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فصال نامه علمی _ پژوهشی مشالالرق مالوع الالود
سال ده الالم ،ش المالالاره  ،37بهال ال الالار 1395

تحلیل راهکارهای مؤثر بر نهادینهسازی فرهنگ مهدویت
در برنامه درسی دوره متوسطه از دیدگاه دبیران شهر اصفهان
رضا جعفری هرندی

*

چکیده
ایالالن پالالژوهش ،در صالالدد بررسالالی و تحلی ال راهکارهالالای مالالر ر بالالر نهادینهسالالازی
فرهن الال مه الالدویت در برنام الاله درس الالی دوره متوس الالطه اس الالت .روش پ الالژوهش،
توصالیفی از نالالوع پیمایشالالی و رویکالالرد آن نیالالز کالالاربردی اسالالت .جامعالاله پالالژوهش،
دبیالران دوره متوسالالطه شالهر اصالالفهان ( 4413نفالر) را دربالالر می گیالرد ک اله در سالالال
 1393-94مشغول به تدری اند .به کمالک فرمالول کالوکران 165 ،نفالر از آنهالا
بالاله عنالالوان حجالالم نمونالاله بالالرآورد و بالالا روش تصالالادفی متناسالالب بالالا حجالالم از بالالین
نواحی شش گانه انتخاه شدند .ابزار اندازه گیری پرسشنامالۀ محقال سالاخته
روا و پایالالا بالالوده و نتالالای پالالژوهش بالالا اسالالتفاده از شالالاخ های آمالالار توصالالیفی و
اسالتنباطی بررسالی و تحلیال شالالدهانالد .عمالدهتالرین نتالالای پالژوهش ،بیالانگالالر آن
اسالت کاله از نظالر دبیالالران ،در میالان راهکارهالای سالاله گانۀ مالر ر بالر نهادینهسالالازی
فرهن ال ایثالالار و شالالهادت در مالالدارس ،راهکارهالالای آموزشالالی بالالا میالالانگین 4/21
بیشالالالترین و راهکارهالالالای پژوهشالالالی بالالالا میالالالانگین  3/62کمت الالالرین تالالالأ یر را ب الالالر
نهادینهسازی فرهن مهدویت در برنامه درسی دوره متوسطه دارنالد .در بالین
راهکارهای آموزشی« ،طرح مفاهیم ،مصادی  ،تصاویر و مرلفههای مربوط به
فرهن مهدویت در کتاههای درسی»« ،نقش الگویی دبیران و کادر اجرایالی
مدرسه و تطاب گفتار و کردار آنها بالا فرهنال مهالدویت» و «یالاد کالردن از افالراد
مشهور در حوزه مهدویت در حین تدری متناسب با محتوای درسی کالالس»،
بیشترین تأ یر را دارند.
واژگان کلیدی

فرهن

مهدویت ،نهادینهسازی ،دوره متوسطه ،برنامه درسی ،دبیران اصفهان.

* استادیار دانشگاه قم (.)rjafarih@yahoo.com

مقدمه
فرهن  1،اساس و بنیاد پیشرفت وتعالی انسانها و نشان دهند اصالت یک ملت اسالت .در

تمام جوامع بشری ،ارزشهایی وجود دارد که بنیان اصلی فرهن

آن جامعه را شک میدهنالد.

اهمیت و جایگاه این ارزشها به گونهای است که هر ملالت ،هویالت و حیالات اجتمالاعی و سیاسالی

خالود را در پایبنالدی و احتالرام باله آنهالا و انتقالال کامال آن باله نسال های آینالده مالیدانالد (رجبعلالالی،
 .)49 :1385از سالالوی دیگالالر ،تربیالالت دینالالی 2یکالالی از ارزشهالالای فرهنگالالی و اولویتهالالای اساسالالی

نظامهای آموزشی در کشورهای مختلف جهان است .در واقع این اعتقاد وجود دارد که از طریال

اجالرای برنامالالههای آموزشالالی و درسالالی 3مالالرتبط بالالا تربیالالت دینالالی اهالالداف و سیاسالالتهای نظامهالالای
آموزشی در حوزههای اخالقی ،ارزشی ،معنوی ،فرهنگی و مذهبی عملی میشود .بالر ایالن اسالاس

مالالیتالالوان گفالالت در نظالالام آمالالوزش و پالالرورش جمهالالوری اسالالالمی ایالالران بالاله سالالبب ویژگالالی اسالالالمی آن
دسالالتیابی بالاله اهالالداف تربیالالت دینالالی ،جایگالالاهی ویالالژه دارد (سالالجادی .)36 :1384 ،در ایالالن راسالالتا

نظام تعلیم و تربیت کشور ،در تروی دین ،نقشی مهم بالر عهالده گرفتاله اسالت و در ایالن راه چاله باله
صورت برنامه صریح 4یا به صورت برنامه ضمنی یا پنهان 5نقش خود را ایفا میکند.

تربیت دینی تنهالا باله مسالائ اعتقالادی ،اخالقالی یالا معنالوی محالدود نمالیشالود ،بلکاله اندیشاله و

رفتالالار آدمالالی را در سالالایر ابعالالاد سیاسالالی ،فرهنگالالی ،اعتقالالادی ،اجتمالالاعی ،عالالاطفی و هیج الانی در بالالر

میگیرد و در یک کلمه شخصیت انسان را پوشش میدهد (زارعان .)11 :1379 ،از اینرو تربیت
دینال الالی بال الاله عنال الالوان یکال الالی از مهمتال الالرین قلمروهال الالای تربیتال الالی ،در شال الالکوفایی شخصال الالیت و کمال الالال
دانشآموزان ،نقش اصلی را ایفا کرده و از این راه ،دانشآموزان ربوبی میشوند .از این منظر ا گر

سال دهم ،شمططاره  ،37بهار 1395
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هالالدف تربیالالت دینالالی ،پالالرورش انسالالانهای دیالالندار باشالالد ،هالالدف تربیالالت دینالالی اسالالالمی ،پالالرورش
انسالانهایی اسالت کاله ضالمن اعتقالاد و بالاور قلبالی باله اصالول اعتقالادی اسالالم ،مطالاب بالا مالوازین و

دسالالتورات آن ،چالاله در عرصالاله فالالردی و چالاله در عرصالاله اجتمالالاعی عم ال کننالالد (شمشالالیری:1387 ،
 .)76بالالا توجالاله بالاله چنالالین دیالالدگاهی اسالالت کالاله در حالالوزه تربیالالت دینالالی اسالالالمی ،پالالرورش مهالالدوی

دانشآموزان به عنوان یکی از اولویتهای اساسی نظام آموزش و پرورش مطرح میشود.

روشن است که حوزههای زیرمجموعه تربیت دینی نیز بایالد باله طالور منسالجم و سالازمان یافتاله
1. Culture

2. Religious Education

3. Educational Program & Curriculum
4. Explicit Curriculum

5. Hidden/Implicit Curriculum

مورد توجه قرار گیرند .یکی از این حوزهها ،قلمالرو مهالدویت اسالت .اندیشاله مهالدویت کاله ریشاله در
اص اعتقادی امامت دارد ،از مهمترین اصالول اعتقالادی و از پایالههای اساسالی مالذهب شالیعه باله

شالمار مالیرود .ایالن بالاور _ کاله در واقالع اعتقالاد باله ظهالور فالردی نجالاتبخالش و عالدلگسالتر از سالالالله
پیامبر

در آخرالزمالان باله شالمار میآیالد _ بالین تمالامی مالذاهب اسالالمی مشالترک اسالت (فقیهالی،

 .)17 :1388عقیده به وجود مهدی موعود و امام زنده غایب ،عقیدهای اسالمی است و از ارکان

مذهب امامیه به شمار میرود و عقیدهای قطعی است که به وسیله اخبار متواتر و قطعالیالصالدور

بالاله ا بالالات رسالالیده و قاب ال تشالالکیک نخواهالالد بالالود (امینالالی .)11 :1380 ،موعودبالالاوری یالالا اعتقالالاد بالاله
سررسید وعدهای در آینالده دور یالا نزدیالک کاله در آن اوضالاع آرمالانی ادیالان یالا اقالوام بالرآورده خواهالد

شد ،اندیشهای فرا گیر و جهانشمول اسالت .در اسالالم ،اندیشاله منجالی موعالود بالا مفهالوم مهالدی،
مهدویت و قائم تبیین میشود (موحدیان عطار)15 :1383 ،؛ موعالودی کاله در سالال  255قمالری

در سامرا به دنیا آمده و همچنان زنالده اسالت و در حجالاه غیبتالی طالوالنی باله سالر مالیبالرد (کلینالی،

این اندیشه و نیز باور به تشکی یک حکومت جهانی واحد که در پرتو آن پیروزی نهایی ح باله

دست میآید ،کامال مستند و مورد تأیید است (نک :نور55 :؛ انبیا 105 :؛ قصال
 .)83تصریح میکند که احادی و روایات درباره قیام حضرت مهدی

5 :؛ آل عمالران:

