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رابطه وابستگی تلفن همراه با هویت فرهنگی نوجوانان  

 شهر تهران(   5تا1سال تهران)مطالعه موردی:مناطق18تا12دختر

 
سیامک کورنگ  ، 2  مهرداد صادقی ده چشمه، 1 * عباس قائدامینی هارونی

 4برزانی ،مجید ماهرانی3بهشتی 
 

 1400خرداد ماه  30تاریخ پذیرش:           1400اردیبهشت ماه  10 دریافت:تاریخ 
 

     چکیده
ساله  18تا12بررسی رابطه وابستگی به تلفن همراه با هویت فرهنگی در بین نوجوانان پژوهشهدف این  

از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها     پژوهش روش  شهر تهران بود.  5تا1دختر مناطق  
بود نوع همبستگی  از  نوجوانان دختر    پژوهش. جامعه آماری  توصیفی  را کلیه  شهر    5تا1مناطقحاضر 

نفر به عنوان    352تشکیل دادند که از طریق فرمول نمونه گیری کوکران تعداد    88271به تعداد   تهران
تصادفی طبقه ای انتخاب شدند ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد     نمونه از طریق روش نمونه گیری
( بود که  2009( و پرسش نامه استاندارد هویت فرهنگی راسک)1392وابستگی به تلفن همراه سواری)

روایی پرسشنامه ها بر اساس روایی محتوایی،صوری مورد بررسی قرار گرفتند و پس از اصطالحات الزم  
ر گرفت و از سوی دیگرپایایی پرسش نامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب برای  روایی مورد تائید قرا

برآورد شد و    850/0(   2009و هویت فرهنگی راسک)  867/0(  1392وابستگی به تلفن همراه سواری )
تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی  مشتمل بر ضریب همبستگی پیرسون انجام  

  18تا12نشان داد که وابستگی به تلفن همراه با هویت فرهنگی نوجوانان دختر    پژوهشج  گرفت. نتای
خالقیت زادیی  (و همچنین نتایج نشان داد که بعد  p<0/05سال در شهر تهران رابطه معنی دار داشت)

رابطه معنی دار نداشت )  وابستگی به تلفن همراه  ( و بعدهای میل گرایی و  p>0/05با هویت فرهنگی 
 ( . p<0/05 ساس تنهایی وابستگی به تلفن همراه با هویت فرهنگی رابطه معنا دار داشت )اح

 وابستگی به تلفن همراه،هویت فرهنگی،خالقیت زادیی،میل گرایی،احساس تنهایی: ه هاواژ دیکل

 

 " نویسنده مسئول" دانشجوی دکتری مدیریت فرهنگی، دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب، تهران، ایران  - 1
 ، اصفهان، ایران آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( دانشگاه مدیریت ، دانشکده، استادیار  -2
 ، اصفهان، ایران آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( دانشگاه مدیریت ، دانشکده،استادیار  - 3

 ، اصفهان، ایران دانشجوی دکتری مدیریت فرهنگی، دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان)خوراسگان(  - 4
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  مقدمه -1
 حوزه  سخت در زیادی  سرمایه گذاری اینترنت، مانند نوین های آوری فن پیدایش با حاضر حال در

 به امکانات دسترسی عدم هنوز اما است،  شده انجام پرورش و آموزش نظام توسط آوری فن و افزاری

 مقابل، در اما  .است شده ذکر مدارس در آوری فن  کاربرد در اصلی موانع از یکی عنوان به آوری، فن

 در دسترس ابزار قابل یک است سیم، بی آوری فن به ویژه آوری، فن پیشرفت حاصل که همراه تلفن

 منفی تاثیرات تنها، تلفن همراه که دهد می نشان ها بررسی .است آموزان دانش جمله از افراد همه اختیار

  همراه تلفن از استفاده .کند می آنها کمک آموزش به موارد برخی در و ندارد آموزان دانش تحصیل روی

 بعضی در و مثبت تأثیرات  تواند، می  بعضی مواقع در و  است چاقو از  استفاده مانند  آموزان دانش  توسط 

 در آوری هیچ فن تاکنون که است آن از حاکی همراه تلفن گسترش  .باشد داشته منفی تأثیرات مواقع

 مقطع طی یک که ای گونه به .است نشده فراگیر جامعه در آوری فن این شدت به  بشر تاریخ طول

 و ثابت  مانند تلفن دیگر،  مخابراتی های سیستم از تر  سریع برابر سه همراه، تلفن افزایش ساله ده زمانی
 گرو میان در فراگیری ضمن تکنولوژی ها، این مصرف و (.اقتباسMantiqi,2012) است بوده اینترنت

 گاه و متفاوت  اثراتی نیز ها گروه این  از یک هر بر  جغرافیایی، و طبقاتی جنسی،سنّی، مختلف ه های

 عنوان به سنی هر جامعه،نوجوانان هستند. نوجوانی بندی طبقه  در مهم های گروه از  دارد یکی متناقض

 زمانی .می نهد نوجوان روی پیش را هویت شخصی تکوین مهم وظیفه ی مهمی از زندگی، هی دور

 می پردازد، گوناگون های جهان بینی و عالیق در رفتارها، کندوکاو و ها نقش ی تجربه به نوجوان که

 و کند یکپارچه می سازند، وی  از دیگران که تصویری با را تصویر خود تفکر، و تأمل با می کند تالش
 دشواری ی  واسطه به و زمینه هویت، نهد.در بنا را خویش بزرگسالی اساس شخصیت و پایه بدین وسیله، 

 مخاطبان را نوجوانان نیز ای رسانه مصرف ی در حوزه ی نوجوانی، دوره در هویت ن بحرا با رویارویی

 شان رسانه ای مصرف در واحدی  کاربری الگوهای گرچه دانسته اند که منحصربفرد و ویژه کاربرانی و

 این اهمیت به توجه  با و می کنند بنابراین، رفتار سنی ی ها گروه دیگر متفاوت از روشنی به اما ندارند،

در از دوره کاربری   اتخاذ، گذاری سیاست فرد، زندگی مسیر و بینی جهان تعیین زندگی  و  اقتباس 
 & Montazer Ghaem)است برخوردار کننده تعیین جایگاهی از  نیز نوجوانان میان در ها تکنولوژی

Erfani Hosseinpour, 2015 .)  نوجوان به عنوان بخشی از جمعیت هر جامعه که از توان و بالندگی
های جمعیتی برخوردارند،در حوزه تغییرات اجتماعی مورد توجه دانشمندان  بیشتری نسبت به دیگر بخش  
بررسی تاریخی حضور و ظهور رسانه ها و همچنین (. Ghaffari, 2005)علوم اجتماعی قرار گرفته اند

نمایان شدن جوانان و نوجوانان به عنوان زود پذیرندگان تکنولوژی نشان می دهد،هنگامی که این دو  
گیرد(،جامعه مهم همراه هم   قرار  ای جدید  رسانه  پذیرش  مسیر  در  نوجوانی  و  جوان  شوند)یعنی  می 

شود می  رو  روبه  هایی  چالش  با   ,Hosseini Pakdehi and Haj Mohammadi)همواره 

نوجوانان از زمان بلوغ تا مرحله پختگی،با خانواده و فضای عاطفی حاکم برآن،گروه همساالن و (. 2011
ند.در این میان،میزان استفاده نوجوانان از رسانه های جدید از جمله تلفن همراه رسانه ها روبه رو هست

به گونه است که از این رسانه به عنوان زندگی دوم یاد می شود که زندگی اول)از جمله خانواده( را به 
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 ...تهران سال18تا12دختر نوجوانان یفرهنگ تیهو با همراه  تلفن یوابستگ  رابطه: عنوان مقاله 

ه استفاده رسانه ها نیز در این میان نیازهایی را در نوجوانان به وجود می آورند ک.  مخاطره انداخته است 
از تلفن همراه یکی از آن ها است.شاید بتوان استفاده نوجوانان از تلفن همراه و همه گیر شدن آن را  
 واگیری اجتماعی دانست که مصرف تظاهری یک کاال بدون تعمق منطقی را شامل می شود.استفاده

 مشخص می همراه تلفن از ذهنی اشتغال و  فراوان بااستفاده که است  وضعیتی همراه،  تلفن از زا  آسیب

در عصر حاضر،ظهور اشکال جدید ارتباط   (. Werner& et al, 2010 ؛Takao & et al, 2009)  دشو
این امکان را فراهم آورده است که ارائه اطالعات در بیان خود،به شیوه انتخابی تری صورت گیرد.بر این  
اساس، می توانیم با تکیه بر ظرفیت وسایل ارتباطی جدید،هویت،ویژگی های شخصیتی و دیگر عناصر 

می خواهیم،نه آن گونه که هستیم ارائه شده است.از این رو    ارتباط و تعامالت اجتماعی را آن گونه که
انتخاب و کد گذاری عناصری مانند رنگ،زنگ و صفحه نمایش،شاخص های   بهره گیری از نظام  با 
هویتی در حلقه دوستان و کسانی که برای فرد اهمیت دارند شکل می گیرد.از این رو ،شیوه به کار گیری  

 &Ahmadi)تعامالت و دوستی های اجتماعی فرد را نیز منعکس می کند  این ابزار،محدوده و چگونگی  

et al., 2009.)و بیستم قرن پایانی های دهه در جهانی، نظام در گسترده و سریع تحوالت به توجه با 
ابعاد  در جوامع هویتی آیندة آن، مختلف ابعاد و هویت باب در مباحثی و سؤاالت طرح قرن جدید، اوایل

 به  پرداختن .رسد می نظر به اساسی و ضروری نیازهای جمله از آنها، روی پیش معضالت و آن متفاوت

 نشان ما به  را هویت کلی از نمایی حدودی، تا جامعه، در هویت اجتماعی و فرهنگی ابعاد موجود وضعیت

 رواج .است جامعه هر افراد عناصر هویتی ترین اساسی  دربرگیرندة هویت از نوع دو این که چرا دهد؛ می

 چنان در را امروزی انسان مختلف، های وگرایش ها اندیشه معرض در گرفتن قرار  گوناگون، های ارزش

را و شده ازخودبیگانه که برده فرو ای ورطه  ,Gol Mohammadi) است سپرده فراموشی به  خود 

 در را او که ناهمخوان هنجارهایی و ها ارزش ازکثرت است معجونی امروزی انسان شخصیت(. 2001

 مدرن، عصر در ای نتیجه عنوان  به هویت ملی، .است حیرانی کشانده به زندگی مسیرهای کشاکش

 محلی و نیروهای سویی  از  شدن  جهانی  نیروهای شود؛  می معین اصلی متناقض نیروی  دو با معموالً

 وسیلة به پدیده دو هر کنند و می تکه تکه و کامل را ملی هویت همزمان، طور به دیگر، سوی از  گرایی

در عرصه مطالعات فرهنگی بررسی مقوله هویت فرهنگی   شوند می  تقویت جهانی ارتباطات روندهای
بعنوان یکی از موضوعات موثرو مهم ، جایگاه ویژه ای دارد.به عقیده محمدی هویت عالوه بر بعد فردی 
و اجتماعی دارای ابعاد فرهنگی نیز می باشد.محمدی اعتقاد دارد که فرهنگ نیز از جمله مقوله هایی  

تاثیر بر موضوع هویت   ,Mohammadi)گزار می شودو خود نیز هویت را شامل می شود    است که 

طرح مسئله هویت فرهنگی خود تکیه گاهی است که ضامن هویت ملی و استقالل فرهنگی هر  (. 2009
کشوری بشمار می رود .شناخت هویت فرهنگی برای جامعه ای که تمایل به ورود بدنیای نو را دارد،  

(.هویت فرهنگی از جمله عناصری است که جامعه می تواند به  1387ضروری و حیاتی است )احمد زاده ،
کمک آن احساس تعلق وهمبستگی  را در شهروندان نسبت به جامعه ای که در آن زندگی می کنند 
؛فراهم آورد. جوامعی می توانند در عصر مدرنیته به حیات فرهنگی و اجتماعی خود امید وار باشند که  
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   .Habarmas )،1387)هویت فرهنگی شهروندان خود بعمل آورده باشند    تالش بیشتری برای شناسائی 
و مقبولیت  5؛تعلق فرهنگی  4؛پذیرش فرهنگی  3هویت فرهنگی را می توان در چهار بعد ادراک فرهنگی

طبقه بندی نمود.ادراک فرهنگی به شیوه های درک و فهم فرهنگ از سوی افراد اطالق می   6فرهنگی
شود.پذیرش فرهنگی به مفهوم رضایت بخشی اجزائ و عناصری از فرهنگ است که می تواند افراد را  
به سمت رعایت هنجارها و قوانین رهنمون سازد . تعلق فرهنگی ، احساس وابستگی و متعلق بودن به  

م باورها , پنداشتها ؛هنجارها و ارزشهای جامعه است و نهایتا مقبولیت فرهنگی میزان محبوبیت و  نظا
 نامطلوب استفادة آنجاکه از همچنین  .)  Rasak  (2009,قبول عناصر فرهنگ در میان شهروندان است 

 و امنیت  و روانی  آرامش سازد، می  وارد و مردم جامعه به بلندمدت، در را  هایی آسیب  همراه،  تلفن از
 جامعه، اینکه جای به بدین ترتیب، .کند می را فرسوده ها آن و می اندازد خطر به ها آن در را اطمینان

باشد، بالقوة استعدادهای رشد و پرورش محل  آسیب و فروپاشی تخریب، برای مساعد محیطی مردم 

 شدة پذیرفته الگوهای و ها ارزش با مغایر که رفتارهایی است از الزم بنابراین، میشود؛ اجتماعی های

نحوی و است اجتماعی انحطاط به   کند، می دار جریحه را عمومی وجدان یا شود می جامعه موجب 

 شده پدیدار ها انسان میان روابط در شگرفی تغییرهای همراه، تلفن با پیدایش همچنین .شود جلوگیری

و   ها فعالیت  از بسیاری برای جذابی جانشین نوجوانی، مثل ویژه سنی های در دوره وسیله این .است
 ابزاری اجتماعی به را آن وسیله، این بیشازحد گسترش و شیوع .می آید به شمار فراغت اوقات در ها برنامه

 مسئله این ابعاد گوناگون بررسی رو، این از  .دارد پی در منفی  و مثبت پیامدهای که است کرده تبدیل

بدین ترتیب از آنجا که نتایج فردی و  (.Mehdizadeh & Talebi Tamjani, 2015)دارد بسیار اهمیت
اجتماعی گسترش استفاده از تلفن همراه در بین نوجوانان ایرانی موضوعی است که با وجود اهمیت آن  

پژوهشگران علوم انسانی،بویژه علم ارتباطات قرار نگرفته است،پژوهش    پژوهشچندان مورد بررسی و  
  18تا    12ر در نظر دارد به بین وابستگی به تلفن همراه با هویت فرهنگی در نوجوانان دختر و دختر  حاض

بین وابستگی به تلفن   به دنبال پاسخ به این مسئله است که آیا این پژوهش، سال شهر تهران بپردازد.لذا
 د دارد یا خیر؟سال شهر تهران رابطه وجو 18تا  12همراه با هویت فرهنگی در نوجوانان دختر 

 

    ادبیات نظری و پیشینه پژوهش-2

 همراه  تلفن کارکردهای مطالعه اهمیت-2-1
 خود به معنای جدیدی موبایل است؛ تغییر  درحال داشت، وجود موبایل  از که استنباطی حاضر  حال  در

 موبایل .است شده تلفنی، دگرگون مکالمه برای فقط ابزاری عنوان به نیز، آن از استفاده و است گرفته

 بودن کارکردی  چند توضیح در  .شناخته می شود کارکردی چند وسیله ای عنوان به روزافزون روندی در

 1آخوس  و شخصی کاتز ارتباطی اجتماعی تکنولوژی های پیامدهای مساله ظهور با همزمان وسیله این

 تکنولوژی های طریق از میانجی ارتباطات از شکلی که می کوشد کرده اند مطرح دستگاه را نظریه روح
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 بر هم که  است ماشین روح می گوید این دستگاه روح نظریه .دهد را شرح همراه تلفن نظیر شخصی

 برای وسیله یک کارکرد( و  )کاربرد ثانویه و اولیه اهمیت روی بر نیز و طراحی های تکنولوژی روی

