهآنچهدرراهنمایبرنامهدرسیتعليموتربيتدينیدورهمتوسطهوپيشدانشگاهی
آمدهاس��تمط��رحكردهاس��ت.يافتههاياينمطالع��هحاكيازايناس��تكهاگرچه
کاس��تیهايیدراينکتاب)دينوزندگی(مشاهدهمیشوداماکتابازعهدهبسياریاز
محورهایموردبحثبهخوبیبرآمدهومیتواندپاسخگوینيازهایدينیمخاطبانباشد.
عليدرزی)1387(درپژوهش��یتحتعنوان“تأثيرکتابدينوزندگیيكبرعملکرد
ورفتاردينیدانشآموزاندخترپايهاولمتوس��طهدرسالتحصيلی86-85درمنطقه1 
تهران”دريافتكهمحتوایکتابدرراستایتالشبرایتنظيمزندگیبرمبنایايمانبه
خداوآخرتتدوينشدهاست.برايناساسوييادآورشدبهتراستمحتویکتاببا

ذکرمثالهايیروحيهغيبباوریاحساسحضورخدارادردانشآموزانتقويتکند.
احم��دی)1386(درمطالعهخودتحتعنوان»بررس��یتأثي��رآموزههایدينو
زندگيبرس��المترواندانشآموزاندورهراهنمايیشهرس��تانورامين«دريافتكه
آموزههایدينیباچهارمقياساضطرابواختالالتخواب،عالئمجس��مانی،کنش
دررفتاراجتماعیوافسردگیرابطهمعنادارداردودرسالمترواندانشآموزانمؤثر
است.زمانی)1385(درمطالعهخودتحتعنوان»نقشکتابدينوزندگیسالاول
دبيرس��تاندرشکلگيریهويتدينیدانشآموزانازديدگاهمعلمانمنطقه7آموزش
وپرورشتهران«يادآورشدکهازنظرمعلمانمطالبومحتوایکتابدينوزندگی
بهطورکلیبهترتيباولويتبراعتقاداتدينی،استداللدينی،رفتاردينی،ظاهردينی

دانشآموزانتأثيرگذاشتهوباعثشکلگيریهويتدينیآنهاشدهاست.
سيفالهی)1385(درمطالعهخودتحتعنوان»ميزانتحققاهدافآموزشیکتاب
دينوزندگیدورهمتوسطهوپيشدانشگاهیدراستانگيالنبراساسحيطههایيادگيری
بلوم«متذکرشدكهاهدافآموزشیکتابدينوزندگیهمبهطورکلیوهمبهتفکيک
درسهقلمروشناختوبينشوباورهاوگرايشهاوعملورفتاردرحدمطلوبتحقق
پيدانکردهاستاماميزانتحققايناهدافدرقلمروشناختوبينشازبقيهمواردبيشتر

اس��ت.منطقي)1381(دربررس��يتحوليراهکارهایدرونیسازیارزشهایدينيدر
دانشآموزاننش��اندادهرچهپايهتحصيليدانشآموزانافزايشيابدميزانعالقهديني
آنهاكاهشمیيابدواگرعواملبيرونمدرسهايكهتجربهدينيتلخيبرايدانشآموزان
پدي��دآوردهراناديدهبگيريم،ازعوامليكهبيش��تريننارضايت��يرادرآنهاايجادنموده
است،صرفنظرنمودهايم.اكرمی)1382(نشانداددانشآموزانمعتقدندکتابهایدينیبه
نيازهایآنانتوجهیندارد.علیعسگری)1370(وساديي)1372(،براينباورهستندكه
بیتوجهیکتابهایدرسیدينيبهتحوالتواقتضائاتروحیوروانیجوانانمسكوت
ماندنکتابهایدينیدرموردمسئلهشادی،نشاطوطراحینامناسبمباحثدينیبرای

دانشآموزانازمواردیاستكهالزماستهموارهمدنظرقرارگيرد.
مشاهدهميشودكهبررسيومرورپژوهشهايانجامشدهدرزمينهكتابدرسي
دي��نوزندگيحاكيازايناس��تكهپژوهشهاييكهتاكنوندرزمينهبررس��ياين
كتابانجامشدهاستكاماًلمتفاوتازپژوهشحاضراست.بنابراينسؤاليكهاينك
مطرحاس��تايناس��تكهباتوجهبهاصولوروشهايتربيتيمس��تخرجازکتاب
المحجهالبيضاءفيالتهذيباالحياءباتأكيدبربخشعاداتومنجياتبهچهميزانبه
ايناصولوروشهايتربيتيدرمتنوگامهايتربيتيكتابدرس��يدينوزندگي

متوسطهوپيشدانشگاهیتوجهشدهاست؟

روش پژوهش
روشاينپژوهشكميوكيفياست1.كرسول2 )1994(سهالگورابرايتركيب
طرحهايكميوكيفيارائهدادهاست:1-طرحدومرحلهای3. 2�طرحكمترمسلط�
مس��لط4. 3�طرحروششناس��یتركيبي5.پژوه��شحاضرباتأكيدب��ررويكردكمتر
مس��لط-مسلطاجراشدهاست،زيرابرايپاسخبهس��ؤاالتپژوهشازروشهای
آماریتوصيفيواس��تنباطيباترجيحروشتوصيفیاس��تفادهش��دهاست.کرسول
)1994(يادآورش��دايننوعمطالعهبراساسيکپارادايممسلط)درپژوهشحاضر

1.  Combined qualitative and quantitative design
2.  Creswell
3. Two-phase design
4.  Dominant-less dominant design
5. Mixed-methodology design
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روشکمی(بايکبخشکوچکازمطالعهکلبهدستآمدهازپارادايمبديل)مطالعه
کيفی(انجاممیگيرد.احمدپور)1389(يادآورش��ددرروشکمترمس��لط�مس��لط
میتوانابتدادادههایکيفیراگردآوريوتحليلکردوس��پسبهگردآوريوتحليل
دادههایکمیپرداختويابرعکس.ازآنجاکهدراينپژوهشبامراجعهبهمتنكتاب
»المحجهالبيضاءفيالتهذيباالحياء«اصولوروشهایتربيتياس��تخراجش��دهاند؛
بنابراي��نروشپژوهشتاحدوديكيفياس��تامابهدليلآنکهبخشكميمس��لط
اس��تلذابهايننوعروشبيشكمي�كمكيفي)کمترمس��لط�مسلط(اطالقمیشود

)كرسول،1994: 177(. 
ب��رای»تحليلمحتوا«تعريفهایمختلفیارائهش��ده؛ام��اروححاکمدرتمام
اي��نتعريفهاتقريبًايک��یاس��ت.گال1،ب��ورگ2وگال)1382(،جعفريهرنديو
هم��كاران)1378(،كريپن��دورف3 )1378(ويارمحمدي��ان)1377(تحلي��لمحتوا
راي��کفنپژوهش��یبرایتوصي��فعينی،نظ��امداروکمیظاهرمحتوايرس��انه
ارتباطياعمازس��خنراني،پيام،مقاله،عقايد،احساس��اتونظرهاتعريفنمودهاند.
يارمحمديان)1377(يادآورش��دكهبرایتحليلمحتوایکتابهایدرسی،اغلباز
دوتکنيککلی،سنجشخوانايیوياابزارهایفهرستی4)سياههها(استفادهمیگردد.
فرموله��ایخوانايیدرجهپيچيدگیزبانیمتنکتابراتعيينمینمايند.اينتكنيك
تحلي��ل،بهوي��ژهبررویکلمهها،عبارتهاوبندهایيکنوش��تهمتمرکزاس��توبا
ش��مارشآنها)کلمههاوجملهها(واس��تفادهازفرمولورابطهایمشخص،ميزانو
درجهس��ختیمتنيادرجهتناسبمتنباسنکالس��یياسطحتوانايیخوانندهمتن
مش��خصميشود.دياني)1366(يادآورشداستفادهازابزارهايفهرستيياسياههها،
تحليلگررابهمسائلديگریکهفرمولهایخوانايیاندازهنمیگيرد،متوجهمینمايد.
جامعهتحليليدراينپژوهشكتابهايدينوزندگيپايهاول،دوم،سوممتوسطه
وپيشدانش��گاهيس��ال1390ونمونهتحليليمتونکتابهایدرسیدينوزندگي
متوسطهوپيشدانشگاهیوفعاليتانتهاييهردرسباعنوان»گامهایتربيتي«بود

1. Gall
2. Borg
3. Krippendorff
4. checklist instruments

كهموردبررسیوتحليلقرارگرفتند.ايننوعنمونهگيریرادرادبياتتحليلمحتوا
بهنمونهازقبلمعينش��دهوغيرپيدايش��ی1تعريفشدهاست.واحدتحليل)جمله
يامجموعهايكهآنواحددردرونآنجايافتهاس��تومعنيميدهد(صفحه)متن
وفعاليته��ايانتهاييتحتعنوانگامآخر(وواحدثبت،عبارت)مضمونگزارهها،
عبارات،جمالت،آياتورواياتواردهدركتابهايدرسيدينوزندگي(است.منظور
ازمضمونپيامخاصياس��تكهازجانبفرستندهپيامموردتوجهقرارگرفتهاست.

ابزار جمع آوری اطالعات
ابزارجمعآوریاطالعاتدردومرحلهساختهشدکهعبارتنداز.

مرحل��هاول:تدوينمؤلفههایمفهومیهرک��دامازاصولوروشهایتربيتی
استخراجشدهازمجموعهمجلداتالمحجهالبيضاءفیالتهذيباالحياء

مرحلهدوم:تدوينسياههوارسیمحتوایکتابدينوزندگی
مرحل��ه اول: تدوين مؤلفه های هر کدام از اصول و روش های تربيتی مس��تخرج 
از مجموعه مجلدات المحجه البيضاء فی التهذيب االحياء: دراينمرحلهبراس��اس
احاديثورواياتواردهدرمجموعهمجلداتالمحجهالبيضاءفیالتهذيباالحياءکهدر
جدول1و2آمدهاستمؤلفههایهرکدامازاصولوروشهایتربيتاستخراجودر
جدولدوبعدیتنظيمودراختيارتعدادیازصاحبنظرانآشنابهاصولوروشهای
تربيتوهمينطورانديشههایفيضکاشانیقراردادهشدکهدررابطهباانطباقهرکدام
ازاصولوروشهایتربيتیبامؤلفههایآنوهمينطورتناسببيناصولوروشهای
تربيتیاظهارنظرکنند.پسازاظهارنظرصاحبنظرانپيرامونمؤلفههاوانطباقمؤلفهها
ب��اهرک��دامازاصولوروشهایتربيتی،بازنگریدرمؤلفههایمفهومیانجامش��د.
بدينمعناکهمؤلفههايیکههمپوشارزيابیش��دهبودندحذفوس��ايرمؤلفههامورد
ويراس��تاریقرارگرفت.پسازانجاماصالحاتوويراستاریمؤلفهها،چارچوبتهيه
شدهمجددادراختيارصاحبنظرانقراردادهشدکهآنانچارچوبمفهومیتهيهشده
راموردتأييدقراردادند.ازاينروچارچوبفوقمبنایتحليلمحتوایکتابهایدين

وزندگیقرارگرفت.اينچارچوبمفهومیدرجدول3منعکسشدهاست.

1. Non-Emergent
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جـدول 3: مؤلفه هــای مفهومي اصـول و روش هـای تربیتی مسـتخرج از المحجة البیضاء 
فی التهذیب االحیاء 

مؤلفه ها نام

ت
ربی

ل ت
صو

ا

دانش دوس��تی، به دنب��ال درک حقايق بودن، پرس��ش های بنیادی داش��تن، پرهیز از 
س��هل انگاری، تأمل در تصمیم گیری، خود را مس��ئول سرنوش��ت دانستن،  واقع بینی و 

هدفمندی
تعقل

اعتقاد به  روز جزا، درک پیروی جهان از نظم متوازن، درک تناس��ب عمل و اجر، درک 
رابطه اعمال و آثار آن عدل

احساس همیشگی در محضر خدا بودن، به ياد فاضل و بخشنده بودن خدا، جاری ساختن 
ياد خداوند بر زبان، عادت به دعا خواندن، مدام ياد قیامت کردن و يادآوری الطاف الهی تذکر

استوار بودن، پرهیز از خودنمايی، خدا را سرچشمه کرامت دانستن، خستگی ناپذيری 
در راه هدف، دوری از حسد، روحیه خودباخته نداشتن، ذلت گريزي عزت

انجام عبادات واجب، دوستی با دوستان خدا، ايجاد پیوند باخدا، کسب حالل داشتن، 
ک��م  توجهي  به دنیا، کمک جس��تن از خدا برای اصالح خويش، محاس��به دائمی از 

نفس، مراقبه دائمی از نفس
تزکیه

ت
ربی

ی ت
ها

ش 
رو

پايان ناپذير دانس��تن هدف های الهی، پذيرش قضا و قدر الهی به عنوان زمینه اختیار 
انس��ان، تفکر مدام در آيات و نش��انه های الهی، دانای مطلق دانستن خداوند، درک 
جهان به عنوان نش��انه های حکمت و علم پ��روردگار، درک غنی و بی نیازی خداوند، 
دغدغه بیداری داش��تن، دوس��ت دار فضیلت بودن و عاری از عیب و نقص دانس��تن 

خداوند 

تعلیم حکمت

تناس��ب س��ختی عمل با زحمت ها و مرارت ها و در نظر گرفتن تناس��ب يبن توان با 
مسئولیت

 تکلیف به قدر
وسع

به ياد داش��تن عواقب گناه، به ياد روز جزا ب��ودن، پرهیز از پوچ گرايی، خدا را حاکم 
دانستن و خسران دانستن کفر و شرک انذار

درک تناسب عمل و جزای آن و مناسب بودن کیفر با جرم  مجازات به قدر
خطا

امر به نیکی ها، بازداش��تن از بدی ها، بیان فرجام بد گذش��تگان، دادن اطالعاتي که 
بر قلب نرمی بخش��د، بشارت دادن و امیدوار کردن به پاداش و فراخوانی بندگان به 

اطاعت خداوند
موعظه حسنه

بهره مندی از نعمات خدادادی و سپاس از خداوند يادآوری نعمت

پند و اندرز دادن، تأمل و انديشه کردن در نمونه ها، درس گرفتن از جريانات منفی، 
سنجش و مقايسه مشاهدات و شنیده ها عبرت آموزی

آگاهي بر توانايی های خود، پرهیز از حقارت نفسی، يافتن نیروی های درونی خود ابراز توانايی

ناديده انگاری رفتار و چشم پوش��ی اگاهانه، اغماض،گذش��ت، م��دارا، ه رو نیاوردن، 
ناديده گرفتن، بی خبر نشان دادن خود تغافل

مرحله دوم: تدوين سياهه وارسی محتوای کتاب درسی دين و زندگی: دراينمرحله
براس��اسچارچوبمفهومیتهيهشدهس��ياههوارسیمحتوایکتابدرسیتدوينشد.
بدينمعناکهجدولیتنظيمشدکهدرستوناولنامدرس،درستوندومناماصولمورد
مطالعه،درستونسومناممؤلفههایهراصلبهتفکيکدررديفهایجداگانه،درستون
چهارمناممصاديق)اعمازگزاره،آيهوروايتموجوددرکتابدينوزندگی(هرکداماز
مؤلفههادرمتنودرستونپنجمناممصاديقهركدامازمؤلفههادرگامهايتربيتيدرج
شدکهاينجدولمبنایتحليلمحتوایکتابدينوزندگیچهارپايهقرارگرفت.برای
تحليلمحتوایکتابهايدينوزندگيدرحوزهروشهایتربيتنيزمطابقباجدولی

کهذکرآنرفت،عملشد.
برايتعيينپايايی1واعتبار2س��ياههوارس��يمحت��وا،دودرسازکتاب»دينو
زندگی«پايهاولتوس��طپژوهش��گرودونفرصاحبنظرتكميلوميزانهمخوانی
ديدگاهاينوارس��یکنندگانبااستفادهازضريبکاپا3،محاسبهشد.دادههايحاصل

ازاينپردازشدرجدول4منعکسشدهاست.

جـدول4: محاسبه ضریـب كاپا برای پایایـی فهرست وارسي محتواي كتـاب درسي دین و 
زندگي دبیرستان و پیش دانشگاهي

 ضریب
 توافقي

كاپا

 سطح مقدارTخطاي مقدارمقدار
معنا داری

0/5220/1310/30330/001

تحليلدادههايحاصلازجدول5حاكيازايناس��تكهبراساسميزانانطباق
نظراتداوراندرسياههوارسيمحتوايكتابدرسيدينوزندگيضريبکاپا0/52 

محاسبهشدكهدرسطحيكدرصدمعناداربود.
ب��رایتحليلدادههاازش��اخصهایتوصيفي)فراوان��يودرصد(وتحليلهای

استنباطي)آزمونمجذورخي(بااستفادهازبرنامهآماریSPSSاستفادهشد.

1. Reliability
2. Validity
3. Cohen›s kappa coefficient
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يافته ها
اولينموضوعیکهدراينپژوهشپیگيریش��دبررس��یمي��زانتوجهبهاصول
تربيتیمستخرجازکتابالمحجهالبيضاءفيالتهذيباالحياءدرمتنکتابهایدرسی«
دينوزندگیدورهمتوسطهوپيشدانشگاهیبودکهبرایآگاهیازاينموضوع،ابتدا
فراوان��یاصولچهارگانهدرکتابهایدينوزندگیدبيرس��تانوپيشدانش��گاهی
محاس��بهشدوسپسبااس��تفادهازمجذورخيبهمقايسهاصولبهكاررفتهپرداخته

شدكهدادههايحاصلهدرجداول5و6منعكسشدهاست.

 جـدول 5:    فراوانـی اصـول تربیتـی )تذكر،تعقل،عدل و عـزت( در متن كتاب هـای دین و 
زندگی دبیرستان و پیش دانشگاهی

درصد فراوانيپایه
عنوان اصل

جمع
عزتعدلتعقلتذكر

پایه اول
33512644154فراواني

21/433/116/928/6100درصد رديف

5012/91126/217/8درصد ستون

پایه دوم

10907146217فراواني

4/641/532/721/2100درصد رديف

15/222/730/127/425/1درصد ستون

پایه سوم

1315710046316فراواني

4/149/731/614/6100درصد رديف

19/739/642/427/436/5درصد ستون

پایه چهارم

10983932179فراواني

5/654/721/817/9100درصد رديف

15/224/716/51920/7درصد ستون

كل پایهها/اصول

66396236168866فراواني

6/745/727/319/4100درصد رديف

100100100100100درصد ستون

تحليلدادههايحاصلازجدول5حاكيازايناس��تكهدرپايهاول154مصداق
برايچهاراصلش��مارشش��دهاس��ت.درکتابهایاينپايهفراوانیاصلتعقلبا33 
درصدبيش��ترازاصولديگروعدلبافراوانیحدود17درصدكمترموردتوجهمؤلفين
قرارگرفتهاست.دريكمقايسهکلیتربرايهمهپايههانيزمیتوانچنينقضاوتنمود
كهاصلتعقلبافراوانی46درصد)396مورداز866مورد(واصلعدلبافراوانی27 
درصدبهترتيببيشترينفراوانیواصلتذکربافراوانی8درصدکمترينميزانتوجهرا
بهخوداختصاصدادهاست.تقريبًامیتوانگفتحدود75درصدمحتوایکتابدينو
زندگيبهاصولتعقلوعدلمرتبطميباشد.فراوانیعباراتمربوطبهاصلتعقلازپايه
اولتاپايهسومروندصعودیداشتهاست.درمجموعدرپايهاولتنها33درصدولی
درپايههایدوموسومبهترتيب41و49درصدعباراتمرتبطبااصلتعقلبودهاست.
درهمهپايههااصلتذکرکمترازديگراصولموردتوجهقرارگرفتهاس��ت.برایمقايسه
فراوانیهایاصولتربيتیب��هکاررفتهدرکتابهایچهارپايهتحصيلیازآزمونآماری

مجذورخياستفادهشدكهدادههايآندرجدول6گزارششدهاست.

جدول 6: آزمون مجذور خي جهت مقایسـه فراوانی های اصول تربیتی در متن كتاب دین و 
زندگی دبیرستان و پیش دانشگاهی 

سطح معنا داریدرجه آزادیمقدارآزمون آماری

777/9490/000مجذورخي

262/8690/000نسبتاحتمال1

---------866تعداد

تحليلدادههایحاصلهحاکیازايناس��تکهمقدارآزمونمجذورخيبادرجه
 آزادی9براب��ر77. 94ب��ودکهدرس��طح1درص��دتفاوتهارامعنادارنش��انداد
)P < 0/0001(.مالحظهميش��ودکهدرهمهپايههایتحصيلی)بهاس��تثناپايهاول(

محتوایکتابهایدينوزندگیبيشتربهاصولتعقلوعدالتپرداختهاست.
ديگرموضوعیکهدراينپژوهشپیگيریشدبررسیميزاناستفادهازروشهاي
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تربيتيبراساسكتابالمحجهالبيضاءفيالتهذيباالحياءدرمتنكتابهايدرسیدين
وزندگيدورهمتوس��طهوپيشدانش��گاهیبودکهدادههایحاصلازاينبررسیدر

جدول7و8گزارششدهاست.

جـدول 7: فراوانی روش های تربیتـی )ابراز توانایي، انذار،تزكیه،تعلیم حکمت و ... ( در متن 
كتاب های درسی دین و زندگی دبیرستان و پیش دانشگاهی

آمارهپایه
جمعپایه تحصیلي

پایه چهارمپایه سومپایه دومپایه اول

5785942184فراوانيابرازتوانايی
23937/316/321/2درصدستون

انذار
22072554فراواني

8104/49/72/6درصدستون

تزکیه
112351850215فراواني

4/4417/511/419/58/24درصدستون
107432699275فراوانيتعلیمحکمت

42/621/516/538/57/31درصدستون

تغافل
20349فراواني

0/801/91/61درصدستون

تکلیفبهقدر
وسع

3018829فراواني
2/1011/43/13/3درصدستون

عبرتآموزی
31121632فراواني

1/257/62/63/7درصدستون

مجازاتبهقدر
خطا

05218فراواني
02/51/30/40/9درصدستون

موعظهحسنه
1015218فراواني

40/52/30/82/1درصدستون

مرحلهاي
نمودنتکلیف

81781043فراواني
2/35/81/59/35درصدستون

کلروشها
252200158257867فراواني

100100100100100درصدستون

تحليلدادههايحاصلازجدول7حاكيازايناستكهدرپايهاولروشتربيتی
تزکيه44درصدوتعليمحکمت42درصدبهترتيببيش��ترينفراوانیوروشتربيتی
انذاروتغافلهرکدام8درصدکمترينفراوانیرابهخوداختصاصدادهاند.دراينپايه
بهروشمجازاتبهقدرخطاتوجهینش��دهاست.درپايهدومروشهایابرازتوانايی
39درصدوروشتعليمحکمت21درصدوروشتزکيه17درصدبهترتيببيشترين
فراوانیبهخوداختصاصدادهاندوروشموعظهحسنهوروشعبرتآموزیباکمتر
از1درصدکمترينفراوانیرابهخوداختصاصدادهاست.دراينپايهبهروشتغافل
وتكليفبهقدروسع،توجهینشدهاست.درپايهسومروشابرازتواناييبا37درصد،
ب��هدنب��الآنروشتعليمحكم��ت17درصد،روشتكليفبهقدروس��ع،11درصد
بيشترينفراوانيوروشتغافلبا1/9درصدكمترينفراوانيرابهخوداختصاصداده
است.بهنظرمیرسد،مؤلفينکتاببرایايجادانگيزهدرجوانانبرروشابرازتوانايی
دراينپايهتأکيدکردهاند.دردورهپيشدانش��گاهیروشتعليمحکمتبا31درصدو
تزکيهبا19درصدبيش��ترينفراوان��يوروشمجازاتبهقدرخطابا4درصدوروش
موعظهحسنهبا8درصدكمترينفراوانيرابهخوداختصاصدادهاست.بهطورخالصه
میت��وانگفتدرمجموعدر4پاي��هروشتعليمحکمتبا275وروشتزکيهبا215 
جملهوعبارتبيش��ترينفراوانیوروشتربيتیتغافلومجازاتبهقدرخطاکمترين
فراوانیرابهخوداختصاصدادهاس��ت.برایمقايسهفراوانیروشهایتربيتیبهکار
رفتهدرکتابهایچهارپايهازآزمونآماریمجذورخياستفادهشدكهدادههايحاصل

ازآندرجدول8گزارششدهاست.