اراده الهی را بر ظهالور و

تحقال ال حکوم الالت جه الالانی وی ق الالرار داده اس الالت .همچن الالین اعتق الالاد ب الاله وج الالود و ظه الالور حض الالرت
مهدی

ریشه در احادیال و روایالات مالأ ور از نبالی ا کالرم

و اه بیالت

دارد .بحال از ایالن

اعتقادات مورد توجه محالد ان نیسالت ،بلکاله بیشالتر متکلمالان ،عرفالا و فیلسالوفان نیالز در آ الار خالود

این بح را وارد کرده و به مقتضای نظالام فکالری خالود باله تحلیال و تبیالین ابعالاد آن پرداختهانالد

(اسکندری .)96 :1389 ،مهدویت مورد اشاره در آیات و روایات اسالمی به عنوان مدینه فاضالله

بشر و ظهور منجی موعود ،لطف و تدبیر الهی برای سرانجام تاریخ است تا آرزوهای بشر در طالول

قرنهالا تحقال یابالد (خنیفالالر و همکالالاران .)112 :1389 ،از مهالمتالالرین الزامالات در زمینالاله مهالالدویت،

برنامالهریالزی صالحیح و شالناخت فرصالتها ،تهدیالالدها ،امکانالات و چالشهالایی اسالت کاله مالالزم بالالا
اعتقالاد باله ایالن اندیشاله اسالالت کاله در پرتالو آن ،بسالترهای الزم را بالالرای تربیالت فالرد و نسال مهالالدوی

فالالراهم کنالالد (پهلالالوان .)120 :1385 ،در ایالالنبالالاره و بالاله منظالالور ایجالالاد بسالالتر مناسالالب ظهالالور و تغییالالر

نگرشهای افراد جامعاله بالرای حضالور حجالت خالدا ،اهتمالام باله رشالد ،توسالعه و ارتقالای شخصالیت

انسانهاسالت کاله در پرتالو تعلالالیم و تربیالت امکالانپالالذیر اسالت (موسالوی .)90 :1388 ،آموزشهالالای

مهدوی مبتنی بر تعلیم و تربیت اسالمی ،در زمینهسالازی بالرای ظهالور ،نقشالی مهالم مالیتوانالد ایفالا

تحلیل راهکارهای مؤثر بر نهادینهسازی فرهنگ مهدویت در برنامه درسی ...

 .)1413درباره این اندیشه محوری مجموعهای از دالی متقن وجود دارد .آیات قرآنی مرتبط بالا
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کنالالد .آموزههالالای مهالالدویت و انتظالالار نیالالز از ظرفیتهالالا و داللتهالالای فالالراوان تربیتالالی بالالرای تأسالالی

فلسفه و نظام آموزش پرورش مهالدوی برخالوردار اسالت .از ایالنرو ،بایالد باله سیاسالتگالذاری در امالر

تعلیم و تربیت و تدوین نظالام آمالوزش و پالرورش بالر اسالاس آموزههالای مهالدویت و انتظالار اهتمالام

ورزید (فقیهی .)124 :1388 ،به عنوان شالاهد ،بالرای دور متوسالطه اهالداف اعتقالادی ،اخالقالی،

علمی ،فرهنگی ،هنری ،اجتماعی ،زیستی ،سیاسی و اقتصادی متعددی توسط سیاستگالذاران

آموزشالی (وزارت آمالالوزش و پالالرورش )1385 ،تصالویب شالالده کاله در برخالی از ایالن اهالالداف ،توجالاله بالاله

موضوع مهدویت و حوزها و مرلفههای آن به چشم مالیخالورد و لالذا برنامالههای آموزشالی و درسالی

برای تحق این اهداف باید تدوین و اجرا شوند.
در بررسی پیشینه پژوهش مشخ

شد پژوهشهای فراوانالی باله ایالن موضالوع نسرداختهانالد؛

اما به عنوان شاهد ،به برخی از آنها اشاره میشود.

جعفری هرندی و نجفی ( )1392و نیز جعفری هرنالدی ( ،)1391بالا بررسالی کتاههالای درسالی

مالالدارس ایالالران میالالزان توجالاله بالاله مباح ال مالالرتبط بالالا مهالالدویت را گالالزارش کردهانالالد .نتالالای پالالژوهش
صمیمی ( )1390نشان میدهد ،مهدویت فقط یک موضوع اعتقادی نیست ،بلکه یک موضالوع

آموزشالالی و تربیتالالی نیالالز بالاله شالالمار مالالیرود کالاله آ الالار و نتالالای خالالود را در قالالالب ابعالالاد فکالالری ،روحالالی و
عاطفی ،اخالقی ،و عملی نشان میدهد .پژوهش مرزوقی ( )1387با معرفی رویکرد منجیگرا به

عنالوان فلسالفه انتظالالار فالرج ،تأ کیالالد مالیکنالالد کاله از منظالالر باورهالای اسالالالمی باله ویالالژه شالیعه ،رویکالالرد

منجالالیگالالرا بایالالد جهالالت گیری کالالالن و غالالالب برنامالالههای آموزشالالی و درسالالی تربیالالت دینالالی در نظالالام
سال دهم ،شمططاره  ،37بهار 1395

آموزش و پرورش باشد؛ زیرا این رویکرد از جمله ارزشمندترین و اساسیترین سرمایههای معنوی

و منطب با گرایشهای فطری انسان است ،بیان میکند تربیت مهدوی ناظر بر مجموعه تدابیر
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دانشآمالوزان اسالت .در راسالالتای تحقال ایالن هالالدف مهالم ،کالارکرد و رسالالالت اصاللی نظالام آمالالوزش و

و اجتماعی است که ضمن حفظ و صیانت از آن ،باید اقدام باله گسالترش و انتقالال مطلالوه آن باله

نسال جدیالالد ،بالالهویالالژه دانشآمالالوزان کالالرد .بنالالابراین تالالالش بالالرای درونالالی کالالردن و نهادینالاله سالالاختن
فرهن

مهدویت باید به عنوان یک اولویت اساسی و مهم در برنامههای آموزشی و درسالی مالورد

توجه قرار گیرد .صمدی ( )1386با بیان اینکه اعتقاد به منجی و مصلح جهانی ایالدهای فرا گیالر
و اقالالدامات سالالنجیده و مالالنظم فرهنگالالی ب الالرای پالالرورش و تقویالالت ایمالالان و باورهالالای مه الالدوی در
پرورش در دو حیطه تبیالین و تالروی بایالد مالورد بررسالی قالرار گیالرد .حیطاله تبیالین ،ایجالاد آ گالاهی و

بصالالیرت در دانشآمالالوزان نسالالبت بالاله امالالام زمالالان

و رسالالالت وی در برپالالایی حکومالالت جهالالانی در

ابعاد مختلف است که الزمه موفقیت در آن ،بازنگری در دو بخش اساسی برنامالههای آموزشالی و

درسالالی شالالام محتالالوا 1و روشهالالای تالالدری

 2اسالالت .اسالالتفاده از زبالالان روز دنیالالا ،توجالاله بالاله سالالطح

تواناییها و ظرفیتهای یادگیری امروز در چنین قالب و چارچوبی مطرح میشوند.

نظالالام آمالالوزش و پالالرورش ،در حیطالاله تالالروی  ،بایالالد نسالالبت بالاله ایجالالاد ادبیالالات جدیالالد در تبیالالین و

انتشالالار معالالارف دینالالی بالالهویالالژه در زمینالاله مهالالدویت اقالالدام کنالالد .در ایالالن راسالالتا ،الزم اسالالت گفتمالالان و

ادبیالالات تبلیغالالی نهادهالالای فرهنگالالی و آموزشالالی از جملالاله مالالدارس و دانشالالگاهها در تشالالریح مباح ال

مهالالدویت جهالالت گیری و سالالازمان یابالالد .عیسالالینیالالا ( )1387بالالا بیالالان نقالالش و اهمیالالت مهالالدویت در
فراهم کردن تحق حکومت جهانی توسط امام زمان

به تشریح و تبیین دکترینهای مرتبط

با فلسفه مهدویت (دکترین قیام طبیعی ،دکترین عدل مبتنالی بالر علالم امالام و دکتالرین مبتنالی بالر

قابلیالت اجتمالاعی) مالیپالالردازد .صالالحی ( )1386در پژوهشالی بالاله مفهومشناسالی اصالول تربیتالالی و

جایگاه آنها در نظام تربیتی مهالدوی پرداختاله و بالر اسالاس آیالات و روایالات اهالداف نظالام تربیتالی

مهالدوی را معرفالالی کالرده اسالالت .گالودرزی ( )1386معتقالالد اسالت آموزههالالای مهالدویت مثال معرفالالت
( )1382در پژوهشالالی ،الگالالویی را بالالرای آمالالوزش دینالالی جوانالالان و نوجوانالالان دوره متوسالالطه معرفالالی
کردهاند .موسیپور ( )1382به بررسی تحالوالت برناماله درسالی آمالوزش دینالی دوره ابتالدایی ایالران

پرداخته و بیان کرده که در مجموع ،ا گرچه برنامههای آموزش دینی دوره ابتدایی رونالدی رو باله

بهبود داشتهاند ،اما با وضع مطلوه فاصله دارند و نیازمند بازنگری و اصالح هستند .حسالنزاده

( )1382به نقش نهادهای آموزشی در انتقال ارزشهای اجتماعی و فرهنگی پرداخته و معتقد است
نهادهای آموزشی هر کشور در انتقال ارزشها ،سنتها و هنجارهای اجتماعی نقشی مهم دارد.
جالالالروی

 3و تال الالوبیین 4در گالالالزارش تحقی ال ال  )2007( 5 SAICبیالالالان نمال الالودهانالالالد کال الاله تأ کیالالالد بال الالر

اس الالالم در تم الالام کتاهه الالای درس الالی م الالدارس ای الالران وج الالود دارد .برخ الالی از پژوهش الالگران همچ الالون

تیسال ال الالدل ،)2003( 6م ال ال الالک دونالال ال الالد ،)2002( 7می ال ال الالدگلی و انال ال الالدرمان ،)2003( 8ریب ال ال الالا)1997( 9

1. Content

2. Teaching Methods

تحلیل راهکارهای مؤثر بر نهادینهسازی فرهنگ مهدویت در برنامه درسی ...