نظریه  محدودیت های بر غلبه نظریه این هدف. (Katz & Aakhus,2002 )می گذارد کاربران، تاثیر
از تکنولوژی  مردم که شیوهای مانند مسائلی به توجه طریق از است،  ساخت بندی و کارکردگرا های
 بدن تکنولوژیها، بین این رابطه و می کنند استفاده خود روزمره زندگی در ابزاری عنوان به موبایل های،

 دیگر، بیان می دهد .به رخ میان کاربران اجتماعی تعامل با که معناسازیای و بالغت و اجتماعی نقش و

 این نتیجه، در.می دهند تخصیص آن  به  را مختلفی  کاربران معانی  که  می کند بیان دستگاه روح  نظریه

 .می شود داده نسبت آنها به کسی چه وسیله به و معانی نوع چه می کند که  مطرح را سؤال این نظریه

 عضویت زمینه در ارتباطی ابزارهای از استفاده به که است این مهم نکته این مساله، دادن قرار  نظر مد با

 گوناگون فرهنگ های تا است الزم این رو، از  .  (Katz  ,2003 )کنیم توجه  اجتماعی و هویت گروهی

 راجع  پژوهش اگرچه  .کنیم مقایسه شخصی، ارتباطی تکنولوژی های نمادین معانی جستجوی برای  را

 ))و   (Fortunatii ، 2002 ,نمونه،) است برای ازدیاد درحال خاص فرهنگی زمینه  یک در مد و موبایل به

Ling & Yttri,2001  کمیاب هنوز گوناگون فرهنگهای مقایسه ای بین مطالعات که می رسد نظر به 

 رفتارهای و ارزش ها اساس بر فرهنگ ها سایر از سنتی متمایز طور به که فرهنگ هایی به ویژه، است؛

 با (2001 سال) در سالزمن و پالن  .نگرفته اند  قرار مطالعه مورد هنوز شده اند، تلقی مختلف اجتماعی

 درستی به  ابتدا در افراد این که دریافتند می کردند،  استفاده همراه تلفن از تازگی به  که نفر  19 مطالعه

موقعیت  در را وسیله این کاربردهای رفته رفته زمان، گذر اما با دارند، نیاز وسیله این به چرا که نمی دانند
 بر وسیله ای از همراه تلفن تبدیل برای گستردهای گرایش  نظر می رسد به .درمی یابند مختلف های

 .دارد وجود رساتر ای شیوه به ارتباط برقراری و معمول  های  استفاده برای به ابزاری ی اضطرار موارد ای

مثال   عنوان به . است آن ارتباطی کاربردهای افراد، بیشتر برای همراه  تلفن از استفاده انگیزه ی اولیه
 کمک یا درخواست و عزیزانمان وضعیت درباره بخش اطمینان اطالعات آوردن بدست امکان ها موبایل

 ،(2001 ؛Ling & Yttri,2001, 1999 )) دهند  می ما به را خیابانی تصادفات مثل اضطراری موارد برای
Palen   Salzman& ) . این که  است بوده این همراه همواره تلفن های اولیه کاربران از بسیاری تصور 

 گذر با اما .روزمره عادی کاربردهای نه برای و ، بست کارخواهند به اضطراری موارد در تنها را وسیله

 موبایلها -1:کرد مشاهده می دهد رخ همراه از تلفن های استفاده نحوه در که را تغییراتی  می توان زمان

 پذیرش اول مرحله  .می آورند حمله زمینه ها همه در ما روزمره فعالیت های به بیشتر و بیشتر هرروز

برای از استفاده معنای به خود، شکل بنیادیترین  در پذیرش .است  در مثال .است مشکل حل موبایل 

 کار این .می کند کمک ما به امنیت  بازگرداندن حس به تماس یک است، داده رخ تصادفی که مواردی

 انجام می دهند ارائه اورژانس خدمات که مراکزی و یا صمیمانه تر فضاهایی با تعامل و  تماس برقراری با

می   ایجاد شرایط با هماهنگی از متنوع تری اشکال شود، معمول تر موبایل از استفاده هرچه .می شود
 چندان که  می یابند افزایش  تماس هایی رفته رفته  مرحله این از  پس -2(Ling & Yttri, 1999 ) .شود
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 و  همبستگی نگرانی، دادن نشان  مثل دارند،  اجتماعی  و عاطفی  مقاصدی وبیشتر ندارد کارکردی جنبه
 خطوط که زمانی . (&Palen   Salzman ،(2001می نماید     رخ عشق و همدردی نزدیکی،شفقت،  تعهد،

مشاهده  آنها از استفاده در را ی مشابه الگوی می شد نیز می کردند پیدا توسعه 19 قرن ثابت در تلفن
 ) تلفن وامیداشت از استفاده به را مردم  که بودند دالیلی خویشان با ارتباط  و کار و کسب ایمنی، کرد،

Fischer  ,2003)  .ثابت با تلفن های موبایل ی کارکردها از یاری بس که کرد اشاره باید این حال با 

 تغیرات الینحل، سر مشکالت بر  بحث  مانند  است انگیزه هایی با هنوز آنها از  استفاده و است  متفاوت

دهد.   خبر فاجعه ای وقوع از گاه می تواند  که  مخاطب، به  حیاتی اطالعات دادن یا و برنامه ها در ناگهانی
 برای را پیامک و ایمیل فرستادن مانند  تماس از  جدیدی اشکال امکان برقراری موبایلها کرد اضافه باید

 فارغ و خود خودی به موبایل تماسهای دریافت .نبود مقدور ثابت تلفن خطوط با کرده اند که فراهم ما

 نشده فراموشی سپرده به ارتباط و فرد یک که است آن نشان دهنده باشد،  امری چه درباره تماس ازآنکه

 قدرتمند یادآوری نوعی تنها همراه ی تلفن ها تماس از یاری بس(.Heurtin, 1990)  Licoppe & است

 روی بر پیامی هیچ که وقتی م یدهد نشان را ی خود افراد ناامیدی در امر این .ارتباطاند یک وجود از

 صحبت آنها با  نخواسته  هیچکس که  می شود تعبیر معنا به این و  است  نشده ثبت آنها پیامگیر دستگاه

 (.  (Leonard & Cox, 1990 باشد طرفشان داشته از ی تماس یا و کند
 

 مفهوم هویت فرهنگی-2-2 
هویت فرهنگی هم مجموعه ای از آداب و رسوم ,سنت ها ,اعتقادات مذهبی,فُلکلور, باورها و ارزشهایی  

که   متمایز  است  فرهنگها  سایر  از  و  سازگار  یکدیگر  با  را  خود  تا  بندد  می  کار  به  انسان  گروهی 
هویت فرهنگی مجموعه ی ارزش ها، باورها، سمبل ها و ... است  (. Khodayar and Fathi, 2008)کند

که سبب شناخته شدن و متمایز کردن فرد و جامعه از دیگر افراد و جوامع می شود. از این رو هویت 
فرد درون    -1هنگی بر سه مدار پیوسته با یکدیگر که حول یک محور می چرخند، حرکت می کند:  فر

گروه و جماعت واحد، که می تواند در قبیله، طایفه و یا گروه اجتماعی )حزب، سندیکا و ...( ظهور کند؛  
ان به  جماعت و گروه های مدرن ملت ها که هویت فرهنگی مشترک شان به مثابه وجه تمایز آن  -2

و سرانجام ملت های واحد و یکپارچه در مقایسه با دیگر ملل. بنابراین سه نوع هویت    -3شمار می رود؛  
فردی، گروهی و ملی قابل تمایز از یکدیگرند. رابطه میان این سه، ثابت و یکنواخت نیست، بلکه در آن  

های مختلف پیش می آید.    جزر و مدهای دائمی وجود دارد و در بین آنها تغییراتی بر حسب موقعیت 
تغییراتی که برآمده از برخوردها، همکاری ها و عدم وجود آنهاست که براساس منافع و مصالح فردی، 

و ملی حاصل می شود   را می(.  (Rahbari, 2001جمعی  از  هویت فرهنگی  یا نظامی  توان مجموعه 
بندند تا خود را با جهانشان و نیز با  باورها، ارزشها، رسوم و رفتاری دانست که اعضای جامعه به کار می 

گردد، پاسخ به این یکدیگر سازگار سازند در این جریان، یکی از مسائلی که به هویت فرهنگی بر می 
هانتینگتون معتقد است:در جهان  (.Ashrafi, 2001)پرسش است که ما کیستیم و ما چگونه ما شدیم  
ای یافته است..هویت فرهنگی به  ویت، اهمیت فزاینده معاصر، هویت فرهنگی در مقایسه با ابعاد دیگر ه
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طور مشخص بر فرایندهایی نظیر هویت تاریخی، ملی،تمدنی و خانوادگی اثرگذار است. زیرا ارتباط هویت  
باشد. هویت فرهنگی،  پذیر می فرهنگی با هویتهای مذکور، از طریق ایجاد بینش و تحول شناختی، امکان 

کند و تفاوتهای فرهنگی، وه مشترک فرهنگی،همکاری و وحدت را تسهیل میبه مفهوم برخورداری از وج
می  دامن  تفرقه،  و  اختالف  عامل    (.Huntington, 1999)زند  به  سه  به  جامعه  یک  فرهنگی  هویت 

شناسی. اهمیت عوامل فوق در موقعیتهای تاریخی و اجتماعی مختلف بستگی دارد: تاریخی، زبانی و روان 
ه این عوامل به طور کامل در یک ملت یا فرد وجود نداشته باشد، هویت فرهنگی  یکسان نیست. هرگا

آل است. هرگاه یکی از عوامل مزبور تحت  شود. تلفیق موزون این عوامل یک وضعیت ایدهناقص می 
کند و این تغییرات ممکن است تا آنجا ادامه  تاثیر قرار گیرد، شخصیت فرهنگی جمعی یا فردی تغییر می 

ه موجب یک بحران هویتی شود. دین و اعتقادات مذهبی از عواملی هستند که در به وجود آمدن یابد ک
توانند نقش داشته باشند. چراکه در بسیاری از موارد هویت انسان در رابطه با مذهب  هویت فرهنگی می 

فرهنگی همچنان که رعایت قانون نیز نشان دهنده هویت  (.Ashrafi, 2001)شود  و دین او شناخته می
یک جامعه است و نیز عدم اجرای قانون حکایت از ضعف هویت فرهنگی جامعه دارد ، معماری سنتی  

هویت فرهنگی بخشی از مفهوم خود   (Ruh al-Amini, 1998 ) .نیز ستونی از هویت فرهنگی ماست 
یت  است که از دانش و احساسات، درباره تعلق به یک گروه خاص فرهنگی به دست می آید. رشد هو

فرهنگی مانند مراحل اریکسون ممکن است از منظر جریانی که در روند زمان رخ می دهد . رشد هویت  
این   1هویت فرهنگی آزمون نشده  -1.( ,2007Alikhani)فرهنگی در جریان سه مرحله ای رخ می دهد

متر فکر می  مرحله در ابتدای نوجوانی رخ می دهد, بطوری که در این مرحله نوجوان به مسئله هویت ک
کند .مسائل هویت فرهنگی وجود دارد ولی نوجوان هنوز درمرحله هویت فرهنگی آزمون نشده است.  

این مرحله جریانی از کشف هویت فرهنگی است و ممکن است بعد    2جست وجوی هویت فرهنگی -2
 3ت فرهنگی دستیابی به هوی-3از یک تجربه مهم که آگاهی از انتخاب را اجباری می کند ,آغاز شود .

این مرحله زمانی است که فرد برای حل مسائل فرهنگی با دو مسئله برخورد می کند یکی تفاوت بین 
 حال و گذشته فرهنگی اش و دیگری پایین بودن گروه فرهنگی اش در جامعه. 

 

 پیشینه پژوهشی -2-3
  حفظ هویت فرهنگی ایرانی در بـرای    وابستگی به تلفن همراه    هویت فرهنگی و  اهمیت و ضرورت

شده در ات انجامپژوهش  حالین ما باا  . درک شده است  فرهنگی  هاست کـه توسـط مدیران  مدت  جامعه
اند  متفاوت  ، شوندی م جامعهدر  تلفن همراه  هویت فرهنگی و  بررسیمـورد عوامـل خاصـی کـه باعـث  

شود.اسماعیلی  ی شده مرتبط ذیالً اشاره مانجامداخلی  ات  پژوهشبه برخی از    وجودینشمارند بااانگشتو  
که با    رابطه اینترنت و هویت فرهنگی  شناختیجامعهبررسی  با عنوان    پژوهشی( در  1394و منصوری )

 
1 - nexamind  cultural  Identity                                                                  

2 - Search  cultural  Identiy     

3 - Achieved cultural  Identiy     
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  شد.نفر از دانشجویان دانشگاه ایالم انجام    358روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام شد با نمونه آماری  
و هویت فرهنگی ارتباط معناداری    کامپیوتراستفاده از    زمانمدت  نشان داد کهنتایج  نتایج نشان داد که  

بگویند که چه کسی    توانند میکردن    چت   وهمین ارتباط    واسطهبه شاید بتوان گفت افراد  داشت  وجود  
واقعی   خود  اگر  حتی  کامپیوتر    هاآن هستند  از  استفاده  محتوای  بین  ارتباط  نباشد.  فرهنگی  هویت  و 

 عاطفی با عنوان بررسی فضای  پژوهشی(در  1394شت.مهدی زاده و طالبی تماجانی)معناداری وجود دا

نوع  شهر نوجوانان  بین همراه در تلفن کاربردهای بر والدین کنترل و از  توصیفی  با روش  تهران که 
ران انجام دادند به این نتیجه رسیدند  ساله شهر ته   18تا  12نفر از نوجوانان    380پیمایشی با حجم نمونه  

نتایج نشان   همچنین .کردند می استفاده نامطلوب صورت به همراه از تلفن دختران، از بیشتر که دختران
 نوجوانان استفادة بر کاربری، ویژة زمینة و والدین کنترل خانواده، فضای عاطفی قبیل از عواملی داد که

 از نوجوان  بازدارندة عامل والدین، کنترل و خانواده عاطفی فضای درحقیقت، .تأثیر داشت همراه  تلفن از

نامطلوب خانی).بود همراه تلفن مطلوب کاربرد سمت به گرایش و کاربرد  حیدر  و  در  1393حجازی   )
فرهنگی با روش توصیفی از   هویت و اجتماعی سرمایة ابعاد رابطة بررسی و با عنوان تحلیل  پژوهشی

بود برای دسترسی   کرمانشاه  شهر سال 18 باالی شهروندان از نفر 380 نمونه، پیمایشی و با حجمنوع  
به هدف اصلی پژوهش، ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی همچون اعتماد،انسجام،مشارکت،تعامل و آگاهی 

ی و تحلیل اجتماعی به عنوان متغییر مستقل و رابطه آن با هویت فرهنگی به عنوان متغییر وابسته بررس
گرایش به هویت ملی در میان شهروندان کرمانشاهی بیش از   شده بود به این نتیجه رسیدند که میزان

(بود و بین متغییر های مستقل و وابسته رابطه مثبت و مستقیم معناداری وجود     x=3/49حد متوسط)
پور و همکاران) ف  پژوهشی( در  1392داشت.عدلی  اجتماعی  تاثیر شبکه  بر هویت  با عنوان  بوک  یس 

فرهنگی جوانان شهر تهران با روش توصیفی از نوع پیمایشی و با استفاده از روش نمونه گیری داوطلبانه  
 مدت زمان نفر انجام داده بودند به این نتیجه رسیدند که بین424و در دسترس و با حجم نمونه برابربا

 رابطه فرهنگی کاربران هویت و فیسبوک در کاربران فعالیت و مشارکت میزان  و استفاده میزان عضویت،

 رابطه  فرهنگی کاربران هویت و  فیسبوک مطالب محتوای کردن تلقی واقعی بین و معکوس معنادار

 مشارکت و میزان فعالیت و استفاده میزان عضویت، زمان مدت چه  هر یعنی .دارد وجود مثبتی  معنادار

بود.منطقی   کاربران ضعیف تر فرهنگی هویت می کرد پیدا افزایش کابران سوی از فیسبوک در کاربران
( در پژوهشی با عنوان شکل گیری هویت پنهان در کاربران تلفن همراه و اینترنت  1391و دین پرور )