جدول 8: آزمون مجذور خي برای مقایسه فراوانی روش های تربیتی در متن كتاب های دین 
و زندگی دبیرستان و پیش دانشگاهی 

دارای سطح معنادرجه آزادیمقدار

581/363330/000مجذورخي

981/380330/000نسبتاحتمال

----------887تعداد



تحلیل محتواي کتاب  هاي  درسي دین و زندگي دوره متوسطه بر مبناي 
اصول و روش هاي تربیتي مستخرج از المحجة البیضاء في التهذیب االحیاء فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

83 82

ë شمارة 1 
ë سال یکم

ë شمارة پیا پی: اول
ë زمستان 1394

 ë 1 شمارة
 ë سال یکم
ë شمارة پیاپی: اول
ë 1394 زمستان

61 - 89

مقدارآزمونمجذورخيبادرجهآزادی33برابر363بودکهدرس��طح1درصد
 .)P < 0/0001(تفاوتهارامعنادارنشانداد

برایآگاهيازميزانانطباق»هرکدامازگامهایتربيتیذکرش��دهدرپاياندرس
کتابهایدرسیدينوزندگیدورهمتوسطهبااصولوروشهايمستخرجازکتاب
المحج��هالبيضاءفيالتهذيباالحياءگامهایتربيتیکليهکتابهاموردبررس��يقرار
گرفتكهدادههايحاصلازآندرجدول9منعكسشدهاست)الزمبهذکراستکه
 کتابدينوزندگیدورهپيشدانشگاهیسال1390فاقدگامهایتربيتیبودهاست(.

جـدول 9 : فراوانی اصول تربیتی )تذكـر، تعقل و ...( در گام های تربیتی كتاب درسي دین و 
زندگی دبیرستان 

اصول تربیتی
پایه

جمع
سومدوماولآماره

تذکر
6028فراواني

750/025100درصدرديف

تعقل
4217فراواني

57/128/614/3100درصدرديف

عدل
1001فراواني

1000/00/0100درصدرديف

عزت
1225فراواني

204040100درصدرديف

جمع
124521فراواني

57/11923/8100درصدرديف

تحلي��لدادهه��ايحاصلازجدول9حاكيازايناس��تك��هدرگامهایتربيتی
س��هپايهتحصيلی)کتابدورهپيشدانشگاهیگامتربيتیندارد(برخالفمتندروس
اصلتذکربا8موردبيش��ترينفراوانی)38درصد(واصلعدلبايكموردکمترين
فراوان��ی)4درصد(رابهخوداختصاصدادهاس��ت.الزمبهذکراس��تکهپردازش

اس��تنباطیدراينزمينهانجامنش��دچراکهفراوانیبعضیازخانههامناس��ببرای
انجامآزمونمجذورخینبود.

جه��تآگاهيازمي��زانانطباقهركدامازگامتربيتيذكرش��دهدرپاياندروس
كتابدرس��يدينوزندگيدورهمتوس��طهب��اروشهايتربيتيمس��تخرجازكتاب
المحجهالبيضاءفيالتهذيباالحياء،گامهايتربيتيكليهكتابهاياولودوموسوم

موردبررسيقرارگرفتكهدادههايآندرجدول10منعكسشدهاست.

جدول 10 :   فـراوانی روش هـای تربیتی در )ابراز توانایي، تزكیه، تعلیم حکمت و ...( گام های 
تربیتی كتاب دین و زندگی دوره دبیرستان

روش تربیتی
پایه

جمع
سومدوماولآماره

ابراز توانايي
3101124فراواني

12/541/745/8100درصد رديف

تزکیه
1023فراواني

33/30/066/7100درصد رديف

تعلیم حكمت
135624فراواني

54/220/825100درصد رديف

تغافل
1001فراواني

1000/00/0100درصد رديف

موعظه حسنه
1012فراواني

500/050100درصد رديف

يادآوری نعمت
0246فراواني

0/033/366/7100درصد رديف

جمع
19172460فراواني

31/728/340100درصد رديف
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تحليلدادههايحاصلازجدول10حاكيازايناستكهدركليهگامهايتربيتي
روشاب��رازتواناي��يوتعليمحکمتبيش��ترينميزانفراوانی؛وبع��دازآنهاروش
ي��ادآورینعمتقراردارد.کمترينفراوان��یبهروش»تغافل«اختصاصدارد.برای
بررس��يمعناداریتفاوتفراوانیهایروشهایتربيتیبهکاررفتهدربخشگامهای
تربيتیکتابهای3پايهتحصيلیازآزمونآماریمجذورخياستفادهشدكهدادههاي

حاصلازآندرجدولهای11گزارششدهاست.

جدول 11: آزمون مجذور خي جهت مقایسـه فراوانی روش هـای تربیتی در گام های تربیتي 
كتاب دین و زندگی دوره دبیرستان 

دارای سطح معنادرجه آزادیمقدار

4/29420/117مجذورخي

4/21620/121نسبتاحتمال

----------81تعداد

تحليلدادههايحاصلازجدول11حاكيازايناس��تكهمقدارآزمونمجذور
خيبادرجهآزادی2برابر29. 4بودکهتفاوتمعناداریرابينفراوانیهایروشهای
مش��اهدهشدهدربخشگامهایتربيتيکتابهايسهپايهنشاننداد.بهعبارتديگر
ميتوانگفتكهبينفراوانيهايمش��اهدهش��دهروشهايتربيتياستخراجشدهدر
بخ��شگامهايتربيتيكتابهاياينس��هپايهتحصيليب��افراوانيهايموردانتظار

تفاوتمعناداريوجوددارد.

بحث و نتيجه گيری 
هدفازانجامپژوهشحاضربررس��يمحتوايكتابدرس��يدينوزندگيدوره
متوسطهوپيشدانش��گاهيبراساساصولوروشهايمس��تخرجازالمحجهالبيضاء
فيالتهذيباالحي��اءاس��ت.روشپژوه��شتوصيفيازنوعتحليلمحتوااس��تكهبا
اس��تفادهازسياههوارسيمحتوايكتابهايدرس��يدينوزندگیبراساساصولو
روشهایمس��تخرجازالمحجهالبيضاءفیالتهذيباالحياءباتأکيدبربخشعاداتو

منجياتانجامگرفت.اصولتربيتيكهبهاعتقادمحققانونويسندگاناينحوزهازجمله
رفيعي)1381(،صدروخرمشاهي)1385(،پازوكي)1387(وعليپوروآقاميري)1390( 
ازکت��ابالمحجهالبيضاءفيالتهذيباالحياءقابلاس��تخراجوموردتوجهقرارگرفته

استعبارتاستاز:تعقل«،»اعتدال«،»عزت«و»تذکر«.
اولينيافتهاينپژوهشمربوطبهميزانتوجهبهاصولتربيتیچهارگانهمس��تخرج
ازالمحج��هالبيض��اءفیالتهذيباالحياءدرمتنكتابهايدرس��يدينوزندگيدوره
متوس��طهوپيشدانش��گاهیاست.بررس��يومقايس��هروندتوجهبهاصولچهارگانه
»تعقل«،»عدل«،»عزت«و»تذکر«درکتابهایدينوزندگیدورهمتوس��طهنش��ان
دادک��هاصولفوقدرکتابهایهمهپايهها)بهجزپايهاول(بهيکاندازهموردتوجه
قرارگرفتهاست.تنهادرپايهاولفراوانیاصولچهارگانهبهترتيب»تعقل«،»عدل«،
»ع��زت«و»تذک��ر«جایخودرابه»تعقل«،»عزت«،»تذکر«و»عدل«دادهاس��ت.
نکتهديگراينکهبررسیمقايسهتوجهبهاصولچهارگانهدرپايههایمختلفتحصيلی
حاک��یازايناس��تکههرچهبهپايهباالترتحصيلیمیروي��مميزانفراوانیتوجهبه
اصول»تعقل«افزايشمیيابددرحالیکهبههماننسبتازميزانتوجهبهاصولديگر
کاس��تهمیش��ود.همچنيندرپايههایدوموسومبهاصل»تذکر«تقريبًابهيکنسبت

توجهشدهاست.
بهنظرميرس��دبرترياصلتعقلنس��بتبهاصولچهارگانهتربيتدركتابهاي
درس��يدينوزندگیبهحاكميتنوعبرنامهدرس��يورويکردحاكمبربرنامهدرس��ی
مربوطش��ود.بدينمعناکهرويکردحاکمبربرنامهدرسیحاکمبرنظامآموزشیتأکيد
برپرورشبعدشناختیدانشآموزاناست.بدينمعناکهنظامآموزشیدرکليهحوزهها
علیرغماينکهتأکيدبربعدعاطفیورفتاریدانشآموزانرامطرحمینمايداماعمال
برنامههایدرسیاشرابهگونهایتدويننمودهاستکهتمرکزبيشتریبربعدشناختی
دانشآم��وزانداردتابع��دعاطفیوروانیـ حرکتیآنان)گوتگ،ترجمهپاکسرش��ت،
1390(.ازاينروبراساسيافتههايفوقالذكراگرکتابهایدينوزندگیکهمهمترين
درسب��رایتربي��تدينوزندگیوهمينط��وربرخورداریدانشآم��وزاناززندگی
س��عادتمنددنيویواخرویمحسوبميش��ودبهطورمتوازنبهاينچهاراصلتوجه
نماي��د،گاممهمیدرتربيتاخالقيدانشآموزانبرداش��تهاس��ت.ازاينروبهمولفين
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كتابهايدرس��يپيشنهادميش��ودتوجهمتوازنبهايناصولچهارگانهراهموارهدر
طراحیوتدوينکتابهایدينوزندگیمدنظرداشتهباشند.

جهترس��يدنبهغايتاخالقيعنیملکهعدالتبهکمکعقلودينويکزندگی
عزتمندوشرافتمندانهبايدروشهایمناسبیتوسطمربيانومعلمانوسازمانهایمتولی
تدوي��نوبهکارگرفتهش��ود.روشهايتربيتيكهبهاعتقادمحققانونويس��ندگاناين
حوزهازجملهرفيعي)1381(،صدروخرمش��اهي)1385(،پازوكي)1387(وعليپورو
آقاميري)1390(درکتابالمحجهالبيضاءفيالتهذيباالحياءموردتوجهقرارگرفتهعبارت
استاز:تعليمحکمت،موعظهحسنه،تکليفوتزکيه،تكليفبهقدروسع،عبرتآموزي،
مجازاتبهقدرخطا،موعظهحسنهويادآورينعمتها.بررسييافتههايمربوطبهميزان
توجهمتنكتابهايدرس��يدينوزندگيبهروشهايتربيتيدهگانهنش��اندادكهبه
روشهای»تعليمحکمت«،»تزکيه«و»ابرازتوانايی«درمتنکليهکتابهايسهپايهو
پيشدانش��گاهيتوجهشدهاستواينتأکيددرپايهاولبيشترازديگرپايههااست.در
پايهاولمحتوایروشهایتربيتیبر »تزکيه« و»تعليمحکمت«ودرپايهدوموس��وم
»ابرازتوانايی«و»تعليمحکمت«ودرپايهپيشدانشگاهی»تعليمحکمت«و»تزکيه«
تأکيدبيش��تریداش��تهاس��ت؛بنابراينمیتوانگفتدرمجموعدرکليهکتابهایمورد
بررسیروشهای»تعليمحکمت«،»تزکيه«و»ابرازتوانايی«بيشترينفراوانيودرصد
رابهخوداختصاصدادهاست.درحالیکهبهبعضیروشهادربعضیپايههاکمترويا
اصاًلتوجهینشدهاست.مثاًلروشهای»تغافل«و»موعظهحسنه«کمترينتوجهرابه
خوداختصاصدادهاستوبهروشهای»مجازاتبهقدرخطا«درپايهدومو»تغافل«

و»تکليفبهقدروسع«درپايهسوماصاًلتوجهینشدهاست.
يافتههايحاصلازبررسيميزانانطباقفراوانیهريکازاصولتربيتیبافراوانی
روشهایمربوطحاكيازايناستكهبهطورمنطقیانتظارمیرودبههمانميزانیکه
مؤلفينبراصولتربيتیخاصیدرکتابهاتوجهداش��تهاند،برروشهایناظربههمان
اصولتأکيدداش��تهباشند.همانگونهکهگفتهش��دبراصول»تعقل«،»عدل«،»عزت«
و»تذکر«بهترتيبدرکتابهایچهارپايهبيش��ترينتأکيدشدهاست.مقايسهفراوانی
روشه��ایتربيتیدرچهارپايهنش��اندادکهبهجزروشه��ایمربوطبهتعقل)تعليم
حکمتوتزکيه(،تناس��بیبينروشهایتربيتیواصولمربوطبهآنهاديدهنمیشود.

اينعدمتناس��ببيش��ترمربوطبهروشهایناظربراصول»عدل«و»تذکر«اس��ت.
بهعبارتديگراگرچهايناصولبهلحاظاهميتدررتبههایدوموسومقرارداشتهاند
امامؤلفيندرهنگاماستفادهازروشهایمربوطبهآنهادرمقايسهباروشهایمربوطبه
اصولديگرتناسبالزمرارعايتنکردهاند.مثاًلروشهای»ابرازتوانايی«،»يادآوری
نعمت«و»عبرتآموزی«کهمربوطبهاصول»عزت«و»تذکر«هس��تندازنظرفراوانی
بيش��ترازروشهایمربوطب��ه»عدل«موردتوجهقرارگرفتهاس��ت.همچنينروش
»مجازاتبه قدرخطا«کهمربوطبهاصل»عدل«استازنظرفراوانیدرکليهکتابها
کمترينفراوانیرابهخوداختصاصدادهاس��ت.درحالیکهاصل»عدل«دررتبهدوم

اهميتدرتأليفکتابهاقرارداشتهاست.
نهايتًاآخرينيافتهپژوهشمربوطبهگامهایتربيتیاس��ت.بررس��ييافتههاياين
بخشحاكيازايناستكهگامهايتربيتيدرپايانهردرسنيزباهدفايجادانگيزه
بيشتريادگيریتدوينشدهاست.نتايجحاصلازبررسیهانشاندادکهاصول»تذکر«،
»تعقل«،»عزت«و»عدل«درمتنگامهایتربيتیبهترتيببيشترينفراوانيرابهخود
اختصاصدادهاس��ت.بررس��یتطبيقیفراوانیاصولباروشهایتربيتیدرگامهای
کتابهاحاکیازانطباقغيرمعنادارآنهابايکديگراست.بهعبارتديگرترتيبفراوانی
روشه��ایتربيتیازترتي��بفراوانیاصولبهطورمعناداریتبعيتنکردهاس��ت.در
گامهایتربيتی،روشهای»ابرازتوانايی«)اصلعزت(،»تعليمحکمت«)اصلتعقل(،
»يادآورینعمت«)اصلتذکر(»تزکيه«)اصلتعقل(وروش»موعظهحس��نه«)اصل

تذکر(واجدبيشترينفراوانی)برخالففراوانیاصول(بودهاند.
ازاينروپيشنهادميشوداواًلدربخشاصولوهمينطورروشهایتربيت،توازن
بيناصولوروشهامدنظرمولفينمحترمقرارگيرد.عالوهبرايندرتأليفکتابهای
دينوزندگیدورهمتوسطهانطباقحداكثريبيناصولوروشهامدنظرقرارگيردو
نهايتًااينکهبينمتنكتابوگامهایتربيتيهردرسازنظرتوجهبهاصولوروشها

تناسبمنطقیبرقرارشودتابهيادگيريبيشتريمنجرشود.
الزمبهذكراس��تازمحدوديتهايپژوهشعدمبهكارگيريواژگانمشتركبراي
برخ��يازمقوالتدرمي��انديدگاههایصاحبنظرانمختلفبودکهرس��يدنبهيك
برداشتواحدمفهوميازاصولوروشهایتربيتيكاررابامشكلمواجهساخت.
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چکيده
 هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه بین التزام به تعالیم اسالمي، سطح افسردگی 
و اضطـراب در بین دانش آمـوزان مقطع دبیرستان شـهر تهران اسـت. روش پژوهش 
توصیفي از نوع همبسـتگي اسـت. جامعه آماري دانش آموزان مقطع دبیرستان شـهر 
تهـران در سال تحصیلی 1393-1392 بود كه از این جامعه تعداد300 دانش آموز مقطع 
دبیرستان به روش نمونه گیري چند مرحله اي انتخاب شـدند. ابزار جمع آوري اطالعات 
پرسشـنامه افسـردگي بك، پرسشـنامه اضطراب حالت- صفت اسپیل برگر و مقیاس 
خودسنجـی التزام عملی به اعتقادات اسالمی بود كه روایي و پایایي این ابزارها توسط 
مالک هاي روانسـنجي احراز شـد. داده هاي حاصلـه با استفاده از ضریب همبسـتگي 
و تحلیـل واریانـس مورد تحلیل قرار گرفـت. یافته هاي حاصله حاكـي از این است كه 
دختران در مقایسـه با پسران از اضطراب و افسـردگي بیشتري برخوردار هستند ولي 
در التزام به تعالیم اسالمي تفاوت معناداري بین دو جنس مشـاهده نشد. همچنین بین 
التـزام به تعالیم اسالمي و اضطـراب از لحاظ آماري رابطه معکوس و معناداري محاسبه 
شد همچنین بین التزام به تعالیم اسالمي و افسردگي نیز از لحاظ آماري رابطه معکوس 
و معناداري محاسبه شـد. به این ترتیب این نتیجه حاصل شـد كه هر چه میزان التزام 
به تعالیم اسالمی در بین دانش آموزان بیشتر باشد سطح افسردگي و اضطراب در آنان 

كمتر است. 
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خ��اصنيزبافراهمس��ازيتكيهگاهه��ايتبييني،فردراازتعلي��قوبيمعنايينجات
دهد)بهرامياحس��ان،1378(.قرآنميفرمايد:اناهللاصطفيلكمالدينفالتموتناال
وانتممس��لمون)بقره،132(يعنيخداونداينآيينپاكرابرايشمابرگزيدهاستو
ش��ماجزبرآييناس��المنميميريد.درتفسيرآيه30سورهرومآمده،درفطرتيعني
درآفرينشوسرشتانساننوعياستعدادفطريوجودداردكهميتواندشگفتيهاي
مخلوق��اتخدارادركوازطريقآنبروجودويگانگيخدااس��تداللكندويادر
تفسيرآيه172سورهاعرافميخوانيمكهدرسرشتآفرينشانساناستعدادفطري،
خداشناس��يويكتاپرس��تيوجوددارد.بنابرايناعتقادبهخداونديخداريش��هدر
فطرتانس��انداردوازازلدراعماقروحشوجودداش��تهاست.اماآميختهشدن
روحباجسموسرگرمشدنانسانبهخواستههايدنيويباعثشدكهاينشناخت،
آگاهينسبتبهخداواستعدادفطريويكتاپرستيانساندرمعرضغفلتقرارگيرد

وبهدستفراموشيسپردهشود)نجاتي،1381(. 
درتعاليماس��المي،بهتربيتاخالقيكههماناپرورشاس��تعدادهايدرونيبراي
تثبيتصفاتاخالقيورس��يدنبهفضايلاخالقيودورنمودنرذايلاخالقياست
اش��ارهش��دهاس��ت.بنابهاعتقادعالمهطباطبايی)بهنقلازرضايي،1378(انساندر
صورتپذيرشتوحيدوعملبهقوانيندين،ظرفيتروانیاشگس��تردهترمیشود.
امروزهبسياریازروانشناسانوروانپزشکاندريافتهاندکهدعا،نمازوداشتنايمان
محکممیتواندنگرانی،تشويشيأسوترسراکهموجببسياریازبيماریهاست

برطرفسازد.
افرادمذهبيدارايروانبنههاييهستندكهدرارزيابيآنهاازرويدادهاوشيوههاي
رويارويیبااتفاقاتناخوش��ايندتأثيردارد.اي��نافرادرويدادهاراكمتراضطرابزا
تلقيكردهودرنتيجهاضطرابكمتريراتجربهميكنند)سيف،1380،بهرامياحسان،
1381(.دراحاديثوگفتههايمعصومان،عواملمتعددیازجملهعواملش��ناختي،
عاطف��يورفتاريبهعنوانعواملايجادکنندهاضطرابواس��ترسموردتوجهقرار
گرفتهاست.ازآنجاکهمذهبوپايبندیبهاعتقاداتاسالمیبهعنوانيکعاملموثر
دربهداشتوسالمتروانیشناختهشده،برايناساسمیتواندجهتگيریفردرا
تحتتأثيرقراردادهونقش��یتعديلکنندهدراثرگذاریبرموقعيتهایاس��ترسزاو

مأيوسکنندهداشتهباشد)آلپورت2002،1). 
داش��تننگرشهایمذهبی،درکواحساسمعناداربودنزندگیبهسالمتروان
اف��رادکمکميكندواينموضوعبيانگرميزاناهميتمعناجويیواعتقاداتمذهبی
درايج��ادوحفظبهداش��تروانیافرادجامعهاس��ت)جمالی،1381(.دس��تورات
اسالمیبرايپيشگيريازنابسامانيهايروانيقابلمالحظهاستبدينمعنيافرادي
كهاعتقاداتدينيدارنديااعمالمذهبيانجامميدهند،نسبتبهافراديكهاعتقادات
دين��يندارنديااعمالمذهبيانجامنميدهندازس��المتروانيوس��ازگاريبهتري

برخوردارند)كوينينگ2ومككالوگ2001،3(. 
اعتق��اداتمذهبيودينيبهعن��وانيكعامل،جهتآرامشروانيدرنظرگرفته
ميشودوپايينبودناعتقاداتمذهبيدرهرجامعهايباسطحبااليافسردگيوافكار
خودكش��يدرارتباطاس��ت)وهابزادهوهمکاران،1380،طهماسبيپور،كمانگري،
1375(.در واق��عمذهبمیتواندنقشتعيينکنن��دهایدراثرگذاریبرموقعيتهای
اس��ترسزاداشتهباش��د.بهعبارتديگر،جهتگيریمذهبیاثررويدادهایغيرقابل

کنترل،ميزانافسردگیواضطرابراکاهشمیدهد)پرسمنوهمکاران،1990(. 
پژوهشه��ایانج��امش��دهدراي��راننش��انمیده��دح��دود30%ازجوانانو
دانشجويانازبرخیعالئمروانپزشكيبهويژهاختالالتاضطرابیوافسردگیرنج
میبرن��دوهرگونهاختاللروانش��ناختیمیتواندبرعملک��ردتحصيلینوجوانانو
جوانانتأثيرگذارباش��د)حسينیوموسوی،1379،جزايریوقهاری،1382(.عالوه
براينمطالعاتیکهدرزمينهارتباطدينداریوس��المتانجامش��ده،نش��انميدهد
ک��هبينس��المتروانيعنيكاهشاضطرابوافس��ردگيباش��ناختدينیورفتار
دينی)طالقانیوهمکاران،1385.اميديانومالمعصومی،1385(،عملبهآموزههای
دين��ی)محققیوهم��کاران،1387(،توکلبهخدا)علیبخش��یوهمکاران،1390(،
جهتگي��ریمذهبی)تبرايی،1387(،وجودنگرشه��ایمذهبیودرکمعناداربودن
زندگی)جمال��ی،1381،بهراميچگنی،1389(وکاه��شعالئمیازقبيلاضطراب،
افسردگیواختالالتخواب)رئيسپور1386(رابطهمستقيمومعناداريوجوددارد.