امام عصر

و انتظار بر تعلیم و تربیت ا رگذاری قاب مالحظهای دارد .مهرمحمدی و صالمدی

3. Groiss

4. Thoobian

5. Science Applications International Corporation
6. Tisdell

7. Macdonald

8. Midgley & Anderman
9. Ryba
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آیزنر )1994( 1و نیمی و جون )1993( 2نشان میدهند که آموزش ارزشها از طریال برنامالههای

درسی بسیار مر ر است .بنابراین مدارس باید بالا تالدوین برناماله درسالی باله پالرورش و رشالد باورهالا،
نگرشها و رفتارهایی بسردازد که نس نو را قادر سازد جامعهای بهتر ایجاد کنند.

در مجمال الالوع ،مطالال الالب یادشال الالده نشال الالان دهنال الالده جایگال الالاه و اهمیال الالت مهدویتانال الالد .از ایال الالنرو

برنامالالهریالالزان آموزشالالی و درسالالی بایالالد بالالرای تبیالالین و تالالروی آن اقالالدامات مقتضالالی معمالالول دارنالالد.
بالدیهی اسالت نظالام آمالوزش و پالرورش کشالور بایالد تالشهالای منسالجم و سالاختارمند خالود را بالالرای
شناسالالالایی و پیالالالاده سالالالاختن راهکارهالالالای مناسالالالب نهادینهسالالالازی فرهنال ال

مهالالالدویت در قالالالالب

برنامالههای آموزشالالی و درسالی طراحالالی ،تالدوین و اجالالرا کنالد .در ایالالن راسالتا بالالرای آمالوزش و پالالرورش
وظالایف و فعالیتهالالای مختلفالالی مطالرح شالالده اسالالت .مهمتالرین وظالالایف و فعالیتهالالای آمالالوزش و
پرورش از نظر سازمانی در سه دسته؛ وظایف آموزشی ،پرورشالی و پژوهشالی تقسالیم شالده کاله ایالن

وظالالایف اهالالداف مصالالوه هشالالت گانه شالالورای عالالالی آمالالوزش و پالالرورش ( 103هالالدف) را نیالالز در خالالود

جای داده است (صافی .)1384 ،این پژوهش پ
راهکارهای مر ر در نهادینهسازی فرهنال

از مطالعه منالابع نظالری و پیشالینه پژوهشالی

مهالدویت را در ساله نالوع آموزشالی ،پرورشالی و پژوهشالی

مورد بررسی و تحقی قرار داده و میزان تأ یر هالر یالک از راهکارهالا را از نظالر دبیالران دوره متوسالطه
بیان کرده است.
روش

با توجه به ماهیت و اهداف پژوهش ،روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی _ پیمایشی است و

سال دهم ،شمططاره  ،37بهار 1395
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تالالالالش شالالالده دیالالالدگاههای دبیالالالران دوره متوسال الالطه شالالالهر اصالالالفهان دربالالالاره راهکارهالالالای مال الالر ر در
نهادینهس الالازی فرهنال ال

مه الالدویت ،تش الالریح و توص الالیف ش الالود؛ از ای الالنرو از ن الالوع توص الالیفی اس الالت.

همچنالالین ب الاله دلیال ال این کالاله ب الاله بررسال الی دیالالدگاههای دبی الالران م الالیپالالردازد ،از ن الالوع پژوهشه الالای
پیمایشی به شمار میرود .رویکرد پژوهش نیز کاربردی بوده است.

جامعه آماری ،شام همه دبیران دوره متوسالطه شالهر اصالفهان در سالال تحصالیلی 1393-94

است که ب الال الغ بر  4413نف الرند .نم الونه آمال الاری این پژوه الش با استفاده از فرمال الول

��� �Z �2
�
�
�� n
�
� � �
2

محاسبه شد و  165نفر برآورد گردید کاله در ایالن فرمالول  nبالرآورد نموناله �،سالطح خطالا کاله برابالر 5

درصد در نظر گرفته میشود z ،مقدار احتمال نرمال استاندارد که با توجه باله سالطح اطمینالان 95

1. Eisner

2. Niemei & Junn

درصد برابر بالا  �،1/96پالیشبالرآورد انحالراف معیالار و برابالر  0/667و� دقالت احتمالالی مطلالوه و

برابالالر  0/1بالالوده اسالالت .روش نمونالاله گیری ،طبقالالهای متناسالالب بالالا حجالالم اسالالت .بالالر ایالالن اسالالاس بالالر

حسب درصدهای جامعه دبیران دوره متوسطه شهر اصفهان ،تعالداد نمونالۀ هالر طبقاله ،مشالخ
و سالس

بالاله شالالیوه تصالالادفی ،تعالالداد نمونالاله یادشالالده از واحالالدهای آموزشالالی دوره متوسالالطه انتخالالاه

گردیده است.

جدول  .1جامعه و نمونه آماری پژوهش
نواحی

507
642
986
1016
849
413
4413

19
24
36
38
32
16
165

 .1ابزار اندازه گیری

ابالالزار گالالردآوری دادههالالا ،پرسالالشنام الۀ محق ال سالالاخته اسالالت .در راسالالتای شناسالالایی راهکارهالالای

مالالر ر نهادینهس الالازی فرهنال ال

مهالالدویت در برنام الاله درس الالی دوره متوسالالطه و ب الاله منظ الالور گ الالردآوری

دادههای مورد نیاز ،پرسشنامه محق ساخته بر اساس مطالعه و بررسی مبالانی نظالری و سالواب

پژوهشی طراحی شده است .پرسشنامه یادشالده ،ساله حالوزه آموزشالی ،پرورشالی ،پژوهشالی و 27

گویه را دربر می گیرد.

بالرای حصالالول اطمینالالان از روایالی 1،حوزههالالای تعیالالین شالده (آموزشالالی ،پرورشالالی ،پژوهشالالی) در

اختیار گروهی از صاحبنظران در عرصه مهدویت و همچنین برنامه درسی گذارده شالد و از آنهالا

خواسته شد ،حوزهها را به لحاظ درجه تناسب با مفالاهیم مالرتبط بالا مهالدویت در طیفالی از یالک تالا

پن ارزشگذاری کنند .برایند بررسی نتای ارزشگذاریهای آنان تأیید حوزههای تعیین شده با
ارزش میالالانگین  4/3از  5بالالوده اسالالت .افالالزون بالالر ایالالن ،در فراینالالد سالالاخت ابالالزار ،بالالرای اطمینالالان از
وجالالود روایالالی صالالوری و محتالالوایی ابالالزار ،دیگرب الالار از نظالالر متخصصالالان اسالالتفاده شالالد .فالالرم اولی الاله
پرس الالشنام الاله _ ک الاله ش الالام راهکاره الالای آموزش الالی ،پرورش الالی و پژوهش الالی نهادینهس الالازی فرهنال ال

مهدویت در مدارس بود _ برای تغییالر و اصالالح ،بالار دیگالر در اختیالار صالاحبنظالران و متخصصالان
1. Validity

تحلیل راهکارهای مؤثر بر نهادینهسازی فرهنگ مهدویت در برنامه درسی ...

ناحیه 1
ناحیه 2
ناحیه 3
ناحیه 4
ناحیه 5
ناحیه ( 6جی)
جمع

جامعه آماری

نمونه آماری
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یادشده قرار گرفت که پ

از اعمال دیدگاههای آنها ،پرسشنامه محق ساخته پژوهش بالا 27

گویه بر روی طیف پن درجهای لیکالرت (خیلالی زیالاد ،زیالاد ،متوسالط ،کالم ،خیلالی کالم) تهیاله شالد.