 های پژوهش که به روش توصیفی پیمایشی روی نوجوانان بررسی شد به این نتیجه دست یافتند که در

بررسی   در پژوهشگران .است گرفته قرار بررسی مورد تلفن همراه، از کاربری نگیچگو عمدتاً داخلی
 شده همراه تلفن جسمانی و زیستی ابعاد ملموس متوجه اول، درجه در همراه، تلفن احتمالی های آسیب

 توجه همراه، تلفن وعقیدتی سیاسی  فرهنگی، اجتماعی، روانی، تبعات به اهمیت، درجه بعدی در و اند

اند.انها همچنین دریافتند که تلفن همراه در شکل گیری هویت پنهان یا غیر رسمی کاربران  داده نشان
زمانی) و  بود.عابدینی  موثر  آوریها  فن  در  1391این  بررسی  پژوهشی(  عنوان   نوع و میزان انگیزه، با 

حجم   در همراه تلفن از استفاده با  پیمایشی  نوع  از  توصیفی  روش  با  که  نفر    300نمونه  دانشجویان 
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 انگیزش  نظر از معنادار جنسیتی دانشجویان دانشگاه تهران انجام دادند به این نتیجه رسیدند که تفاوتهای

نوع شد همچنین  .بود دانشجویان در همراه تلفن امکانات از استفاده و   تاهل، وضعیت بین مشاهده 

 و جنسیت بین حال، این با .داشت وجود معنادار همراه رابطه تلفن از استفاده میزان و والدین تحصیالت
 که الگوهای است  این  از حاکی یافته ها این .نشد مشاهده معنادار رابطه همراه از تلفن اده استف  میزان

 لپ ، کامپیوتر اینترنت، جمله از و فناوریها ها رسانه  سایر از استفاده الگوهای مانند همراه تلفن از استفاده

با عنوان    پژوهشی( در  1392رستمی  و منصوری سده).متفاوت بود و مردان زنان در دیگر  موارد و تاپ
با    انجام داد.بر اینترنت و ماهواره    یدن در هویت فرهنگی جوانان با تأکینو  هایی شناخت نقش فنّاور

می  زاد اسالدانشجویان دانشگاه آ  ازنفر    305آماری  با نمونه  روش  توصیفی از نوع پیمایشی انجام شد
اینترنت نقش بیشتری در مقایسه با ماهواره در تغییر  نشان داد که  نتایج  انجام شد.  واحد تهران مرکز  

نوین ارتباطی نقش منفی در هویت    های یافزایش میزان استفاده از فنّاور .هویت فرهنگی جوانان دارد
ندارد فنّاور  یش برافزا .ملی  از  استفاده  م  هاییمیزان  کاهش  مذهبی  هویت  ارتباطی    یابد. ینوین 

دا  هاییفنّاور نسلی  ایجاد شکاف  نقش مستقیمی در  ارتباطی  ارتباطی   هاییفنّاور  شتند. نوین  نوین 
نوین ارتباطی   هاییطورکلی فنّاوربه  .کردن جوانان به سبک زندگی غربی دارند  یلنقش مستقیمی بر تما

من دا نقش  فرهنگی  هویت  در  م  شتندفی  موجب  جهان  شوند ی و  به سمت  موردنظر    شدنیی جوانان  که 
منطقی و  .می خود دور شوندال نزدیک شده و از فرهنگ ایرانی اس  بودو امپریالیستی  دارییهجوامع سرما

با    اینترنت که و همراه تلفن کاربران در پنهان هویت با عنوان شکل گیری  پژوهشی( در  1391دین پرور)
نفر دانشجویان دانشگاه خوارزمی انجام دادند به این    450روش توصیفی از نوع پیمایشی با حجم نمونه 

 کاربران غیررسمی یا پنهان هویت  شکل گیری در اینترنت و همراه تلفن آوریهای نتیجه رسیدند که فن

 در دهنده پاسخ دانشجویان خانواده اطالعات میزان براین،  عالوه .آمده اند واقع ها مؤثر آوری فن این

 دوستان از تر کم معناداری شکل به اینترنت و همراه تلفن پنهان های جنبه آنان از کاربری چگونگی مورد

 پنهان ههای جلو از دانشجو دختران و دختران کاربری مقایسه چگونگی . می باشد دانشجویان نزدیک

 کاربران   از   بیشتر   معناداری   شکل  به دختر که کاربران  داشت آن بر  داللت نیز  اینترنت  و  همراه تلفن

( در  1390حسینی پاکدهی و حاج محمدی).می برند بهره آن از کرده،  استقبال پنهان هویت از   دختر  
نفر    387با عنوان نوجوانان و تلفن همراه که با روش توصیفی از نوع پیمایشی با حجم نمونه    پژوهشی

ساله شهر تهران انجام دادند به این نتیجه رسیدند که عواملی چون میزان پایبندی   18تا 12از نوجوانان 
به مذهب،جنس،میزان فضای عاطفی درون خانواده و معدل درسی در گرایش نوجوانان به کارکرد های  
مطلوب یا نا مطلوب تلفن همراه موثر بود.همچنین نتایج نشان داد که استفاده از امکانات جانبی تلفن 

مراه،جوک و سرگرمی بیشترین و علمی و آموزشی کمترین عالقه را در میان نوجوانان به خود اختصاص ه
داد و میان گرایش دختران و دختران به این اولویت ها نیز تفاوت معنا داری وجود داشت و غالب نوجوان  

د و بویژه از تلفن همراه  از سیم کارت اعتباری استفاده می کردند،بسیاری از آن ها اعتیاد موبایلی داشتن
با عنوان    پژوهشی ( در  1390برای دوستیابی با جنس مخالف استفاده می کردنند.دادگران و آزاد اندیش ) 



 8یاپیپ  ،1400پاییز ، 3شماره  ،سوم سال مطالعات رهبری فرهنگی، فصلنامه
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بررسی آثار اجتماعی و فرهنگی تلفن همراه بر دانش آموزان دختر مقطع متوسطه که به شیوه پیمایشی 
ساعت از تلفن همراه استفاده می کردند،   2ز صورت گرفت دریافتند که بیشتر پاسخگویان روزانه بیش ا

داشتن تلفن همراه موجب ایجاد حس آزادی و استقالل بیشتری در آنها می شد، مشکالت پیش آمده 
برایشان را پیش از در میان گذاشتن با خانواده بوسیله تلفن همراه با دوستان و گروه همساالن خود در  

( 2015)1اس زابو   تگی و از دست رفتن انرژی در آنها نمی شد.میان می گذاشتند و تلفن همراه موجب خس
شناختی که با    اجتماعی  هویت  فرآیندهای  نقش :  فرهنگی  هویت  و توسعه  با عنوان انتقال  پژوهشیدر  

  که  به این نتیجه رسید   داد  انجام مهاجر    218نمونه  روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام داد. با حجم  
 و(  میزبان  و   میراث)  هنجاری  .ایفا کرد  جدید  مهاجران  هویت  بازسازی  در  مرکزی  نقش  هویت،  تعهد

  وضوح  ،نفس )عزت  هویت  نتایج  و   هویت  تعهد  بینییش پ  عنوانبه  اجتنابی-سردرگم  هویت  یهاسبک
  شد   مشخص هویت،  نتایج به  منفی  و  مثبت مسیر دو . بود(فرهنگی و  قومی هویت  درگیری وخود پنداره 

  اطالعاتی   همچنین نتایج نشان داد که سبک  .  شد  اعمال  هویت  تعهد  با  جزئی  یا  و  کامل  طوربه   که
  به   منجر  خود، نوبه  به   که  تر،یقو   هویت   تعهد  بینییش پ  میزبان،   جامعه  به   هنجاری  یریگجهت  و  تحلیلی
  طریق   از  هویت  نتایج  بر  منفی  اثرات  اکتشافی  و  اجتنابی  اطالعاتی  سبک  مقابل،  در.  شدتر  مثبت  هویت
  بر   مبدأ  کشور  به  را  هنجاری  گرایش  منفی  یرتأث  هویت،  تعهد  این،  بر  عالوه.  اعمال کرد  هویت،  تعهد
  هویت   و  فرهنگی  شناساییبا عنوان   پژوهشی( در  2015همکاران )  و  2آبورایا.بافر اعمال کردنفس  عزت
  دانش   321نمونه    با حجمانجام داد. با روش ترکیبی انجام داد.    استرالیا  جوانان مسلمان  متفاوت در  دینی

استرالیا انجام    مسلمانان  نوجوانان  از  18  تا  14  بین ( باسن  زن  172  و   مرد  149)  مسلمان  دبیرستانی  آموزان
  در جوانان  میراث فرهنگ و شناخت عوامل ،ترینمهم از خود دین  به یبستگدلداد. نتایج نشان داد که 

استرالیا،    نوجوانان  مسلمانان  میان  در  شناسایی  از  مراتبی  سلسله  الگوی  یک  ین؛ و همچنبوده است  استرالیا
  را   خود  روانی  و  فرهنگی  و  اجتماعی  سازگاری  به  نوجوانان  در  استرالیا  مسلمانان  دینی  هویت.  ارائه شد

از    کلیو سهم نسبتاً  بوده است    استرالیا  میراث  فرهنگ  شناخت  که سر منشاءاز  نشان داد،تر  مهم  بسیار
استرالیا  ییشناسا   با   است  ممکن  امر   این.  دارد  وجود  نوجوانان   مسلمانان  سازگاری  به  هویت فرهنگی 

تعصب به استرالیایی    دهندهنشانشاید این    ؛ ودهد  نشان  را  خود  استرالیایی  هویت   به  بیشتری  وابستگی
مجازی در هویت فرهنگی که   اجتماعی با عنوان نقش شبکه های پژوهشی( در 2012)3تیلربودن است.

 در مجازی در اجتماعی با روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام داد به این نتیجه رسیدند که شبکه های

 حرکت این که ه اند کرد آغاز جهان همگن سازی سوی به را حرکتی غربی، تهای قدر با نفوذ ترکیب

ایجاد و  ملی هویت تضعیف و شکست سوی به ملتها برخی حرکت و جهان رد ستیز و تضاد سبب 
داد همچنین .بود شده سنتهایشان افراد اجتماعی شبکه های این واسطه  به  که نشان   قابل مجازی 

بودند قرار  یکدیگر با  تعامل در  دنیا سراسر  در توجهی با   پژوهشی( در  2011)4تکسلر  و .هولمی  گرفته 

 
1- Szabo 

2- Abu-Rayya 
3  - Tyler 

4 -Hulme & Traxler 
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یادگیری تلفن همراه:یک کتاب راهنما برای کشف مربی که با روش توصیفی از نوع  عنوان آموزش و  
می   استفاده  همراه  تلفن  از  زیر  موارد  در  کاربران  که  رسیدند  نتیجه  این  به  دادند   انجام  پیمایشی 

 دسترسیبوک،   فیس در دوستان کردن چک کوتاه، پیام و  تلفنی تماس طریق از دوستان  با کردند،ارتباط

 آموزش در همراه کاربردهای تلفن دیگران بود با موسیقی های فایل تبادل یوتیب،  چون های سایت به

 پاسخ و اطالعات به  دسترسی سریع دیگران، با ارتباط برقراری :اند  کرده بیان شکل این به یادگیری و

 لغت فرهنگ از استفاده آموزشی،ی   ها پادکست به دادن گوش ، الکترونیکی های کتاب خواندن ها،

 از  استفاده آموزشی،  مقاصد برای گرفتن عکس کارشناسان،  و متخصصان با  ارتباط ، زبان  یادگیری برای

بود.بردلی ماشین تلفن  پژوهشی( در  2010)1هولی  و حساب  برای      همراه با عنوان چگونگی تدریس 
 میزان  شی انجام دادند به این نتیجه رسیدند کهدانش آموزان  که با روش توصیفی از نوع پیمای یادگیری

 اینترنت، از آموزان دانش % 80 مثال برای .متفاوت بود آموزان دانش بین تلفن در ابزارهای از استفاده

این   پژوهش این مهم یافته . کردنند  می استفاده برداری فیلم دوربین از  % 80 دوربین عکاسی، از  % 96
و همکاران )  2بود.تاکائو یادگیری برای مهم ابزار همراه تلفن که داشتند اظهار آموزان دانش%56 که بود

با عنوان شخصیت اعتیاد آور و مسئله استفاده از تلفن همراه که با روش توصیفی از    پژوهشی( در  2009
که رسیدند  نتیجه  این  به  بودند  داده  انجام  پیمایشی  همراه، از ساز مشکل استفاده بین نوع   با تلفن 

 وجود ارتباط مثبت جنس، دو و سنین همه در نفس، عزّت بودن وپایین خودکشی به تمایل سیگارکشیدن،

 زندگی و برای کار جدی مشکلی همراه،  تلفن به  اعتیادی شبه داشت.آنها همچنین دریافتند که رفتارهای

تنهایی  و  شکست افسردگی، احساس نباشد،  همراهشان که تلفن صورتی در معتاد افراد  .بود افراد اجتماعی
 وب در گذار و گشت متنی، های پیام های مکرّر، تماس اثر بر شان زندگی و کار اوقات گاهی .کنند می

 متعددی زیرا عالیم است؛ مشکل  اعتیادی شبه رفتارهای کردن تعریف .شود مختل می گفتگوها، و

 تایوان  مدارس در لغات یادگیری در  همراه تلفن کاربرد ( زمینه2008) و همکاران   3آنها بود.چن همراه

 مواد به زیرا  .برند می لذت لغات  یادگیری در همراه تلفن ازکاربرد آموزان دانش  این  که دهد می نشان

در و دارند  دسترسی یادگیری در 2008)4ساکاموتو و کنند.اکاساکا فعالیت زمان هر  و هرجا قادرند،    )
با عنوان  تلفن همراه پدیده قرن بیستم که با روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام دادند به    پژوهشی

 در خود دوستان با افراد داد که می  اجازه افراد به همراه  تلفن از استفاده گسترش که این نتیجه رسیدند

 فیزیکی، لحاظ از خود دوستان جدایی با علیرغم افراد، نتیجه در کرده و برقرار ارتباط مکان هر و زمان هر

 النگ.وراحت بود سالم ارتباط آن های ویژگی  از که  کردند می برقرار ارتباط الکترونیکی پست و پیامک با

 اینترنت تأثیرات  به  دهویتی  جوانان خو رشد  بر  اینترنت  تأثیر  عنوان با پژوهشی ( در2007)5همکاران  و

انجام   384با روش توصیفی از نوع پیمایشی با حجم نمونهچینی   نوجوانان  فردی هویت شکل گیری در

 
1 -Bradley& Holley 

2 -Takao 
3 -Chen 
4 -Akasaka & Sakamoto 

5  - Long & et al 
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 ،  گذاشت تأثیر هویت رشد از  بعد چهار بر تنها نه  اینترنت کاربرد که  داد نشان پژوهش داده بودند.نتایج
بررسی   این در .بود شده مشاهده آنان میان در نیز هویت صورت بندی درک از جدیدی ه های بلکه شیو

 سایبرنتیک فهم محیط در تجربیات  دریافت جهت روشی مثابه به اینترنت از استفاده که شد داده نشان

 .شد درک خود، از معین مفهوم یک به تعهد میزان  به عنوان نیز هویت رشد و شده
 

 پژوهشمدل مفهومی -2-4

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 : مدل مفهومی تحقیق1شکل 

 
 فرضیه اصلی-2-5

سال شهر تهران رابطه    18تا    12بین وابستگی به تلفن همراه با هویت  فرهنگی در  نوجوانان دختر  
 وجود دارد.

 فرضیه ها ی فرعی
 سال شهر تهران رابطه وجود دارد.   18تا    12با هویت فرهنگی نوجوانان دختر    خالقیت زادییبین بعد  -1
 سال شهر تهران رابطه وجود دارد.   18تا  12بین بعد میل گرایی با هویت فرهنگی نوجوانان دختر -2
سال شهر تهران رابطه وجود    18تا    12بین بعد احساس تنهایی با هویت فرهنگی نوجوانان دختر  -3

 دارد.