1. Allport
2. Koeining
3. McCullough
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اعتق��اداتمذهبيودينيبهعن��وانيكعاملآرامشروانيدرنظرگرفتهميش��ود
وپايي��نب��ودناعتقاداتمذهبيدرهرجامعهايباس��طحبااليافس��ردگيوافكار
خودكشيدرارتباطاس��ت)وهابزادهوهمکاران،1380،طهماسبيپور،كمانگري،

 .)1375
انيس��يوهمكاران)1389(نشاندادندكهنگرشوالتزامعمليبهنماز،ازمباني
واص��ولمهمدرارتقايس��المتوكاهشآالمانس��اني،نظيرافس��ردگي،اضطراب
واس��ترساس��ت.كريماللهيوآقامحمدي)1383(يادآورش��دندميزانافسردگيو
عواط��فمنفيوتواناييمديريتاس��ترستوس��طاعتقاداتمذهب��يوعملبهآن
تبيينميش��ود.پورقانعوهمكاران)1389(ارتباطيمعنادارومعكوسبيناس��ترس
واعتق��اداتمذهبيدانش��جويانگزارشنمودند.ميلونوهم��كاران)2010(اليس1 
)1988(واوكان��ر2،كاب3واوكان��ر)2003(،برگين4)1983(نش��اندادندكهمذهب
وصبررابطهايمنفيباافس��ردگيوخش��موازطرفيديگ��ردارايرابطهايمثبت
ومعن��ادارباحماي��تاجتماعيدارند.تبرايي)1389(نش��اندادك��همعنويتنقش
بس��يارعمدهايدركاهشاضطرابدارد.زارعي )1389(نش��اندادرابطةمعناداري
بي��نتصورمنف��يازخداوافس��ردگيوجوددارد؛اف��راديك��هدارايتصورمنفي
 ازخداوندهس��تند،ازاضطرابوافس��ردگيبيش��تروبهداش��تروان��يپايينتري

برخوردارند.
اكبريوفتحيآش��تياني )1388(دريافتندكهبيندنياگراييوس��هعاملس��المت
عمومي)اختاللدرعالئمجس��ماني،اضطراب،افس��ردگي(رابطةمثبتومعنا داري
وج��وددارد.ع��الوهبراين،ابعادمناس��كيواعتق��ادينقشبيش��تريدرپيشبيني
اخت��الالتروانش��ناختيايفاميكنند.ظروف��ي )1389(درپژوهشخوددريافتكه
بينس��المتروانيباميزانگرايشبهاعمالمذهبيهمبس��تگيمستقيموجوددارد.
دراي��نميان،بيش��ترينرابطةمربوطب��هاضطرابوكمترينرابط��ةمربوطبهترس
مرض��يبود.همچنينحيدريرفعتوعنايتينوينفر)1389(درپژوهشخوديادآور

1. Ellis
2. O’Conner
3. Cobb
4. Bergin

ش��دندكهبيننگرشدينيوشادكاميدانشجويانرابطةمثبتومعناداروجوددارد.
صادقي)1387(نيزدرمطالعهخوددريافتكهميزاننگرشمذهبيوس��طحسالمت
رواندخترانبيشترازپسراناستوتوجهبهوضعيتاجتماعيوفرهنگيدرجهت

ارتقاینگرشمذهبيوسالمتروانپسرانضرورياست.
ب��اوجودمطالعاتزياديكهدررابطةبانقشتربيتاس��الميدرس��المتروان
افرادانجامش��ده،مطالعاتكميدرزمينةالتزامبهتعاليماس��المی،سطحاضطرابو
افسردگیدرنوجوانانودانشآموزاندرايرانصورتگرفتهاست،لذاسؤاليكهدر
اينپژوهشمطرحاستايناستكهآيارابطهايبينالتزامبهتعاليماسالمی،سطح

اضطرابوافسردگیدانشآموزاننوجوانوجوددارد؟

روش پژوهش
روشپژوه��شحاض��رتوصيف��يازنوعهمبس��تگياس��ت.جامعةآم��اريآن
دانشآموزانمقطعدبيرس��تاندرس��التحصيلي1393�1392شهرتهراناستكهبا
نمونهگي��ريچندمرحل��هايتعداد300نفرانتخابش��دند.بدينمعن��يكهابتدااز
مناطقآموزشوپرورشش��هرتهران،2منطقهبهطورتصادفيانتخابوسپسازهر
منطقه2دبيرستان)1دخترانهو1پسرانه(بهطورتصادفيانتخابگرديد.برايتعيين
اس��تفادهگرديدكهبراساسسطح (n z a / p( q) / d )= −2 2

1 2 1 حجمنمونهازفرمول:
معن��اداری0/05وتوان90%،حجمنمونه278نفربرآوردگرديد.باتوجهبهاحتمال
پاس��خهايناقصوس��طحافتآزمودنيها،تعدادبه300نفرافزايشيافت.جهت
تجزيهوتحليلآماریاطالعاتپايهاينپژوهشازنرمافزارآماریSPSSاس��تفاده
گرديد.تجزيهوتحليلاطالعاتپايهش��رکتکنندگانتوسطآمارتوصيفیوتجزيهو
تحليلسايراطالعاتنيزتوسطآزمونt،آزمونتحليلواريانسوهمبستگیپيرسون

انجامشد.سطحمعناداریدراينپژوهش0/05درنظرگرفتهشدهاست.

ابزار پژوهش
دراينپژوهشبرایجمعآوریاطالعاتازسهپرسشنامهاستفادهشدکهعبارتنداز:
1. پرسش��نامه افسردگي بك:اينپرسش��نامهداراي21سؤالاستوبرايافراد
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باالتراز13س��الودارايحداقل6كالسس��وادمناس��باس��ت.اينآزمونيكي
ازرايجتري��نومعتبرترينآزمونهايروانياس��تكهدرتماماقش��ارومحيطهاي
اجتماعيقابلاجرااستووابستهبهفرهنگنيست)بک1وهمکاران،1988(.گرين2 
وهمکاران)2001(پاياييبازآزماييآزمونافس��ردگيبكرابراس��اسنوعجامعة
آماريبين0/40تا0/86گزارشنمودهاند.الزمبهذكراس��تكهفرمكوتاهپرسشنامه
افس��ردگيبكدرايرانهنجاريابيشدهاست.دراينمطالعهپايايياينپرسشنامهبا

استفادهازضريبآلفايكرونباخ0/92محاسبهشدهاست.
2. پرسشنامه اضطراب حالت � صفتي اسپيل برگر:ازاينپرسشنامهبرايسنجش
اضطرابدرآزمودنيهااستفادهشد.اينآزموندارايچهلعبارتاستواضطراب
رادردوحال��تميس��نجد:اضط��رابحالتيواضطرابصفتي.درپاس��خگوييبه
مقي��اساضط��رابحالتي،آزمودنيهابايداحساس��اتخوددرلحظ��هكنوني)زمان
تكميلپرسش��نامه(،رابيانكنند.امادرپاسخگوييبهمقياساضطرابصفتيبايدبه
احساسمعمولخوددراغلباوقاتاشارهنمايند.ضريبآلفايكرانباخمقياسهاي
اضطرابصفتواضطرابحالتبهترتيب0/92و0/90گزارشكردهاند.همچنين
ضرايببازآزماييمقياساضطرابصفتوحالتبهترتيب0/62و0/68بهدس��ت
آمدهاس��ت.مهرام)1372(مطالعهايجهتاستانداردس��ازیآزموناسپيلبرگرانجام
داد.اوضريبپايايیآزمونرادردوگروههنجارومالکبهطورمجزاموردبررسی
ق��رارداد.مي��زانپايايیبرایگروههنجار)600نف��ر(،درمقياساضطرابحالتو
صفتبراساسآلفایکرونباخبرايهردومقياسبرابربا0/90گزارششدهاست،و
اينميزاندرگروهمالک)130نفر(برابربا0/94است.عالوهبراين،پايايیآزمون،
ازطريقنسبتواريانسنمراتحقيقیبهواريانسمشاهدهشدهمحاسبهومقدارآن
درگروههنجار0/94گزارشش��دهاست.خطایاس��تاندارداندازهگيريآزمونبرابر
با4/64محاس��بهشد.همچنينهمبستگینمراتمش��اهدهشدهبانمرهحقيقیبرابر
با0/97وبانمراتخطا،برابربا0/23محاس��بهگرديدهاس��ت.دراينمطالعهجهت
مطالع��هروايیآزمون،ميانگينه��ایاضطرابحالتوصف��توباالخرهاضطراب

1. Beck 
2. Green

مجموعدردوس��طح0/95و0/99بهصورتمجزامحاسبهشدکهنتايجمحاسبهدر
س��طح95و99درصداطمينانمعناداربود.شاخصهایهنجاری،بهتفکيکمشاغل
ومدارکتحصيلیمختلف،درزمينههایاضطرابآشکار،پنهانواضطرابمجموع،
ازديگرنتايجاينپژوهشاست.الزمبهذكراستكهدراينمطالعهپايايياينآزمون
بااس��تفادهازروشآلفايكرونباخبرايدومقياساضطرابصفتوحالت0/96و

0/97محاسبهشدهاست.
3. پرسشنامه التزام به تعاليم اسالمي:ازاينمقياسجهتسنجشالتزامبهتعاليم
اس��المیاستفادهشدهاس��ت.اينمقياسدرايرانتوسطاحمدیابهری)1375(تهيه
وهنجاريابیش��دهاست.دراينپرسشنامهآندستهازاعمالورفتارهایدينی)نظير
نمازوروزهواجب(کهانجامآنازيکنوجوانياجوانمس��لمانانتظارميرود،در
کانونتوجهقرارگرفتهاست.اينابزارصرفًابرایمطالعةرفتارهایدينینوجوانانو
جواناندريکجامعهاسالمیقابلاستفادهاست.اينپرسشنامهدارای45مادهاست
کهبراس��اسمقياس5درجهايليکرتتنظيمشدهاس��ت.دراينپرسشنامهحداکثر
نم��رةممک��نبرایرفتارهایدينی225،حداقلنمره45ومتوس��طآن135اس��ت.
روايیپرسشنامهبهصورتمحتواييتوسطتعدادیازانديشمندانمسلمانواساتيد
دانش��گاهارزيابیكهپسازپيش��نهاداصالحاتوانجاماصالحاتپيشنهاديتوسط
متخصصانموردتأييدقرارگرفت.دراينمطالعهپايايیاينپرسش��نامهبوسيلهآلفاي

كرونباخ81%محاسبهشدهاست.

يافته ها
ازجملهموضوعاتيكهدراينپژوهشموردتوجهقرارگرفتبررسيميزانسطح
اضطراب،افس��ردگيوالتزامبهتعاليماسالميدانشآموزانبودكهدادههايحاصلاز

آندرجدول1گزارششدهاست.
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جدول 1:  میانگین و انحراف استاندارد نمرات دانش آموزان دختر و پسر در مقیاس افسردگي، 
اضطراب و التزام به تعالیم اسالمي

مقیاس
سطح معناداریدخترانپسران

انحرافمیانگینتعداد
انحرافمیانگینتعداداستاندارد

درجهمقدارtاستاندارد
آزادی

p-value

14319/5811/4015728/511/232/84580/003افسردگي

14338/4912/8615748/8512/813/57580/002اضطراب

التزامبه
14327/66/9115725/85/810/98580/11تعالیماسالمي

تحليلدادههايحاصلازجدول1حاكيازايناس��تكهدختراندرمقايس��هبا
پس��رانازاضطرابوافسردگيبيشتريبرخوردارهستند.يعنیبيندوگروهدختران
وپس��رانبهلحاظس��طحاضطرابوافس��ردگیاختالفمعنادارآماریوجوددارد.
نكتهقابلتوجهاينكهدرالتزامبهتعاليماس��الميتفاوتمعنادارآماریبيندختران
وپس��رانمالحظهنشدوتنهاتفاوتعددیبهچشمميخورد.جهتآگاهيازرابطه
بيناينس��همتغيرازضريبهمبستگيپيرسوناستفادهشدكهنتايجآندرجدول2 

گزارششدهاست.

جدول2: همبستگي بین افسردگي، اضطراب و التزام به تعالیم اسالمي

التزام به مقیاس ها
اضطرابافسردگيتعالیم اسالمي

1التزام به تعالیم اسالمي

1*0/464-افسردگي

1*0/485*0/452-اضطراب

*درسطح p <0/05معنادار است

تجزيهوتحليلدادههايحاصلازجدول2حاكيازايناستكهبينالتزامبهتعاليماسالمي
 .)r=-0/452 ،        <p واضطرابازلحاظآماريرابطةمعكوسومعناداريوجوددارد)0/05 
همچنيندادههايجدولفوقحاکیازايناس��تكهبينالتزامبهتعاليماس��الميو
 .)r=-0/464 ،        <p افسردگينيزازلحاظآماريرابطةمعكوسومعناداريوجوددارد)0/05 
برايبررس��يبيش��تررابطةبينالتزامبهتعاليماس��الميواضطرابوافسردگي
دانشآموزان،براس��اسميانگينوانحرافاستاندارد،نمراتآنانبهسهگروهپايين،
متوسطوباالتقس��يمشدبهطوريكهيكانحرافاستانداردبااليميانگينبهعنوان
التزامبهتعاليماسالمیباالوبينيكانحرافاستانداردباالويكاستانداردانحراف
پايينميانگينبهعنوانالتزامبهتعاليماس��الميمتوس��طويكانحرافاس��تاندارد
پايينترازميانگينبهعنوانالتزامبهتعاليماسالميپاييندرنظرگرفتهشدهاستكه

دادههايحاصلهازآندرجدول3گزارششدهاست.

جدول 3: میانگین و انحراف استاندارد نمرات دانش آموزان دختر و پسر در مقیاس افسردگي، 
اضطراب و التزام به تعالیم اسالمي

 انحرافمیانگینتعدادسطوح التزام به تعالیم اسالميمتغیر
استاندارد

افسردگي

)7/98(7610/60التزامبهتعالیماسالميباال
)19/26(15927/85التزامبهتعالیماسالميمتوسط

)14/09(6544/20التزامبهتعالیماسالميکم

اضطراب
)12/70(7611/68التزامبهتعالیماسالميباال

)19/71(15929/21التزامبهتعالیماسالميمتوسط
)15/83(6550/54التزامبهتعالیماسالميکم

تجزيهوتحليلدادههايحاصلازجدول3،حاكيازايناس��تكهميانگيننمرة
افس��ردگيواضطرابدانشآموزانيكهالتزامكميبهتعاليماس��الميدارندبيشتراز
ميانگيننمرةافس��ردگيواضطرابدانشآموزانياس��تكهالتزامباالومتوسطيبه
تعاليماسالميدارند.جهتآگاهيازتفاوتبيناينسهگروهازتحليلواريانسيك
طرفهاستفادهشدهكهدادههايحاصلازاينمقايسهدرجدول4گزارششدهاست.
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 جـدول4: نتایج تحلیل واریانس یـك طرفه براي نمـرات افسـردگي و اضطراب با التزام به
 تعالیم اسالمي

 مجموعواریانسمتغیر
مجذورها

 درجه
آزادي

 میانگین
مجذورها

Fسطح
 معناداري

افسردگي
11869/5625934/78بین گروهي

61/330/000
50540/0256789/47درون گروهي

اضطراب
11442/425721/2بین گروهي

54/700/000
65069/72567114/76درون گروهي

تجزي��هوتحلي��لدادههايحاصلازج��دول4،حاكيازايناس��تكهتفاوت
معنادارمياناينسهگروهدراضطرابوافسردگيوجوددارد.جهتآگاهيبيشتراز
تفاوتهايحاصلهبينگروههاودس��تيابیبهنتايجدقيقترازآزمونتعقيبيتوكي

استفادهشدكهنتايجآندرجدول5آمدهاست.

 جـدول 5. نتایـج آزمـون تعقیبـي توكي بـراي نمرات افسـردگي، اضطـراب و التـزام به 
تعالیم اسالمي

 سطوح التزام بهمتغیر
تعالیم اسالمي

 سطوح التزام به
تعالیم اسالمي

 اختالف
میانگین

 سطح
معناداري

افسردگي

التزامبهتعالیماسالميکم
16/350/000التزامبهتعالیماسالميمتوسط

5/750/000التزامبهتعالیماسالميباال

التزامبهتعالیماسالمي
متوسط

16/350/000-التزامبهتعالیماسالميکم

17/250/000التزامبهتعالیماسالميباال

اضطراب

التزامبهتعالیماسالميکم
21/330/000التزامبهتعالیماسالميمتوسط

38/860/000التزامبهتعالیماسالميباال

التزامبهتعالیماسالمي
متوسط

21/330/000-التزامبهتعالیماسالميکم

17/530/000التزامبهتعالیماسالميباال

تجزيهوتحليلدادههايحاصلازجدول5حاكيازايناستكهنمرةافسردگي
واضط��رابدانشآموزانيكهالتزامبهتعاليماس��الميكم��يدارندبهطورمعناداري
بيش��ترازدانشآموزانياستكهالتزامبهتعاليماسالميمتوسطياباالييدارند.بدين
معنيكهدانشآموزانيكهالتزامكميبهتعاليماسالميدارندازاضطرابوافسردگي

بيشتريبرخوردارهستند.

بحث و نتيجه گيري
هدفازپژوهشحاضربررسيارتباطبينالتزامبهتعاليماسالمي،سطحافسردگي
واضطرابدربيندانشآموزانمقطعدبيرس��تانشهرتهرانبودكهبهروشتوصيفی
انجامودادههايحاصلهبااس��تفادهازسهپرسشنامهافسردگيبك،اضطرابحالتي�
صفتياسپيلبرگرومقياسخودس��نجيالتزامعمليبهاعتقاداتاسالميجمعآوري
ش��د.يافتههايحاصلهنشاندادكهميزانافس��ردگیواضطرابدردخترانبيشتراز
پسراناس��ت.تقريبادرتمامیفرهنگهاوکشورهاش��يوعافسردگیواضطرابدر
زنانبيش��ترازمردان)افس��ردگیزن��ان2برابرمردانواضطرابزن��ان2تا3برابر
مردان(اس��ت.اينيافتهبانتايجتحقيقرئيسپ��ور)1386(،بيانی)1387(وهافكينز
)2000(همس��ويیدارد.يافتههايحاصلازاينتحقيقاتنش��اندادكهدرس��طوح
مختلفاضطرابدخترانبيش��ترازاضطرابپس��راناستوعالوهبراينيافتههاي
اينمطالعاتنش��اندادكهش��يوعافس��ردگيواضطرابدردخترانبيشترازپسران

است.
گ��زارشمركزس��المتروانهاروارددرس��ال1999نيزحاكيازايناس��تكه
ايمانواعتقاداتمذهبينقشبس��زاييدركاهشافس��ردگيدارد.يافتههایحاصل
ازپژوهشاس��المی)1376(نيزوجودهمبس��تگیمعنادارومنفیميانافس��ردگیو
نگرشمذهبیرانشانداد.ازطرفييافتههاياينپژوهشبايافتههاياليس)1988( 
واوكان��ر،كابواوكونار)2003(ناهماهنگاس��ت.الي��س)1988بهنقلازبهرامي
مشعوف،1373(درپژوهش��ياعالمكردكهافرادمذهبيداراياختاللهايهيجاني
بيش��تريدرمقايس��هباافرادغيرمذهبياند.ويتأكيدداشتكهمناسبترينراههاي
درماندرحلمش��كالتهيجاني،راههايمذهبياست.درپاسخبهنظراليس،برگين
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)1983(بهبررس��يفراتحليليدرم��وردتمامپژوهشهايانجامش��دهدربارهنقش
مذهبپرداخت.اودرصددبودكهبااينبررسينقشمذهبيبودن،تأثيرآنبرانواع
اختالالتروانيراآزمونكند.ويدرجمعبندينهاييخود30تأثيررابهدستآورد:
در23محورتأثيرمعناداريمش��اهدهش��د.در5محوراثرمثبتمشاهدهشدودر2 
مورداثرمنفيبينمذهبيبودنوعالئمآسيبشناختيبهدستآمد.وياعالمكردكه
ش��واهدبهدستآمدهفرضيهاليسرااثباتنميكند.اوكانر،كابواوكونار)2003(،
درپژوهشخوداظهارداش��تندكهمانتوانس��تيمش��واهديراپيداكنيمكهنشاندهد

مذهباثرمثبتيبرسالمتجسمانيوروانیبرجايميگذارد.
ازپژوهشحاضرمیتواناثراتالتزامبهتعاليماس��الميرابربهداش��تروانی
دانشآموزانمالحظهکردوميتوانچنيننتيجهگرفتكهتربيتاسالميميتواندبه
عنوانعاملپيشگيريكنندهبرايمشكالتيازجملهافسردگيواضطرابايفاينقش
كندودرنتيجهفردرابس��ويسالمتبيش��ترروانهدايتكند.افرادبااميدوايمان
ب��هخداوتقويتروانبنههايمذهبيخوددربرابراس��ترسهاوفش��ارهايزندگي

مقاومتكردهوكمتردچارافسردگيواضطرابميشوند.
ازاينروبراساسيافتههایپژوهشپيشنهادمیشودباتوجهبهضرورتپرداختن
بهبهداش��تروانينوجوانان،بايس��تیبرنامههايیجه��تتقويتارزشهایدينیو
تربيتاس��المیتدوينگرددتاازاينطريقبتوانگامیموثردرجهتپيش��گيریو
درمانمش��کالتهيجانینوجوانانبرداشت.ديگرپيشنهاداينپژوهشانجامتحقيق
بررويس��ايرگروههايس��نيوتحصيلياس��تكهدراينزمينهميتوانداطالعات
مناسبتروكيفيتريدراختيارقراردهند.باتوجهبهاينكهمذهبيكيازعواملمؤثر
درميزانبهداش��تروانيافراداس��ت،آنچهازاينقبيلپژوهشهابهدستميآيد،
ميتوان��دبهعنوانراهکارهاييبرايافزايشوارتقايبهداش��تروانيدانشآموزان
مورداستفادهقرارگيرد.ازآنجاكهدرجامعهايرانفرهنگومذهبارتباطتنگاتنگي
ب��ايكديگ��ردارندوهمچنينافرادجامعهدارايزمينةمذهبيمس��اعديميباش��ند،
ميتوانگفتراهكارهايفوقاثرمضاعفيبرسالمتروانافراددارد.ديگرپيشنهاد
پژوهش��یاينپژوهشاستفادهازابزارهايديگرازجملهمصاحبهنيمهساختاريافته
دربررس��يالتزامعمليدانشآموزانبهتعاليماس��المياس��تكهميتوانداطالعات

مفيدتريرادراختيارقراردهد.
ازمحدوديته��اياي��نپژوهشميتوانب��همطالعةرابطةبي��نمتغيرهابرروي
يكگروهدانشآموزيواس��تفادهازمقياسخودس��نجيدربررس��يالتزامبهتعاليم
اس��الميدانشآموزاناش��ارهكرد.ازاينروايناحتمالداردکهدانشآموزانالتزام
خودرابهتعاليماسالمیبيشازاندازهبرآوردنمودهاند.ازاينرودرتعميميافتههای

اينمطالعهبايدتاملنمود.
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چکيده
هـدف از پژوهش حاضـر، بررسی پیش آیندهای گرایش به تفکـر انتقادی در قالب 
یـك مدل عّلی است كه در آن واسطه گری جهت گیـری مذهبی در رابطه ی با الگوهای 
ارتباطی خانواده و تفکر انتقادی مورد مطالعه قرار گرفته است. روش پژوهش توصیفي 
است. جامعه آماري مورد مطالعه در این پژوهش دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه 
شیراز در سال تحصیلي 1392-1391 بودند كه از این میان تعداد 352 نفر )189 دختر 
و 163 پسر( به عنوان نمونه به روش نمونه گیري خوشه اي چند مرحله ای انتخاب شدند. 
ابزار جمع آوري اطالعات پرسشنامه هاي الگوهای ارتباطی خانواده، خودگردانی مذهبی 
و سیاهـه  گرایش به تفکر انتقادی بـود كه پایایی آن ها به وسیله  ضریب آلفاي كرونباخ 
و روایی آنها به كمك روش تحلیل عاملی بررسی شـد. نتایج حاصله حاكی از پایایی و 
روایی قابل قبول آزمونها بود. مدل فرضی با بهره گیري از روش آماری تحلیل مسـیر با 
استفاده از رگرسیون چندگانه به روش متوالی همزمان براساس مراحل بارون و كنی مورد 
تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد كه جهت گیری گفت و شنود خانواده به طور مثبت 
و جهت گیری هم نوایی به طور منفی گرایش به تفکر انتقادی را پیش بینی می كند. هر دو 
بعد الگوی ارتباطات خانواده پیش بینی- كننده  جهت گیری مذهبی هستند. هم چنین، 
جهت گیری مذهبی همانندسازی شـده به طور مثبت و جهت گیری مذهبی درون فکنی 
شده به طور منفی گرایش به تفکر انتقادی را پیش بینی می نماید. نتایج بررسی واسطه گری 
نیز نشـان داد كه جهت گیری گفت و شـنود با واسطه جهت گیری مذهبی همانندسازی 
شـده بـه بهبود تفکر انتقـادی می انجامد. ایـن  در حالی است كه هم نوایـی خانواده با 
واسطه گری جهت گیری مذهبی درون فکنی شده به كاهش تفکر انتقادی منجر می شود.  