پای الایی 1پرسالالشنامه در دو مرحلالاله مالالورد بررس الی قالالرار گرفالالت .در مرحل الۀ نخسالالت ،پ ال

از اجالالرای

مقالالدماتی 2از طری ال تکنی الک آمالالاری آلفالالای کرونبالالا  0/91تعیالالین ش الد ک اله نشالالان دهنالالده پای الایی
مناسالب ابالزار اسالت .آن گالاه پال

از اجالرای نهالایی پرسالشنامه ،بالار دیگالر از طریال تکنیالک آمالاری

آلفای کرونبا  0/89تعیین شد که نشان دهنده پایایی مناسب ابزار است.
 .2روشهای تجزیه و تحلیل دادهها

برای پاسخگویی به سرالهای پژوهش ،از آمالار توصالیفی و اسالتنباطی اسالتفاده شالد .در سالطح

توصیفی ،پ

از ارائه فراوانی پاسخهای به دست آمده بالا بهره گیالری از ارزشهالای عالددی اعطالا

شالالده بالاله فراوانیهالالا ،میالانگین پاسالالخهای بالاله دسالالت آمالالده محاسالالبه گردیالالد و از آمارهالالای توص الیفی

مناسالالب مث ال فراوان الی ،درصالد ،می الانگین و انحالالراف معیالار بالالرای توص الیف نتالالای اسالالتفاده شالالد .در

سطح استنباطی نیز ابتالدا نرمالال بالودن توزیالع نمالرات از طریال آزمالون کولموگالوروف _ اسالمیرنوف

3

بررسی گردید و با توجه به توزیع نرمالال نمالرات از آزمونهالای آمالاری پارامتریالک مناسالب همچالون

تی تک نمونهای ،تی مستق  ،آزمون فریدمن ،آزمون تحلیال واریالان
فرم  20استفاده شد.

در محالیط نالرمافالزار Spss

یافتههای پژوهش
در ایال الن بخ الالش ،نت الالای بررس الالی س الالرالهای پ الالژوهش ب الاله تفکیال الک در چه الالار قس الالمت تش الالریح

سال دهم ،شمططاره  ،37بهار 1395
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شده است:

نتایج سؤال اول

از نظالالران دبیالالران دوره متوسالالطه ،راهکارهالالای آموزشالالی نهادینهسالالازی فرهنالال

برنامه درسی مدارس به چه میزان مر رند؟

مهالالدویت در

برای دستیابی به پاسخ این سرال ،نه گویه در پرسشنامه قرار گرفته که در اداماله ابتالدا نتالای

توصیفی و سس

نتای استنباطی بررسی شود.

نتاایج توصایفی :در اینجالا باله کمالک یالک جالدول ،جمالعبنالدی ارزیالابی پاسالخگویالان نسالبت باله
1. Reliability

2. Pilot study

3. Kolmogorov- Smirnov

گویههای این سرال ،بررسی میشود.
جدول  .2جمعبندی ارز یابی پاسخگویان نسبت به گویههای سؤال اول پژوهش

ف اوانی

2

3

10

38

112

رص

1/2

1/8

6/1

23/0

67/9

ف اوانی

6

7

15

42

95

رص

3/6

4/2

9/1

25/5

57/6

ف اوانی

5

8

20

49

83

رص

3

4/8

12/1

29/7

50/3

ف اوانی

3

14

27

48

73

رص

1/8

8/5

16/4

29/1

44/2

ف اوانی

12

11

23

48

71

رص

7/3

6/7

13/9

29/1

43

ف اوانی

11

3

35

29

87

رص

6/7

1/8

21/2

17/6

52/7

ف اوانی

6

4

52

16

87

رص

3/6

2/4

31/5

9/7

52/7

گویه مطر ح شده

 .1ط ر ر ر ر ر ر ر مفر ر ر ر ر ر ررا ی
تص ر ر ر ررا و
مص ر ر ر ررا
مؤلف ر رره ای مر بر ر ر برر رره
ر
ف نر ر ر ر مهر ر ر ر
کتاب ای رسی
 .2ر ر ررا کر ر ر ر ن از افر ر ر ر ا
مشهور ر حوزه مه
ر حر ر ر ر ر ر رری ترر ر ر ر ر ر ر
متناسر ر ر ب ر ررا محتر ر ر ای
رسی کالس
 .3مالحظ ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رره
فعالی ر ر ر ررای عملر ر ر رری
مر ر ر ر ر ت ب ر ر ر ررا ف نر ر ر ر ر
و ارائر ر رره آن ر
مه ر ر ر
کرر ر ررالس ر ا زشرر ر رریاب
پیش ف تحصیلی
 .4انتقر ر ررا تجربیر ر ررا و
خرراط ا انشآمرروزان از
م اح ر ر ر ر مرر ر ر ر ت بر ر ر ررا
برره عنر ان الگر
مهر
ب ای سا انشآموزان
 .5آشناسر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررا ی
انشآم ر ر ر ر ر ر ر رروزان برر ر ر ر ر ر ر ررا
سر ر ر ررا ای ا نت نت ر ر ر ری
مر ر ر ر ر ت ب ر ر ر ررا م ضر ر ر ر ر
مه
 .6افزا ش ت انا علمری
بیر ان بر ای پاسر گررو
ب ر ر ر ر ر ر ر ر رره س ر ر ر ر ر ر ر ر ررؤا ای
انشآمر ر ر ر رروزان بر ر ر ر رراره
مه
 .7تأ کیر ر ر ر مر ر ر ر ارس بر ر ر ر
پرر ررر ر تفکر ر ر تحلیلرر رری
انشآمررروزان ب ر ر ای رک و
ف ن مه
پذ

4/55

4/29

4/19

4/05

3/94

4/08

4/05

تحلیل راهکارهای مؤثر بر نهادینهسازی فرهنگ مهدویت در برنامه درسی ...

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی
زیاد

میانگین
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خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

ف اوانی

7

11

27

65

خیلی
زیاد

55

رص

4/2

6/7

16/4

39/4

33/3

ف اوانی

5

5

8

50

97

رص

3

3

4/8

30/3

58/8

6

7

24

43

85

3/6

4/2

14/5

26/1

51/5

گویه مطر ح شده

 .8را نمرررا و ر ر ا
انشآمر ر ر ر ر رروزان بر ر ر ر ر ر ر ای
انتخراب وسرتان پا نر
به ف ن مه
بی ان و
 .9نقش الگو
کر ررا ر اج ا ر ر م رسر رره و
تطاب گفترار و کر ار آن را
با ف ن مه
مجم

میانگی
ف اوانی
رص

میانگین

3/91

4/39

4/16

فراوانالی و درصالالد گویالههای ایالالن سالرال در جالالدول باله تفکیالک آمالده اسالالت .بیشالترین میالانگین

( )4/55مربالالوط بالاله گویالاله ( 1طالالرح مفالالاهیم ،مصالالادی  ،تصالالاویر و مرلفالالههای مربالالوط بالاله فرهن ال

مهالالدویت در کتاههالالای درسالالی) و کمتالالرین میالالانگین ( )3/91مربالالوط بالاله گویالاله ( 8راهنم الالایی و

هدایت دانشآموزان برای انتخاه دوستان پایبند به فرهن

مهدویت) است.

 7/8درصد از پاسخ گویان معتقدنالد راهکارهالای آموزشالی نهادینهسالازی فرهنال

مهالدویت در

 14/5درصد از پاسخ گویان معتقدند راهکارهای آموزشی نهادینهسالازی فرهنال

مهالدویت در

 77/6درصد از پاسخ گویان معتقدند راهکارهای آموزشی نهادینهسازی فرهن

مهالدویت در

مدارس به میزان کم و خیلی کم مر رند.
مدارس به میزان متوسط مر رند.
سال دهم ،شمططاره  ،37بهار 1395
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مدارس به میزان زیاد و خیلی زیاد مر رند.

می ال الانگین وزن ال الی  4/16از  5نشال الالان مال الالیدهال الالد پاسال الالخ گویان معتقدنال الالد راهکارهال الالای آموزشال الالی

نهادینهسازی فرهن

مهدویت در مدارس به میزان زیاد مر رند.

نتایج استنباطی :از آنجا که نرمال بودن توزیع نمرات به کمک آزمالون کالالموگرف _ اسالمیرنف

تأیید شد ،از آزمونهای پارامتریک و در اینجا از آزمون  tتکنمونهای استفاده میکنیم.
جدول شماره  .3نتایج آزمون  tتکنمونهای ،مقایسه میانگین با میانگین فرضی ()m=3
میانگین فرضی

3

میانگین

4/16

انحراف معیار

0/309

t

48/279

درجه آزادی

164

سطح معناداری
<0/0005

نتای جدول نشان میدهد بر اساس تحلی استنباطی مقدار سطح معناداری برابالر <0/0005

اسالالت و چالالون ایالن مقالالدار کوچالالکتالالر از  0/01اسالالت ،تفالالاوت مشالالاهده شالالده از نظالالر آمالالاری در سالالطح

اطمینان  99درصد معنادار قرار دارد .به عبارت بهتر ،پاسخ گویان معتقدنالد راهکارهالای آموزشالی

نهادینهسازی فرهن

مهدویت در مدارس به میزان بیشتر از متوسط (زیاد) مر رند.