 

خالقیت  

 زدیی

میل  

 گرایی 

احساس  

 تنهایی 

هویت  

 فرهنگی 

وابستگی به 

 تلفن همراه
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 پژوهش ش رو-3

به هدف اصلی   توجه  با هویت فرهنگی در     پژوهشبا  تلفن همراه  به  وابستگی  بین  رابطه  تعیین  که 
از    ی فیپژوهش توص  نیدر ا  پژوهش روش  شهر تهران است  5تا1سال مناطق    18تا    12نوجوانان دختر  

شهر تهران  که  5تا1مناطق  کلیه نوجوانان دختر  شامل  جامعه آماری این پژوهش    استهمبستگی  نوع  
گزارش شده   1396در سال  نفر 88271دریافتی از آموزش و پروش شهر تهران تعداد آنها بر اساس آمار 

در این پژوهش از روش  نفر برآورد گردید.  352حجم نمونه با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران  است.
ابق حجم  نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است .یعنی هر منطقه از شهر تهران یک طبقه بوده و مط 

  نمونه تعداد آنها محاسبه شده است. 
 خصوصیات جامعه آماری و حجم نمونه   - 1  جدول 

 منطقه شهری 
 

 تعداد نمونه  سال   18- 12تعداد نوجوانان دانش آموز 

 1منطقه 
 

8188 42 

 2منطقه  

 

10137 46 

 3منطقه  
 

20369 94 

 4منطقه  
 

20493 95 

 5منطقه  
 

18084 75 

    تهرانکل نواحی شهر  
77271 

 
352 
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لذا در پژوهش حاضرنیز برای جمع آوری اطالعات از لذا در پژوهش حاضرنیز برای جمع آوری اطالعات از  
سورای)  همراه  تلفن  به  وابستگی  استاندارد  تعداد 1392پرسشنامه  با  استاندارد  13(  نامه  وپرسش  هویت  گویه 

 گویه استفاده شده است. با مقیاس پنج درجه لیکرت می باشند.   49با تعداد    ( 2009فرهنگی)راسک، 

 10 اختیار در را آن پرسشنامه ساخت از پس محقق منظور بدینالف :روایی محتوا: :روایی پرسش نامه ها

ب  و مورد تایید قرار گرفت داد قرار جامعه شناسی و مدیریت فرهنگی حوزه اساتید و صاحبنظران از نفر
اندازه:روایی صوری:  درستی  و  به صحت  اصل  در  برمیروایی  روایی  گیری محقق  افزایش  برای  گردد. 

ی ابهامات افراد  پرسشنامه بین تعدادی از مخاطبان در جامعه آماری توزیع و کلیه  30پرسشنامه، ابتدا  
تعداد دیگری   جامعه آماری در رابطه با سئواالت مشخص شد. بدین ترتیب تعدادی از سئواالت، حذف و

جایگزین آن شد و در نهایت پس از شفاف شدن نقاط ضعف و قوت سئواالت، پرسشنامه نهایی و توزیع 
برای بررسی اعتبار عاملی پرسشنامه های بکار رفته از دو روش  اعتبار عاملی پرسشنامه  ج :روایی سازه گردید.

رای تعیین پایایی روش های مختلفی وجود  ب .تحلیل عاملی تائیدی و اکتشافی در پژوهش حاضر استفاده گردید 

دارد. در این پژوهش برای مشخص نمودن پایایی پرسش نامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است.این  
روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسش نامه به کار می رود.پایایی پرسش نامه از  

به     0/ 867و پرسش نامه هویت فرهنگی   0/ 850رسش نامه وابستگی به تلفن همراه طریق آلفای کرونباخ برای پ 
 دست آمد. 

 

 یافته های پژوهش -4

تنظیم و به آن پرداخته شده   پژوهشبر اساس فرضیه های  پژوهشدر این بخش،یافته های استنباطی 
 است. 

سال   18تا    12نوجوانان دختر  : بین وابستگی به تلفن همراه با هویت  فرهنگی در   پژوهشفرضیه اصلی  
 شهر تهران رابطه وجود دارد. 

 : نتائج آزمون همبستگی3جدول شماره

وابستگی به   
 تلفن همراه

 

 

 

 هویت فرهنگی 

  - 154/0 ضریب همبستگی پیرسون 

  004/0 مقدار معنا داری
  352 تعداد

                                                                 05/0>p 
 05/0با توجه به مقدار معناداری به منظور بررسـی وابسـتگی به تلفن همراه با هویت فرهنگی  کمتر از 

  می - 154/0می باـشد. لذا وابـستگی به تلفن همراه با هویت فرهنگی  رابطه داـشته و میزان رابطه برابر  
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باشد. با توجه به این که ضریب همبستگی منفی است می توان نتیجه گرفت هر چه از میزان وابستگی 
 به تلفن همراه در نوجوانان افزوده شود میزان هویت فرهنگی کاهش می یابد.

سال شهر    18تا    12:بین خالقیت زادیی با هویت فرهنگی نوجوانان دختر    پژوهشفرضیه فرعی اول  
 تهران رابطه وجود دارد. 

 : نتائج آزمون همبستگی4جدول شماره 

  خالقیت زدایی 
 

 

 هویت فرهنگی
 

ضــریب همبســتگی 
 پیرسون

0/072   

  177/0 مقدار معنا داری
  352 تعداد

                                                                        05/0<p 
و   05/0با توجه به مقدار معناداری به منظور بررســی بعد خالقیت زدایی با هویت فرهنگی بیشــتر از  

 می باشد. لذا خالقیت زدایی با هویت فرهنگی  رابطه ندارد. 177/0برابر
  18تا    12بین میل گرایی با هویت فرهنگی نوجوانان دختر    –(  پژوهش م  )فرضیه فرعی دو  -4-3-3

 سال شهر تهران رابطه وجود دارد. 
 : نتائج آزمون همبستگی5جدول شماره

  میل گرایی 
 

 

 هویت فرهنگی 
 

ضریب همبستگی 
 پیرسون 

0/138  -  

  009/0 مقدار معنا داری
  352 تعداد

05/0>p 
ی میل گرایی با هویت فرهنگی  کمتر از  با توجه به مقدار   د. لذا  05/0معناداری به منظور بررـس می باـش

می باشـد. با توجه به این   -138/0بعدمیل گرایی با هویت فرهنگی  رابطه داشـته و میزان رابطه برابر  
  که ضریب همبستگی منفی است می توان نتیجه گرفت هر چه از میزان میل گرایی در نوجوانان افزوده 

 شود میزان هویت فرهنگی کاهش می یابد.
سال    18تا    12بین احساس تنهایی با هویت فرهنگی نوجوانان دختر    –  (پژوهش)فرضیه فرعی سوم   

 شهر تهران رابطه وجود دارد. 
 : نتائج آزمون همبستگی6جدول شماره 

  احساس تنهایی                                                     
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 هویت فرهنگی
 

ضــریب همبســتگی 
 پیرسون

0/232 -  

  000/0 مقدار معنا داری
  352 تعداد

                                                                        05/0>p 
می باشد.  05/0با توجه به مقدار معناداری به منظور بررسی احساس تنهایی با هویت فرهنگی  کمتر از 

ته و میزان رابطه برابر   اس تنهایی با هویت فرهنگی  رابطه داـش د.    -232/0لذابعد احـس با توجه می باـش
به این که ضـریب همبسـتگی منفی اسـت می توان نتیجه گرفت هر چه از میزان احسـاس تنهایی در 

 نوجوانان افزوده شود میزان هویت فرهنگی کاهش می یابد.
 

 گیریبحث و نتیجه-5
(  1394و نتایج این فرضیه با نتایج پژوهش های منصوری )  فرضیه اصلی پژوهش مورد تایید قرار گرفت

شاید داشت  و هویت فرهنگی ارتباط معناداری وجود    کامپیوتراستفاده از    زمانمدت  مبنی بر این  که
بگویند که چه کسی هستند حتی اگر خود    توانندمی کردن    چت   وهمین ارتباط    واسطهبه بتوان گفت افراد  

بین  هاآن واقعی   دا  نباشد.  وجود  معناداری  ارتباط  فرهنگی  و هویت  کامپیوتر  از  استفاده  شت  محتوای 
 مشارکت میزان و استفاده میزان عضویت، مدت زمان ( مبنی بر این  که بین1392وعدلی پور و همکاران)

 کردن تلقی واقعی بین و معکوس معنادار رابطه فرهنگی کاربران هویت  و فیسبوک در کاربران فعالیت و

کاربران هویت و فیسبوک مطالب محتوای زابو   وجود مثبتی معنادار رابطه فرهنگی  همچنین  و  دارد 
 هنجاری  .ایفا کرد  جدید  مهاجران  هویت  بازسازی  در  مرکزی  نقش  هویت،  تعهد  ( مبنی بر این که2015)
  هویت   نتایج  و   هویت  تعهد  بینییش پ  عنوان به   اجتنابی-سردرگم  هویت  یهاسبک   و (  میزبان  و  میراث)

  نتایج   به  منفی  و  مثبت  مسیر  دو.  بود(فرهنگی  و  قومی  هویت  درگیری  وخود پنداره    وضوح  ،نفس)عزت
همچنین نتایج نشان داد که    .  شد اعمال  هویت تعهد با  جزئی یا و کامل طوربه   که شد  مشخص هویت،
  که   تر،ی قو  هویت  تعهد  بینییش پ  میزبان،   جامعه   به  هنجاری  یریگجهت   و  تحلیلی  اطالعاتی  سبک

  بر   منفی  اثرات  اکتشافی  و   اجتنابی  اطالعاتی   سبک  مقابل،  در .  شدتر  مثبت   هویت   به   منجر  خود، نوبه  به 
 هنجاری  گرایش  منفی  یرتأث  هویت،  تعهد  این،  بر  عالوه.  اعمال کرد  هویت،  تعهد  طریق  از  هویت  نتایج

اعمال کردنفس  عزت   بر  مبدأ  کشور  به  را نقش    بافر  باید گفت که  این فرضیه  تفسیر  بود. در  همسو 
 استفاده کاربران احتماالً )ملی و دینی هویت( فرهنگی هویت ابعاد تضعیف در وابستگی به تلفن همراه

 که دارد رواج ه هایی بیشتر خانواد در مجازی اجتماعی شبکه های چون تلفن همراه و  امکاناتی از آزاد

 از مسئله این اما .ه ها است خانواد دیگر از ضعیف تر آنها دینی هویت نهایت در و باورها و اعتقادات

شبکه   تلفن همراه ،اینترنت، از  جامعه ما در چون  که است  این آن و  می گیرد  سرچشمه نیز دیگری عامل
 و اطالعاتی امکانات و رسانه ها این نمی شود و استفاده منطقی به صورت اکثرا مجازی اجتماعی های
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آسیب   جنبه های از کیی هستند، غربی و فردگرایانه لذت جو و مادی نگر فرهنگ مروج بیشتر ارتباطاتی،
 مجازی فضای در تعامل همچنین .شهر تهران است در نوجوانان اخالقی و دینی تعلقات کاهش آن زای

 از ه مندی بهر و دسترسی افزایش با که به طوری دارد؛ جوانان هویت دینی ابعاد بر دوگانه ای تأثیر

 ذهنی افق تلطیف دلیل به مصرف نوع و استفاده مدت زمان افزایش و و ارتباطی اطالعاتی نوین مجاری

 ابعاد شدت از یک سو، از عملی، و عاطفی شناختی، ی های جهت گیر گسترش ارتقاء و و بینشی و

 .می شود تقویت شناختی بعد در جوانان  دینی هویت  دیگر، سوی از  و می شود کاسته و تجربی پیامدی

 و مذهبی دینی نیازهای نوع با  متناسب  جوانان که دارد داللت واقعیت این بر  شده یاد اطالعات در واقع

اینترنتی تلفن   اجتماعی شبکه های استفاده از ترتیب همان به  و می کنند استفاده از تلفن همراه خود
 مختلف دینی قرائت های به انعطاف پذیری نسبت و می گذارد تأثیر آنها دینداری سبک و  شیوه بر همراه

هویت   دیگر بعد تضعیف در همچون وابستگی به تلفن همراه نقش تحلیل در همچنین.می دهد افزایش را
 به ویژه در رسانه ها، این گونه روزافزون  گسترش با که گفت باید کاربران  ملی هویت یعنی فرهنگی

 وابستگی به تلفن همراه این .می انجامد سنتی پیوندهای تضعیف به نوسازی روند گذار، حال رد جوامع

 انسجام و ملی تعلق همدلی، احساس کاهش باعث و گذارده تأثیر شهروندان رفتار و نگرشها در می توانند

از   ناشی بحران یک درگیر ایرانی جوانان کنونی فرهنگی هویت گفت بتوان شاید واقع، در.شوند اجتماعی
 است که شدن جهانی فرآیندهای و عناصر پیدایش کنار در نوین رسانه های هویت ساز فضای تجربه

 به نیز مطالعات دیگر از بسیاری که نطور هما است، نهاده تأثیر کشور کنونی فرهنگ ابعاد کلیه بر تقریباً

 عصر هویت های سیال از لرزانی پایه های بر  امروز  که نوجوانان  معنا این به .ه اند رسید استنتاج همین

 آزاد گردش  ارتباطات و  گسترش .نمی گیرند جای آنها از  هیچکدام قالب در که  گرفته اند قرار مدرن

 جوامع کلیه فرهنگی آن هویت در که یست فرصت و چالش از مملو نوینِ بستر معاصر جهان در اطالعات

 که می شود تأکید نکته این بر بندی کلی، جمع یک در .است گرفته  قرار  شگرف تغییرات معرض در

چالش   معرض در بنابراین و می برد به سر حساسی و مبهم وضعیت در ایرانی فرهنگی هویت امروزه
و همچنین درتفسیر این فرضیه ها فرعی این پژوهش   .است رسانه ای اثرات از متأثر جدی هویتی های

تلفن همراه به دلیل عدم توانایی در کنترل امیال و یا احساسات  بسیاری از افراد وابسته به   باید گفت که
موقتی   فراموشی  برای  انزوا   ویژه  به  و  روانی  و  روحی  های  اضطراب  انواع  با  و  شدید  خود،درگیری 
مشکالت،به استفاده غیر معمول از تلفن همراه روی می آوردند.لذا نتیجه این مشغولیت بیش از حد و  

راه خالقیت زدایی است .به عبارت دیگر از بس فرد گرفتار تلفن همراه می شود  غیر منطقی با تلفن هم
ضمن از دست دادن مدیریت زمان،فرد گرفتار امورات بیهوده و تکراری شده و به علت تبدیل این کارها 
 به عادت،فرد گرفتار دیگر به هیچ عنوان قادر به ترک آن ها نخواهد بود و لذا هیچ گونه خالقیتی را از

ساله شهر تهران باعث خواهد    18تا12خود نشان نخواهد داد و این خالقیت زدایی در بین نوجوانان دختر  
باعث شود که   امر  این  باشند و  برای مولفه های هویت فرهنگی خود در جامعه وقت نداشته  شد که 

در جامعه وقتی    نوجوانان تمام وقت خود را صرف تلفن همراه کنند و برای امور فرهنگی و اجتماعی خود
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صرف نکنند از جمله بازدید از اماکن تاریخی و مذهبی و موزه ها و آشنایی با هویت آنانعدم پایبندی به   
رسم و رسوم  و عقاید گذشته گان و هویت دینی و ملی برای آنها در زندگی شان جای نداشته باشد و  

زدایی   بعد خالقیت  این صورت  در  کنند.  ایجاد  تفاوتی  بی  بین  برای  در  همراه  تلفن  به  وابستگی  در 
سال شهر تهران باابعاد هویت فرهنگی از جمله پذیرش،مقبولیت،ادراک و تعلق  18تا  12نوجوانان دختر  

چگونه می توان فرد وابسته به تلفن همراه را شناسایی کرد   فرهنگی رابطه ایجاد نشده است. و همچنین
همراه،پید تلفن  از  مفرط  استفاده  که  گفت  های باید  فعالیت  شدن  خانوادگی،متاثر  تعارضات  ایش 

و گرفتاری  تلفن همراه  به  از حد  بیش  ،وابستگی  پیام کوتاه  ارسال  یا  به مکالمه  نیاز  مدرسه،احساس 
مشکالت مالی و اجتماعی،عدم توانایی در کنترل استفاده از تلفن همراه علیرغم تالش های مکرر برای 

همراه   تلفن  از  استفاده  از  احساس،بی  جلوگیری  دادن  دست  فاز  دستگاه   حافظه  از  مکالمات  ،حذف 
قراری،احساس پوچی در اثر قطع استفاده از تلفن همراه،طوالنی بودن مکالمات،پنهان کردن مکالمات از  
خانواده و دوستان،استفاده از تلفن همراه برای اجتناب از مشکالت و نهایتاً استفاده از تلفن همراه برای  

وب برای مقابله با افسردگی،تنهایی،اضطراب و انزواء از عالئم میل به استفاده از تلفن احیاء یک خلق خ
ساله شهر تهران باعث می  18تا  12میل گرایی به تلفن همراه در نوجوانان دختر  همراه شمرده می شود.