واژگان كلیدی   : الگوهای ارتباطی خانواده، جهت گیری مذهبی، گرایش به تفکر انتقادی
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منظ��وراز»ابتکار1«زمينهفردبرایجس��تجویحقيقتاس��ت.يعنیفردچقدر
کنجکاواستکهحقيقترابداند.»بلوغشناختی2«نشانمیدهدکهفردازپيچيدگی
مس��ائلواقعیآگاهاس��تومیداندکهممکناس��تبرایيکمس��ئلهبيشازيک
راه حلوجودداش��تهباش��د،نس��بتبهديدگاههایديگرانذهنگش��ودهونسبتبه
زمينهخودوديگرانآگاهیدارد.»اش��تغالذهنی3«نش��انميدهدفردبهچهميزاندر
جستجویفرصتهايیاستکهبتواندبهاستداللبپردازدوهمچنيناطمينانفردبه
خوددرتوانايیاس��تداللرانشانمیدهد)ريکتس،2003(.اينگرايشهافردرابه
استفادهعملیازمهارتهایتفکرانتقادیخودبرمیانگيزدوبدونآنهافردتمايلیبه
کاربردمهارتهایتفکرانتقادیخودندارد.بههميندليل،درراستایکمکبهبهبود
کيفيتتفکرانتقادیافراد،پرورش��کارانباي��دهمبهگرايشهایتفکرانتقادیوهم
مهارتهایمربوطبهآنتوجهکنندوعواملمؤثربررش��دآنهارابشناسند)کورشنيا

ولطيفيان،الف1390،پرويس2009،4(.
بااينحالدراغلبتحقيقاتبهپيامدهایتفکرانتقادیپرداختهش��دهوکمتر
بهپيشآيندهاوعواملمؤثربرآنتوجهش��دهاس��ت.اس��ترنبرگ5 )1985بهنقلاز
کربی2008،6(معتقداستکهبرایآموزشتفکرانتقادیبهدانشآموزانبايدعوامل
همبستهباتفکرانتقادیرانيزبيابيم.درفراتحليلیکهتوسطماهاپونياننت)2010(بر
رویمطالعاتتفکرانتقادیانجامش��د،پيشآيندهایتفکرانتقادیبهسهدستهکلی
تقس��يمبندیشدهاست:عواملمربوطبهفرآيندآموزشويادگيری،عواملمربوطبه

يادگيرندهوعواملمراقبتی.
يک��یازعواملمراقبتیتأثيرگذاربرگرايشبهتفک��رانتقادی،الگوهایارتباطی
خانواده7اس��ت.فيتزپاتريکوريچی8 )1994(بامفهومسازیونقادینظريهمکلئود

1. innovativeness
2. cognitive maturity
3. engagement
4. Purvis
5. Sternberg
6. Kirby
7. family communication patterns 
8. Fitzpatrick & Ritchie

مقدمه 
تفکرانتقادی1درفرآيندتوس��عهانس��انیوبهويژهدرح��وزهتعليموتربيتنقش
مهم��یايف��امیکند.بههميندليلرش��دتفکرانتقادیبهعنوانگامیبس��يارمهمدر
بهس��ازیآم��وزشوپرورشمحس��وبمیش��ود)ماهاپونيانن��ت2010،2(.باوجود
اجم��اعمتخصصينودانش��منداندرب��ارهاهميتتوجهبهتفک��رانتقاديوپرورش
آن،دربارهتعريفوماهيتتفکرانتقادي،آراءمتنوعیارائهش��دهاس��ت)وس��يک3،
2009(.بااينحالانجمنفلسفةآمريکايکتعريفجامعموردتوافقهمگانبراي
تفکرانتقاديارائهکردهاس��تکهش��املمؤلفههايعاطفیوش��ناختیاس��ت.طبق
اينتعريف،تفکرانتقادينوعیقضاوتهدفمندوخودنظمدهندهاستکهمبتنیبر
تعبير،تحليل،ارزيابی،اس��تنباطوهمچنينتبيينمالحظاتموقعيتی،روششناختی،

مالکیومفهومیاست)بنينگ2006،4(. 
درپژوه��شحاضر،مؤلفهعاطفیتفکرانتقادیيعنیگرايشبهتفکرانتقادیمورد
بررسیقرارگرفتهاست.گرايشبهتفکرانتقادی،انگيزشیدرونیوتمايلیعادت گونه
استکهفردرابهاستفادهازمهارتهایتفکرانتقادیخودبرمیانگيزدوبدونآنفرد
تمايلیبهکاربردمهارتهایتفکرانتقادیخويشندارد)فاس��يونه2011،5(.براساس
مطالعاتفاسيونهوهمکاران)راهنمایسياههگرايشبهتفکرانتقادیکاليفرنيا،2007( 
گرايشکلیفردبهاستفادهازمهارتهایتفکرانتقادیخودحاصلوجودهفتگرايش
ياهفتعادتذهنیمطلوباستعبارتندازحقيقتجويی،گشودهذهنی،تحليلگری،
قاعدهمندی،اعتمادبهنفس،جس��تجوگریوپختگیشناختی.بررسیبيشتراينسياهه
درمطالعاتبعدینش��اندادکهاي��نگرايشهاقدرتتميزچندانیندارندوبههمين
دليلدرارزيابیمجدددلفیسهمقياسابتکار،بلوغفکریواشتغالذهنیتوليدشدند

کهبهطورمؤثرعاملهایگرايشبهتفکرانتقادیراتعيينمیکنند)ريکتس2003،6(. 

1. critical thinking
2. Mahapoonyanont
3. Vacek
4. Banning
5. Facione
6. Ricketts
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وچف��ی1 )1972(دوبعدزيربنايیجهتگيریگفتوش��نود2وجهتگيریهمنوايی3 
رادرالگوه��ایارتباطیخانوادهشناس��ايیکردهاند)بهنق��لازکورشنيا،مزيدیو
حس��ينچاری،1389(.ايندوُبعداساس��یبيانمیکندکهچگونهخانوادههاتعامل
دارندوچگونهبراساستعامالتشانازيکديگرمتمايزمیشوندوچگونهتعامالت
درونخان��وادهبانتايجوکارکردهایخاصواساس��یخانوادهفردارتباطدارد.آنها
جهتگيریگفت وش��نودرا»ميزانیک��هخانوادههاش��رايطیرافراهممیآورندکه
درآنهم��هاعضایخانوادهتش��ويقبهش��رکتآزادنهوراح��تدرتعامل،بحثو
تبادلنظردربارهطيفوس��يعیازموضوعاتمیش��وند«تعريفکردهاند)کوئرنر4و
فيتزپاتري��ک،1997(.جهتگي��ریهمنوايیدرايننظريهعبارتاس��تاز»ميزانی
کهخانوادههاش��رايطهمس��انبودننگرشها،ارزشهاوعقايدراموردتأکيدقرار
میدهند«موقعيتهایمتفاوتیکهخانوادههادرطولايندوبعددارند،میتوانددر

شکل  گيریتفکرانتقادیفرزندانمؤثرباشد)کورشنياولطيفيان،الف1390(. 
زربخش)2012(نيزدرپژوهشخودبهايننتيجهرس��يدکهرابطهمعناداریبين
ادراکفرزندانازس��بکهایدلبستگیفرزندانومهارتهایانتقادیوجوددارد.از
ديگرتحقيقاتمشابهميتوانبهپژوهشپيشقدم)1386(اشارهکردکهدريافتروش
مباحثهدرکالسدرستأثيربهس��زايیدرپرورشتفکرانتقادیايفامیکند.افزونبر
گرايشاتتفکرانتقادی،گرايشاتمذهبیافرادنيزتحتتأثيرخانوادهاست.براساس
نظريهدسیوريان5 )1985(روابطخانوادگیونحوهبرخوردبافرزندانبرگرايشات،
انگيزههاورفتارهایآنانمؤثراس��ت.انگيزههاياگرايشاتمذهبیازجملهمواردی
استکهتحتتأثيرخانوادهاستودرحوزهروانشناسیديننيزبسيارموردتوجه

پژوهشگرانقرارگرفتهاست.
گرايش��اتمذهبیبرداليلابزاریوغيرابزاریافراددركنشوريمذهبیداللت
دارد)آلپ��ورت1950،6(.جهتگي��ریمذهبیبهعللاعتق��ادات،باورهاورفتارهای

1. McLeod & Chaffee
2. conversation orientation
3. conformity orientation
4. Koerner
5. Deci & Ryan
6. Allport

مذهبیافرادگفتهمیشود)کورشنياوهمکاران،1389(.درپژوهشحاضرجهتگيری
مذهبیبهعنوانانگيزه1پشترفتارمذهبیتعريفشدهاست)فرانسيس2000،2(. 

آلپ��ورتوراس)1967(عقيدهدارندک��هافرادمذهبی،جهتگيریمذهبیدارند
کهاينجهتگيریدرونی3يابيرونی4اس��ت.جهتگيریدرونیبيانگرانگيزهمسلط
دين��یاس��تکهدرتالشفردبرایزندگیبراس��اسدينواولوي��تديندرزندگی
متجلیمیش��ود.امابرايبس��ياريازمردممذهب،عادتيماللآور،تشريفاتي،صرفًا
فرهنگي،برايجش��نهاومراسمس��نتياستكهبرايآرامشخانوادگي،شخصيو
مس��ايليازاينقبيلمورداستفادهقرارميگيرد.برايبرخيديگرمقامدرپيداردو
اعتمادبهنفسآنهاراتقويتكرده،اهدافونتايجآنهارابهپيشميبرد،بهوس��يله
آنبردوستانش��انفايقميآيند،درديگراننفوذميكنندوقدرتيبرايخوددستو
پاميكنند.گاهينيزدراينراستامذهب،دفاعياستدربرابرواقعيت)جانبزرگی،
1386(.درايننوعجهتگيریمذهبیکهجهتگيریبيرونیاست،فردمذهبرابه
عنوانابزاریبرایرس��يدنبههدف��یمیخواهد،ولیدرجهتگيریمذهبیدرونی،
ف��ردمذهبرابرایخودمذه��بوازدرونآنرامیخواهد.فلورونپ5،)2001(؛
س��اروگلو6،)2002(،کورشنياوهم��کاران،)1389(رابطهمثبتجهتگيریگفتو
ش��نودخانوادهباجهتگيریدرونفکنیش��دهرادرمطالعاتخودگزارشنمودند.
ايندرحالیاس��تکهنتايجاينپژوهشهاکاماًلمغايرباگروسکوگودنو7 )1994( 

وهافمنوسالتزاستين8 )1967(بود.
آلپورت)1950(جهتگيریمذهبیدرونیوبيرونیرابهعنوانانگيزشهايیدر
امتداديکپيوس��تارعنواننموددرحالیک��هبعدهاآلپورتوراس)1967(بااعالم
چارچ��وبمفهوم��یدوبعدی،دوجهتگي��ریدرونیوبيرونیراناهمبس��تهاعالم
کردند.برخیازنظريهپردازانازتقس��يمبندیآلپورتانتقادکردهاندوبراينباورند

1. motivation
2. Francis
3. instrinsic orientation
4. extrinsic orientation
5. Flor & Knapp
6. Saroglou
7. Grusec &Goodnow
8. Hoffman &Saltzstein
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درزمينهجهتگيریمذهبیمیتوانافرادرادرپيوس��تاریازباورهاقرارداد.نظريه
دس��یوريان)1985(پيشدرآمدش��کلگيریاينانتقاداتبود.درحالیکهآلپورت
بهانگيزهافرادنس��بتبهدينتأکيدداش��توفرآينددرونیس��ازیمذهبراناديده
میانگاش��ت،درنظريهدسیوريان،مهمتريناصل،درونیسازیاستکهفردازراه

آن،داليلبيرونیهدايتکنندهرفتارهارابهداليلدرونیتبديلمیکند.
دس��یوريان)1985(براس��اسنظريهکنترلعَلیادراکشدهوباطرحمفهومی
ب��هنامخودتعيينی1بهتوجي��هعَليتباورهایمذهبیپرداختن��دومهمتريناصلرا
درونیس��ازیمذهبعنوانکردند.بهاعتقادآنانفراينددرونیسازیمذهبمیتواند
تحتتأثيرش��يوههایکنترلیوالدينوشرايطخانوادهقرارگيرد.اصلدرونیسازی
درنظريهيادشدهرامیتوانبهصورتپيوستارینمادسازینمودکهدريکقطبآن
خودمختاریودرقطبديگرکنترلقراردارد.اينپيوستار،سبکهایتنظيمی2ناميده
ش��دهاست.درآغازاينپيوستارس��بکتنظيمیبيرونی3جایداردکهدرآنمبدايی
بيرونازارادهفرد،همچونپاداش،تهديدوتنبيه،عاملبروزرفتاراس��ت.درانتهای
پيوستارنيزسبکتنظيمیدرونی4جایداردوبيانگرآناستکهفردبیتوجهبهپيامد
کنش،تنهابرایدستيابیبهلذت،هيجانواشتياقدرونیبهانجامآنمیپردازد.ريان،
ريگبیوکينگ5 )1993(معتقدندکهدربينايندوانتهایپيوستارودرفراينددرونی

شدنمذهبدوسبکتنظيمیمهموجوددارد:
س��بکتنظيمیدرون  فکنی  شده6:بهمعنایدرونیش��دنمنبعانگيزشیبيرونیبر
پايهفشارهایدرونیهمچوناحساسگناه،تشويشوتهديدخودپندارندهاست؛در
واقعاينس��بکتنظيمی،هماناصطالحوجداندرونانساناستکههرگاهخطايی
مخالفقوانينوضعشدهبيرونیانجامشود،درانساناحساسگناهوعذابوجدان

ياتشويشپديدمیآيد.
سبکتنظيمیهمانندسازیشده7:دراينسبک،رفتاربراساسارزشهاواهداف
1. Self- determination
2. regulation styles
3. external regulation
4. internal regulation
5. Ryan, Rigby & King
6. introjected regulation
7. identified regulation

فردیدرونیش��دهصورتميگيرد.بهعبارتديگر،احساسگناهبرآمدهازفشارهای
بيرون��ی،رفتارراتحريکنمیکند.بلکهانس��انبرپايهعقاي��دوباورهایخودرفتار
میکن��دوبنابرآنباورهاعملمینمايد.درونیش��دنازنوعهمانندس��ازی،درونی
ش��دنیاستکهدرآنباورهاوعقايدمذهبیطوریجذبخويشتنفردمیشودکه
پسازآنارزشهایمذهبیبهصورتیبرخاس��تهازارادهخودفردتجربهمیشوند.
درمقابل،درونیشدنازنوعدرونفکنی،درونیشدنناقصوناتمامباورهاوعقايد
مذهبیاس��ت)اس��تراهان،1996(.براس��اساينالگوهرچهداليلفردبرایانجام
اعمالدرونیترباش��د،کنترلعّلیادراکشدهدررفتاربيشتراست؛يعنیفردارادهو
اختياربيشتریدرکنترلرفتاردارد)ريان،ريگبیوکينگ،1993(.يافتههایحاصل
ازتحقيق��اتمختلفحاکیازنقشالگوهایارتباطیخانوادهدرجهتگيریمذهبی
اس��ت)کورشني��اوهم��کاران،1389(.مطالعاتديگریکهدرزمينهروانشناس��ی
مذهبانجامشدهاستحاکیازرابطهبينروابطميانفردیافرادوجهتگيریهای

مذهبیآناناست)استراهان1996،1(. 
ازس��ویديگردرموردتأثيرمذهبواعتقاداتبرتفکرانتقادیمباحثجنجال
برانگيزیمطرحش��دهاس��ت.زي��راچنانچهمحققاننش��اندادهان��د،دانشوعقايد
قبل��یفرد،توانايیاس��تداللویراتحتتأثيرقرارمیده��د)گرينهود2004،2(.در
کلاف��رادتماي��لدارن��دعقايدخودراحفظکنن��د،حتیوقتیکهباش��واهدیعليه
آنمواج��همیش��وند)کربی2008،3(.اي��نپديدهبامفهوم»ثب��اتعقيده4«توضيح
دادهمیش��ود.اي��نپديدهاغلبدرم��وردعقايدفرام��ادی5درادراکهایخارجاز
احس��اسعادی6ياباعقايدمذهبیمربوطبهخداوزندگیپسازمرگکهباشواهد
 تجربیوآزمايش��یحمايتنمیش��ودوياحتیباآنهادرتضاداست،اتفاقمیافتد

)کربی،2008(. 

1. Strahan
2. Greenhood
3. Kirby
4. belief perseverance 
5. paranormal
6. Extrasensory Perceptions (ESP)
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محقق��انمختلفدريافتهاندکس��انیکهاعتقاداتفرام��ادیدارنددرمهارتهای
تفک��رانتقادیضعيفمیباش��ند)الککوُاتي��س1980،1؛توباکي��کوميلفورد1982،2؛
ويرزبيک��ی1985،3(.اي��نافرادبيناعتقاداتفرامادیوتفک��رانتقادیضعيفنوعی
همبس��تگیجهانیمش��اهدهکردند.کربی)2008(باپژوهشخودباعنوان"اثرمنفی
طرحوارههایمذهبیبرمهارتهایتفکرانتقادی"بهايننتيجهرس��يدکهطرحوارههای
مذهبیرانمیتوانبهعنوانعاملعملکردضعيفتردرتفکرانتقادیمحس��وبکرد.
ویهمچنيندريافتکهجهتگيریمذهبیبيرونیمنجربهکاهشبرخیمهارتهای
تفکرانتقادیازجملهاس��تداللاس��تقرايیوتدوينفرضيهدراستداللهامیشوداما
ارتباطبينطرحوارههایمذهبیکهدراينجاباجهتگيریدرونینش��اندادهش��دبا
مهارتهایتفکرانتقادیموردتأييدقرارنگرفت.دربرخیازپژوهشهانيزبهارتباط
بي��نتعصب�کهکاماًلدرتقابلبايکیازگرايش��اتتفکرانتقادیيعنیبلوغفکری
اس��ت�باجهتگيریمذهبیپرداختهشدهاست.گلدبرگ4 )2011(درپژوهشخود
باعنوان"ارتباطروانشناس��یدينباپرورشتفکرانتقادی"بامثالتعصبنس��بتبه
س��قطجنينبهرابطهبينمذهبوتعصبپرداختهاس��ت.مايرزواسپنسر5)بهنقلاز
اس��پيلکاوهمکاران،2003،ترجمهدهقانی(درمطالعهخودبهايننتيجهرسيدندکه
افرادباجهتگيریمذهبیدرونینسبتبهافرادباجهتگيریمذهبیبيرونیتعصب
کمت��ریدارندامادن��ی6 )2008(درپژوهشخودتحتعن��وانرابطهبينمذهبو

تعصبدرموردگروههایمختلف،بهنتايجمتفاوتیرسيد.
ب��اتوج��هب��همبانینظ��ریوش��واهدپژوهش��یمطرحش��دهبهنظرمیرس��د
جهتگي��ریمذهبیکهتحتتأثيرالگوهایارتباطیخان��وادهقرارداردگرايشهای
تفک��رانتق��ادیاف��رادراتحتتأثي��رقراردهدواي��نامرمحققرابهطرحس��ؤال
واسطهگریجهتگيریمذهبیدررابطهبينالگوهایارتباطیخانوادهوگرايشهای
تفک��رانتقادیرهنمونمینمايد.براس��اسآنچهگفتهش��ده��دفازپژوهشحاضر

1.  Alcock & Otis
2. Tobacyk& Milford
3. Wierzbicki
4. Goldberg
5. Spencer
6. Denney

بررس��ینق��شواس��طهگریجهتگي��ریمذهب��یدررابطهبي��نالگ��ویارتباطی
 خان��وادهوگرايشبهتفکرانتقادیاس��ت.برايناس��اسس��ؤاالتپژوهشحاضر

عبارتاستاز:
�آياالگوهایارتباط��یخانوادهپيشبينیکنندهمعناداریبرایگرايشبهتفکر

انتقادیميباشد؟
�آياالگوهایارتباطیخانوادهپيشبينیکنندهمعناداریبرایانواعجهتگيری

مذهبیميباشد؟
�آياباکنترلالگوهایارتباطیخانواده،جهتگيریمذهبیمیتواندگرايشبه

تفکرانتقادیراپيشبينیکند؟
�آي��اجهتگي��ریمذهبینقشواس��طهایدررابطهان��واعالگوهایارتباطی

خانوادهوگرايشبهتفکرانتقادیايفامینمايد؟

روش پژوهش
پژوهشحاضرتوصيفیازنوعهمبستگیاستودرقالبيکمدلتحليلمسير،
روابطمي��انمتغيرهایپژوهشموردبررس��یقرارگرفتهاس��ت.متغيرهایپژوهش
عبارتن��داز:تفکرانتقادیبهعنوانمتغي��ردرونزادتحقيق،الگوهایارتباطیخانواده

بهعنوانمتغيربرونزادوجهتگيریمذهبیبهعنوانمتغيرواسطهای.
جامعهآماریاينپژوهشش��املکليهدانش��جوياندختروپسرمقطعکارشناسی
دانش��گاهشيرازمشغولبهتحصيلدرسالتحصيلی92�1391بودند.شرکتکنندگان
درپژوهشحاضر،370دانش��جویدختروپس��ردورهکارشناسیدانشگاهشيرازبه
تفکيکرش��تههایفنیومهندس��ی،علومپايه،علومانسانیواقتصادومديريتبود
کهبهش��يوهخوشهایچندمرحلهایانتخابشدند.بهاينترتيبکهازبينفهرست
دانش��کدههایدانش��گاهش��يراز،4دانش��کدهبهطورتصادفیانتخابوسپسازهر
دانش��کده3کالسبهطورتصادفیانتخابگرديدودانش��جويانکالسهایانتخاب
ش��دهم��وردارزيابیقرارگرفتند.پ��سازانجامنمونهگيریوحذفپرسش��نامههای
مخدوش،تعدادش��رکتکنندگانپژوهشبه352نفررس��يدکهازاينتعداد189نفر