نتایج سؤال دوم

مهالالدویت در

از نظالالران دبیالالران دوره متوسالالطه ،راهکارهالالای پرورشالالی نهادینهسالالازی فرهن ال

برنامه درسی مدارس به چه میزان مر رند؟

برای دستیابی به پاسخ این سرال 11 ،گویه در پرسشنامه قرار گرفته که در اداماله ابتالدا نتالای

توصیفی و سس

نتای استنباطی بررسی میشود.

نتاایج توصایفی :در اینجالا باله کمالک یالک جالدول ،جمالعبنالدی ارزیالابی پاسالخ گویان نسالبت باله

گویههای این سرال مورد بررسی قرار میگیرد.

جدول  .4جمعبندی ارز یابی پاسخگویان نسبت به گویههای سؤال دوم پژوهش

 .10ن ر ر ررا گ ر ر ررذا ی ک ر ر ررالس
نمازخانر ر ر ر ر رره آزما شر ر ر ر ر ررگاه
و کارگاه ر ر ررای م ر ر ر ارس بر ر رره
نرر ر ررا امر ر ر ررا زمرر ر رران ر ر ر ررا
اس ررامیای ک رره ب ررا مهر ر
ارت ا ار .
 .11تجلیر و تکرر از بیر ان
نر ه
و انشآمرروزان تررر
بره عنر ان
ف نر مهر
الگ و نم نه
 .12ب گر ر ر ر ررزا ی مسر ر ر ر ررابقا
زشرری مر اه بررا ب نامرره ای
نها نهسر ر ر ر ررا ی ف ن ر ر ر ر ر
مه
 .13ب گرر ر ر ررزا ی مسر ر ر ر ررابقا
نری و ت غی انشآمروزان
به خلر آثرار نرری مر ت برا
ف ن مه
 .14خ ان ر ر ر ر ر ر ر ن مسر ر ر ر ر ر ررتم
بخش ر ررای ک تر رراه از عر ررای
ن به ر م اس ای مختلف
مث ر ر ر نمر ر رراز جماع ر ر ر ر ر ررا
ص حگاه انشآموزان

17

22

36

64

13/3

21/8

38/8

35

69
41/8

ف اوانی

26

رص

15/8

10/3

ف اوانی

20

26

15

رص

12/1

15/8

9/1

21/2

ف اوانی

22

11

28

39

65

رص

13/3

6/7

17

23/6

39/4

ف اوانی

24

22

14

39

66

رص

14/5

13/3

8/5

23/6

40

ف اوانی

15

30

16

39

65

رص

9/1

18/2

9/7

23/6

39/4

3/58

3/65

3/69

تحلیل راهکارهای مؤثر بر نهادینهسازی فرهنگ مهدویت در برنامه درسی ...

گویه مطر ح شده

خیلی
کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی
زیاد

میانگین

3/61

133
3/66

گویه مطر ح شده

سال دهم ،شمططاره  ،37بهار 1395
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 .15فضاسر ررا ی ن من انر رره
محررری م ر ر ارس بر ررا آ ر ررا
وا ر ر ررا تصر ر ررا و کر ر ررال
بزرگر ر ر رران بر ر ر رراره ف ن ر ر ر ر
مه
 .16تش ر ررکی گ ر ررروه س ر رررو و
نم ر ر ررا ش انشآم ر ر ررو ی ب ر ر ررا
و اج ای
مه
محو
آن ر م رسه
 .17به ه گیررری از رسررانه ای
ص ر ر تی و تصر ررو ری (فر رریل
مسرررتن م سررریقی و )...برررا
ر
مض ر ر ر ر ررامی مهر ر ر ر ر ر
م ارس
 .18نر اخت زنر مهر
ر مر ر ر ر ارس ت سر ر ر ر افر ر ر ر ا
ای
مختل ررف ر مناسر ر
ژه
 .19باز ر از نما شررگاه ای
بررا
نررری ف ن ر مه ر
افرررزا ش ذ ق نر ررری
رر
انشآموزان ر ا حوزه
 .20ع ر ر ر ر از ن من ر ر ر ر ان
و به نمرا ش
ع صه مه
گذاشررت آثررار نررری آن ررا ر
م رسه
مجم

خیلی
کم

کم

متوسط

زیاد

23

17

35

خیلی
زیاد

64

10/3

21/2

38/8

36

65
39/4

ف اوانی

26

رص

15/8

13/9

ف اوانی

30

25

9

رص

18/2

15/2

5/5

21/8

ف اوانی

2

6

42

70

45

رص

1/2

3/6

25/5

42/4

27/3

ف اوانی

19

31

43

30

42

رص

11/5

18/8

26/1

18/2

25/5

ف اوانی

10

9

48

55

43

رص

6/1

5/5

29/1

33/3

26/1

ف اوانی

2

19

43

52

49

رص

1/2

11/5

26/1

31/5

29/7

18

20

27

42

58

10/9

12/1

16/4

25/5

35/2

میانگی
ف اوانی
رص

میانگین

3/53

3/49

3/91

3/27

3/68

3/77

3/62

فراوانالی و درصالالد گویالههای ایالالن سالرال در جالالدول باله تفکیالک آمالده اسالالت .بیشالترین میالانگین

( )3/91مربالالوط بالاله گویالاله ( 17بهره گیالالری از رسالالانههای صالالوتی و تصالالویری ماننالالد فالالیلم ،مسالالتند،

موسیقی و ...با مضامین مهدویت در مالدارس) و کمتالرین میالانگین ( )3/27مربالوط باله گویاله 18
(نواختن زن

مهدویت در مدارس توسط افراد مختلف در مناسبتهای ویژه) است.

 23/0درصد از پاسخ گویان معتقدند راهکارهای پرورشی نهادینهسازی فرهنال

مدارس به میزان کم و خیلی کم مر رند.

مهالدویت در

 16/4درصد از پاسخ گویان معتقدند راهکارهای پرورشی نهادینهسازی فرهنال

مهالدویت در

 60/7درصد از پاسخ گویان معتقدند راهکارهای پرورشی نهادینهسازی فرهنال

مهالدویت در

مدارس به میزان متوسط مر رند.

مدارس به میزان زیاد و خیلی زیاد مر رند.

می ال الانگین وزن ال الی  3/62از  5نشال الالان مال الالیدهال الالد پاسال الالخ گویان معتقدنال الالد راهکارهال الالای پرورشال الالی

نهادینهسازی فرهن

مهدویت در مدارس به میزان زیاد مر رند.

نتایج استنباطی :از آنجا که نرمال بودن توزیع نمرات به کمک آزمالون کالالموگرف _ اسالمیرنف

تأیید شد ،از آزمونهای پارامتریک و در اینجا از آزمون  tتکنمونهای استفاده میکنیم.
جدول  .5نتایج آزمون  tتکنمونهای ،مقایسه میانگین با میانگین فرضی ()m=3
میانگین

میانگین فرضی

3/62

3

انحراف معیار

0/555

درجه آزادی

t

14/388

سطح معناداری
<0/0005

164

اسالالت و چالالون ای الن مقالالدار کوچالالکتر از  0/01اسالالت ،تفالالاوت مشالالاهده شالالده از نظالالر آمالالاری در سالالطح

اطمینالان  99درصالالد معنالالادار اسالالت .بالاله عبالالارت بهتالالر ،پاسالالخ گویان معتقدنالالد راهکارهالالای پرورشالالی

نهادینهسازی فرهن

مهدویت در مدارس به میزان بیشتر از متوسط مر رند.

نتایج سؤال سوم

مهالالدویت در

از نظالالران دبیالالران دوره متوسالالطه راهکارهالالای پژوهشالالی نهادینهسالالازی فرهن ال

برنامه درسی مدارس به چه میزان مر رند؟

برای دستیابی به پاسخ این سرال 7 ،گویه در پرسشنامه قرار گرفتاله کاله در اداماله ابتالدا نتالای

توصیفی و سس

نتای استنباطی مورد بررسی قرار میگیرد.

نتای توصیفی :در اینجا باله کمالک یالک جالدول ،جمالع بنالدی ارزیالابی پاسالخ گویان نسالبت باله

گویههای این سرال مورد بررسی قرار میگیرد.

جدول  6جمع بندی ارز یابی پاسخگویان نسبت به گویههای سؤال سوم پژوهش
گویه مطر ح شده

 .21ب گررزا ی مسررابقا علمرری
 پژو شر ری ر قالر ر ف اخر ر انآثررار ر ابعررا مختلررف ف ن ر
مه

خیلی
کم

ف اوانی

15

رص

9/1

کم

متوسط

زیاد

29

38

33

خیلی
زیاد

50

17/6

23

20

30/3

میانگین

3/45

تحلیل راهکارهای مؤثر بر نهادینهسازی فرهنگ مهدویت در برنامه درسی ...