نه روی  نوجوان به به ارزش ها ،اعتقادات و پنداشت ها کمتر توجه کنند و بیشتر به هویت بیگاشود که  
آورند و این کار سبب نهادینه شدن این امر می شود نوجوانان را از هویت فرهنگی شان دور می کند.و 
تلفن   مختلف  مدل  جمله  کاالها،از  انبوه  تولید  و  مصرفی  جامعه  پیدایش  با  که  گفت  باید  همچنین 

دید فرهنگی که همراه  همراه،ذائقه و نوع مصرف افراد پیوسته تغییر می یابد.افراد همواره هویت های ج
با تکنولوژی این نمونه کاال ها وارد کشور می شود و به در بین نوجوانان شهر ها بخصوص شهر تهران  
رواج می یابد باعث می شود این قشر از اجتماع به سوی این گونه کاالها گرایش پید اکنند و تمام وقت  

اغت خود را پر کنند اما این نوع استفاده باعث  خود صرف استفاده از این نوع رسانه ها کنند تا اوقات فر
وابستگی به تلفن همراه می شود و این وابستگی با ایجاد استرس و ایجاد احساس تنهایی بین نواجوانان  
باعث می شود رفتار نوجوانان تغییر کند و این امر باعث می شود تعضیف هویت فرهنگی در بین آنان  

ی نوجوانان که بر مبنای ذائقه و انتخاب آنان در زندگی شکل  الگوها و سبک های زند گ می شود. 
می گیرد،متضمن نوعی رفتار منزلت جویانه هستند.در واقع،این سبک ها و شیوه های زندگی پذیرفته  
شده در جامعه جدید هستند که هویت های فرهنگی و اجتماعی نوجوانان را منعکس می کنند.امروزه به  

باز بودن زندگی اجت ماعی و کثرت یافتن زمینه های کنش و تعدد مراجع،نقش سبک زندگی و  دلیل 
الگوهای فعالیت های روزانه در ساختن هویت فرهنگی،به طور فزاینده ای اهمیت می یابد. شکل گیری  
هویت فرهنگی بیش از پیش با آنچه سبک زندگی ماست گره خورده و ایجاد احساس تنهایی در بین  

باعث می شود ک دیگر  نوجوانان  به  تعلق  احساس  و  و همبستگی  اجتماعی  گروه های  از  نوجوانان  ه 
 اشخاص دور شده و به دنبال هویت جدید در استفاده از تلفن همراه باشند. 
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Relationship between Mobile Phone Dependence and Cultural 

Identity of Girls aged 12 to 18 years old in Tehran (case study: 1 

to 5 regions of Tehran) 

 
Abbas Gheadamini Harouni1*, Mehrdad Sadeghi de cheshmeh 2, Siamak 

Korang Beheshti 3, Majed Maharani Barzani4 

 
Abstract 

The purpose of this study was to investigate the relationship between cell phone 

dependency and cultural identity among adolescents aged 12 to 18 years old in girls 

from 1 to 5 locations in Tehran. The research method was applied in terms of 

purpose and in terms of collecting data, a descriptive correlation was used. The 

statistical population of this study was all 88271 girls from 1 to 5 city of Tehran, 

which was selected through the Cochran sampling formula. A sample of 352 

individuals was selected through stratified random sampling method. The research 

tool was a standard questionnaire for mobile phone reliance on riding (1392). ) And 

Roskhist cultural identity standard questionnaire (2009). The validity of the 

questionnaires was assessed based on content, form, and structure, and after 

validation of the necessary terms, validity was confirmed. On the other hand, the 

questionnaires were used by Cronbach's alpha method Order for mobile phone 

dependency riding (1392) 867/0 and fortune identity The Rusk (2009) 850/0 

estimate and analyze data both descriptive and inferential statistics including 

Pearson correlation coefficient was used. The results of the study showed that there 

was a significant relationship between mobile phone dependency and the cultural 

identity of adolescents aged 12 to 18 years old in Tehran (p <0.05). Also, the results 

showed that there was no significant correlation between reproductive affinity and 

mobile phone dependency with cultural identity (p> 0.05), and positivity and 

loneliness were related to mobile phone identity with cultural identity (p <0.05). 
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 چکیده 
و  شااو  کارشااا که نساا ت به  افرادی .  نیاا دارند  عالقمندبا انرژی و  مندا به کاری امروا  هایسااااما 

شااوند و میکارشااا   جذ به طور کامل  مندا  عالقمندکلی، کار ع ارتبه  .  دارندباالی  احساااخ بو 
 هم ساگیی -پژوهش حاضار اا نو  تویای یدهند. انجام می ناسا یم  شالل  را بهکاریشاا     هایفعالیت

آوای ی در راب هره ری ابالقی  ای  باشاد، که با هد  بررسای ن ش واسا همی)مدل معادالت ساابگاری  
جامعه آماری پژوهش حاضار را   یاورت ررفگه اسات.اشاگیا  شایلی معلما  شاهرساگا  نمی   و سااامانی  

ول موررا  بر اسااخ جدن ر تشالیل داده که  381معلما  دوره ابگدایی شاالل در شاهرساگا  نمی  به تعداد  
انگخاا  ای ای و ط  اهریری بوشاااهباا روش نموناهن ر مرد     85ن ر ا  و  96ن ر )  181ای باه حج   نموناه
ره ری ابالقی کالشاو  و هملارا    ،های اساگاندارداطالعات مورد نیاا با اساگ اده اا پرساشانامه.  شادند

  جمع 2011ی اهیر و اردوقا  )و آوای سااامان  2004اشاگیا  شایلی معلما  سااالنوا و شاوفلی ) ، 2011)
نگایج   انجام ررفگه اسات. lisrel8 و Spss21های  نرم افزار  با اساگ اده ااها  تجزیه و تحلیل داده  آوری شاد.

به ترتیب با ضااریب بگای   ابالقیره ری و   آوای ساااامانی  ،اشااگیا  شاایلی مگییرحاکی اا آ  اساات که 
 نشااا  یافگه ای اند. دریااد اا واریانا ای  مگییر را ت یی  نموده  0.41،  0.79و   0.53اسااگاندارد برابر با  

که  شاودمی تشادید  ابالقیره ری  مگییر توسا اشاگیا  شایلی  و آوای سااامانی مگییر دو  بی  راب ه دهدمی
 ضعیف راب ه  ای  ط یعگا شود ضعیف  ابالقیره ری  ارر و ترقوی اثر ای  یابد افزایش  ابالقیره ری  ارر

 .شد بواهد

 

 : آوای ساامانی، ره ری ابالقی، اشگیا  شیلی واژگان کلیدی
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 مقدمه -1
 شارفتیعامل پ  یترساااما  آمواش و پرورش اسات. مه   ،یها در هر کشاورساااما    یتراا مه   یلی

کاه باه عنوا    یمعلماان؛  بااشااادیو اثربخش م  زهیجاامعاه وجود معلماا  باا انی  کیا  تیاو ترب   ینظاام تعل
 یاثربخشا  هیو روح  زهیاا انی  ییتوانند با داشاگ  سا ب باالیم  یریادری-یاددهی ندیعنصار فرا  یتریایال

تری  عامل در انجیره اهمیت نیروی انسااانی به عنوا  مه  .ندینما  یکشااور را ت اام کی  ینظام آمواشاا
های چشامییری هایی که موف یتها اسات که به اث ات رسایده اسات و ساااما عملیاتی هر ساااما ، مدت

 . باه ع اارتی اسااااخ 1390اناد )مهرابیاا  و هملاارا ، اناد، باه ای  موضاااو  بیشاااگر مگمرکز بودهداشاااگاه
ای که تح ق اهدا  در هر را باید در منابع انسانی جست و جو کرد، بیونه  های کارایی و اثر بخشیحرکت
 داریپد . 1987، 1های انساانی ماهر، شاایساگه و وفادار به ساااما  بساگیی دارد )پروکوپنلوای به نیروامینه

،  باشاد یشاود مینیر بوانده ممث ت  یجهت با م رح شاد  آنهه روانشاناساه  ی  شایلیاشاد  م هوم اشاگ
 جیرساد با نگایبه نظر م  یرید یکند و اا ساویمث ت اا ساالمت کارکنا  اراهه م ی یساو تعر کیرا که اا چ

کارکنا ، اا  یشاایل ا یاشااگ  راب ه داشااگه باشااد.  یجو ساااامان  رینظ  یمانساااا تیدر موف  لیمث ت دب
 یاچندرانه فیاا آ ، تعار یبردارمگنو  بهره  یهاراه لیبوده و به دل یحواه منابع انساان  دیجد  یها یپارادا

ارت اط  یکارکنا  در برقرار یفریات برا جادیرا حایال ا ا ی  اشاگ2004)  2را داراسات. تراخ و هملارانش
اساات که کارکنا  اا نظر   یاهقو عال  ا یم دار اشااگ  یشاایل ا یدانند. اشااگیبود م  را یهملارا  و مد اب
راب ه   کیافراد با اساگعداد،  یشایل ا ی  اشاگ2006)  3 ونزیکارکنا  به ساااما  بود دارند. به نظر ر تیهو

 یهاتالش یروو هملارانش داشاگه و بر   ریاسات که کارمند با شایل، ساااما ، مد  یو هوشا یاحسااسا
 است.  ررذاریم اعف او در کارش تأث

هاا در جهات برآورد  باه طور حگ  رساااالات ساااااماا  یامرواتر شاااد  روا افزو  جوامع دهیاهیباا پ       
 ی ایما دن یایتوا  ادعا نمود دنیامروا م یایشااود. در دنیتر متیتر و با اهمانگظارات افراد جامعه حساااخ

اا  یلیتوا  مشاالالت افراد جامعه را مرت ع نمود.  یها متشاالل  یتر شااد  اساااامانهاساات و با فعال
در جامعه  یابال  اجگماع  تیبشار، رعا  یتلامل  ریو نماد حرکت ساال  در مسا  شارفتیپ یایال  یهاشاابصاه

ن ش پر    یکاه دارد ا  یاژهیو  یااهیجاا  لیاماا ه  نظاام آمواش و پرورش باه دل  یاسااات. در جاامعاه اساااالم
و  یافلار عموم یمهندساکه   یانساان  یرویراساگا معلما  به عنوا  ن  یرذارتر اسات. در ا ریتر و تأثرنگ
در  قیابال یدهایو ن ا دهایبا یاجرا  یجامعه در دساگا  آنها اسات؛ برا یو علم  یانداا رشاد فرهنیچشا 

رساااد که لذا به نظر می   .1393رنژاد،یفراا  و ام ،یدارند )آذرم  یرید  یفراتر اا قشااارها  یا هیجامعه، وظ
برای ساااما  ضاروری اسات که جهت ادامه حیات بود، ره ری ابالقی را به کار بساگه و بساگر مناساب 

هاای  هاا و نظرات توسااا  کاارکناا  را فراه  ساااااد. اا آنجاایی کاه معل  باا موقعیاتبرای ابراا ع اایاد، ایاده
ود و هد  لایی آمواش و پرورش رشاد و شارو میهای رونارونی روبهها و شاایساگییآمواشای، اساگعداد

های آنها ها، نظرات و پیشانهادها، اندیشاهرساد توجه به ایدهشالوفایی همه جان ه فراریرا  اسات؛ به نظر می
 

1 Productivity 
2-Traace et al 
3-Gibbons 
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ریزی آمواشاای و درساای دهند در فرآیند برنامهتواند موثر واقع شااده و اا اطالعاتی که آنا  اراهه میمی
ها بصاورت شانابگی در داند، چرا که آراهیها نسا ت به بود چیزی نمیا اساگ اده کرد. راهی اوقات سااام

شود تصمی  افراد است؛ م نی تری  مساهلی که در ای  امینه م رح میابگیار افراد قرار دارد. و یلی اا مه 
ا مواقع ها و مدیرا  قرار دهند یا نه. در بساایاری ابر اینله آیا دانش و اطالعات بود را در ابگیار سااااما 

ها، اطالعاتی در امینه مشاالالت و مساااهل ساااامانی دارند، اما ممل  اساات  بسااگر کارکنا  در سااااما 
ها وجود نداشگه و یا اینله بود کارکنا  تمایل به ابراا نظر نداشگه باشند  ها و اندیشهمناسب برای بیا  ایده

    .1393که در ای  یورت سلوت ساامانی رخ می دهد )اار  مگی ، 
ها بسایار ها، اطالعات و نظرات کارکنا  برای ساااما ها، اندیشاهدر عصار حاضار روش سانرد  به ایده       

تواند اا یک طر  بعنوا  راه ردی برای حل مساااهل و ها و نظرات میاهمیت دارد، چرا که بیا  ای  ایده
ای آنا  باشااد تا اا ای  طریق ههای سااااما  باشااد و اا طرفی دییر نماینیر عالیق و بواسااگهپیهیدری

دال ،  برای مدیریت پیامی را ارساال کنند تا شارای  را برای اثربخشای هر چه بیشاگر آنا  فراه  ساااند )و 
تواند عوامل فردی، ساااامانی و اجگماعی را تحت پوشااش قرار دهد،  . آوای ساااامانی می1998 ،1لینی 

بنابرای  شاناساایی موانع بروا آوای سااامانی و تالش برای رفع آنها اهمیت بسازایی دارد تا اا ای  طریق 
ساو   بگوا  پدیده سالوت در ساااما  را شالسات و ساااما  را بساوی نوآوری و بالقیت و حل مشالالت  

 . ره ری، آوای سااااامانی را به دو دلیل تحت تاثیر قرار 1391داد )افخمی اردکانی، و بلیلی یااادر آباد،  
نظر در مورد مسااهل سااامانی به فردی نیاا ها و اظهاردهد؛ دلیل نخسات اینله کارکنا  برای بیا  ایدهمی

و یا کل بربوردار باشاد و بساگر الام دارند که بگواند اا قدرت الام برای درک ساااما  بعنوا  یک سایساگ  
ها تل ی ها را فراه  آورد. به همی  علت ره را  بود پایه و اساسی برای سااما برای کاربردی کرد  ایده

تواند منجر به شوند. دلیل دوم اینله ره را  اا توانایی تشویق و تن یه بربوردار هسگند. و ای  مول ه میمی
شاود ره را  ای شاود که بود سا ب میهای حرفهیا  شایلی، ارت ا  و فعالیتپردابت دساگمزد بیشاگر، اشاگ

ها، نظرات و پیشانهادات شانابگه شاوند. بنابرای  امانی که ره را  با بعنوا  من ع برجساگه در ت ادل اندیشاه
بهره  های مخگلف سااامانیپردااند و اا نظرات آنا  در فرآینداشاگیا  به بح  و ر گیو با کارکنا  بود می

هایی در ره را  انییزانند. اما با ن ود چنی  بصاالتبرند، به نوعی ایردسااگا  را برای اظهار نظر برمیمی
ها و نظرات بود، پرهیز بواهند کرد. با ای  توییف مح  ا  ساامانی سااما ، احگماال کارکنا  اا بیا  ایده

افگد )دیگرت و آوای ساااامانی ات ا  میهمواره به دن ال م العه آ  هسااگند که تحت چه شاارای ی بروا  
ها امرواه نیاا به کارکنانی با انرژی و مشاگا  دارند کساانی که نسا ت به شایلشاا  ساااما  . 2007باریا،  

و   شاوندشایلشاا  می اشاگیا  و عالقه ایادی دارند. به طور کلی کارکنا  مشاگا  به طور کامل مجذو 
شاا  که در حرفه ی . کساان2010 لیگر، )باکر،  رساانندانجام میشاا  را به طرا م لوبی به  تلالیف شایلی