دخترو163نفرپسربودند.
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ابزار جمع آوري اطالعات
1. س��ياهه گرايش ب��ه تفکر انتقادی.برایس��نجشگرايشبهتفک��رانتقادیاز
سياههگرايشبهتفکرانتقادی1)ريکتس،2003(استفادهشد.اينپرسشنامهبراساس
مقياستفکرانتقادیفاس��يونه)2011(س��اختهش��دهويکابزارخودگزارشیاست
کهميزانتمايلبهتفکرانتقاديرامیس��نجدودارای33گويهو3زيرمقياسش��امل
ابتکار)11گويه(،بلوغفکری)9گويه(واش��تغالذهنی)13گويه(میباشد.آزمودنی
دري��کمقياسليکرت5درجهایازکام��اًلمخالفم)نمره1(تاکاماًلموافقم)نمره5( 
ميزانمخالفتياموافقتخودباهريکازعباراترامش��خصمیکند.نمرهگذاري
گويهه��ای32،30،23،19،15،12،2و33ب��هصورتمعکوسمیباش��د.برايبه
دس��تآوردننمرههرزيرمقياس،نمرهعباراتمربوطبهزيرمقياسموردنظرباهم
جمعوبرتعدادآنتقس��يمش��د.ريکتس)2005(درپژوهشیکهاينپرسشنامهرابر
روي319نفرازدانشجويان12دانشگاهاجراکرد،ضريبپايايیرابرایزيرمقياس
ابتکار0/76،برایزيرمقياساش��تغالذهن��ی0/85،وبرایزيرمقياسبلوغفکری
0/59گزارشکرد.ازآنجايیکهاينمقياسبرمبنايکاراصلیفاسيونه)2011(تهيه
ش��ده،روايیسازهآنتأييدشدهاستوپايايياينمقياسدرايران،درپژوهشهاي
چنديمطلوبگزارششدهاست.قنبریوهمکاران)1391(ضريبپايايیاينابزار
رابراینمرهکل،ابتکار،بلوغش��ناختیواشتغالذهنیبهترتيب0/80،0/71،0/79 

و0/57گزارشنمودهاند.
درپژوه��شحاضربرایارزيابیپايايیازروشآلفایکرونباخاس��تفادهگرديد.
ميزانضريبآلفایکرونباخبراینمرهکلآزمون0/73وبرایزيرمقياسهایابتکار،
بل��وغفکریواش��تغالذهنیبهترتي��ببرابرب��ا0/56،0/74و0/75بود.همچنين
برايتعيينرواييسازهوتأييدساختارعامليمقياسيادشدهبراياستفادهدرايران
ازتحليلعاملبهروشمؤلفهاصليباچرخشقائم2اس��تفادهش��د.مالكاستخراج
عواملارزشويژه3باالترازيكوش��يبمنحنياس��كريبود،کهچنانچهس��ازنده
اينمقياسپيشنهاددادهبود،3عاملتأييدشد.مقدارضريبKMOکهبيانگرکفايت

1. Critical Thinking Disposition Inventory (CTDI)  
2. Varimax
3. Eigen value

نمونهگيریاس��تمطلوبوبرابربا0/78محاس��بهشد.آزمونبارتلتنيزباضريب
1516درسطحيکهزارممعنادارشدکهحاکیازمعناداریماتريسهمبستگیاست
ومجموعمتغيرهاتوانس��ت33/66درصدازکلواريانسس��ازهراتبيينکند.ضمن
آنکهگويههایش��ماره28،7و29اززيرمقياسابتکار،گويه31اززيرمقياسبلوغ
فک��ریوگويههای18،13،4،3و27اززيرمقياساش��تغالذهنیبهدليلآنکهدر

تحليلعاملدرزيرعاملمربوطبهخودقرارنگرفتند،حذفشدند.
2. پرسش��نامه خودگردان��ی مذهبی. بهمنظوراندازهگي��ریجهتگيریمذهبیاز
پرسش��نامهخودگردانیمذهبی1)ريانوهمکاران،1993(استفادهشد.اينابزاريک
پرسش��نامهخودسنجیاس��تکهميزانموافقتيامخالفتپاسخدهندهبه12گويهکه
دربارهجهتگيریمذهبیاوهس��تندراطلبمیکند.پاسخهادردامنهای5درجهای
ازکام��اًلموافق��م)نمره5(تاکاماًلمخالفم)نمره1(قرارمیگيرد.دراينپرسش��نامه
ه��رجهتگيریب��ا6گويهارزيابیمیش��ود.گويهه��ای9،8،4،6،1و11مربوطبه
بعدجهتگيریمذهبیهمانندس��ازیش��دهوگويههای10،7،5،3،2و12مربوط
بهبعدجهتگيریمذهبیدرونفکنیش��دهمیباش��د.بنابراين،هرآزمودنیدونمره
ازاينابزاربهدس��تمیآورد.نمرهبيش��تردرهرمؤلفهبهمعنایجهتگيریبيش��تر

آزمودنیاست.
 الب��رزیوج��وکار)1384(ب��همنظ��ورتعيي��نروايیاي��ناب��زارازروشهای
تحلي��لعاملوروايیمالکیاس��تفادهکردنداينمحققانباتحليلعاملاکتش��افی2 
بهش��يوهمؤلفههایاصلیوتحليلعاملتأييدی3بااس��تفادهازروشبيشينهاحتمال
دوعاملجهتگيریهمانندس��ازیش��دهوجهتگيریدرونفکنیش��دهاس��تخراج
ش��دهاست.اينمحققانبهمنظوربررس��یروايیمالکیاينپرسشنامهازپرسشنامه
خودگردان��یيادگي��ری4ريانوهمکاران)1993(اس��تفادهکردهاندکهنتايجحاکیاز
رواي��یمالکیمطلوباينابزاراس��ت.دررابطهباپايايیاي��نابزار،ضريبآلفای
کرونباخوضريبپايايیبازآزمايیمحاسبهشدهاستکهضريبآلفایکرونباخبرای

1. Religious Self- regulatory Questionnaire (SRQ-R)
2. Exploratory factor analysis
3. Confirmatory factor analysis
4. Academic Self- regulation Questionnaire (SRQ- A)
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جهتگيریهمانندس��ازیشدهوجهتگيریفرافکنیشدهبهترتيببرابربا0/75و
0/78گزارشش��دهاست.ضريبپايايیبازآزمايینيزبرایجهتگيریهمانندسازی
ش��دهبرابر0/73وبرایجهتگيریفرافکنیش��ده0/76بهدستآمدهاست)البرزی

وجوکار،1384(. 
درپژوه��شحاضرميزانضريبآلفایکرونباخبرایجهتگيریهمانندس��ازی
شدهبرابربا0/71وبرایجهتگيریفرافکنیشدهبرابربا0/78محاسبهشدهاست.
برايتعيينرواييس��ازهوتأييدساختارعامليمقياسيادشدهنيزروشتحليلعامل
بهروشمؤلفهاصليباچرخشقائمبهكاربردهش��دهاس��ت.مالكاستخراجعوامل
ارزشويژهباالترازيكوش��يبمنحنياسكريبود،کهچنانچهسازندهاينمقياس
پيشنهاددادهبود،2عاملتأييدشد.مقدارضريبKMOکهبيانگرکفايتنمونهگيری
اس��تمطلوبوبرابربا0/81محاس��بهش��د.آزمونبارتلتنيزباضريب1068در
س��طحيکهزارممعنادارش��دکهحاکیازمعناداریماتريسهمبس��تگیاس��ت.در
مجموعمتغيرهاتوانست50/45درصدازکلواريانسسازهراتبيينکند.اماگويه1به
دليلآنکههيچيکازعاملهاراتبييننمیکرداززيرمقياسجهتگيریهمانندسازی

حذفشد.
3. مقياس الگوهاي ارتباطي خانواده.برايتعيينابعادوضعيتگفتوش��نودو
همنواييازپرسشنامهتجديدنظرشدهالگويارتباطخانواده1)كوئرنروفيتزپاتريك،
2004(اس��تفادهش��د.اينمقياسداراي26گويهپنجگزينهايازكاماًلموافقم)نمره5( 
تاكامالمخالفم)نمره1(اس��تکه15گويهبعدگفتوش��نودو11گويهبعدهمنوايی
رااندازهگيریمیکند.برايپايايياينابزاردربررس��يهايانجامشده،مقدارآلفای
کرونباخبرایبعدگفتوشنوددردامنه0/92تا0/84وبرایبعدهمنوايیدردامنه
0/84تا0/73گزارشش��دهاس��ت.ضريبپايايیبهروشبازآزمايینيز0/99برای
بعدگفتوش��نودو0/73تا0/93برایبعدهمنوايیگزارشش��دهاس��ت)كوئرنرو

فيتزپاتريك،2004(. 
درايراننيزكورشنياولطيفيان)1386(پايايياينابزاررابهروشضريبآلفاي
كرونباخبرايبعدگفتوش��نود0/87وبرایبع��دهمنوايی0/81گزارشنمودهاند.

1. Revised Version of Family Communication Patterns Questionnaire(RFCP)

اي��نمحققانرواييمطل��وبرابراياينآزمون)تحليلعامليوهمس��انيدروني(
گ��زارشنمودهاند.بدينمعن��يكهارزشويژهدوعاملگفتوش��نودوهمنواييدر
تحليلعامليبهترتيب6/48و3/26گزارشش��دهاس��تكه37/43درصدواريانس
مقياسراارزيابيمينمايد.مقدارKMOبرابر0/85وآزمونبارتلتبرابر1948/90 
بودکهدرس��طحيکهزارممعناداراس��ت.دراينبررس��يبرايتعيينپاياييروش
آلفايكرونباخاس��تفادهش��دکهاينضريببرایبعدگفتوش��نودبرابربا0/89و
برایبعدهمنوايیبرابربا0/87بهدستآمد.برايتعيينرواييسازهوتأييدساختار
عامليمقياسيادش��دهنيزروشتحليلعاملب��هروشمؤلفههاياصليباچرخش
قائمبهكاربردهش��د.مالكاستخراجعوامل،ارزشويژهباالترازيكوشيبمنحني

اسكريبودکهوجوددوعاملتأييدشد.

يافته ها
بهعنوانپيشنيازانجامتحليلهایرگرس��يونیوهمچنينبهمنظورارائهتصوير
روش��نتریازارتباطميانمتغيرهایپژوهش،همبستگیبينمتغيرهامحاسبهگرديد.

درجدول1ماتريسهمبستگیمتغيرهایمدلموردپژوهشآوردهشدهاست.

جـدول 1: ماتریس همبسـتگی بیـن متغیرهای جهت  گیري هـای گفت و شـنود، هم نوایی، 
همانندسازی شده، درون فکنی شده و گرایش به تفکر انتقادی

گرایش 
به تفکر 
انتقادی

جهت  گیری 
درون  فکنی 

شده

جهت  گیری 
همانندسازی 

شده

جهت  گیری 
هم نوایی

 جهت  گیری 
گفت  و شنود متغیرها

1 جهتگیریگفتوشنود

1 -0/37** جهتگیریهمنوايی

1 0/07 0/23** جهتگیریهمانندسازیشده

1 0/44** 0/14* 0/12* جهتگیریدرونفکنیشده

1 -0/22** 0/21** -0/27** 0/29** گرايشبهتفکرانتقادی

 P<0/05 **      P<0/01*
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دادههايحاصلازجدول1حاكيازايناستكهامكانانجامتحليلرگرسيوني
وجوددارد.

اولينسؤالپژوهشاينبودکهآياالگوهایارتباطیخانوادهپيشبينیکنندهمعناداری
 برایگرايشبهتفکرانتقادیاست؟برایيافتنپاسخاينسؤال،بااستفادهازرگرسيون
چندگانهبهش��يوههمزم��ان،قدرتپيشبين��یگرايشبهتفکرانتقادیتوس��طابعاد
الگوهایارتباطیخانوادهموردبررسیقرارگرفتکهنتايجآندرجدول2نشانداده

شدهاست)مسيراولازمراحلچهارگانهپيشنهادیبارونوکنی1986،1(. 

جدول 2: پیش بینی گرایش به تفکر انتقادی براساس الگوهای ارتباطی خانواده

متغیرهای 
مالک

متغیرهای 
>FP<RR2βtPپیش  بین

گرایش به 
تفکر انتقادی

گفت  وشنود
20/940/0010/3270/11

0/234/260/001

0/162/940/05-هم نوایی

ب��اتوجهبهنتاي��جمندرجدرج��دول2متغيره��ایالگوهایارتباط��یخانواده
دارا )F=20/94 ،P<0/001( انتق��ادی تفک��ر ب��ه گراي��ش ب��ر معن��اداری اث��ر
ميباش��ند.جهتگي��ریگف��توش��نود،گراي��شب��هتفکرانتق��ادیراب��هصورت
 مثب��ت)β=0/23،P<0/001(وجهتگي��ریهمنواي��یآنراب��هص��ورتمنف��ی
 )β=-0/16،P<0/05(پيشبين��یمیکن��د.درمجموع،الگوه��ایارتباطیخانواده

توانستند11درصدواريانسگرايشبهتفکرانتقادیراتبيينکنند.
س��ؤالدومپژوهشاينبودکهآياابعادالگوهایارتباطیخانوادهپيشبينیکننده
معناداریبرایانواعجهت گيریمذهبیاست؟بااستفادهازرگرسيونچندگانهبهشيوه
همزم��ان،قدرتپيشبينیهريکازانواعجهتگيریمذهبیتوس��طابعادالگوهای
ارتباطیخانوادهموردبررس��یقرارگرفتکهجدول3حاکیازنتايجبه دس��تآمده

میباشد)مسيردومازمراحلچهارگانهپيشنهادیبارونوکنی،1986(. 

1. Baron &Kenny

جدول 3: پیش بینی جهت  گیری مذهبی براساس الگوهای ارتباطی خانواده

متغیرهای 
مالک

متغیرهای 
پیش  بین

FP<RR2βtP<

همانند سازی 
شده

گفت  وشنود
9/820/0010/2310/05

0/234/190/001

0/010/23N. Sهم نوایی

درون فکنی 
شده

گفت  و شنود
9/280/2260/05

0/193/460/001

0/203/690/001هم نوایی

نتاي��جمن��درجدرجدول3بيانگرآناس��تک��هالگوهایارتباط��یخانوادهاثر
معناداریب��رجهتگيریهمانندس��ازیش��ده)F=9/82،P<0/001(وجهتگيری
درونفکن��یش��ده)F=9/28،P<0/001(دارند.جهتگيریگفتوش��نودپيشبينی
کنن��دههردونوعجهتگي��ریمذهبیيعنیهمانندس��ازی)β=0/24،P<0/001(و
درونفکن��ی)β=0/19،P<0/001(میباش��ددرحالیک��هجهتگيریهمنوايیفقط
پيشبينیکنندهجهتگيریدرونفکنیش��ده)β=0/21،P<0/001(اس��ت.همچنين
الگوهایارتباطیخانوادهتوانس��ت5درصدواريانسجهتگيریهمانندسازیو5 

درصدازواريانسجهت گيریگفتوشنودراتبيينکند.
بهمنظوربررس��یسؤالس��ومپژوهشمبنیبراينکهآياباکنترلابعادالگوهای
ارتباطیخانواده،جهتگيریهایمذهبیپيشبينیکنندهگرايشبهتفکرانتقادیاست؟
نيزازرگرس��يونچندگانهبهش��يوهمتوالیهمزماناس��تفادهشدکهنتايجدرجدول4 

نشاندادهشدهاست)مسيرسومازمراحلپيشنهادیبارونوکنی،1986(. 
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جـدول 4: پیش  بینـی گرایش  به  تفکرانتقـادی براساس جهت  گیري  هـاي مذهبی با كنترل 
الگوهای  ارتباطی خانواده

متغیرهای 
>FP<RR2βtPمتغیرهای پیش بینمالک

گرایش 
به تفکر 
انتقادی

الگوهای
ارتباطی
خانواده

گفتوشنود

26/410/0010/480/23

0/2320/010/001

0/091/69N.S-هم نوایی

جهت گیری
مذهبی

0/315/770/001همانندسازی

0/376/900/001-درون فکنی

ب��اتوجهبهنتايجمن��درجدرجدول4مجموعمتغيره��ایپيشبيناثرمعناداری
ب��رگرايشبهتفک��رانتق��ادیداش��تهاند)F=26/41،P<0/001(.جهتگيریگفت
وش��نودخانواده)β= 0/23،P<0/001(وجهتگيریمذهبیهمانندس��ازیش��ده
)β= 0/31،P<0/001(ب��هصورتمثبتومعناداروجهتگيریمذهبیدرونفکنی
ش��ده)β=-0/37،P<0/001(بهصورتمنف��یومعنادارگرايشبهتفکرانتقادیرا
پيشبين��یمیکنندوبينجهتگيریهمنوايیخانوادهوگرايشبهتفکرانتقادیرابطه
معناداریمشاهدهنمیشود.مجموعمتغيرهایپيشبين23درصدازواريانسگرايش

بهتفکرانتقادیراتبيينمیکند.
مقايس��هضرايبجدول4)نتايجمس��يرس��ومازمراحلبارونوکنی(باجدول2 
)نتايجمسيراولازمراحلپيشنهادیبارونوکنی(نشانمیدهدکهبعدگفتوشنود
درخان��وادههمبهطورمس��تقيموهمازطريقواس��طهگریه��ردونوعجهتگيری
مذهب��یبرگرايشبهتفکرانتقادیتأثيرگذاراس��تولیبع��دهمنوايیفقطازطريق
واس��طهگریجهتگيریمذهبیدرونفکنیشدهبرگرايشبهتفکرانتقادیمؤثراست.
باتوجهبهتحليلهایصورتگرفتهمدلنهايیپژوهشدرشکل1آوردهشدهاست.

گرایش به تفکر 
انتقادی

درون فکنیهم نوایی

همانندسازیگفت و شنود
0/31

0/37
0/20

0/23

0/1
9

0/23

شکل 1: مدل نهایی پژوهش با توجه به نمره  كل گرایش  به تفکر انتقادی

طبقش��کل1کهبراس��اسضرايببتادرجدول3و4تنظيمش��دهاستگفتو
شنودبهطورمستقيم)β = 0/23(ونيزباواسطهگریجهتگيریمذهبیهمانندسازی
ش��دهگرايشبهتفکرانتقادیرابهطورمثبتپيشبينیمیکند)ميزانتأثيرغيرمستقيم
برابربا0/071 =0/31 *0/23(.گفتوش��نودهمچنينباواس��طهگریجهتگيری
مذهب��یدرونفکنیش��دهگرايشبهتفکرانتقادیرابهط��ورمنفیپيشبينیمینمايد
)ميزانتأثيرغيرمس��تقيمبرابربا0 0/07-=0/37-* 0/19(.درحالیکهجهتگيری
همنوايیتنهابهطورغيرمس��تقيموباواسطهگریجهتگيریمذهبیدرونفکنیشده
گرايشبهتفکرانتقادیرابهطورمنفیپيشبينیمیکند)ميزانتأثيرغيرمس��تقيمبرابربا

 .)0/20 *-0/37=-0/074

بحث و نتيجه گيری
هدفازپژوهشبررس��ینقشواسطهگریمذهبیدررابطهبينالگوهایارتباطی
خانوادهوگرايشبهتفکرانتقادیدانشجويانبودکهاينمطالعهبهروشتوصيفیانجام
شد.دادههایحاصلهبااستفادهازسهپرسشنامهالگوهایارتباطیخانواده،خودگردانی
مذهبیوس��ياههگرايشبهتفکرانتقادیجمعآوریش��د.اولينيافتهپژوهشحاضر
اينبودکهگرايشبهتفکرانتقادیتوسطجهتگيریگفتوشنودبهصورتمثبتو

جهتگيریهمنوايیبهصورتمنفیپيشبينیمیشود.
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اينيافتههمس��وب��انتايجفراتحليلماهاپونياننت)2010(وفراتحليلس��رودت،
وي��تومسراس��ميت1 )2008(،وبيانگرتأثيرخانوادهبرتفکرانتقادیاس��ت.انيس2 
)2011(تفکرانتقادیرابهعنواننوعیازتفکرمنطقیومس��تدلتعريفمیکندکهدر
تصميمگي��ري،قبولباورهاوياانجاماموردخالتدارد.باتوجهبهاينتعريفطبيعی
اس��تگرايشبهتفکرانتقادیدرفرزندانخانوادههایباگفتوشنودباالبيشترباشد،
چراکهدرچنينخانوادههايیتعاملوارتباطس��الممياناعضایخانوادهبرایپربارو
لذتبخشبودنزندگی،امریاساسیاستوتماماعضابهشرکتآزادانهوراحتدر
تعاملوبحثدرزمينهطيفگستردهایازموضوعاتتشويقمیشوندودامنهوسيعی
ازموضوع��اترام��وردتبادلنظرقرارمیدهندوباهمفکریهمتصميماتمربوطبه
خانوادهرااتخاذمیکنند،درنتيجه،زمينهتفکرمنطقی،قدرتاستدالل،حقيقتجويی،
تحليلگریورفتارهایمس��تقالنهبرایفرزندانبيشترفراهمخواهدشد)فيترپاتريک،

2004،کوئرنروفيتزپاتريک،2004(.
متقاب��اًلدرخانوادههایواجدجهتگيریهمنوايیگرايشبهتفکرانتقادیکاهش
میيابد.بااشارهبهنتايجپژوهشريگووهالپرن3 )2006(بهراحتیمیتواناينرابطه
راتبيي��نکرد.آنهادرپژوهشخودبهايننتيجهرس��يدندکهيک��یازمهمترينموانع
گرايشبهتفکرانتقادیدردانش��جويانیمشاهدهمیشودکهعادتکردهاندبهآنهاگفته
شودچهکاریراچهزمانیانجامدهندوازقبلبرايشانتصميمگيریشدهاست.حال
آنکهاينحالتدرخانوادهباجهتگيریهمنوايیمشهوداست.درچنينخانوادههايی
والدينتصميمگيرندههس��تندوهمس��انبودننگرشها،ارزشهاوعقايدموردتأکيد
میباش��دوارتباطاتبينافرادمنعکسکنندهحرفشنویازوالدينوديگربزرگساالن

است)کوئرنروفيترپاتريک،2004(. 
يافت��هديگ��رپژوهشحاضراينبودکهجهتگيریگفتوش��نودبهطورمثبتهر
دوجهتگيریهمانندس��ازیودرونفکنیشدهراپيشبينیمیکند.اماجهتگيریهم
نوايیتنهابهطورمثبتپيشبينیکنندهجهتگيریمذهبیدرونفکنیش��دهاست.چرا
جهتگيریگفتوش��نودخانوادهپيشبينیکنندهمثب��تومعنادارجهتگيریمذهبی