نتای جدول نشان میدهد بر اساس تحلی استنباطی مقدار سطح معناداری برابالر <0/0005
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گویه مطر ح شده

22

47

30

52

28/5

18/3

31/5

42

49
29/7

ف اوانی

14

رص

8/5

13/3

ف اوانی

12

30

32

رص

7/3

18/2

19/4

25/5

ف اوانی

8

47

33

32

45

رص

4/8

/5
28

20

19/4

27/3

ف اوانی

5

14

44

42

60

رص

3

8/5

26/7

25/5

36/4

ف اوانی

12

18

22

41

72

رص

7/3

10/9

13/3

24/8

43/6

ف اوانی

14

17

15

47

72

رص

8/5

10/3

9/1

28/5

43/6

12

25

33

38

57

7/3

15/2

20

23

34/5

3/51

3/52

3/36

3/84

3/87

3/88

سال دهم ،شمططاره  ،37بهار 1395

 -22ف ا سا ی امکان تهیه و
تو رر ررع نشرر ررر ه برر ررا محو ر ر ر
ت سر ر ر ر
ف نر ر ر ر مهر ر ر ر
انشآموزان م رسه
 -23تشکی جلسا پ سرش
و پاس ر ر جه ر ر زمینهسر ررا ی
پژو ش ر حوزه ع امر و م انرع
گ ا ش به ف ن مه
 -24غنیسا ی منابع ف ن
رکتابخانرره م ر ارس
مه ر
ب ر رره منظ ر ررور تس ر ررهی پ ر ررژو ش
انشآمو ی
 -25گررروه بنرر ی انشآم رروزان
ت س ر ر ر ر بی ر ر ر ر ان و وا گر ر ر ررذا ی
پر ژه ررای تحقیق رراتی کالس رری
به آن ا
ر زمینه مه
 -26باز ر ر ر از کتابخان ر رره ای
بررا ر
تخصصرری مه ر
ت غی انشآموزان به پرژو ش
ر ا حوزه
 -27ارت ر ر ر ررا مر ر ر ر ر ارس ب ر ر ر ررا
پژو شر ررگ ان حر رروزه مه ر ر
جهر ر ر را نم ر ررا و ر ر ر ا
تحقیقرا انشآمررو ی ر ا ر
زمینه

خیلی
کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی
زیاد

میانگین

( )3/88مربوط به گویه ( 27ارتبالاط مالدارس بالا پژوهشالگران حالوزه مهالدویت جهالت راهنمالایی و

136

مهال الالدویت درکتابخانال الاله مال الالدارس بال الاله منظال الالور تسال الالهی پال الالژوهش

مجم

میانگی
ف اوانی
رص

3/63

فراوانالی و درصالالد گویالههای ایالالن سالرال در جالالدول باله تفکیالک آمالده اسالالت .بیشالترین میالانگین

هدایت تحقیقات دانشآموزی در ایالن زمیناله) و کمتالرین میالانگین ( )3/36مربالوط باله گویاله 24
(غنیسال الالازی منال الالابع فرهن ال ال

دانشآموزی) میباشد.

 22/5درصد از پاسخ گویان معتقدند راهکارهای پژوهشی نهادینهسازی فرهن

مدارس به میزان کم و خیلی کم مر رند.

مهدویت در

 20/0درصد از پاسخ گویان معتقدند راهکارهای پژوهشی نهادینهسازی فرهنال

مدارس به میزان متوسط مر رند.

مهالدویت در
مهالدویت

 57/5درصد از پاسالخ گویان معتقدنالد راهکارهالای پژوهشالی نهادینهسالازی فرهنال

در مدارس به میزان زیاد و خیلی زیاد مر رند.

میال الانگین وزنال الی  3/63از  5نش الالان م الالیده الالد ،پاس الالخ گویان معتقدن الالد راهکاره الالای پژوهش الالی

نهادینهسازی فرهن

مهدویت در مدارس به میزان زیاد مر رند.

نتای استنباطی :از آنجا که نرمال بودن توزیع نمرات به کمک آزمون کالالموگرف -اسالمیرنف

تأیید گردید از آزمونهای پارامتریک و در اینجا از آزمون  tتک نمونهای استفاده میکنیم.
جدول شماره  7نتایج آزمون  tتک نمونه ای ،مقایسه میانگین با میانگین فرضی ()m=3

میانگین فرضی

3

میانگین

3/65

انحراف معیار

0/368

t

32/630

درجه آزادی

339

سطح معناداری
<0/0005

 <0/0005است و چون این مقدار کوچکتر از  0/01است ،لذا تفاوت مشالاهده شالده از نظالر آمالاری

در سالطح اطمینالان  99درصالد معنالادار اسالت .بالاله عبالارت بهتالر ،پاسالخ گویان معتقدنالد راهکارهالالای
پژوهشالالی نهادینهسالالازی فرهن ال

مر رند.

مهالالدویت در برنامالاله درسالالی بالاله می الزان بیشالالتر از متوسالالط (زیالالاد)

نتایج سؤال چهارم

رتبالهبنالالدی میالالزان تالالأ یر هریالالک از راهکارهالای یادشالالده بالالر نهادینهسالالازی فرهنال

برنامه درسی مدارس بر اساس دیدگاههای دبیران دوره متوسطه چگونه است؟

مهالالدویت در
نتالالای

بالرای بررسالی ایالن سالالرال از آزمالون فریالدمن اسالالتفاده شالد .ابتالدا نتالالای توصالیفی و سالس

استنباطی مورد بررسی قرار گرفته است.

جدول  .8راهکارهای مؤثر بر نهادینهسازی فرهنگ مهدویت در برنامه درسی مدارس
راهکارهای مؤثر بر نهادینهسازی فرهنگ مهدویت

آموزشی
پر رشی
پژو شی

میانگین وزنی

4/21
3/63
3/62

میانگین رتبه

2/65
1/70
1/65

رتبه

1
2
3

نتالالای جالالدول یادشالالده ،می الانگین رتبالالههای هالالر راهکالالار را نشالالان مالالیدهالالد .هالالر چقالالدر می الانگین

رتبهها بزرگتر باشد ،آن راهکار بیشتر مر ر است .از اینرو «راهکار آموزشی» دارای باالترین رتباله
(تأ یر) و «راهکار پژوهشی» دارای کمترین رتبه (تأ یر) است.

تحلیل راهکارهای مؤثر بر نهادینهسازی فرهنگ مهدویت در برنامه درسی ...

نتالالای جالالدول نشالالان مالالیده الالد :بالالر اسالالاس تحلیالال اس الالتنباطی مقالالدار سالالطح معنالالاداری براب الالر
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نتااایج اسااتنباطی :در ای الن بخالالش ،بالاله کم الک آزمالالون فریالدمن مشالالخ

رتبههای راهکارهای مر ر بر نهادینهسازی فرهن

مالالیکن الیم ک اله «آی الا ب الین

مهدویت تفاوتی معنادار وجود دارد یا خیر؟»

جدول  .9خالصه اطالعات آزمون فر یدمن
سؤال

را کار ای مؤث ب نها نهسا ی ف ن

تعداد

165

مه

درجه آزادی

2

کای اسکوئر

106/930

سطح معناداری
<0/0005

نتای جدول نشان میدهد بر اساس تحلی استنباطی مقدار سطح معناداری برابالر <0/0005

است و چون این مقدار کمتالر از  0/01اسالت ،تفالاوت مشالاهده شالده بالین میالانگین رتبالههای وزنالی

راهکارهای مر ر بالر نهادینهسالازی فرهنال

مهالدویت از نظالر آمالاری در سالطح اطمینالان  99درصالد

معنادار است .به دیگر سخن ،بین رتبههای راهکارهای مختلالف تفالاوت معنالاداری وجالود دارد و

میانگین رتبهها یکسان نیست ،بلکه به ترتیب ذکر شده در جدول پیشین است.
نتیجهگیری

با توجه به حا کمیالت رویکالرد دینالی بالر نظالام آموزشالی کشالور مالا و این کاله ایجالاد و رشالد خصالال،

سجایا و رفتارهای دینی ،معنوی و اخالقی در دانشآموزان همواره یکی از مهمترین اولویتهالا و

جهت گیریهالالای دورههالالای مختلالالف تحصالالیلی اسالالت .تعیالالین این کالاله عمالالال در قالالالب برنامالالههای

موجود مدارس تالا چاله حالد باله آمالوزش فرهنال

توجه کرد ،از ضرورت زیادی برخوردار باشد.