،  ی  گییشا  امدیپ  یرید ا یرا دارند. به ب  یکاف  تیعام اا حرفه بود رضاا  وربه ط ندینمایرا تجربه م  ی گییشا
شاا  حرفه یبر رو  ایرردد که آنا  عمیعمل سا ب م  یا  .باشادیدر کارمندا  م تیو رضاا ییلذت،کامروا

با    .1396) قدم پور و هملارا ، الام را دارا باشاند و حرفه و شایل را در تمرکز بودشاا  قرار دهندتوجه  

 
1 Van Dyne & Lepine 
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مح ق در ای  توجه به ن ش پررنگ آوای سااامانی در ایجاد اشاگیا  شایلی و تاثیر سا ک ره ری بر آ ،  
 گیا  شاایلیبا اشاا  آوای ساااامانی  یدر راب هره ری ابالقی  ای  پژوهش به دن ال بررساای ن ش واساا ه

مح ق در نظر دارد با توجه به مدل م هومی تح یق به سوال اساسی ایر  باشد.شهرسگا  نمی  می  معلما 
 پاسخ دهد:

 
 
 
 
 

 :  مدل م هومی1شلل 
 

 تاثیر دارد؟چه  شهرسگا  نمی  معلما اشگیا  شیلی بر ره ری ابالقی اا طریق آوای ساامانی 

 

 پیشینه پژوهشی-2
  در پژوهشای به م العه تاثیر جو ابالقی بر ابعاد اشاگیا  شایلی کارمندا  1393پور و هملارا  )موم    

به ع ارتی افراد در . دار بر ابعاد درریری شایلی داردها راب ه على مث ت و معنیط ق یافگه.  پردابگه اسات
  .1393موم  پور و هملارا ، ) جو ابالقی باال دارای درریری شیلی باالیی بواهند بودهایی با سااما 
  به پیش بینی آوای سااامانی اا طریق جو ابالقی و سارمایه روانشانابگی پردابگه 1396دربشاا  )     

ث ت اسات که نگایج حاکی اا آ  اسات که بی  جو ابالقی، آوای سااامانی و سارمایه روا  شانابگی رواب  م
ای سارمایه روا  شانابگی و معناداری وجود دارد. و جو ابالقی ه  به طور مساگ ی  و ه  با ن ش واسا ه

 بر آوای ساامانی تاثیررذار است.
و ره ری معنوی با    وجدانی بود ،  جو ابالقی سااما در پژوهشی با عنوا  راب ه     1396)  بهزادی      

مگییرهای جو ابالقی و ره ری ابالقی با ف یلت ساامانی   ا میکه رسیدند  ف یلت ساامانی به ای  نگایج 
که به ترتیب ره ری معنوی،    کرد  مشخص نگایج حایل اا تحلیل رررسیو   .  هم سگیی مث ت معناداری دارد

شخصیگی وجدانی بود  در ت یی  واریانا ف یلت ساامانی بیشگری  ن ش را ای ا    بصوییاتجو ابالقی و  
  . 1396)بهزادی، می کنند
  در پژوهشی به راب ه بی  جو ابالقی و اعگماد ساامانی با ن ش میانجی  2015آورام و هملارا  )      

های ن ر اا کارمندا  نظام سالمت بودند. یافگه  147اند. شرکت کنندرا  در پژوهش  رضایت شیلی انجام داده
راب ه مث ت وجود اعگماد ساامانی  و  ابالقی  میا  جو  داد که  نشا   دارد و رضایت شیلی یک    پژوهش 

  . 2016باشد )آورام و هملارا ،واس ه جزیی در ارت اط میا  جو ابالقی و اعگماد ساامانی می 

آوای 
 ساامانی

رهبری 

 اخالقی

اشتیاق 

 شغلی
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 روش تحقیق -3
هم ساگیی )مدل معادالت ساابگاری  و اا منظر هد   -تح یق حاضار اا نظر ماهیت محگوایی تویای ی

جامعه آماری پژوهش حاضار را معلما  دوره ابگدایی شاالل در شاهرساگا  نمی  به تعداد کاربردی اسات.  
ریری به کار ررفگه شاده، روش روش نمونهدهند. تشالیل می 1399-1400ن ر در ساال تحصایلی  381

ریری با توجه به ناهمیو  بود  جامعه آماری اا روش نمونهای بوده و  ای چند مرحلهنمونه ریری بوشااه
ی آماری پیش ر گه، بر اسااخ جدول موررا  نمونه ای به ای نیز اساگ اده رردید که اا میا  جامعهط  ه
ن ر مرد  انگخا  شادند. اطالعات الام برای پاساخ به ساوال پژوهشای اا  85ن ر ا  و 96ن ر ) 181حج  

گ ی جمع آوری می شاود که مشاخصاات پرساشانامه های بلار برده شاده به شارح  طریق پرساشانامه های ک
 ذیل می باشد:

 الف( آوای سازمانی
  اساگ اده شاد که ساه مول ه آوای م یع 2011برای شانجش آوای سااامانی اا پرساشانامه اهیر و اردوقا  ) 

  را در بر 15-11  و آوای نو  دوساااگااناه )رویاه هاای  10-6 ، آوای تادافعی )رویاه هاای  5-1)رویاه هاای
تشاالیل شااده   رویه 15شااود و در مجمو  آوای کارکنا  اا  ریرد که هر کدام پنج رویه را شااامل میمی

  5  تا کامال مواف   )1ای لیلرت کامال مخال   )رزیناه 5اسااات. نمره رذاری پرساااشاااناامه در م یااخ 
های باشاد. روایی پرساشانامه توسا  مگخصاصای  به اث ات رسایده و ضاریب آل ای کرون اخ در ایر م یاخمی

 باشد.می /.92و ضریب آل ای کل ./82.، /91.، /87آ  به ترتیب 

 مه رهبری اخالقیب( پرسشنا
  تهیه 2011ی ره ری ابالقی که توس  کالشو  و هملارا  )برای سنجش ره ری ابالقی اا پرسشنامه 

 ، تسااهی  قدرت 4-1های های یااداقت )رویهرویه اساات. و مول ه  23شااده، اسااگ اده شااد که شااامل 
بر    را در23اااا  17های   و انصا  )رویه16اااا11های   ، رهنمودهای ابالقی  )رویه10- 5های )رویه
ای روی پیوساگار کامال مخالف تا کامال موافق طراحی شاد ریرد. پرساشانامه با م یاخ لیلرت پنج رزینهمی

نظر   2ت ااوت، نمره  بی  3نظر موافق، نمره    4نشاااا  دهناده نظر کاامال موافق، نمره    5کاه در آ  نمره  
ایر پایایی   ات رسایده وروایی پرساشانامه توسا  مگخصاصای  به اث  نظر کامال مخالف اسات. 1مخالف، نمره 

 /. 94و ضاااریاب  آل اای کال  84/0، ./86.، /80.، /90ضاااریاب آل اای کرون ااخ باه ترتیاب   آ  باا  هاایم یااخ
 باشد.می

 پ( پرسشنامه اشتیاق شغلی 
  اساگ اده شاد. ای  پرساشانامه با 2004برای سانجش اشاگیا  شایلی معلما  اا پرساشانامه سااالنوا و شاوفلی )

های  ، نیرومندی )رویه1-6های رویه به بررسای اشاگیا  شایلی معلما  در قالب ساه مول ه جذ  )رویه 17
ای لیلرت رزینه 5  رذاری پرسااشاانامه در م یاخپردااد. نمره  می13-17های   و وقف بود )رویه12-7

باشاد. روایی پرساشانامه توسا  مگخصاصای  به اث ات رسایده و   می5  تا کامال مواف   )1کامال مخال   )
  ضاااریاب پاایاایی ای  1389/ باه دسااات آماد. بساااروی )93پاایاایی آ  در ای  پژوهش باا آل اای کرون ااخ 
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ی ایایی ای  پرساشانامه به وسایلهرزارش کرده اسات. همهنی  پ 93/0پرساشانامه را به روش آل ای کرون اخ 
 باشد.نیز رزارش شده است که نشا  دهنده پایایی م لو  پرسشنامه می 92/0 ، 2007مونو و هملارا  )

 

 یافته های تحقیق-4

 آمار توصیفی-4-1
 85دریاد  اا پاساخیویا  ا  و 53ن ر )96نگایج توایع فراوانی جنسایت و مدرک تحصایلی نشاا  داد که  

  63/6ن ر )12دریاااد  دارای مادرک دینل ،  21/2ن ر )  4دریاااد  مرد بوده کاه اا بی  ای  تعاداد 47ن ر )
دریاد   62/27ن ر )50دریاد  دارای مدرک لیساانا،    43/62ن ر )113دریاد  دارای مدرک فو  دینل ، 

همهنی  وضاعیت اشاگیال    .کگری بودنددریاد  دارای مدرک د  10/1ن ر ) 2دارای مدرک فو  لیساانا و 

ن ر   15دریاد  قراردادی،  31/3ن ر ) 6دریاد  بصاورت رسامی،   79ن ر ) 143پاساخیویا  نشاا  داد که 
دریاد  ساایر ) پیمانی، آامایشای و...  بودند. بیشاگری  سااب ه    4/9ن ر ) 17دریاد  حق الگدریا و  29/8)

ساال، سااب ه بدمت  30الی   20افرادی اسات که بی   دریاد  مگعلق به  14/54ن ر ) 98بدمت با فراوانی  
 داشگند.

 

 بررسی نرمال بودن داده ها -  1-1-4
در ای  قسامت ابگدا به بررسای نرمال بود  مگییر های می پرداای  که فرآ آامو  یا ر ع ارت اسات اا 

(H0( نرماال بود  توایع مگییرهاا فرآ م اابال ع اارت اسااات اا : H1   مگییرهاای مورد  : عادم نرماال بود
 %95فرآ یا ر را رد کرده و با اطمینا    0.05بررسای. در یاورتی که سا ب معنی داری آامو  کمگر اا  

باشاد   0.05می توا  ر ت توایع داده ها نرمال نیسات. در یاورتی که سا ب معنی داری آامو  بیشاگر اا 
ایج حاکی اا عدم نرمال بود     نگ3فرآ یا ر را می پذیری  و توایع داده ها نرمال اسات. که در جدول )

  مگییر های مورد بررسی است.
 اسمیرنو  جهت تعیی  نرمال بود  توایع مگییرهای تح یق  -نگایج آامو  کولمیرو 

 ره ری ابالقی اشگیا  شیلی  آوای ساامانی مگییر

 51/64 62/50 21/29 میانیی 

 44/8 24/3 07/9 انحرا  معیار

  -کولموررو  zم دار 
 اسمیرنو  

122/0 157/0 089/0 

 001/0 000/0 000/0 س ب معنی داری
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 آوای سازمانیمدل اندازه گیری متغیر 
ها بیانیر م دار بار عاملی مگییرها باشد. اعداد روی فلش می   آوای ساامانی  ای  مدل شامل کلیه ابعاد مگییر 

  1شلل ) به توجه  با  مدل برااش هایها بوده و نمایانیر میزا  هر کدام اا آنهاست. شابص و شابص 
می باشد    085/0برابر     RMSEAبا م دار  آوای ساامانی  اندااه ریری ابعاد مگییر مدل بود  مناسب اا حاکی

 است. همهنی  مناسب مدل ب اهای مجذور میانیی  است نشا  دهنده 09/0کمگر اا  اینله به توجه با و

 ترتیب به نیز NFI وGFI , AGFI   شابصهای می باشد. میزا  3کمگر اا   آاادی درجه به دو  کای م دار

 می باشد. 93/0و  96/0،  90/0برابر با 
 

 
 

 

 اخالقی رهبری  مدل اندازه گیری متغیر 
می باشد. اعداد روی فلش ها بیانیر م دار بار عاملی مگییرها    ابالقیره ری    ای  مدل شامل کلیه ابعاد مگییر

 حاکی 3-4شلل   به توجه با مدل برااش و شابصها بوده و نمایانیر میزا  هر کدام اا آنهاست. شابصهای

 می باشد و 080/0برابر   RMSEAبا م دار  ابالقیره ری  اندااه ریری ابعاد مگییر مدل بود  مناسب اا

 است. همهنی  مناسب مدل ب اهای مجذور میانیی  است نشا  دهنده  09/0کمگر اا   اینله به توجه با

 آوای سازمانیمتغیر  T-Value: مقدار 1شکل
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 ترتیب به نیز  NFI و GFI , AGFI   شابصهای میزا  می باشد.   3کمگر اا   آاادی درجه به  دو کای م دار

 می باشد. 95/0و  95/0،  92/0برابر با 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اشتیاق شغلی مدل اندازه گیری متغیر 
بیانیر م دار بار عاملی مگییرها می باشد. اعداد روی فلش ها  اشگیا  شیلی    ای  مدل شامل کلیه ابعاد مگییر

 حاکی 5-4شلل   به توجه با مدل برااش و شابصها بوده و نمایانیر میزا  هر کدام اا آنهاست. شابصهای

 با می باشد و 082/0برابر   RMSEAبا م دار اشگیا  شیلی   اندااه ریری ابعاد مگییر مدل بود  مناسب اا

 م دار است. همهنی  مناسب مدل ب اهای میانیی  مجذور ندهاست نشا  ده  09/0کمگر اا   اینله به توجه

برابر   ترتیب به نیز  NFI  وGFI , AGFI   شابصهای می باشد.  میزا   3کمگر اا   آاادی درجه به دو  کای
 می باشد.  98/0و  99/0،  95/0با 

 اخالقی رهبری  متغیر T-Value: مقدار  2شکل
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 مدل معادالت ساختاری فرضیه اصلی   -2-4

اشتیاق شغلی معلمان شهرستان   بر اخالقیرهبری ای با نقش واسطه  آوای سازمانی

 تاثیر دارد.  نمین

اشاگیا  شایلی بر   آوای سااامانی  مگییر اثر مسایر ضاریبرردد، مشااهده می 5و 4طور که در شالل هما 
 t  ،10.45م دار پارامگر ای  برای همهنی   .اسات شاده محاسا هدریاد  53  معادل معلما  شاهرساگا  نمی 

اشاگیا  شایلی معلما  شاهرساگا  بر   ابالقیره ری  ایتخمی  اده شاده اسات. و ضاریب مسایر اثر واسا ه
دریاد محاسا ه رردیده اسات. براسااخ تحلیل مسایر پژوهش نشاا  داده شاده   t   ،12.49 ،79م دار  با نمی 

به ترتیب با   ابالقیره ری  و   آوای سااامانی  ،اشاگیا  شایلی مگییرای برکه   نمود بیا  توا می  9در شالل  
اند. لذا بر دریاد اا واریانا ای  مگییر را ت یی  نموده 0.41،  0.79و   0.53ضاریب بگای اساگاندارد برابر با  

 ضاریب ای   بود  مث ت و دارییمعن به توجه با و شاودمی رد اطمینا  دریاد 99 با یا ر فرآای  اسااخ،  

اشاگیا  شایلی معلما  شهرسگا    بر  ابالقیره ری ای با ن ش واسا ه  آوای سااامانی که نمود بیا  توا می
 تاثیر دارد.  نمی 
 ابالقیره ری  مگییر توسا اشاگیا  شایلی   و  آوای سااامانی مگییر دو بی  راب ه دهدمی نشاا  یافگه ای      

 شااود ضااعیف ابالقیره ری  ارر و ترقوی اثر ای  یابد افزایش  ابالقیره ری  که ارر شااودمی تشاادید

 اشتیاق شغلی متغیر T-Value: مقدار 3شکل
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ره ری  اثر بود  ه  جهت و بود  داریمعن اسااخ بر موضاو  ای  شاد بواهد ضاعیف راب ه ای  ط یعگا
 .شود می پذیرفگه تح یقایلی  فرضیه لذا. است اسگن اط قابل ابالقی

 

 
 

  فرضیه اصلی تحقیق بارهای عاملی مربوط بهمقدار : 4شکل
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 سااه بی  رواب  که تمامی داد نشا  تح یق اا آمده دست  به نگایج می شود،  داده 4شلل  در که همان ور

 دهنده نشا  که است آمده 1جدول  در شابص های برااش  است. همهنی  م دار برقرار تح یق های