1. Schrodt, Witt & Messersmith
2. Ennis
3. Rigo & Halpern

همانندسازیشدهاست؟
احتمااًلافراددارایجهتگيریهمانندسازیشدهکهرفتارهایمذهبیآنهابراساس
ارزشهاواهدافدرونیش��دهایصورتمیگيرندکهباخويشتنآنهاعجينشدهاند
ب��هخانوادههایباجهتگيریگفتوش��نودتعلقدارندکهدرآنه��اافرادبهراحتیو
بدونتعصبدربارههمهموضوعات،ازجملهموضوعاتمذهبیبهطورمفصلصحبت
میکنن��د)ريانوهمکاران،1993(.اينيافتههمخوانبانتايجپژوهشهايیاس��تکه
بيانمیکنندآزادانديشیدربحثوتبادلنظرهایخانوادگیبادرونیشدنهرچهبيشتر
ارزشهایاخالقیومذهبیفرزندانارتباطدارد)فلورونپ،2001؛ساروگلو،2002،
کورشنياوهمکاران،1389(.بااينحالرابطهمثبتجهتگيریگفتوشنودخانواده
باجهتگيریدرونفکنیشدهبانتايجپژوهشهایگروسکوگودنو)1994(وهافمن
وسالتزاس��تين)1967(مغايراس��ت.اينافرادرابطهمنفیومعناداریبينجهتگيری

گفتوشنودوجهتگيریدرونفکنیگزارشنمودند.
ش��ايدبت��واندرتوجيهاينيافتهبهارزشهایفرهنگیاش��ارهک��رد.برونفنبرنر
)1986(در"رويکردبومشناختی1"،خانوادهرانظامیتعريفمیکندکهدروننظامهای
اجتماعیبزرگترقرارگرفتهوازآنهاتأثيرمیپذيرد.جامعهوفرهنگازجملهنظامهايی
استکهخانوادهرادربرگرفتهوبهطرقمختلفبرآنتأثيرمیگذارند.کاکايي2 )2001( 
درتحقيقکمی�کيفیخودفقطدرموردچندينکشورشرقیبهمضمونیتحتعنوان
"درنظرداشتنديگران"برخوردکرد.بهطورکلی،اينمضمونبيانمیکندکهبرایحفظ
رواب��طدرازمدتخودباديگرانبايدبهنظراتآنهاتوجهنش��انداد.چنانچههوآنگ3 
)2010(نيزبهاينمطلباش��ارهمیکندکهفرهنگجمعگرافردرابهحفظهماهنگی
وتعادلدرروابطوتعامالتاجتماعیتش��ويقمیکند.اينپديدهتوسطچندگويهدر
سنجشجهتگيریدرونفکنیدرپرسشنامهخودگردانیمذهبی)1993(کهدرپژوهش
حاضرازآناستفادهگرديدهاستسنجيدهشدهکهبعضیازآنگويههاعبارتنداز"برای
منمهماستکهدربارهدينمباديگرانصحبتکنمچونمیخواهممردممرابپذيرند"و
يا"اگربهمراسممذهبینرومدرنگاهديگرانبدجلوهخواهمکرد".درنتيجهبااينکه

1. Ecological approach
2. Kakai
3. Huang
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درخانوادهبينافرادگفتوش��نودوجودداردوافراددربارههمهموضوعاتصحبت
میکنندامابهدليلحفظهماهنگیباجمع،سبکتنظيمیشانتحتتأثيرمحيطاست.
دربح��ثازاينيافتهکهجهتگيریهمنوايیدرخانوادهبهطورمثبتجهتگيری
درونفکنیراپيشبينیمیکندمیتوانبهاينموضوعاشارهکردکهفرآينددرونیشدن
نيازمن��دتأملدربارهافکاروعقايداس��ت.ايندرحالیاس��تک��هدرخانوادههایبا
جهتگيریهمنوايیکهظرفيتگفتوگویآزادومکرردرزمينهموضوعاتمختلف
وجودنداردوفرزندانفکرمیکنندحقيقتتوس��طمراجعقدرت)کهوالدينيکیاز
مظاهرآناست(دراختيارآنهاقرارمیگيرد،فرزندانبهگيرندهمنفعلاطالعاتتبديل
میشوند)کوئرنروفيتزپاتريک،2004(.درچنينشرايطیزمينهدرونیسازیجهتگيری
مذهبیدرسطوحباالفراهمنمیشودوحتیاگرفضایگفتوگوواستداللدرچنين
خانوادههايیفراهمشود،بهاينصورتاستکهفرزندانبايددرموردعللاعتقادات
وباوره��ایمذهبیوالدينخ��ودتفکروتأملکنند.اگرچهاينتأملبهدرونیش��دن
جهتگيریمذهبیفرزندانکمکمیکند،ولیالزمهارتقاءسطحدرونیشدنورسيدن
بهجهتگيریمذهبیهمانندسازیشدهآناستکهفرديتفردنيزحفظشود.بههمين
دليلجهتگيریهمنوايیدرخانوادهمنجربهشکلگيریجهتگيریمذهبیدرونفکنی

شدهمیشود.
اينپژوهشنشاندادکهباکنترلابعادخانوادگی،جهتگيریمذهبیهمانندسازی
شدهدارایرابطهمثبتباگرايشبهتفکرانتقادیاستدرحالیکهجهتگيریمذهبی
درونفکنیشدهرابطهمنفیباگرايشبهتفکرانتقادیدارد.ازآنجاکهفردباجهتگيری
مذهبیهمانندسازیشدهبرطبقارزشهاواهدافیکهخودآنهاراانتخابودرونیکرده
رفتارمیکند)ريانوهمکاران،1993(قابلانتظاراستکهايننوعجهتگيریباتفکر
انتقادیرابطهیمثبتداش��تهباشدچونتفکرانتقادی،تفکریاستداللی،انديشمندانه
وانعطافپذيراس��تکهبرتصميمگيریدرمورداينکهچهباورهايیداش��تهباشيمو
چگونهرفتارکنيم،متمرکزمیشود)انيس،2002(.اينرابطهدرپژوهشحاضربهدست
آمدهاست.امابرعکسجهتگيریدرونفکنیشدهبهطورمنفیگرايشبهتفکرانتقادی
راپيشبينیمیکندچونفردباجهتگيریدرونفکنیش��دهبرطبقفشارهایبيرونیو
قواني��نموجودعملمیکندکهچنداننيازبهاس��تداللوتصميمگيریدرمورداينکه

چگونهرفتارکندياچهباورهايیداشتهباشدندارد.
يافتهنهايیواصلیپژوهشحاضرواسطهگریهردوجهتگيریمذهبیدررابطه
بينجهتگيریگفتوش��نودوگرايشبهتفکرانتقادیبود.بررسیمدلنشانمیدهد
جهتگيریگفتوش��نوداگربهافزايشجهتگيریمذهبیهمانندسازیشدهبينجامد
میتوان��دب��هافزايشگرايشبهتفک��رانتقادینيزمنجرگ��ردد.درجهتگيریمذهبی
همانندسازیشدهفردازدرونوبدونفشارخارجیبهمذهبتمايلپيدامیکند.طبق
نتايجگفتوش��نودبهطورغيرمستقيمبابهبودهمانندسازیمذهبیبهارتقایگرايش
ب��هتفک��رانتقادیکمکمیکند.بااينحالگفتوش��نودخانوادهاگرس��ببافزايش
جهتگي��ریمذهبیدرونفکنیش��دهگ��رددمیتواندبهکاهشگراي��شتفکرانتقادی
بينجامد.بهبيانديگردرصورتیکهدرگفتوش��نودخانوادگیبررویدرونیش��دن
مذهببهصورتناقصوناتمامتأکيدگرددکاهشگرايشبهتفکرانتقادیراموجب
میگرددزيراجهتگيریمذهبیدرونفکنیش��دهبيانگرتأثيرفشارهایبيرونیبرفرد

است.
باتوجهبهمدلنهايیپژوهشمش��اهدهمیشودکهجهتگيریدرونفکنیشدهدر
رابطهبينهمنوايیوگرايشبهتفکرانتقادیداراینقشواس��طهگریکاملاس��ت.در
تبيينآنمیتوانگفتدرخانوادههايیباجهتگيریهمنوايیکهگفتوشنودچندانی
صورتنمیگيردوفرزندانملزمبهاطاعتازوالدينمیباش��ند)فيتزپاتريک،2004(،
احتمالش��کلگيریجهتگيریمذهبیدرونفکنیک��هدرآنفردطبققوانينموجود
درجامع��هوفش��ارهایبيرونیعملمیکند،درفرزندانباالم��یرودکهايننيزبهنوبه
خودقدرتاس��تدالل،تفکرانعطافپذيروقدرتتصميمگيریودرنهايتگرايشبه

تفکرانتقادیرادرفردکاهشمیدهد)ريانوهمکاران،1993(. 
اي��نپژوهشکاربردهاینظ��ریوعملیمتعددیدارد.ازلح��اظنظریيافتههای
اينپژوهشبهروش��نش��دنميزانتأثيرخانوادهوجهتگيریمذهبیبرشکلگيری
گرايشبهتفکرانتقادیفرزندانکمکمیکندوازطرفديگربهرش��ددانشمربوطبه

عواملمؤثربرگرايشبهتفکرانتقادیمیافزايد.
ازنظ��رعمل��ینيزاينيافتههامیتواندبرایوالدي��نومتوليانآموزشوپرورش
اطالعاتمهمبههمراهداشتهباشد.چراکهبيانکنندهآناستکهوالدينبرایپرورش
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گرايشبهتفکرانتقادیدرفرزندانشانبايدفضایآزادوراحتیرابرایشرکتاعضای
خانوادهدرموضوعاتمختلفايجادکنندتاهمهاعضایخانوادهتش��ويقشوندکهبه
صورتآزاددرتعامالتپيرامونموضوعاتمختلفش��رکتکنندوپيرامونافکارو
احساساتوفعاليتهایشخصیخودباديگراعضاتبادلنظرداشتهباشند.همچنين
والدينبايدبهجایايجاديکفضایسلس��لهمراتب��یدرخانهکهوالديندرهرمورد
تصميممیگيرندوفرزندانملزمبهاطاعتهس��تند،فضايیرافراهمآورندکهاعضای
خانوادهبهصورتآزادومکررومختارباديگرانبدونهيچمحدوديتیارتباطبرقرار
کنندوزمانزي��ادیدرجهتارتباطمتقابلوبحثدربارهموضوعاتمختلفصرف
ش��ود،اعضاءخانوادهافکارواحساساتش��انراباهمدرميانبگذارندوآزادانهعقايد
خ��ودرادرم��وردموضوعبيانکنندواعضاءدرکن��اريکديگروباهمتصميمبگيرند.
درکلخانوادههابايدفرزندانخودرابراساسارتباطمکرر،ارزشهایمتنوعواصل

انتخابآزادآموزشدهندواجتماعیبارآورند.
همانطورکهمالحظهشد،جهتگيریگفتوشنودعالوهبرآنکهبهصورتمستقيم
برگرايشبهتفکرانتقادیمؤثرمیباشد،برشکلگيریجهتگيریمذهبینيزمؤثربوده
وازاينطريقنيزبرگرايشبهتفکرانتقادیتأثيرخواهدگذاشت.لذاتوصيههایفوق
درزمينهمس��ائلمذهبینيزموضوعيتدارديعنیهرچهمحيطخانوادهبيش��ترشرايط
گفتگویآزاددربارهموضوعاتمذهبیرافراهمآوردوبرایاس��تقالل،رشدشخصی
وعقايدفرزندانارزشقائلباش��د،کيفيتدرونیشدنارزشهایمذهبیآنهاارتقای
بيشتریپيدامیکندواينباعثافزايشگرايشبهتفکرانتقادیدرفرزنداننيزمیشود.
براس��اسپژوهشحاضراينکهبعضیازوالدينبرایرش��داعتقادیفرزندانش��ان،
ارزشهایمذهبیخودرابهآنهاالقامیکنندوبحثوگفتگوواستداللدرزمينهعقايد
مذهبیرافقطدرحيطهعقايدخودشانمجازمیدانندواصراربههمسانشدنعقايد
افرادخانوادهدارند،فرزندانرابهسمتجهتگيریمذهبیبيرونیيادرونفکنیشده

سوقمیدهد.
ايننتيجهبرایمتوليانامرآموزشوپرورش،رس��انههاونيزکاربردیاست.برای
شکلگيریجهتگيریمذهبیهمانندسازیشدهودرنتيجهگرايشبهتفکرانتقادیدر
افرادبايدآموزشهابهطريقیبرنامهريزیش��ودکهفضایگفتگوبرایدانشآموزانيا

دانش��جويانفراهمشودتابتوانندبهطورآزادانهعقايدخودرابيانکردهودرموردآنها
بهبحث،گفتگوواس��تداللبپردازندوازتالشبرایالقاياهمسانکردنعقايدپرهيز
شود.باتوجهبهنتايجپژوهشحاضر،پيشنهادمیشودازمتغيرهايواسطهقويتری،در
ارتباطبينالگوهایارتباطیخانوادهوگرايشبهتفکرانتقادیاستفادهگردد.ازجمله
عواملیکهماهاپونياننت)2010(درفراتحليلخودبهتأثيرآنهابرتفکرانتقادیاش��اره
نمودهاس��تانگيزشموفقيت1،نگرشبهيادگيری2،قصديادگيری3،هوشهيجانی4و

برخیعواملفردی5مثلعزتنفس6کهازخانوادهنيزتأثيرپذيرندميباشد.
ازمحدوديتهایاينپژوهش،استفادهازابزارهایخودگزارشدهیاست.استفاده
ازسايرابزارهاازجملهاستفادهازمصاحبههاینيمهساختاريافتهمیتواندکاستیهای

ابزارمورداستفادهراجبراننمايد.

1. Achievement 
2. Attitude to learn 
3. Learning Intentions 
4. Emotional Quotient
5. Individual 
6. Self-esteem
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هدف پژوهش حاضر تبیین ابعاد و مؤلفه های رشـد معنوی انسـان و تحلیل آن در 
محتـوای سنـد تحول بنیادین آموزش و پـرورش ایران اسـت. روش پژوهش توصیفی 
شـامل؛ تحلیل اسنـادی و نیز تحلیل محتوا بـود و رویکرد آن نیز كاربردی محسـوب 
می گردد. جامعه تحلیلي، شامل دو بخش؛ متون مرتبط با ابعاد و مؤلفه های رشد معنوی 
انسـان و متـن سند تحول بنیادین آمـوزش و پرورش، مصوب آذر ماه 1390 می باشـد 
كه بـا توجه به ماهیت موضوع و محدودیت جامعه پژوهشـی، از نمونه گیری صرف نظر 
شـده و كل جامعه آماری مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. ابزارهای اندازه گیری، فرم 
فیش برداری و نیز سیاهه تحلیل محتوای محقق ساخته بود. داده های اسنادی به شیوه 
كیفی با استفاده از شـاخص های توصیفی در فرایند آنتروپی شـانون مورد تحلیل قرار 
گرفت. یافته هاي پژوهش بیانگر آن است كه: - چارچوب مفهومی رشـد معنوی انسان 
را می تـوان براسـاس مدارک و مسـتندات مرتبـط در 3 بُعد و 29 مؤلفـه تدوین نمود.  
میزان تراكم توجه به رشد معنوی در بخش هدف های عملیاتی و راهکارها با 70 فراوانی 
و 41/7 درصـد زیـاد و در بخـش بیانیه مأموریت بـا 2 فراوانی و 1/2 درصد بسـیار كم 
می باشـد.  در بین ابعاد مورد بررسی، بعد اخالق با میزان بار اطالعاتی 0/839 و ضریب 
اهمیت 0/373 بیشترین توجه را به خود اختصاص داده است، این  در حالی است كه به 
بعد تعقل با میزان بار اطالعاتی 0/670 و ضریب اهمیت 0/298كمتر توجه شده است. 

واژگان كلیدی   :  رشد معنوی انسان، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، تحلیل محتوا، 
آنتروپی شانون
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مقدمه 
انساندرآغازهزارهسومدرگيربزرگترينبحرانهاشدهاست،بحرانبيهويتي،
بحرانارزشها،بحراندرانتخابهدف،بحراندرکليتخويش،بحراندرمعرفت
دين��ي،بحراندرنظ��امتفکروتعقلخويشوباالخرهبحراندرآييناخالقوآداب
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آموزش��يمتفاوت؛ازجملهآرژانتين)پرورشش��هروندانآگاهومطابقباارزشهاي
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جوانان(،بلژيك)ايجادحسمس��ئوليتوايماندرجوانان(،دانمارك)ارجنهادنبه
ارزشهايمعنویمسيحيت(مشاهدهميشودكهجهتگيريبرنامه نظامهايآموزشي

بهسمتمعنويتاست)شعباني،1384: 168(. 
رش��دمعنويتوس��عهظرفيتها،صالحيتهايدرونيوبيروني،بودنوبهکمال
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آموزشهایمبتنیبرمعنويتدرواقعبهدنبالدس��تيابيبهسطوحباالتر،توسعههمه
جانبهآگاهيودركرابطهباوجودمتعالي)خدا(وتأثيرگذاربرزندگياست)معروفی
وکرمی،1392: 28(.هدفچنينفرايندیدرکهوش��مندانهمحتوايآموزشينيست
بلکهحرکتيفراترازاس��تدالل،تحليلوانديشهورزياست،توجهآنمربوطساختن
اينقبيلموضوعاتبامسائلدرونياست.ويژگياساسيآنشهود،استعالوارتباط
دنيايدرونيوبيرونيفرد،خودکنترلي،يادگيريانديشيدن،فراگرفتنازطريقعشق،

درکشهودياست)برونا،فيونا2007،1: 279(. 
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باتوجهبهتعريففوقاولينغايترش��دمعنوي،شناختمبدأبهعنوانموجود
اصيلودارايتأثيرتمامدرعالمهس��تیاس��ت.چراکهتمامسنتهايالهیبهمدد
س��نتاختي��ارذاتیآدمیآمدهاندتااورادرنهايتازاصال��تدادنبهکارپيرامونی

1. Brona & Fiona
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وخيالیخارجکنندوبهموجوداصيلبرس��انند)قاس��مپوردهاقانیونصراصفهانی،
1390: 89(.خداون��دپيوس��تهآياتخودرادرتمامجهانونفسانس��انهانش��ان
میدهدتاباالخرهانس��انهابفهمندحقيقتیغيراونيس��ت.درقرآناشارهشدهاست
که»س��نريهمآياتنافیاالفاقوفیانفس��همحتیيتبينله��مانهالحق«)فصلت:53(؛
بهزودينش��انههايخودرادرافقهاودردلهایش��انبهايش��انخواهيمنمود،تا

برایشانروشنگرددکهاوحقاست.
دومينغايتپرورشمعنويانسان،جهتيابیاصيلعاطفیانساناست)ميهن1،
2002: 17(.ب��هاينمنظورکهحبآدمیباالصالهبهخداتعلقگيردوهمهچيزرااز

لحاظنظريوعملیدرطولخداوندديدهشودنهعرضآن.
س��ومينغايتمهمرش��دمعن��ويخروجتدريج��یآدمیازبنده��واينفسو
خواس��تههايدلوقرارگرفتندرمس��يردستوراتالهیاستکهالبتهاگربهاينمهم
توجهشودوتحققيابد،میتوانشاهدآثارفرديواجتماعیفراوانیبود)يارمحمديان

وهمکاران،1391: 98(. 
بهطورخالصهبايدگفتکهغايتاصلیرش��دوتربيتمعنويانس��ان،رس��يدن
بهنش��انگرهايمعنوياس��ت.طبيعياس��تکهدس��تيابيبهاينهدفمهم،شرايط
 خاص��يميطلب��د.ازجمل��هاينش��رايطآنه��امیتوانبهم��واردزيراش��ارهنمود:
الف(بهطورواقعیومنطقیتأمينکنندهنيازهاوخواس��تهایمتعالیانس��انبوده؛
ب(مالي��موهمجهتب��اعاليقمعنویوفراه��مکنندةلذتمعنویبرایانس��ان
باشد؛ج(درجهتکمالغايیوسعادتنهايیانسانقرارگرفته؛د(برمبنایاصول

اعتقادی،فروعدينیومبانیاخالقیتنظيمشود)نجفیوکشانی،1388: 154(. 
عالوهبراين،صاحبنظرانوپژوهش��گراناينح��وزهموارديازقبيلآموزش
بي��انادراکات،احساس��اتوعقاي��د)مهرمحمدی،1390(،توجهبهذوقوس��ليقه
)حکي��مزاده،موس��وی،1387(،توج��هبهپرورشتخي��ل)رحيمیني��اوهمکاران،
1393(،ت��الشبرایپ��رورشخبرگیوتوليدهنريولذتب��ردناززيبايي)آيزنر،
بهنقلازفتحیواجارگاه،1392(،تالشبرایآش��ناس��اختنبامفاهيمصلح)آمرام2،

1. Meehan
2. Amram

2007(،توج��هبهموس��يقیهایس��نتیومحلی)يارمحمديانوهم��کاران،1391(،
توجهبهمس��ئوليتپذيریومفاهيمآن)سبحانینژاد،نجفی،1393(،توجهبهاحترام
بهحقوقديگران)موس��وی،نيلی،1393(،توجهبههم��دردیباهمنوعان)هاالماو
اس��تريزنک2004،1(،توجهبهرعايتعدالتدرهمهزمينههاواهميتآندرجامعه
)اش��عری،1387(،توج��هبهازخودگذش��تگیوايثار)مق��دمزاده،1393(،تأکيدبر
اهميتمهرورزیدرزندگی)دانيليوکوهمکاران،2010(،تالشبرپراهميتنش��ان
دادنحيا)ميرعرب،1392(،توجهبهدليریوش��جاعت)موس��وی،1388(،توجهبه
بردباری)بوچانان،2010،نجفیوهمکاران،1393(،تالشبرایتبيينمفهوماعتدال
واهميتآندرزندگی)مهدوینژادوهمکاران،1390(.توجهبهصداقتونقشو
اهميتآندرزندگی)مظفری،1391(،توجهبهپرورشخالقيتوس��ازندگی)امينی
وهم��کاران،1393(،برخ��وردباواقعيت)مرادیوهم��کاران،1393(،تالشبرای
توانمندیخودداریوکنترلخويش)سيس��ک2008،2(،توجهبهش��رححالنويسی
وتالشبرایآموزشآن)کينگ،2010(،تالشبرایمعنابخش��یوهدفبهزندگی
)موسوی،1388(،برخورداربودنازانعطافپذيری)واگان2002،3(،توجهبهدرس
گرفتنازتجربياتوشکس��تها)تاج��ور،1392(،تالشبرایباالبردنخودآگاهی
)بوومنواس��مال،2010(،ت��الشدرجهتبهبودعزتنفس)بيگ��ر4، 2008،ميلر،
1380: 10(،توانايیبرقراریارتباطمطلوببانظامهس��تی)کريک،جلفز2011،5(،
ت��الشدرجهتدركرابط��هباوجودمتعالی)معروف��ی،کرمی،1392،مصباحيزدی،

1387،ج1: 25(.درراستايرشدمعنویمدنظرقراردادهاند.
اهمي��تاي��نموضوعبهحدیاس��تکهاينح��وزهازپژوهشهم��وارهتوجه
پژوهش��گرانداخل��يوخارج��يفراوانيرابهخ��ودجلبنمودهاس��ت.ازجمله
پژوهش��گرانداخليميتوانازصم��دی)1385(،امينیوماش��االهینژاد)1392(،
اي��زدیوهمکاران)1393(نامب��رد.صمدی)1385(يادآورش��داصواًليکبرنامه
درس��یجامعبايدب��ردرکعميققابليتهاوابعادوجودیانس��انمبتنیباش��د.از