مهالدویت در ابعالاد و اشالکال گونالا گون آن مالیتالوان

در این نوشتار ،ضمن توجاله باله نقالش مالدارس و برنامالههای درسالی در نهادینهسالازی فرهنال

سال دهم ،شمططاره  ،37بهار 1395

138

مهدویت ،میزان تأ یر هر یک از راهکارهای سه گانه آموزشی ،پرورشی و پژوهشی از منظر دبیران

دوره متوسالالطه شالالهر اصالالفهان بررسالالی و تحلیال شالالد و تبیالالین گردیالالد کالاله پالالرورش آنهالالا زمینالالههالالای
روانالالی را بالالرای عملیالالاتی سالالاختن فرهنالال

مهالالدویت در ابعالالاد و سالالطوح مختلالالف زنالالدگی فالالراهم

میسازد .پرداختن به راهکارهای تبیالین شالده باله صالورت پیوسالته و زنجیالریشالک  ،مالیتوانالد در
شخصیت دانشآموزان مر ر افتد و پیامدهایی را در ابعاد عاطفی ،اجتماعی و معنوی برای آنان

پدید آورد .نتای به دست آمده از بررسی سرالهای پژوهش نشان میدهد:
 .1راهکارهای آموزشی با میانگین ( 4/16از  )5بر نهادینهسازی فرهن

مهدویت در مدارس

به میزان زیاد مر رند .این یافته از نظر آمالاری در سالطح اطمینالان  99درصالد نیالز معنالادار اسالت .از

بین راهکارهای به دست آمده به ترتیب «طرح مفاهیم ،مصادی  ،تصالاویر و مرلفالههای مربالوط

بالاله فرهن ال

مهالالدویت در کتاههالالای درسالالی»« ،نقالالش الگالالویی دبیالالران و کالالادر اجرایالالی مدرسالاله و

تطاب گفتار و کردار آنها با فرهن

مهالدویت»« ،یالاد کالردن از افالراد مشالهور در حالوزه مهالدویت در

حین تدری

متناسب با محتوای درسی کالس»« ،مالحظه فعالیتهای عملی مرتبط با فرهن

مهدویت و ارائه آن در کالس در ارزشالیابی پیشالرفت تحصالیلی»« ،افالزایش توانالایی علمالی دبیالران

بالالرای پاسالالخ گویی بالاله سالالرالهای دانشآمالالوزان دربالالاره مهالالدویت»« ،انتقالالال تجربیالالات و خالالاطرات
دانشآمال الالوزان از مباح ال ال مال الالرتبط بال الالا مهال الالدویت بال الاله عنال الالوان الگال الالو بال الالرای سال الالایر دانشآمال الالوزان»،
«تأ کید مدارس بر پرورش تفکالر تحلیلالی دانشآمالوزان بالرای درک و پالذیرش فرهنال

مهالدویت»،

«آشناسالالازی دانشآم الالوزان بالالا س الالایتهای اینترنتالالی م الالرتبط بالالا موض الالوع مهالالدویت»« ،راهنم الالایی
و هالالدایت دانشآمالالوزان بالالرای انتخالالاه دوسالالتان پایبنالالد بالاله فرهن ال

مهالالدویت» قالالرار مالالیگیرنالالد.

ماهیالت پالالژوهش بالاله گوهنالالهای اسالالت کالاله بررسالالی همخالالوانی نتالالای آن بالالا پژوهشهالالای پیشالالین را
امکانپذیر نمیسازد.

 .2راهکاره الالای پرورش الالی ب الالا می الالانگین ( 3/62از  )5ب الالر نهادینهس الالازی فرهنال ال

مه الالدویت در

مدارس به میزان زیاد مر رند .ایالن یافتاله از نظالر آمالاری در سالطح اطمینالان  99درصالد نیالز معنالادار

(فالیلم ،مسالالتند ،موسالیقی و )...بالالا مضالامین مهالالدویت در مالدارس»« ،دعالالوت از هنرمنالدان عرصالاله

مهدویت و به نمایش گذاشتن آ ار هنری آنان در مدرساله»« ،برگالزاری مسالابقات ورزشالی همالراه بالا

برنامههای نهادینهسازی فرهن

مهدویت»« ،بازدید از نمایشگاههای هنری فرهن

مهالدویت

با هدف افزایش ذوق هنری دانشآمالوزان در ایالن حالوزه»« ،خوانالدن مسالتمر بخشهالای کوتالاه از

دعالالای ندبالاله در مراسالالمهای مختلالالف مث ال نمالالاز جماعالالت یالالا صالالبحگاه دانشآمالالوزان»« ،تجلی ال و

تکالالریم از دبیالالران و دانشآمالالوزان تالالروی دهنالالده فرهنالال

مهالالدویت بالاله عنالالوان الگالالو و نمونالاله»،

«برگ الالزاری مس الالابقات هن الالری و ترغی الالب دانشآم الالوزان ب الاله خلال ال آ الالار هن الالری م الالرتبط ب الالا فرهنال ال

مهدویت»« ،نامگذاری کالس ،نمازخانه ،آزمایشگاه و کارگاههای مدارس به نام امام زمالان

و

یا نامهای مرتبط با مهدویت»« ،فضاسازی هنرمندانه محیط مدارس با آیالات ،روایالات ،تصالاویر
و کالم بزرگان درباره فرهن

مهدویت»« ،تشکی گروه سرود و نمایش دانشآموزی بالا محوریالت

مهالدویت و اجالالرای آن در مدرسالاله»« ،نالواختن زنال

مهالالدویت در مالدارس توسالالط افالالراد مختلالالف در

مناسبتهای ویژه» قرار میگیرند .ماهیت پژوهش به گونهای است که بررسی همخالوانی نتالای
آن با پژوهشهای پیشین را امکانپذیر نمیسازد.

 .3راهکارهالالای پژوهشالالی بالالا میالالانگین ( 3/63از  )5بالالر نهادینهسالالازی فرهنالال

مه الالدویت در

مدارس به میزان زیاد مر رند .ایالن یافتاله از نظالر آمالاری در سالطح اطمینالان  99درصالد نیالز معنالادار

است .از بین راهکارهای به دست آمده به ترتیب «ارتباط مدارس با پژوهشگران حوزه مهالدویت

تحلیل راهکارهای مؤثر بر نهادینهسازی فرهنگ مهدویت در برنامه درسی ...

است .از بین راهکارهای باله دسالت آمالده باله ترتیالب «بهره گیالری از رسالانههای صالوتی و تصالویری
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بال الالرای راهنمال الالایی و هال الالدایت تحقیقال الالات دانشآمال الالوزی در اینبال الالاره»« ،بازدیال الالد از کتابخانال الالههای
تخصصالالی مهالالدویت بالالا هالالدف ترغیالالب دانشآمالالوزان بالاله پالالژوهش در ایالالن ح الوزه»« ،گالالروهبنالالدی
دانشآموزان توسط دبیران و وا گذاری پروژههای تحقیقاتی کالسی در زمینه مهدویت به آنالان»،
«تشکی جلسات پرسش و پاسخ برای زمینهسالازی پالژوهش در حالوزه عوامال و موانالع گالرایش باله
فرهن ال

مهالالدویت»« ،فراهمسالالازی امکالالان تهیالاله و توزیالالع نشالالریه بالالا محوریالالت فرهن ال

مهالالدویت

توسط دانشآموزان مدرسه»« ،برگزاری مسابقات علمی _ پژوهشی در قالب فراخوان آ ار در ابعاد
مختلف فرهن

مهدویت»« ،غنیسازی منابع فرهن

مهدویت در کتابخانه مالدارس باله منظالور

تسالالهی پالالژوهش دانشآمالالوزی» قالالرار مالالیگیرنالالد .ماهیالالت پالالژوهش بالاله گونالالهای اسالالت کالاله بررسالالی
همخوانی نتای آن با پژوهشهای پیشین را امکانپذیر نمیسازد.

 .4رتبهبندی میزان تأ یر هریک از راهکارهای آموزشی ،پرورشی و پژوهشی بالر نهادینهسالازی

فرهن ال

مهالالدویت در برنامالاله درسالالی مالالدارس نشالالان داد کالاله رتبالالهبنالالدی از نظالالر آمالالاری در سالالطح

اطمینالالان  99درصالالد معنالالادار قالالرار دارد و همچنالالین «راهکارهالالای آموزشالالی» دارای بالالاالترین رتبالاله

(تالالأ یر) ،سالالس

«راهکارهالالای پرورشالالی» و سالالرانجام «راهکارهالالای پژوهشالالی» دارای کمتالالرین رتبالاله

(تالالأ یر) هسالالتند .در اینجالالا بالالاالتر بالالودن راهکارهالالای آموزشالالی بالاله دالیلالالی همچالالون قالالرار گالالرفتن در

برنامه درسی رسمی ،تأ یر بیشتر معلمان به عنوان مجریالان برناماله درسالی رسالمی و فرا گیالر بالودن
این راهکارها برای دانشآموزان به عنوان مقاصد برنامه درسی اشاره کرد.

 .5در مجمالالوع بایالالد گفالالت برنامالاله درسالالی متوسالالطه مالالیتوانالالد بالاله خالالوبی وظیفالاله نهادینهسالالازی

فرهن

مهدویت را به دانشآموزان برعهده داشته باشد .نتای پژوهش میزان تأ یر راهکارهای

سال دهم ،شمططاره  ،37بهار 1395

آموزشی ،پرورشی و پژوهشی را بر نهادینهسازی فرهن

مهدویت تعیین کرد .گفتنی است میزان

از طالالرف دیگالالر ،بالاله کمالالک دیالالدگاههای صالالاحبنظالالران ،سالالایر راهکارهالالای نهادینهسالالازی فرهن ال
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پیشنهادهای عملی

اسالالتفاده از ایالالن راهکارهالالا بالاله مالالواردی همچالالون نگالالرش برنامالالهری الزان درس الی ،ترجیحالالات مرلف الان

کتاههای درسی به مباحال مختلالف و محالدودیت در حجالم کتاههالای درسالی مالرتبط اسالت کاله

الزم است از یک طرف به کمک بررسیهای میدانی میزان استفاده از این راهکارها تعیین شده و
مهدویت شناسایی و معرفی گردد.