 : نگایج برااش مدل 1جدول جدول.است مدل مناسب برااش

 نگیجه م دار مجاا  اعداد بدست آمده  شابص  معیارهای برااش مدل 

 برااش مناسب 3کمگر اا  df2K 00/3/ نس ت کای دو به درجه آاادی 
 برااش مناسب 1کمگر اا    RMSEA 01/0 میانیی  مجذورات ریشه 

 برااش مناسب نزدیک ی ر  RMR 012/0 ریشه مجذور مانده ها 

 برااش مناسب 0/ 9باالتر اا  NFI 96/0 شابص برااش هنجار شده 

 برااش مناسب 0/ 9باالتر اا  NNFI 91/0 شابص نرم برااندری 

 برااش مناسب 0/ 9باالتر اا  CFI 99/0 شابص برااش ت  ی ی

 برااش مناسب 0/ 9باالتر اا  IFI 99/0 شابص برااش اضافی

 برااش مناسب 0/ 9باالتر اا  RFI 96/0 شابص برااش نس ی 

 برااش مناسب 0/ 9باالتر اا  GFI 93/0 شابص برااندری 

 برااش مناسب 0/ 9باالتر اا  AGFI 90/0 شابص برااندری تعدیل یافگه 

در هایشابص  ، نگایج به توجه  با تح یق،  برااندری  فرضیه  سابگاری  معادالت  پژوهش مدل   ابزارهای 

 معنادار است.  درید 5 ب ای س ب مدل معادالت سابگاری فرضیه تح یق در در دوبی م دار  ر ت  توا  می

 مدنظر،  به مالک توجه مدل معادالت سابگاری فرضیه تح یق با در درجه آاادی  به دوبی نس ت همهنی ،

 رویای امر نیز ای  و دارد قرار ق ولقابل دامنه در RMSEA شابص مدل است. م دار  مناسب برااش ربیانی

 ، CFI  ،GFIهایشابص م ادیر مدل معادالت سابگاری فرضیه تح یق است.  در ق ولقابل ب ای م دار

AGFI  ، NFI  وNNFI  نیز در م لو    مدنظر مالک به توجه با مدل معادالت سابگاری فرضیه تح یق 
 توجه با بنابرای ، مدل معادالت سابگاری فرضیه تح یق است.  مناسب برااش دهندهنشا   که  شدند ارایابی

  فرضیه اصلی تحقیق ضریب مسیر: 6شکل

 

 آوای ساامانی
ره ری 
ابالقی

اشگیا  
شیلی

79/0 48/0 

53/0 

41/0 
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 و مناسب برااش پژوهش ابزارهای همه ر ت توا می نگایج مدل معادالت سابگاری فرضیه تح یق، به
 ق ول دارند.قابل

 

 نتیجه گیریبحث و -5
ها به دن ال هایی که در امینه تلنولوژی یاورت ررفگه اسات، ساااما پیشارفتدر عصار حاضار با توجه به  

وری م لوبی دسات یابند، اما رساید  به ای  آ  هساگند که بود را با ای  شارای  سااارار ساابگه و به بهره
اطر ها اا منابع انساانی ماهر و توانمند بربوردار باشاند. به همی  بهد  امانی میسار بواهد بود که ساااما 

هد  اا پژوهش حاضر   شوند.بها در نظر ررفگه میها به عنوا  عنصری ررا است که کارکنا  در سااما 
ای ره ری ابالقی در راب ه آوای ساااامانی و اشااگیا  شاایلی معلما  دوره ابگدایی بررساای ن ش واساا ه
ره ری ای  اسا هبا ن ش و  آوای سااامانیباشاد. فرآ تح ق حاضار م نی بر اینله،  شاهرساگا  نمی  می

 دندهمی نشاا  هاو یافگه تاثیر دارد مورد تایید اسات اشاگیا  شایلی معلما  شاهرساگا  نمی  بر  ابالقی
 که ارر شاودمی تشادید ابالقیره ری  مگییر توسا اشاگیا  شایلی  و  آوای سااامانی مگییر دو بی  راب ه

 ضاعیف راب ه ای  ط یعگا شاود ضاعیف ابالقیره ری  ارر و ترقوی اثر ای  یابد افزایش  ابالقیره ری 

.  اسات  اساگن اط قابل  ابالقیره ری  اثر  بود  ه  جهت و بود  داریمعن اسااخ بر موضاو  ای  شاد بواهد
  م نی بر تااثیر ره ری ابالقی بر آوای کاارکناا  م ااب ات  1394ای  نگاایج باا پژوهش امینی و نیاک مرام )

دهد که ره ری ابالقی بر هر ساه نو  آوای م یع، تدافعی و دوساگانه دارد. نگایج پژوهش آنا  نشاا  می  
  تحت عنوا  پیش بینی 1395تاثیر دارد. همهنی  نگایج حایاال اا ای  پژوهش با یافگه های دربشااا  )

آوای ساااامانی اا طریق جو ابالقی همسااو اساات. بدی  معنا که اا طریق جو ابالقی سااااما  می توا   
روا  شانابگی و افزایش آوای سااامانی را فراه  آورد. تح یق موم  پور و هملارا   امینه ارت ای سارمایه

  نیز همسو با تح یق حاضر بر ای  نلگه اشاره نموده است که جو ابالقی راب ه علی مث ت و معنی 1393)
  شاایلی دار بر ابعاد اشااگیا  شاایلی دارد. به ع ارتی افراد در سااااما  هایی با جو ابالقی باال دارای شااو

  نیز نشاا  1396باالیی بواهند بود. همهنی  همساو با تح یق حاضار نگایج تح ی ات قدم پور و هملارا  )
داد که توانمند سااای روا  شانابگی تاثیر مث ت و معنی داری بر اشگیا  شیلی و ف یلت ساامانی دارد. ه  

ارد و روش  رردید که توانمند ساای چنی  اشاگیا  شایلی ه  تاثیر مث ت و معنا داری بر ف ایلت سااامانی د
با انرژی و مندا   به کاری امروا هایروا  شانابگی تنها تاثیر مساگ ی  بر ف ایلت سااامانی دارد. ساااما 

کلی،  ع ارتبه  . دارندباالی   احساااخ بو و    شااو  کارشااا که نساا ت به  افرادی . نیاا دارند عالقمند
انجام  ناسا یم  شالل  را بهکاریشاا     هایفعالیتشاوند و میکارشاا    جذ به طور کامل   مندا  عالقمندکار
 اا ای  رو؛ هساگندماهیت لیرمالی  رردند دارایاشاگیا  شایلی می  باع هایی که محرک  دهند. بیشاگرمی

به   را های ک تواند به س ب م لو  اشگیا  با یر  هزینهمیدارا هست    را  هر ساامانی که ره ری مگعهد
به   به بصااو ،  بررزینندرا لیرمالی  مزایاها که سااااما  ررددباید به ای  امر   دقت بایاای. دساات آورد
تا  کنند شاویقرا ت  چنی  آنا و ه  دهند پرورشکه احسااخ قدردانی افراد و حا ت دیر اا آنها را   یاورتی
ها برای دسگیابی به مزایای رقابگی و توسعه پیوسگه بود کنند. سااما مگعهد کار  به  نس ت را   شا بود ایاد
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هاا، نظرات و اطالعاات بود را در آوردناد تاا آناا  بگوانناد دیادرااهای  فریااات را برای کاارکناا  باه وجود می
ما  توا  به معنای اظهار نظر کارکنا  سااارت اط با کارکنا  و یا ساااما  م رح کنند. آوای سااامانی را می

در ارت اط با مسااهل و مشالالت سااامانی، اراهه راهلارها و پیشانهادات برای تیییر در سایاسات کاری در نظر 
تواند آوای کارکنا  را مگاثر ساااد، جو و شارای  ها میهایی که در ساااما ررفت. یلی اا مه  تری  مگییر

و  اا آنجایی که روا به روا بر پیهیدری باشد. با توجه به نگایج بایل شده  ها میمحی ی حاک  بر سااما 
تلنولوژی در ساامانها افزوده می شود با نهادینه کرد  اراش های ابالقی و ترویج س ک ره ری ابالقی 
می توا  کارکنا  را به ابراا دیدراه های بود در ارت اط با ساااما  و هملارانشاا  تشاویق نمود و با یار  

ای حل مساائله ساااامانی نایل رشاات. اا ای  رو پیشاانهاد می شااود در حداقل انرژی و هزینه به راه رده
ها به ساا ک ره ری ابالقی توجه رردیده و اشااگیا  شاایلی را در بی  کارکنا  ارت ا داد. اا جمله سااااما 

 محدودیت هایی که در ای  پژوهش می توا  با آ  اشاره کرد ع ارتند اا:
انجام شاده اسات، لذا دوره تحصایلی نیز می تواند  اا آنجایی که پژوهش حاضار در دوره ابگدایی   •

 بعنوا  محدودیت در نظر ررفگه شود. 

اسااگ اده اا پرسااشاانامه به منظور جمع آوری اطالعات در نگیجه ممل  اساات بربی اا افراد اا  •
 پاسخ واقعی بودداری نموده و پاسخ لیر واقعی داده باشند.

ما  یاورت ررفگه اسات لذا می توا  جامعه با توجه به ای  که پژوهش حاضار در جامعه ی معل •
 آماری را اا جمله محدودیت های دییر آ  م رح کرد.
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The mediating role of moral leadership in the relationship 

between organizational voice and job motivation of teachers in 

Namin city 

 
Adel Zahed Babalan1, Fardin Foroghi Soha2 

 
Abstract 

Today's organizations need energetic and enthusiastic employees. People who are 

passionate about their work and feel good. In general, interested employees are fully 

absorbed in their work and perform their work activities appropriately. The present 

study is a descriptive-correlational (structural equation model), which aims to 

investigate the mediating role of moral leadership in the relationship between 

organizational voice and job motivation of teachers in Namin. The statistical 

population of the present study consists of 381 primary school teachers working in 

Namin city. Based on Morgan table, a sample of 181 people (96 females and 85 males) 

were selected by cluster and stratified sampling method. The required information was 

collected using standard questionnaires, Ethical Leadership of Kalshon et al. (2011), 

Teacher Job Carefulness of Salanova and Shuffle (2004) and Organizational Voices 

of Zuhair and Ardoughan (2011). Data analysis was performed using Spss21 and 

lisrel8 software. The results show that the variables of job motivation, organizational 

voice and ethical leadership with standard beta coefficients of 0.53 and 0.79, 

respectively, explained 0.41% of the variance of this variable. This finding shows that 

the relationship between the two variables of organizational voice and job motivation 

is intensified by the variable of moral leadership that if moral leadership increases, 

this effect is stronger and if moral leadership is weakened, this relationship will 

naturally weaken. 
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بررسی رابطه سبک مدیریت مدیران با رضایت شغلی وانگیزه شغلی  

 معلمان ابتدایی شهرستان تالش 
  

 3،افشین عابدی نیا  2، توران سلیمانی *1شهال  جان احمدی مریان
  

 1400ماه  آذر10تاریخ پذیرش:               1400 مهر 15تاریخ دریافت: 

 

   چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک مدیریت مدیران بارضایت شغلی وانگیزه شغلی معلمان 
پژوهش حاضر    بود.  تالش  بودابتدایی شهرستان  پیمایشی  نوع  از  این  .  توصیفی  آماری  آماری  جامعه 

حجم  نفر از مدیران مدرسه در شهرستان تالش تشکیل داده اند.    168نفر از معلمین  و    680پژوهش را  
کوکران   فرمول  از  استفاده  با  آمدند.   362نمونه  دست  به  این    نفر  موردنیاز  اولیه  های  داده  گردآوری 

سنج   سبک  پرسشنامه  طریق  از  واولدهام  پژوهش،  هاکمن  شغلی  انگیزه   ، ومتزکاس  باردنز  مدیریت 
ست که ضریب  انجام گرفته ا  SPSSورضایت شغلی لینز بود. تجزیه وتحلیل داده هااز طریق نرم افزار  

بررسی ها نشان داد: که بین سبک مدیریت رابطه مداربا رضایت شغلی وانگیزه    ترتیب الفای کرونباخ به
شغلی رابطه مثبت ومعنی داری و بین سبک مدیریت وظیفه مدار با رضایت شغلی وانگیزه شغلی رابطه  

طه مثبت ومعنی داری وجود منفی ومعنی داری وجود دارد .همچنین بین رضایت شغلی وانگیزه شغلی راب 
 .دارد

 

 سبک مدیریت رابطه مدار ،سبک مدیریت وظیفه مدار،رضایت شغلی ، انگیزه شغلی . کلید واژه ها:  
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 دانشگاه آزاد اسالمی، اردبیل،ایران.  دانشکده علوم انسانی ، استادیار مدیریت آموزشی،   - 2
 ،دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی،دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل،ایران.  دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی  - 3
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 مقدمه -1
در عصر کنونی مدیریت به شدت زیادی مورد تاکید است این حقیقت روزبه رو ز نمایان تر می گردد که 

به   برپایه علوم رفتاری موفقیت سازمان ها بستگی کامل  انسانی  استفاده صحیح وکاربرد موثر نیروی 
هنگامی که مشکالت چالش برانگیز مدیریت را در سازمان ها ی گوناگون    Alagheband, 2013)دارد)

در نظر می گیریم  در می یابیم که آزمون واقعی ویژگی های مدیران ورهبران تاچه اندازه اهمیت دارد  
که بیش از همه مورد مطالعه پژوهشگران قرار گرفته است سبک مدیریت است    از جمله این ویژگی ها

.این مفهوم یکی از مهمترین عناصر موفقیت رهبری و تعیین کننده فرهنگ وجو و راهبردهای حاکم 
برسازمان است تقریبا بیشتر متخصصان دانش مدیریت براین نکته توافق دارند که سبک رهبری مجموعه  

،صفات و مهارت های مدیران است که برپایه چهار موقعیت های مبهم شکل می گیرد  ای از نگرش ها  
عامل نظام ارزشها ،کارمندان ،تمایالت رهبری واحساس امنیت و اعتماد در موقعیت های گوناگون شکل  

انجام شده است نشان داده اند که نقشه   1940تحقیقات مطالعاتی که از سال  (. 2013عالقه بند،می گیرد)
ی مدیریت دوگونه اند .یک رفتارهای رابطه مدارکه به عالیق ،احساسات ورضایت اعضای گروه توجه  ها

دارند و دو رفتارهای وظیفه مدار که به اهداف سازمان بیش از نیازهای اعضای گروه اهمیت می دهند 
ت ،  سبک رابطه مدار حدو ومرزی است که رهبر به وسیله ی گشودن مجاری ارتباط ،تفویض مسولی

دادن فرصت به زیر دستان برای بهره گیری از توانایی بالقوه میان خود واعضای گروه رابطه شخصی  
برقرار می کند این رفتار با حمایت اجتماعی ،عاطفی،دوستی واعتماد مشخص می شود.سبک رهبری 

وهریک    وظیفه مدار حدو مرزی است که یک رهبر اعضای گروه خود را سازمان می دهد ،تشریح می کند
نمایان می کند ) را  انجام دهند  ( . نتایج  Ahmadi,2014 قراراست چه فعالیتی را چه وقت وچگونه 

اختیار بر تفویض  به کارکنان   ,تحقبقات وروم یتون نشان می دهد که سبک رهبری مبتی  ومسولیت 
 Moorheadشود)ومشارکت  آنها در تصمیم گیری منجر عملکرد بهتر و رضایت شغلی بیشترآن ها می  

& Griffin, 2006  رضایت شغلی وسالمت روانی کارکنان تاحد زیادی به سبک مدیرآن سازمان وابسته)
است رضایت شغلی آن حدی از احساسات ونگرش کلی ومثبت فرد نسبت به شغل وشرایط اشتغال است  

ی دهنده غلی نشاندر واقع رضایـت ش (.   2005که در اشتغال موفق نقش به سزایی دارد )شفیع آبادی ،
پاداش با  انسان  توقعات  میرابطه  فراهم  کار  که  است  )هایی   ,Willem &Buelen &Jongheآورد 

(شرط اساسی حضور و همکاری فرد با سازمان به رضایت او از شغلش بستگی دارد و این به دلیل 2007
های ر یادگیری مهارت وری، سالمت فیزیکی و روانی، تسریع د نقش مهم رضایت شغلی در افزایش بهره 
رضایت شغلی به دلیل تعامل )  .Mrugank & Ashvin 2005جدید شغلی و افزایش روحیه افراد است) 