1.Halama & Strizenec 
2. Sisk 
3. Wavghan
4. Bigger
5. Crick & Jelfs
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اينمنظرتوجهبهرش��دمعنویدانشآموزانمیتواندبهعنوانيکزمينهمهمدرنظر
گرفتهش��ود.زيراپرورشمعنويتباعثمیش��ودکهدانشآموزاننسبتبهرفتارها،
تجاربمعنویخودونيزنحوهبهکارگيریآندرحلمسئلهمختلففردیواجتماعی
آگاهیيابند.ايزدیوهمکاران)1393(يادآورش��دندکهرش��دمعنویانس��انيكي
ازمهمترينمس��ائلآموزشيوتربيتيميباشد.دس��تيابيبهاينهدفبزرگدرنهاد
آموزشوپرورش،نيازمندنقش��هاياس��تكهدرادبياتعل��ومتربيتي،بهآنبرنامه
درسيميگويند.اينطرحونقشه،زمانيميتواندآننهادرابهاهدافمطلوبخود
برساندكهبرمباني،اصول،شيوههايدينيوارزشيفرهنگحاكمبرآنكشوراستوار
باشد.امينیوماشاالهینژاد)1392(درپژوهشخودنشاندادندکهپرورشمعنويت
دردانشگاههابايددرقالبدورويکردموضوعمحوروتلفيقیموردتوجهقرارگيرد.
دررويک��رداولمعنويتمس��تقيمًاازطريقدروسخ��اصومرتبطیچونمعارف
اسالمی،عرفانواخالقاسالمیوتاريخاسالمموردتوجهقرارميگيرد،دررويکرد
تلفيقیرش��دوپرورشتوانايیها،ظرفيتهایمعنویوروحانیدانشجويانبهروح
حاکموخصلتاصلیبرنامههایدرس��یدانش��گاهیتبديلش��دهوازظرفيتهای

مجموعهدروستخصصیرشتههایمختلفاستفادهمیشود.
ازپژوهش��گرانخارجيكهدراينزمينهبهمطالعهپرداختهاندميتوانازتيس��دل1 
)2003(،ساهووپرادهان2 )2008(،ريوللی3 )2010(،بوومنواسمال4 )2010(،دانيليوک
وهمکاران5 )2010(،سس��رووپرات6 )2011(،کينگ7 )2010(،بوچانان8 )2010(نام
برد.تيسدل)2003(يادآورشدکهمعنويتيکبخشاساسیازتجربهانسانیاستو
توجهبهآنبرایدرکوفهمچگونگیرشدوتحولفرهنگیانساندرطولزمانونيز
نحوهساختوايجادمعناتوسطویبسيارمهماست.ساهووپرادهان)2008(توجهبه
رشدمعنويتوروحانيتدربرنامههایآموزشیرابسيارمهموحياتیدانستند.بيندر9 

1. Tisdell
2. Sahu & Pradhan
3. Rivelli 
4. Bowman & Small
5. Daniliuk
6. Cecero & Prout
7. King 
8. Buchanan
9. Binder

)2011(يادآورش��دکهرشدمعنویوس��وادآموزیمعنویدانشآموزانبايدبهعنوان
يکاولويتاساس��یدربرنامههایدرس��یمدارسابتدايیموردتأکيدقرارگيرد،زيرا
اينرويکرد،باعثتحولاساس��یدرفرايندهایياددهیويادگيریمدارسشده،همه
مش��ارکتکنندگاندرمحيطمدرسهرانيزکاماًلدرگيرمیسازد.سسرووپرات)2011( 
معتقدندكهويژگیهاوعملنظامهايآموزشیطیدهههاياخيربرپيشرفتتحصيلی،
تسلطبرموضوعاتدرسی،آموزشمهارتهايالزمبرايشرکتوموفقيتدرآزمونها
ودرنتيجهناديدهگرفتنرش��داجتماعی،عاطفیومعنويتفراگيرانمبتنیبودهاست.
ريولل��ی)2010(درمطالع��هخ��وددرياف��تكهس��طحعاليقودان��شمعنوی
دانشآموزان،همبس��تگیقویباآنچهکهدربرنامههایدرسیمدارسارائهمیشوند،
دارد.بوومنواس��مال1 )2010(بااذعانبهاينکهرشدمعنویمتربيانبهعنوانيک
موضوعمهم،کمتردرپژوهشهاموردتوجهقرارگرفتهاس��ت،يادآورش��دکهرش��د
معن��ویافرادباگرايشهایمذهبیونيزتج��اربوفعاليتهايیکهدراينزمينهدر

مؤسساتآموزشیطراحیواجرامیگردد،کاماًلمرتبطاست.
دانيليوکوهمکاران2 )2010(براينباورندکهگنجاندنمعنويتدرقالببرنامههای
درس��یمراکزآموزشیبههمراهتعاملمدرسهباس��ايرنهادهایاجتماعیشرايطالزم
رابرایپرورشاخالقیوحتیعقالنیدانشآموزانفراهممیس��ازد.کينگ3 )2010( 
يادآورش��دازطريقروايتوتش��ريحداستانخلقتانس��ان،منظومهشمسیوجهان
هس��تیبرایدانشآموزان،میتوانبهعنوانابزاریجهترشدسوادمعنویآنانبهره
گرف��ت.اينرهيافتهایآموزش��یمرتبطباگوناگونيآفرينشجه��اندراحيایابعاد
هوشمعنویدانشآموزانبسياراثرگذاراست.بوچانان4 )2010(يادآورشدکهرشدو
پرورشويژگیهاوابعادمعنویمعلمانباعثاجرایاثربخشبرنامهدرسیشدهاست.
جمعبندینظرياتوشواهدپژوهشیمطرحشدهدراينزمينهحاکیازايناست
کههمگیصاحبنظرانوپژوهش��گراناينحوزهرشدمعنویراباتأکيدبرزاويای
معرفتشناس��یوارزششناسیدرسهبعدتعقل)خردمندی(،زيبايی،اخالقمدنظر

1. Bowman & Small
2. Daniliuk
3. King 
4. Buchanan
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ق��راردادهان��د.کههريکازاينابعادس��هگان��همرکبازمؤلفههايیاس��تدربعد
تعق��لوخردمندیهموارهمؤلفههايیازقبيلپرس��شپ��ردازی،برخوردباواقعيت،
انعطافپذيری،برقراریارتباطمطلوببانظامهس��تی،عبرتگرفتنازتجربياتو
شکستها،معنادهیومعنابخشیوهدفدهیبهزندگی،خودداریوکنترلخويش
رامدنظرقراردادهاند.درُبعدزيبايیپرورشتخيل،ذوق،ادراک،احساس��ات،نظم،
دق��ت،نق��ادی،توليدهنری،لذتبردناززيبايیه��اودرُبعداخالقنيزبر"بايدها" 
ازقبي��لتوج��هواحترامبهحقوقديگران،توجهبههم��دردیباهمنوعان،توجهبه
رعايتعدالتدرهمهزمينههاواهميتآندرجامعه،توجهبهازخودگذش��تگیو
ايثار،مهرورزیدرزندگی،تالشبرپراهميتنش��اندادنحيا،دليریوش��جاعت،

بردباری،صداقتونقشواهميتآندرزندگیرامدنظرقراردادهاند.
بههرحال،دقتوتأملدرمجموعهمطالبومس��تنداتنظریوپژوهشیفوق
نش��اندهندهنقشوکارکردهایمثبترشدمعنویانس��اناست.باتوجهبهاهميت
رش��دمعنوي،س��ؤالمهميكهمطرحميش��ودايناس��تکهدرمحتوایسندتحول
بنيادينآموزشوپرورشايرانكهقانوناساس��ينظامآموزشوپرورشمحس��وب
ميش��ودوقراراس��تتحوالتوتغييراتدرايننظامآموزشيبرمبنايآنصورت

گيرد،بهچهميزانبهابعادومؤلفههايرشدمعنويتوجهشدهاست؟

روش پژوهش
پژوهشحاضربهش��يوهتوصيفيشاملتحليلمحتوا1است.تحليلمحتواروش
مطالع��هوتجزيهوتحليلارتباطهابهش��يوهنظامدارعين��یوکّمیبرایاندازهگيری
متغيرهاستکهمراحلآنآمادهسازیوسازماندهی،بررسیوپردازشپياماست.از
اي��نرودراينمطالعهتمرکزبرپردازشدادههایگردآوریش��دهپسازرمزگذاری،

مقولهبندیآنهاست.
جامعهتحليليپژوهش)فصولهش��تگانه(سندتحولبنيادينآموزشوپرورش

مصوبآذرماه1390استکهفصولآندرجدول2آمدهاست.

1. Content Analysis 

جدول 1. فصول سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مصوب آذر ماه 1390

شماره صفحهعنوان

5مقدمه

8-6فصل اول: کلیات

11-9فصل دوم: بیانیه ارزش ها

12فصل سوم: بیانیه مأموريت

14-13فصل چهارم: چشم انداز

15فصل پنجم: هدف های کالن

17-16فصل ششم: راهبردهای کالن

33–18فصل هفتم: هدف های عملیاتی و راهکارها

35-34فصل هشتم: چارچوب نهادی و نظام اجرايی تحول بنیادين

نمونهتحليلیدراينمطالعهباجامعهتحليلیبرابراستبدينمعناکهباتوجهبه
ماهيتوموضوعپژوهشازنمونهگيریصرفنظروکلجامعهتحليليموردبررسی
عمي��ققرارگرفت.مقولهبندیوتعيينش��اخصهادراينتحقي��قباروشجعبهای1 
انجامپذيرفتهاس��ت.روشجعبهايروشياستكهطبقات)مؤلفهها(قبلازاجرای
تحقي��قتعيينش��دند.بههميندليلب��هآن،روشازپيشتعيينش��دهنيزميگويند
)نوري��ان،1389: 65(.واح��دثب��ت2دراينپژوهش،مضمونبودهاس��ت.منظوراز
مضمونپيامخاصیاس��تکهازجانبفرس��تندهپيامموردتوجهقرارگرفتهاس��ت.

روششمارشدراينمطالعه،فراوانیمیباشد.

ابزار جمع آوري اطالعات
ابزارجمعآوریاطالعاتدردومرحلهتدوينشد:
مرحله اول:تعيينمؤلفههایمفهوميرشدمعنوی

مرحله دوم: تدوينسياههوارسیمحتوابود.

1. Procedure Parboil 
2. Recording Unit
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1. تدوین مؤلفه هاي مفهومي رشـد معنـوي: دراينمرحلهيعنیتعيينمؤلفههای
رش��دمعنوی،روشکاربهاينصورتبودکهابتدابراس��اسادبياتپژوهش)رش��د
معنوی(وباتوجهبهاهدافپژوهشابعاداس��تخراجش��دندوبهدنبالآنبراس��اس

ابعادتعيينشده،مؤلفههایمرتبطباهريکازابعادنيزتعيينشدند.
ب��همنظورآگاه��یازروايي1چارچ��وبمفهومیابعادومؤلفههایرش��دمعنوی،
چارچوبتدوينش��دهدراختيارصاحبنظرانآش��نابهادبياترشدمعنویقرارداده
شدوازآنهاخواستهشدکهچارچوبفوقراباتوجهبهانطباقابعادباادبياترشد
معنویوانطباقمؤلفههاباهرکدامازابعادموردبررسیقراردهند.صاحبنظرانپس
ازمطالعهچارچوبمفهومی،ديدگاههایخودراپيراموناصالحوحذفبخش��یاز
مؤلفههایهرکدامازابعاد،دراختيارگذاشتند.براساسنظراتصاحبنظراناصالحات
پيش��نهادیانجاموچارچوباصالحیمجددادراختيارصاحبنظرانقراردادهشدکه
صاحبنظرانچارچوبنهايیراباتوجهبهانطباقآنباادبياترشدمعنویواهداف
پژوه��شوهمينطورانطباقابعادب��امؤلفههاموردتأييدقراردادند.چارچوبتدوين

شدهدرجدول3آمدهاست.

جدول 2. ابعاد و مؤلفه های رشد معنوی انسان براساس ادبیات رشد معنوی 

مؤلفه هاابعاد

هنرو
زيبايیشناسي

پ��رورشادراکات،احساس��اتوعقايد،توجهبهذوقوس��لیقه،پرورشخالقیتو
سازندگی،پرورشتخیل،پرورشخبرگی،تالشبرایلذتبردناززيبايی،پرورش

تولیدهنری،توجهبهموسیقیهایسنتیومحلی

اخالق
مس��ئولیتپذيری،احترامبهحقوقديگران،همدردیباهمنوعان،عدالت،ازخود
گذش��تگیوايثار،مهرورزیدرزندگی،تالشبرپراهمیتنشاندادنحیا،توجه

بهدلیریوشجاعت،بردباری،صداقت،اعتدالدرزندگی

تعقل
پرس��شپردازی،خ��ودداریوکنترلخويش،معنابخش��یوهدفدهیبهزندگی،
انعطافپذيری،عبرتازتجربیاتوشکستها،ارتقاءخودآگاهی،ارتقاءعزتنفس،
توانايیبرقراریارتباطمطلوببانظامهستی،رابطهباوجودمتعالی،توجهبهشرح

حالنويسیوتالشبرایآموزشآن

2. تدوین سیاهه وارسی محتوا:براساسچارچوبمفهومیتدوينشدهسياهه
وارسيمحتواتدوينشد.بدينمعنيكهجدولیتنظيمشدکهدرستوناولابعادرشد
معنوی،درس��توندومبهتفکيکدررديفهایجداگان��هتکتکمؤلفههایهربعد

1. Validity

ودرستونسوممصاديقسندتحولبنيادينبرایهرکدامازمؤلفههاقراردادهشد.
جهتمحاس��بهضريبپايايي1اينابزار،ازروشاسکات2 )1391(استفادهشده
اس��ت.بدينصورتکهس��ياههوارس��يمحتوادراختيارهفتنفرازصاحبنظران

مذکورقرارگرفتوضريبتوافقآنهابراساسفرمولذيلمحاسبهشد.
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مقوله های مورد توافق

کل مقوله ها

براس��اسفرمولاس��کاتضريبتوافقبينصاحبنظرانپيرام��ونفرمتحليل
محتوا95/5میباشدکهضريبتوافقباالوقابلمالحظهایاست.

روش اجرا
پسازتدوينس��ياههوارس��یمحتواومحاس��بهروايیوپايايیآنانجامتحليل
محتواآغازش��د.بدينصورتکهابتداس��ندتحولبنيادينبهطورکاملوجملهبه
جملهموردمطالعهقرارگرفت.پسازآنمضامينعباراتمتناس��بوهمسوبانظام
مقولهبنديمشخصودرفهرستوارسیثبتشد.سپسفراوانیهرمؤلفهشمارش
شدهودقيقًاتعيينشدکههربخشسندبهچهميزانیبهاينموضوعتوجهکردهاست
)جدول3(.اينکارتوسطدونفرانجامشدتااعتباريافتههاباالتربرود.البتههمسانی

نظراتآنهاموردتأييدقرارگرفت.
الزمبهذكراس��تكهدادههایحاصلهبااستفادهازشاخصهایتوصيفیدرفرايند
تحليلیآنتروپیش��انون3موردتجزيهوتحليلقرارگرفت.بدينمعنيكهابتدافراوانی
مؤلفههادرمحتوایسندتحولبنيادينآموزشوپرورشاستخراجودرجدولمربوطهدرج
گرديد؛سپسدادههایپژوهشدرفرايندتحليلیآنتروپیشانون)بههنجارکردندادههای
جدولفراوانی،محاس��بهباراطالعاتیمقولههاوبهدستآوردنضريباهميتآنها(
تجزيه،تحليلوتوصيفشدندکهدرادامهبهتوضيحمراحلسهگانهآنپرداختهشدهاست.

1. Reliability 
2. Scott
3. Shannon Entropy
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مرحل��ه اول:ماتري��سفراوانیهایج��دولفراوانیبايدبهنجارش��وندکهبرای
اينکارازاينرابطهاستفادهمیشود:
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ماتريسفراوانیهنجارش��ده=P،فراوانیمقوله=F،ش��مارهپاسخگو=i،شماره

m=تعدادپاسخگو،j=مقوله
مرحله دوم:باراطالعاتیهرمقولهرامحاس��بهودرستونهایمربوطهقرارداده

شدوبرایاينمنظورازرابطهزيراستفادهشد:
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هنج��ارش��دهماتري��س=n,…,1,2(= J،P(،لگاريتمنپری=LnLn،ش��ماره
m=تعدادپاسخگو،j=شمارهمقوله،i=پاسخگو

مرحله سوم:بااستفادهازباراطالعاتیمقولهها)n,…,1,2=i(ضريباهميتهريک
ازمقولههامحاسبهشدهوهرمقولهايکهدارایباراطالعاتیبيشتریباشدازدرجهاهميت
)Wj(بيشتریبرخورداراست.کهبرایمحاسبهضريباهميتازرابطهزيراستفادهشده:

درجهاهميت=Wj Wj،باراطالعاتیهرمقوله=Ej،تعدادمقولهها=n،ش��ماره
j=مقوله

الزمبهذکراستدرمحاسبهEjمقاديرPijکهبرابرصفرباشدبهدليلبروزخطاو
جواببینهايتدرمحاسباترياضیباعددبسيارکوچک0/00001جايگزينشده
استاماj شاخصیاستکهضريباهميتهرمقولهرادريکپيامباتوجهبهشکل

پاسخگوهامشخصمیکند)آذر،1380: 9-10(. 

يافته ها
يافتهه��ايحاص��لازميزانتوجهبهابعادرش��دمعنویدرمحتوایس��ندتحول
بنيادينآموزشوپرورشجمهوریاسالمیايراندرجدول3منعکسشدهاست.

جدول 3.  نتایج تحلیل جایگاه ابعاد و مؤلفه های رشد معنوی انسان، در سند تحول بنیادین 
آموزش و پرورش ایران

درصدفراوانیمؤلفه هاابعاد

هنر
و

زيبايیشناسی

74/2آموزشبیانادراکات،احساساتوعقايد
21/2توجهبهذوقوسلیقه

137/7توجهبهپرورشخالقیتوسازندگی
42/4توجهبهپرورشتخیل

169/5تالشبرایپرورشروحیهلذتبردناززيبايی
53تالشبرایپرورشتولیدهنری

00توجهبهموسیقیهایسنتیومحلی
4728جمع

اخالق

116/5توجهبهمسئولیتپذيریومفاهیمآن
84/8توجهبهاحترامبهحقوقديگران
63/6توجهبههمدردیباهمنوعان

1710/1توجهبهرعايتعدالتدرهمهزمینههاواهمیتآندرجامعه
42/4توجهبهازخودگذشتگیوايثار

127/1تأکیدبراهمیتمهرورزیدرزندگی
53تالشبرپراهمیتنشاندادنحیا

63/6توجهبهدلیریوشجاعت
1911/3پرداختنبهسجايایاخالقیواهمیتدادنبهآنها

31/8تالشبرایتبیینمفهوماعتدالواهمیتآندرزندگی
21/2توجهبهصداقتونقشواهمیتآندرزندگی

31/8توجهبهبردباری
9657/14جمع

تعقل

42/4پرسشپردازی
10/6تالشبرایکنترلخويش

00توجهبهشرححالنويسیوتالشبرایآموزشآن

53تالشبرایمعنابخشیوهدفبهزندگی
21/2برخورداربودنازانعطافپذيریباال

10/6توجهبهدرسگرفتنازتجربیاتوشکستها
31/8تالشبرایباالبردنخودآگاهی
42/4تالشدرجهتبهبودعزتنفس

21/2توانايیبرقراریارتباطمطلوببانظامهستی
31/8تالشدرجهتدركرابطهباوجودمتعالی

2515جمع
168100مجموع
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تحليلدادههایحاصلازجدولحاکیازآناس��تکه،ازمجموع168فراوانی
مرتب��طباابعادمفهومیرش��دمعنویانس��ان47فراوانی)28درص��د(دربعدهنرو
زيبايیشناسي،96فراوانی)57/4درصد(دربعداخالقو15فراوانی)17/9درصد(

دربعدتعقلبودهاست.
سؤاليكهاينکمطرحاستايناستكهميزانتوجهبهابعادسهگانهرشدمعنوي
درفصولمختلفس��ندتحولبنيادينچگونهاست؟دادههايحاصلازاينبررسي

درجدول4منعكسشدهاست.

جدول 4. توزیع فراوانی توجه به ابعاد رشـد معنوی انسـان، در سند تحول بنیادین آموزش 
و پرورش ایران

فصول سند
ابعاد رشد معنوی انسان

درصدفراوانی هنرو
تعقلاخالقزيبايیشناسی

16074/2مقدمه

446148/3کلیات

31542213/1بیانیهارزشها

02021/2بیانیهمأموريت

7911710/1چشمانداز

61332213/1هدفهایکالن

33063/6راهبردهایکالن

2234147041/7هدفهایعملیاتیوراهکارها

چارچوبنهادیونظاماجرايیتحول
15284/8بنیادين

479130168100مجموع

تحلي��لدادههايحاصلازجدول4حاكيازايناس��تكهدربخشهایس��ند
تحولبهصورتمتفاوتیابعادسهگانهرشدمعنویانسانموردتوجهقرارگرفتهاست.
ميزانتوجهبدينصورتاستکهدربخشمقدمه7فراوانی)4/2درصد(،دربخش
کليات14فراوانی)8/3درصد(،دربخشبيانيهارزشها22فراوانی)13/1درصد(،
 دربخ��شبيانيهمأموريت2فراوانی)1/2درصد(،دربخشچش��مانداز17فراوانی
 )10/1درص��د(،دربخ��شهدفه��ایکالن22فراوان��ی)13/1درصد(،دربخش
راهبرده��ایکالن6فراوانی)3/6درص��د(،دربخشهدفهایعملياتیوراهکارها
70فراوانی)41/7درصد(ودربخشچارچوبنهادیونظاماجرايیتحولبنيادين

8فراوانی)4/8درصد(بهمؤلفههااختصاصدادهشدهاست.
الزمبهذكراستجهتپيبردنبهباراطالعاتيدادههايحاصله،بهبهنجاركردن

دادههايحاصلهپرداختهشد.كهدادههايآندرجدول5منعكسشدهاست.

جدول 5. داده های بهنجار شـده توجه به ابعاد رشـد معنوی انسان، در سند تحول بنیادین 
آموزش و پرورش ایران

فصول سند
ابعاد رشد معنوی انسان

تعقلاخالقهنروزيبايیشناسي

0/0210/0660/0001مقدمه

0/0850/0440/200کلیات

0/0640/1650/133بیانیهارزشها

0/00010/0220/0001بیانیهمأموريت

0/1490/0990/033چشمانداز

0/1280/1430/100هدفهایکالن

0/0640/0330/0001راهبردهایکالن

0/4680/3740/467هدفهایعملیاتیوراهکارها

0/0210/0550/067چارچوبنهادیونظاماجرايیتحولبنیادين
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پسازنرمالسازیدادههابااستفادهازفرمولمرحلهدومروششانون،مقداربار
اطالعاتی)EJ(هريکازمؤلفههابهدستآمد،كهدرجدولزيرآوردهشدهاست.

جدول 6. مقدار بار اطالعاتی ابعاد رشـد معنوی انسـان، در سند تحول بنیادین آموزش و 
پروش ایران

تعقلاخالقهنر و زیبایی شناسيابعاد

)EJ(0/7410/8390/670باراطالعاتی

دادهه��ايحاص��لازجدول6حاكيازايناس��تكهمؤلفهاخالقبيش��ترينبار
اطالعاتيرابهخوداختصاصدادهاس��ت.مؤلفههايهنروزيباييشناس��يومؤلفه
تعقلبهترتيبدررتبههايبعديقراردارند.جهتآگاهيازضريباهميتمؤلفهها
مجدداپردازشدرسطحباالترانجامشدكهدادههايحاصلهدرجدول7آمدهاست.