 .1راهکاره الالای آموزش الالی ( 9راهک الالار) ،پرورش الالی ( 11راهک الالار) و پژوهش الالی ( )7م الالیتوان الالد م الالورد

استفاده برنامهریزان درسی قرار گیرد که در هنگام تغییر یا اصالح در برنامه درسالی متوسالطه مالورد

توجه جدی آنها قرار گیرد و در مهندسی برنامه شام طراحی ،تالدوین و تنظالیم برناماله درسالی و

سایر مراح مث اجرا و ارزشیابی توسط گروه برنامه ریزی از مرکز تا معلم لحاظ شود.

 .2راهکارهای سه گانه آموزشی ،پرورشی و پژوهشی میتواند مالورد اسالتفاده کارشناسالان دفتالر

تالالألیف کتاههالالای درس الی قالالرار گی الرد کالاله در هنگالالام تالالألیف ی الا تغیی الر و اصالالالح از آن اسالالتفاده الزم را
بنماینالالد .نتالالای پالالژوهش نیالالز مالالیتوانالالد زمینالالهای را بالالرای بررسالالی و بالالازنگری محتالالوای کتاههالالای
درسالالی فالالراهم کنالد کالاله دسالالتاندرکاران تالالألیف کتاههالالای درسالالی بالالا مالالرور نتالالای بالاله دسالالت آمالالده از
راهکارهای معرفی شده ،در بازنگریهای پیوسته برنامههای درسی به اصالالح ،تالرمیم و تکمیال

مطالب کتاههای درسی متوسطه بسردازند.

 .3برنامه درسی متوسطه و بهویالژه کتاههالای درسالی ،همچنالان عرصاله توجاله بیشالتر باله ایالن

مبح مهم (مهدویت) را در خود داشته ،به طوری که در طول بح و نتیجه گیری ،مالواردی از

فرصالتهای احتمالالالی موجالالود تحالالت عنالالوان راهکارهالالای سالاله گانه آموزشالالی ،پرورشالالی و پژوهشالالی،

بالالازگویی و بازشناسالالی شالالده اسالالت .در ایالالن راسالالتا بایالالد اذعالالان کالالرد کالاله بالالرای ایجالالاد تغییالالر رفتالالار در

به شیوههای مستقیم و غیرمستقیم در کتاهها بیان شود .البته باید توجه داشت سطح آمالوزش
برخی از مفاهیم مرتبط با مهدویت فراتر از دوره سنی متوسطه نباشد.

 .4دستاندرکاران آموزش و پرورش میتوانند به کمالک آموزشهالای ضالمن خالدمت ،اهمیالت

پالرداختن بالاله مفالاهیم مالالرتبط بالا مهالالدویت را بالرای مالالدیران ،دبیالران و  ...توضالیح دهنالد و تشالالریح

کنند که آنان در فرصتها و مناسبتهای گونا گون برای دانشآموزان موضوع مهدویت و انتظالار

را تبیین نمایند .برای نمونه ،معلمالان ،دانالشآمالوزان را در وقتهالای مناسالب کالالس ،بالا سالیرت،
هالالدف ،علال غیبالالت و عوامال ظهالالور امالالام زمالالان

استفاده کرد که با موضوع مهدویت و انتظار باشد.

آشالالنا کننالالد .همچنالالین مالالیتالالوان از فیلمهالالایی

 .5معلم الالان م الالیتوانن الالد ب الالا دع الالوت از روحانیال الان و اف الالراد خب الالره ب الاله ک الالالس ،موض الالوع را ب الالرای

دانشآموزان ،بهتر تشالریح کننالد کاله زمیناله تأ کیالد مالدارس بالر پالرورش تفکالر تحلیلالی دانشآمالوزان

برای درک و پذیرش فرهن

مهدویت ایجاد شود.

تحلیل راهکارهای مؤثر بر نهادینهسازی فرهنگ مهدویت در برنامه درسی ...

نوجوانان الزم است از طرف ادبا و نویسندگان بزرگ در متنها و داستانهای مربوط بالا مهالدویت
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_ رجبعلی ،اسالم (1385ش) .بررس ابعاد عنل و نظری ترویج یرهنگ ایشار و نقاش آن در پیش گیاری از

جرم (پایاننامه کارشناسی ارشد) ،قم ،دانشکده حقوق دانشگاه قم.

_ زارعان ،محمدجواد (1379ش)« ،تربیت دینی و تربیت لیبرال» ،ماهنامه معریات ،سالال سالوم،
شماره  ،33قم ،مرسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی .

_ س الالجادی ،س الالید مه الالدی (1384ش)« ،تبی الالین و ارزی الالابی رویک الالرد عقالن الالی ب الاله تربی الالت دین الالی؛
قابلیتهالا و کاسالتیها» ،فصال نامه ن آوریهاای آم زشا  ،سالال سوم،شالماره  ،11تهالران ،سالالازمان
پژوهش و برنامهریزی آموزشی.

_ شمش الالیری ،باب الالک (1387ش)« ،جه الالانی ش الالدن و تربی الالت دین الالی از منظ الالر مدرنیس الالم ،پس الالت
مدرنیس الالم و عرف الالان اس الالالمی» ،دوماهنام الاله دانشااا ر ریتاااار ،س الالال پ الالانزدهم ،ش الالماره  ،30ته الالران،

دانشگاه شاهد.

_ صالالافی ،احمالالد (1384ش)« ،آمالالوزش و پالالرورش ابتالالدایی ،راهنمالالایی تحصالالیلی و متوسالالطه»،
تهران ،انتشارات سمت.

_ صالالالحی ،غالمرضالالا (1386ش)« ،مهالالدویت و اصالالول نظالالام تربیتالالی اسالالالم» ،فص ال نامه مشاار

م ع د ،سال اول ،شماره  ،4قم ،مرسسه آینده روشن.

_ صمدی ،معصومه (1386ش)« ،مهدویت ،رسالت نظام تعلیم و تربیالت در شالک دهی جامعالۀ
مهدوی» ،مجلۀ عل م انسان  ،سال پانزدهم ،شماره  ،66تهران ،دانشگاه امام حسین

.

_ صمیمی ،سیمین (1390ش)« ،مهدویت و تربیت :عرصههای تأ یرگذار اعتماد به مهدویت در
اصالح فرد از دیدگاه قرآن و حدی » ،مجلۀ آم زش معار اسحم  ،دوره چهارم ،شماره .22

_ عیسینیا ،رضا (1387ش)« ،درآمدی بر دکترینهای مرتبط بالا فلسالفه مهالدویت در جمهالوری
اسالالمی» ،فصال نامه مطالعاات انقاحب اساحم  ،سالالال چهالارم ،شالماره  ،15قالم ،دانشالگاه معالالارف

اسالمی.

_ فقیهی ،علینقی (1388ش) ،نقد و بررس وضعیت آم زش مهدویت در کت درس بینش و معار

اسالمی با همکاری مرسسه انتظار نور.

_ کلینی ،محمد بن یعقوه (1413ق) ،الکای  ،تهران ،دارالکتب االسالمیه.

_ گودرزی ،مجتبی (1386ش)« ،بررسی رابطه آموزههای مهالدویت و تعلالیم و تربیالت اسالالمی»،
فص نامه مشر م ع د ،سال اول ،شماره  ،2قم ،مرسسه آینده روشن.

_ مجلسی ،محمدباقر (1403ق) ،بحاراالن ار ،تهران ،دارالکتب االسالمیه.

_ مرزوقال الالی ،رحمال الالت اهلل (1387ش)« ،سال الالیمای مهال الالدویت در برنامال الالههای آموزشال الالی مال الالدارس:
رویکردی باله فلسالفه تربیتالی انتظالار» ،دو فصال نامه تربیات اساحم  ،سالال سالوم ،شالماره  ،7قالم،
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

_ موحدیان عطار ،علی (1383ش)« ،ابعاد جهانی موعودباوری» ،ماهنامه معار  ،شماره .19

_ موسوی ،مهدی (1388ش)« ،مدرسه مهالدوی؛ درآمالدی بالر فلسالفه و نظالام آمالوزش و پالرورش
زمینهساز ظهور» ،فص نامه مشر م ع د،سال سوم ،شماره .10

_ موس الالیپور ،نعم الالتاهلل (1382ش)« ،تح الالوالت برنام الاله درس الالی آم الالوزش دین الالی دوره ابت الالدایی»،

دوماهنامه دانش ر ریتار ،سال دهم ،شماره  ،3تهران ،دانشگاه شاهد.
_ مهرمحمدی ،محمود؛ پروین صمدی (1382ش)« ،بازنگری در الگوی آموزش دینی جوانالان
و نوجوانان در دوره تحصیلی متوسالطه» ،فصال نامه ن آوریهاای آم زشا  ،سالال دوم ،شالماره ،3
تهران ،سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی.

تحلیل راهکارهای مؤثر بر نهادینهسازی فرهنگ مهدویت در برنامه درسی ...

اسحم نظاام آما زش و پارورش کشا ر قبال و بعاد از انقاحب اساحم  ،قالم ،مرسساله مطالعالاتی مشالاوره
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