جدول 7. مقدار ضریب اهمیت ابعاد رشـد معنوی انسـان، در سند تحول بنیادین آموزش و 
پرورش ایران

تعقلاخالقهنر و زیبایی شناسيابعاد

)WJ(0/3290/3730/298ضريباهمیت

دادهه��ايحاص��لازجدول7حاكيازايناس��تكههرمقول��هایکهدارایبار
اطالعاتیبيشتريباشدازدرجهاهميت)WJ(بيشتریبرخورداراست.برايناساس

بعداخالقدرسندتحولبنيادينازاهميتبيشتريبرخورداراست.

هنر و زیبایی شناختی

تعقل

اخالق

%29/8 %32/9

%37/3

نمودار 1( ضریب اهمیت ابعاد رشد معنوی انسان در سند تحول بنیادین آموزش و پروش ایران

نتايججدول7ونمودار1نش��انمیدهدکهازبينابعاد،بيشترينضريباهميت
مربوطبهبعداخالق)0/373(وکمترينضريباهميتمربوطبهبعدتعقل)0/298( 
بودهاس��ت.باتوجهبهايننکتهضروریاستتادرکليهتصميمگيريهابهُبعدتعقل

انساننيزتوجهمعمولمبذولگردد.

بحث و نتيجه گيری
هدفازانجاماينپژوهشآگاهيازابعادومؤلفههايرشدمعنويانسانوتحليل
آندرمحت��وايس��ندتحولبنيادينآموزشوپرورشب��ود.روشپژوهشتوصيفي
)تحليلي�اس��نادي(بودكهبااس��تفادهازس��ياههوارسيمحتوا،س��ندتحولبنيادين
آم��وزشوپرورش)1390(موردتحلي��لقرارگرفت.يافتههايحاصلهحاكيازاين
اس��تكهرشدمعنويدارايابعادياستكهعبارتنداز:هنروزيباييشناسي،اخالق
وتعق��ل.هركدامازاينابعاددارايمؤلفههايياس��تكهموردتوجهصاحبنظران
مختلفقرارگرفتهاس��ت.ُبعدهنروزيباييشناس��يازابعادياس��تكهبرآموزش
بيانادراكات،احساس��ات،عقايد،خالقيت،ذوقوس��ليقه،توليدهنریولذتبردن
 اززيباي��یمتمرك��زاس��توموردتوج��هصاحبنظرانداخل��يوخارجيازجمله
مهرمحم��دی)1390(،حکي��مزاده،موس��وی)1387(،امين��یوهم��کاران)1393(،
رحيمیني��اوهم��کاران)1393(،آيزنر،بهنق��لازفتحیواج��ارگاه)1392(،آمرام1،
)2007(قرارگرفتهاس��ت.درتوضيحاينبعدمیتوانگفتکههنروزيبايیشناس��ی
بهعنوانيکیازکارکردهایاساس��یدررش��دمعنویانس��انمطرحاس��ت.اهميت
اينکارکردازآنجاناش��یمیش��ودکهمباحثهنریوزيبايیشناس��يدرزمينههای
سازندهایمانندتقويتاحساسنيازمندیبهخدا،پرورشاحساساتمذهبی،ايجاد
تعميقدرس��لوکفردیتأثيرش��گفتدارد)مهدوینژادوهمکاران،1390: 92(.به
عب��ارتديگرهدفازتبييناينبعد،پرورشتجربياتهنریوزيبايیشناس��انهای
 اس��تکهمنجربهزمينهس��ازیودس��تيابیبههدفغايیرش��دمعنوی)قربالهی(

گردد)حسينیوهمکاران،1390: 2(. 

1. Amram
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ُبع��ددوماخالقاس��تكهمؤلفهه��ايآنپيرام��ونمس��ئوليتپذيري،احترامبه
حق��وقديگران،هم��دردي،رعايتعدالت،ايث��ار،مهرورزي،س��جاياياخالقيو
اعتدالميباش��دكهموردتوجهصاحبنظرانمختلفازجملهسبحانینژادونجفی،
)1393(،موس��وی،نيل��ی)1393(،هاالماواس��تريزنک)2004(،اش��عری)1387(،
مق��دمزاده)1393(،دانيلي��وکوهم��کاران)2010(،ميرع��رب)1392(،موس��وی
)1388(،نجفیوهمکاران)1393(،مهدوینژادوهمکاران)1390(قرارگرفتهاست.
مؤلفههایاينبعدحکايتازآندارندکهانس��انمعنويمعرفتويژهاينس��بتبه
وجودمتعالی)خدا(،انس��ان،جهانهس��تيداردوتالشميكن��دازطريقصفاتو

رفتارهایاخالقی،زيستمعنويخودرابهمسيرمطلوبهدايتنمايد.
ُبع��دس��ومتعق��لاس��ت.مؤلفههاياي��نبع��دپيرامونبع��دپرس��شپردازی،
انعطافپذي��ری،عبرتآم��وزیازتجربي��اتوشکس��تها،معنادهیومعنابخش��ی
ب��ههدفدرزندگی،برقراريارتباطمطلوببانظامهس��تیاس��تك��هموردتوجه
مرادیوهمکاران)1393(،سيس��ک1 )2008(،مظف��ری)1391(،بوچانان)2010(،
 کينگ)2010(،يارمحمديانوهمکاران)1391(،موس��وی)1388(،واگان2 )2002(،
تاج��ور)1392(،بوومنواس��مال)2010(،بيگ��ر3 )2008(،کريک،جلفز4 )2011(،
معروفی،کرمی)1392(قرارگرفتهاس��ت.اهميتاينُبعددرايناستكهبهمراقبت
بسيارنيازداردبهگونهايكهاگرموردمراقبتوتوجهويژهقرارگيرد،میتواندبهرشد
معنویانس��انمنجرش��ود.درحقيقتتعقلبهعنوانيکمحملکلنگرانهمیتواند
 زندگیمعنویآدمیرانجاتبخشيدهوروانراکهباگروههایفکریدرگيرشدهاست

سامانبخشد)ميلر،1380: 10(. 
ديگريافتهاينپژوهشمربوطبهابعادومؤلفههایرش��دمعنویانس��انوتحليل
جايگاهآندرمحتوایس��ندتحولبنيادينآموزشوپرورشايرانبود.يافتههانشان
دادکهدرمجموع168مرتبهبهمؤلفههایمفهومیمرتبطبارشدمعنویانساندرسند
تحولبنيادينتوجهش��دهاس��تکهدرميانبخشهاینهگانهسند،بخشهدفهای

1. Sisk 
2. Wavghan 
3. Bigger
4. Crick & Jelfs

عملياتیوراهکارهابا70فراوانیو41/7درصدبيش��ترينوبخشبيانيهمأموريت
با2فراوانیو1/2درصدکمترينميزانتوجهبهمفاهيمرش��دمعنويراداش��تهاند.
ايننوعتوجهمیتواندبهدليلتفاوتدرماهيت،هدفوحجمفصولس��ندتحول
آموزشوپرورشباش��د.همچنيننتايجبررس��یوتحليلميزانتوجهدرابعادمورد
بررسیکهدرفرايندچهارمرحلهایآنتروپیشانونانجامپذيرفت،حاکیازآناست
کهميزانباراطالعاتیوضريباهميتدربعدهنروزيبايیشناس��يبا)47فراوانی(
ب��هترتيب0/741و0/329،بعداخ��الق)96فراوانی(0/373،0/839وبعدتعقل)با

25فراوانی(،0/298،0/670میباشد.
چني��ننتايجقابلتوجهیمیتواندبهداليلیهمچوننگرشبرنامهريزاندرس��ي،
ترجيحاتمولفانس��ندتحولبنيادينآموزشوپرورش،محدوديتدرحجمس��ند
وتلقيكافيبودنفراوانيهايبيانش��دهباش��د.يافتههایمرتبطباوضعيتمؤلفهها
نش��انمیدهدکهبهبرخیازمؤلفههايااصاًلتوجهینش��دهوياميزانتوجهبس��يار
ناچيزبودهاس��ت.علتايننوعازنارس��ايیرامیتواندردوبخشعملیونظری
جس��تجوکرد.ازآنجاييكهتعليموتربيتمعنوی،تاروپودیدرهمتنيدهازعمل
ونظراس��ت،برخیازنارس��ايیهایآن،نتيجهكجرویدرعرصهوروابطعملیو
برخیحاصلكجانديشیدرمقامنظراست.باتوجهبهتعاملودرهمتنيدگیعمل
ونظر،ضعفهایموجوددرسندتحولبنيادينآموزشوپرورششكلبسيطنظری
ياعملیندارد،بلكهبهصورتبافتهایپيچيده،آش��كارمیگردندكهدرآنهااعمال

وانديشهها،يكديگرراتأييدوتقويتمیكند.
نارس��ائیموجودمیتواندبخشهایمختلفآموزشوپرورشراتحتالش��عاع
قراردادهوآثاروپيامدهاینامطلوبیرابهترتيبدرسياستهایکالننظام،اهداف
دورههایتحصيلی،اهدافدروسارزش��یمرتبط،سازوکارهایتأمينمنابعانسانی
متعه��د،تربيتمعلممعتقدوارزشمدار،تأمي��نمنابعمالیوکالبدیمکفیمرتبطبا
فرايندرشدمعنویدانشآموزانوفرايندهایارزشيابیکارکنانومعلمانايجادنمايد.

اينکجهتعملياتیساختنيافتههاپيشنهادمیشود:
-سياس��تگذارانآموزشیوبرنامهريزاندرسيدرويراستهایآتیسندتحول
بنيادينآموزشوپرورشبهابعادومؤلفههایمفهومیکهکمترموردتوجهقرار



تبیین ابعاد و مؤلفه های رشد معنوی انسان
 و تحلیل آن در محتوای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران

153

فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

152

ë شمارة 1 
ë سال یکم

ë شمارة پیا پی: اول
ë زمستان 1394

 ë 1 شمارة
 ë سال یکم
ë شمارة پیاپی: اول
ë 1394 زمستان

133 - 156

گوناگ��ونموضوعراب��رايدانشآموزانتبييننمايندتااي��نمباحثبهبرنامه
درسیپنهان1يابرنامهدرسیمغفولتبديلنشود.

ازمحدوديته��ایاينتحقيقمیت��وانبهعدموجودپيش��ينهمرتبطباموضوع
)جهتمقايس��هيافتههاباآنها(وتحليلکمیاطالعاتاش��ارهکرد.ازاينروآنچه
کهارايهش��دهاستپژوهش��یبکرومقدماتیبرايتحليلجايگاهابعادومؤلفههای
رشدمعنویانساندرسندتحولبنيادينآموزشوپرورشايراناست،معرفیجامع
ه��ريکازابعادوهمچنينتحليلکيفیآنهانيازمندپژوهشهایجديدیاس��تکه
پژوهش��گرانحوزهمطالعاتبرنامهدرسیبايددرتحقيقاتآتیخودبهآنهابپردازند

تادرنهايتبهبهبودوضعيتموجودمنجرشود.

1. Hidden Curriculum

گرفتهاست،بهعنوانحلقهایمفقوده،توجهبيشتریداشتهباشند.
-باتوجهبهضرورتادارهمطلوبس��بکزندگیدانشآموزانبامحوريترشد
معنوی،توجهبهمؤلفههاييكهکمترموردتوجهقرارگرفتهدرکتابهایدرسی

میتواندراهکاریمناسببرایپوششنارسائیهایسندباشد.
-برنامهريزاندرس��یمیتوانندبااستفادهازابعادومؤلفههایرشدمعنویانسان
ک��هدراينپژوهشمعرفیش��دهاند،ب��هعنوانالگويیعمل��یجهتگزينش،
طراحیوتدوينبرنامهدرسیمناسبتر)برایپرورشهمهجانبههويتمعنوی

دانشآموزان(استفادهنمايند.
-ب��اتوجهبهاقتضائاتآم��وزشوپرورشدرعصرجدي��د)تکنولوژیفراگير،
بحرانارزشهاونزديکیاجتماعیوسياس��یجوامع(ولزومهمخوانیبيشتر
اس��نادپشتيباننقش��هجامععلمیکشوربهويژهس��ندتحولبنيادينآموزشو
پرورش،صاحبنظرانمرتبطس��عیکنندابعادومؤلفههایرشدمعنویانسان
 راب��هصورتمارپيچ��ی1درخاللبرنامههایآموزش��یتنظيمنم��ودهوارائه

دهند.
-طراحیبستههاونرمافزارهایمرتبطباآموزشابعادومؤلفههایرشدمعنوی
ويژهمعلمان،دانشآموزان،والدينوکارشناس��انمیتواندبهعنوانمکملسند
تحولبنيادينآموزشوپرورشومحتوایکتابهایدرسیمورداستفادهقرار

گيرد.
-باتوجهبهکاس��تیهایموجوددرسندتحولبنيادينآموزشوپرورشايران،
دستاندركارانآموزشوپرورشميتوانندبهكمكآموزشهايضمنخدمت
اهميتپرداختنبهمفاهيممرتبطباابعادومؤلفههایرش��دمعنویانس��انرا
برايمديرانودبيرانآموزشیتشريحنمايندتاآناندرفرصتهاومناسبتهاي

.برنامهدرس��يمارپیچييکیازروشهایتنظیممحتوااس��تکهدرآنبرخيمفاهیم،عقايدياموضوعهاي
اساس��يبهتدريجدرطولبرنامهدرس��يعرضهميش��وندبدونآنکهتماميزمینهمورديادگیريبهطور
کاملومنظمتکرارش��ود.دراينش��یوهباتعیینتواليتجربیاتيادگیري،دانشآموزانباجنبههايمعین
موضوعاتآش��ناميشوندوموقعیتبرايبرخورددوبارهآنهادرشکلپیچیدهتردرسالهايمتواليفراهم
ميش��ود.اينش��یوهبراياينبوجودآمدهکهمطالعاتدانشآموزانراعمیقترميس��ازد)فتحیواجارگاه،

.)190–191:1388
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 Explaining the Dimensions and Components of Human
 Spiritual Growth and its Analysis in Terms of Iran’s

 Education Fundamental Reform Document

 The Mediation of  Students’ Religious Orientation in
Relation to Family Communication Patterns and

Critical Thinking Dispositions

Objective: The study aims to investigate the critical thinking disposition 
expressed in a causal model in which the mediation of religious orientation 
is studied in relation to family communication patterns and critical thinking. 
Method: The method used in the research is descriptive. The population 
includes students studying at Shiraz University in 2012-2013 academic 
year, among which 352 students (189 male and 163 female) were selected 
using multistage cluster sampling method. The data collection tools used 
in the research were Family Communication Patterns Questionnaire, 
Religious Self-Regulatory Questionnaire, and Critical Thinking Disposition 
Inventory, the reliability of which was determined using Cronbach’s Alpha 
Coefficient and the validity of which was determined using factor analysis 
method. The results showed that the tests had acceptable reliability and 
validity. Findings: Hypothetical model was analyzed using path analysis 
method, and to do this, the sequential multiple regression of Baron and 
Kenny was used simultaneously. Results demonstrated that family 
dialogue orientation predicts the critical thinking disposition positively 
and conformity orientation predicts this disposition negatively. Both the 
family communication patterns predict religious orientation. Simulated 
religious orientation predicts the critical thinking disposition positively, 
and internalized religious orientation predicts the disposition negatively. 
The results of mediation survey showed that dialogue orientation mediated 
by simulated religious orientation tends to improve critical thinking, while 
family conformity mediated by internalized religious orientation tends to 
decrease critical thinking. 

Key words: 
family communication patterns, religious orientation, critical thinking dispositions

Objective: The aim in this research is to explain the dimensions and 
components of human spiritual growth and analyze it in terms of Iran’s 
Education Fundamental Reform Document. Method: The research method 
is descriptive and includes document analysis and content analysis, and it 
has a practical approach. The population of the study consisted of two parts: 
the documents related to dimensions and components of human spiritual 
growth as well as the Education Fundamental Reform Document, enacted 
in November 2011. Based on the nature of this study and due to the limited 
number of the statistical population, the whole population was selected 
and analyzed. The instrumentation comprised a researcher–made content 
analysis checklist. The data were analyzed qualitatively using descriptive 
indicators in Shannon entropy process. Findings: The major findings of 
this research are as follow: a) Based on the existing evidence and related 
documents, the conceptual framework of human spiritual growth can be 
categorized into three dimensions and 29 components. b) On the whole, 
human spiritual growth components have been referred to 168 times, with 
the high frequency of 41.7% in the “operational objectives and remedies” 
section and the low frequency of 1.2% in the “mission statement”. C) 
Among these dimensions, “morality” with the information load rate of 
0.839 and the importance coefficient of 0.373 received the most attention, 
whereas “reasoning” was paid the least attention with the information load 
rate of 0.670 and the importance coefficient of 0.298.

Key words:
 human spiritual growth, Education Fundamental Reform Document, content 

analysis, Shannon entropy

F. Ghodoumi Zadeh1 (M.A) - M. Fouladchang2 (Ph.D) H. Najafi1 (Ph.D Candidate) - R.Vafaei2 (M.A) - H. Maleki3 (Ph.D) 

Received: 20/4/2015         Accepted: 18/10/2015
1.M.A. in Educational Psychology, Shiraz University
2.Corresponding Author: Associate Professor of Educational Psychology, Faculty of Education 

and Psychology, Shiraz University 

Received: 22/8/2015         Accepted: 9/11/2015
1.Corresponding Author: Ph. D. Candidate of Curriculum Studies at Allameh Tabatabaei 

University
2.M.A. in Curriculum Studies, Shahed University
3.Professor of Educational Planning, Faculty of Education and Psychology, Allameh 

Tabatabaei University 

 10  11



A
bstractA

bs
tr
ac
t

No.1 ë
Vol.1 ë

Serial No.1ë
Winter 2016 ë

ë No.1
ë Vol.1
ë Serial No.1
ë Winter 2016

Quarterly journal of Applied Issues in Islamic Education Quarterly journal of Applied Issues in Islamic Education

 A Content Analysis of High School “Din va Zendegi”
 Textbooks Based on the Principles and Methods of

 Education Extracted from the Book
 “Al Mahjat Al Beyzaa Fel Tahzib al Ahya”

(with Emphasis on Monjiyat & Adat)

 A Study of the Relationship between Commitment to
Islamic Teachings and the Level of Depression

and Anxiety in High School Students

Objective: The aim is content analysis of  high school “Din va Zendegi” 
textbooks based on the principles and methods of education extracted from the 
book “Al Mahjat Al Beyzaa Fel Tahzib al Ahya (with emphasis on Monjiyat 
& Adat). Method: Method in this research was descriptive. The approach of 
this study is a combination of quantitative and qualitative methods. The target 
population was “Din va Zendegi” textbooks at high school and pre-university 
level in 2011 academic year. The sample included the texts and the section 
called “Gamhaye Akhar” (Last Steps), which appeared at the end of each lesson. 
The content analysis checklist was used for data collection. The reliability of 
this instrument which was calculated through kappa coefficient was equal to 
0.52, and was significant. In addition, the validity of the instrumentation was 
approved by experts. The data were analyzed using descriptive and inferential 
statistics (frequency, percent, and chi-square). Findings: The findings show 
that the educational principles in the four textbooks have been used differently 
and this difference is significant but this difference was not observed in 
“Gamhaye Tarbiyati” (Educational Steps). The content of all these textbooks 
(except for grade one textbook) focuses on the principles of wisdom and 
justice, and attention to the principle of wisdom increases in the next grades. In 
grades two and three, the principle of “Tazakor” (reminder) has received equal 
attention. Furthermore, the methods of “teaching sagacity”, “self-purification” 
and “strength expression” have been emphasized in all grades and this is 
more noticeable in grade one. In three textbooks and in the section “Gamhaye 
Tarbiyati”, the principle of “Tazakor” (reminder) has the highest and the 
principle of “justice” has the lowest frequency. It can be concluded that these 
differences are in accordance with textbook writers objectives in developing 
the section “Gamha” (Steps) .On the whole, it can      be said that the textbooks 
have an intellectual orientation, while the section “Gamhaye Tarbiyati”  has an 
emotional orientation.
Key words: 
Almahjat Al _Beyzaa fel Tahzib al Ahya, “Din va Zendegi” textbook, 
educational principles, educational methods, high school level
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Objective: The study aimed to determine the relationship between commitment to 
Islamic teachings  and the level of depression and anxiety in high school students. 
Method: This study is a descriptive and correlative research. The population 
includes high school students in Tehran in 2013-2014 academic year among which 
300 students were selected randomly using multistage sampling method. The 
instruments comprised Beck Depression Inventory, Spielberger State-Trait Anxiety 
Inventory, and a self-rating Scale for Religious Commitment whose reliability and 
validity were approved by psychometric criteria. The data were analyzed using 
correlation coefficient and variance analysis. Findings: The results indicated that 
the girls suffered from anxiety and depression more than the boys but there was 
no significant difference between these two groups in terms of commitment to 
Islamic teachings. There was also a significant, negative relationship between 
religious commitment and anxiety level (r= 0.452, p<0.05). In addition, there was 
a significant, negative relationship between religious commitment and depression 
level (r= 0.464, p<0.05). It can be concluded that the higher the commitment  to 
Islamic teachings, the lower the anxiety and depression level.
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Objective: The aim of this study was to examine the relationship between 
religious orientation and moral judgment, and also to investigate the role 
of religious orientation and socio-economic status in the development of 
moral judgment in teenage students. Method:  Method in this research is 
descriptive. The population of this descriptive research includes male and 
female students studying in schools of Tehran. On the whole, 613 students 
(301 ones from the third grade of guidance school and 312 ones from the 
third grade of high school) were selected by random multistage cluster 
sampling. Two self-rating questionnaires including the Defining of Issues 
Test (DIT) and the Religious Orientation Scale (ROS) were used. The 
standard deviation of population scores were calculated in the Defining of 
Issues Test (DIT) and the Religious Orientation Scale (ROS). The reliability 
and validity of the questionnaires were approved by psychometric tests. 
To analyze the data, we used the Analysis of Variance (ANOVA) test and 
the correlation coefficient. Findings: The results showed that there is a 
positive and significant relationship between intrinsic (internal) religious 
orientation and extrinsic (external) religious orientation. However, no 
significant relation was found between the religious orientation and moral 
judgment. In addition, the mean scores of moral judgment development 
were not significant at different levels of variables such as intrinsic religious 
orientation, extrinsic religious orientation, and socio-economic status. 

Key words: 
moral judgment, intrinsic and extrinsic religious orientation, teenage students

 The Role of Religious Orientation and Socio-economic
 Status in the Development of Moral Judgment

in Teenage Students

 A Study of the Relation of the Internet and Satellite
Programs Usage with the Religious Identity

 in High School Students
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Objective: The aim of this study is to investigate the relation of the Internet 
and satellite programs usage with the religious identity in high school 
students of Marvdasht. Method: The method is descriptive-correlational. 
The population of the study comprised all the high school students of 
Marvdasht in 2013-2014 academic year among which 370 students were 
selected using cluster sampling. The instrumentation included a self-
rating questionnaire on using the Internet and satellite programs as well 
as a religious identity questionnaire. The reliability and validity of the 
instruments were approved using psychometric criteria. The data were 
analyzed with descriptive and inferential statistics using frequency, percent, 
correlation coefficient, and multivariate analysis of variance. Findings: 
The findings showed that there is a negative, significant relationship 
between the Internet and satellite programs usage on the one hand, and 
the three dimensions of students’ religious identity on the other hand. The 
highest correlations observed between the Internet usage and the religious 
identity dimensions are: practical dimension (-0.53), affective dimension 
(-0.52) and religious dimension (-0.49). Moreover, the highest correlations 
observed between satellite usage and the religious identity dimensions are 
as follows: practical dimension (-0.53), affective dimension (-0.44), and 
religious dimension (-0.39). Hence, using the Internet and satellite tends 
to decrease the religious identity among high school students at practical, 
affective, and religious dimensions.

Key words:
 religious identity, satellite, the Internet, high school students, Marvdasht
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