به  به رضایت شغلی  که منجر  و فردی  فردی  بین  ای شوند سازه طور کلی می بین عوامل درون فردی، 
 مهم  بسیار  لی شغ نقش رضایت   (Hayes & Bonner & Douglas, 2015)چندوجهی و پیچیده است  

 به  متعهد  کمتر  ناراضی  شود. کارکنان می  سازمانی  تعهد  کاهش  و  عالقگی بی  به  منجر  اغلب  آن  نبود  و  است 

نظر،   مورد   شغل  گذارد. چنانچه نهایت عملکرد سازمان اثر می در  و  عملکردشان  در  این  که  هستند  سازمان 
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 آن  تغییر  درصدد  و  نماید شغل می  مذمت  به  شروع  فرد  حالت  این  ندهد، در  فرد  به  را  مطلوب  لذت  و  رضایت 

 را خود غالب رهبری سبک و تجربه، آموزش با زمان مرور به ( مدیران(.   ر 1374،  آبادی  شفیع ) آید  برمی 
 آنها و کرده ایجاد کارکنان را در الزم انگیزه رهبری، مناسب سبک انتخاب با مدیران   .کنند می انتخاب

 و حالت انگیزش  (.Mosadeghrad   2015,کنند ) می هدایت سازمانی اهدافبه   رسیدن جهت در را
 یا فرد برای  انگیزه  به عنوان که  آنچه  .کند ترغیب می  خاصی فعالیت به را  فرد که  است درونی  نیروی

 به عبارت دیگر، خود .نباشد مهم دیگر گروه یا فرد برای است ممکن شود تلقی می مهم خاص گروه

هایی و فرد عواملی ازجمله کند، می فعالیت آن در فرد که زمینه   نیروهای در که هستند مهمترین 

 فراهم را شغلی خشنودی موجبات انگیزش عوامل  های هرزبرگ، یافته اساس مؤثرند  بر فرد انگیزشی

 در آنها نبود و سازد می تفاوتی وی بی حالت جایگزین شغل، به نسبت را فرد مثبت نگرش می کند و

 محیط  کار در بهداشتی عوامل وجود  همچنین شود، می نارضایتی ناخشنودی و موجب آن سطح کمترین

 زمینه و  می دهد رشد  را  منفی های آنها نگرش  نبود و شده  نها سازما در رضایتمندی احساس موجب

زمینه سبک  (.  باتوجه به کمبود پژوهش هایی که در Naeli,2010کند )  را فراهم می شغلی ناخشنودی
دانش   وبالطبع  دارد  وجود  ما   در کشور  شغلی  وانگیزه  شغلی  رضایت  با  آن  وارتباط  آموزشی  مدیریت 

این این زمینه وجود دارد  اندکی در   مدیران مدیریت  شیوه از اندازی چشم و دورنما پژوهش وآگاهی 

 و مدارس مدیریت شیوه های بهبود  برای باشد رهیافتی می نماید که می تواند عنوان ارایه و ترسیم
 مسایل به  آگاه و  الیق مدیران تربیت جهت مدارس  مدیران تربیتی و  برنامه های آموزشی در بازنگری

   باشد   پرورشی و آموزشی
(در تحقیق تحت عنوان بررسی رابطه سبک  مدیریت مدرسه محور با موفقیت  karami،2020کرمی )

با   آن  ابعاد  از  بین مدیریت مدرسه محوری وهریک  اعالم کردند که  شغلی وسازگاری شغلی معلمان 
موفقیت شغلی وسازگاری شغلی معلمان دوره اول متوسطه همدان رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد  

   . 
رابطه بین سبک های رهبری راهبران    در پژوهش خود تحت عنوان   (Abedinia, 2020)عابدی نیا  

آموزشی و تربیتی با رضایت شغلی معلمان مدارس چندپایه دوره ابتدایی اعالم کرد که بین سبک رهبری 
مثبت   رابطه  شغلی  رضایت  با  کاریزماتیک  رهبری  سبک  آفرین  وتحول  اقتضایی  ،رهبری  خدمتگزار 

                                                                                                   درصد از رضایت شغلی را تبیین می کند .84دارد بطوریکه سبک های رهبری ومعناداری وجود 
( در تحقیقی تحت عنوان ارتباط رهبری تحول آفرین مدیران مدرسه با  Montazeri ،  2020منتظری )

عملکردمعلمان تبیین نقش تعدیل کننده انگیزه خدمت عمومی اعالم کردند که انگیزه خدمت عمومی  
تاثیر رهبری تحول آفرین برعملکرد شغلی معلمان را تعدیل می کند ودر عین حال رهبری تحول آفرین 

زه خدمت عمومی برعملکرد شغلی وهمچنین رهبری تحول آفرین برانگیزه خدمت  برعملکرد شغلی ،انگی
 عمومی معلمان تاثیر مثبت و معنی داری دارد.                                   

مربیان در    khasari  2019خاکساری) تحقیق تحت عنوان نقش هوش هیجانی وسبک رهبری  ( در 
ه ایران اعالم کردند که ضریب تاثیرسبک رهبری آموزش  انگیزش موفقیت و تعهد کشتی گیران نخب 
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موفقیت) انگیزش  در  مربیان  تعهد)579/0وتمرین  در  انگیزش  587/0(،  در  امرانه  سبک   ،)
( 0/  836(وتعهد )844/0(وسبک دموکراتیک مربیان در انگیزش موفقیت)701/0(در تعهد)684/0موفقیت)

رو می توان گفت که سبکهای رهبری ذکر شده در معنادار بوده است از این    α  ₌05/0در سطح آلفای
 انگیزش وموفقیت وتعهد کشتی گیران تاثیر مثبت ومعناداری دارد.  

کارکنان  Sohrabi ،2019سهرابی) شغلی  ورضایت  انگیزش  میزان  بررسی  عنوان  تحت  تحقیق  در   )
ثبت ومعناداری  بیمارستان های سنندج اعالم کردند که بین رضایت شغلی وانگیزش شغلی همبستگی م

                                                                                            وجود دارد .
( در تحقیقی تحت عنوان ارتباط سبک های رهبری ،تعهدسازمانی با رضایت  Alame،2018عالمه )

شغلی پرستاران بیان داشتند که تعهد عاطفی ،مستمر وهنجاری با رضایت شغلی رابطه مثبت ومعناداری  
دارد همچنین نتایج حاکی از آن است که سبک رهبری تحول آفرین ،تعهد عاطفی وسبک رهبری تبادلی 

 نی کننده رضایت شغلی بودند.   مهمترین پیش بی

( در تحقیقی تحت عنوان رابطه رضایت شغلی با انگیزش کارکنان با   yaghobpo، 2017یعقوب پور )
مدل دو عاملی هرزبرگ اعالم کردند که بین عوامل انگیزشی ،بهداشتی ورضایت کارکنان بیمه پارسیان  

 رابطه مثبت ومعنی داری وجود دادرد. 
(در تحقیقی تحت عنوان رابطه سبک های مدیران با رضایت شغلی  Bakhshayesh,2020 بخشایش )

وسالمت روانی معلمان اعالم کردند که سبک مدیریت انسان مدار انه مدیران با با رضایت شغلی معلمان 
رابطه مثبت ومعنی دار وبا سالمت روان آنهارابطه منفی ومعنی داری دارد . همچنین سبک مدیریت 

 با رضایت شغلی رابطه منفی ومعنی داروبا سالمت روان رابطه مثبت دارد.        وظیفه مدارانه  
( در مطالعه ای عوامل موثر بر انگیزه روابط صمیمانه با همکاران   DeAngelo   , 2016دی آنجلو   )

،سیستم پاداش منسجم وعادالنه ، حقوق ومزایای باال،جاذب وبامعنی بودن کار،حمایت مسوالن از فرد 
ستم ارزیابی عملکرد تشکر وقدر دانی ،کمک در مورد مشکالت شخصی وحرفه ای ،مشارکت در ،سی

 تمام کارها از طرف تمام گروه کاری معرفی نمود .                      

( در پژوهشی به بررسی اثر عوامل مدیریتی بر رضایت شغلی کارکنان پرداخته Tiport ، 2015 تپرت)
 ری ومهارت های مدیریت می تواند در رضایت شغلی نقش داشته باشد.  ونشان دادند سبک های رهب

باتوجه به اهمیت مدیریت ورهبری در سازمان وانگیزه کارکنان ودرنهایت رضایت شغلی آنان به عنوان  
عناصر کلیدی سازمان این تحقیق به دنبال پاسخگویی رابطه بین سبک مدیریت مدیران بارضایت و 

. فرضیه ها و مدل مفهومی تحقیق به شرح زیر    بتدایی شهرستان تالش می باشد انگیزه شغلی معلمان ا
 می باشد.  

 بین سبک مدیریت رابطه مدارانه مدیران و انگیزه شغلی معلمان رابطه معناداری وجود دارد. -1
 بین سبک مدیریت وظیفه مدارانه مدیران وانگیزه شغلی معلمان رابظه معناداری وجود دارد. -2
 بین سبک مدیریت رابطه مدارانه مدیران ورضایت شغلی معلمان رابطه معناداری وجود دارد. -3
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 بین سبک مدیریت وظیفه مدارانه مدیران ورضایت شغلی معلمان رابطه معناداری وجود دارد. -4
 رابطه معناداری وجود دارد.

     
 

  

 

 

 
 
 
 
 

 مدل مفهومی تحقیق                                      -1شکل                                                             

 

 روش تحقیق -2

های توصیفی و از این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری اطالعات از نوع پژوهش
از حیث ارتباط بین متغیرهای پژوهش از نوع پیمایشی است.  آید و  شاخه مطالعات میدانی به شمار می

نفر از مدیران مدرسه در شهرستان تالش تشکیل    168نفر از معلمین  و    680جامعه آماری این پژوهش را  
نفر بدست آمده است. روش نمونه گیری تصادفی   362داده اند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران  

اندازه گیری پژوهش حاضر، پرسشنامه است.. پرسشنامه تعیین سبک مدیریت باردنز    ساده می باشد. ابزار
دارای   پرسشنامه  این   : که  35ومتزکاس  است  رابطه  15گویه  رهبری  سبک  به  مربوط  آن  گویه 

به سبک وظیفه مداراست که در سال  20مدارو مقیمی  1386ابداع ودر سال  1969گویه مربوط  توسط 
به 83/0( بااستفاده از آلفای کرونباخ1392شنامه در تحقیق احمدی وبذرافشان)  ترجمه شد پایایی این پرس

سال   در  لینز  توسط  پرسشنامه  این   : شغلی  رضایت  آمدپرسشنامه  این  2003دست   . است  شده  تهیه 
درجه ای از کامال    5نمره گذاری پرسشنامه رضایت شغلی براساس طیف لیکرت  گویه دارد.  13پرسشنامه  

امتیاز، نه    4امتیاز، موافقم    5موافق تا کامال مخالف امتیازبندی شده است برای هر گزینه کامالً موافقم  
نه مخالفم   امتیاز بی  1امتیاز و کامالً مخالفم    2امتیاز، مخالفم    3موافقم  بگیرید  تا  45ن  امتیاز در نظر 

نشان از رضایت شغلی در حد متوسط  45تا25نشان دهنده سطح باالی رضایت شغلی و امتیاز بین  65
پرسشنامه انگیزه شغلی : این پرسشنامه  نشان دهنده سطح پایین رضایت شغلی می باشد .  25وامتیاز زیر  

ی کارکنان در  گویه دارد که به بررسی نگرش ها15توسط هاکمن واولدهام طراحی شده و1976در سال  
زمینه شغل کنونی آنها در سازمان در ابعاد تنوع مهارت ، هویت وظیفه ، اهمیت وظیفه ، استدالل و باز  

گزینه  سوال است . که همگی با طیف لیکرت با  3خورد می پردازد.تعدادسواالت برای هریک از مولفه ها  

 وظیفه مدار

 

 رابطه مدار

 

 سبک مدیریت

 یشغل تیرضا

 یشغل زهیانگ
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، پرسشنامه در اختیار اساتید و صاحبنظران  . برای تعیین رواییهای بسیار زیاد، زیاد، کم، بسیار کم هستند
قرار گرفت و از آنان نظرخواهی شد که در نهایت با تأیید آنها، روایی پرسشنامه تأیید شد. برای اندازه  

تا پرسشنامه بین    30گیری پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد. به این ترتیب که ابتدا  
، مقدار پایایی به 1دید و سپس آلفای آن محاسبه شده است. در جدول شمارهنمونه مورد نظر توزیع گر

بدست    7/0طور جداگانه برای تمامی متغیرها محاسبه شده است. مقدار پایایی برای تمامی متغیرها باالی  
                                                          .                                            آمد که نشان دهنده پایایی مناسب ابزار این پژوهش است 

 
 . پارامترهای توصیفی و ضریب آلفای کرونباخ 1جدول 

 بیشتر  7/0مقدار   از پرسشنامه کل و متغیرها توان بیان کرد که پایایی تمامیمی  1جدول   به  توجه  با

 شود.  می تأیید و است مناسب پژوهش پرسشنامه پایایی گفت توانمی  است. بنابراین

 

 ها ها و یافتهتحلیل داده-3

 آمار توصیفی  -1-3
نظر میانگین، کمترین مقدار و بیشترین  در این قسمت از پژوهش وضعیت آماری متغیرهای پژوهش از  

 مقدار و همچنین انحراف معیار مورد بررسی قرار گرفته شده است. 
 پژوهش متغیرهای توصیفی . آمار2جدول

انحراف   بیشترین  کمترین  میانگین  تعداد متغیر 

 معیار 

 0.721 5.00 1.00 3.249 362 سبک مدیریت رابطه  مدارا          
 0.661 5.00 1.00 3.334 362 وظیفه مدار سبک مدیریت 

 0.578 4.94 1.56 3.624 362 انگیزه شغلی
 0.703 5.00 1.31 3.234 362 رضایت شغلی

است، نشان 2شماره جدول که همانطور شده  با   باالترین داده  انگیزه شغلی  متغیر  به  مربوط  میانگین 
( می باشد. همچنین 3.234رضایت شغلی با میانگین)( و کمترین میانگین مربوط به متغیر  3.624میانگین)

 آلفای کرونباخ  نمونه  متغیر

 767/0 30 سبک مدیریت رابطه مدار 
 840/0 30 سبک مدیریت وظیفه مدار 

 746/0 30 انگیزه شغلی

 716/0 30 رضایت شغلی
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( گزارش شده است. نتایج 0.721بیشترین انحراف معیار مربوط به متغیر سبک مدیریت رابطه مدارانه با )
 می باشد.  5این تحلیل نشان داد که کمترین مقدار برابر با یک و بیشترین مقدار نیز برابر با 

 

   ( پژوهش فرضیه های استنباطی )آمار  -2-3
 برای بررسی فرضیات پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است.

  
 : نتایج آزمون همبستگی پیرسون3جدول

ضریب   تعداد متغیر مالک متغیر پیش بین

 همبستگی 

سطح  

 معنی داری 

 0.000 0.597 362 انگیزه شغلی سبک مدیریت رابطه مدار 
 0.000 -0.567 362 شغلیانگیزه   سبک مدیریت وظیفه مدار 
 0.000 0.442 362 رضایت شغلی سبک مدیریت رابطه مدار 
 0.000 -0.276 362 رضایت شغلی سبک مدیریت وظیفه مدار 

 0.000 0.551 362 انگیزه شغلی رضایت شغلی

 
و     p<0/05بین سبک مدیریت رابطه مدارو انگیزه شغلی )3نتایج آزمون همبستگی پیرسون در جدول  

r=0.597  درنتیجه رابطه معنی داری بین دو متغیرمشاهده شده است. همچنین سبک مدیریت وظیفه )
   p<0/05(، بین سبک مدیریت رابطه مدار و رضایت شغلی )r=-0.567و   p<0/05مدار و انگیزه شغلی)

( بدست  r=-0.276و     p<0/01( و در نهایت سبک مدیریت وظیفه مدار و رضایت شغلی )r=0.442و  
   p<0/05آمده است. همچنین نتایج حاصل از ازمون پیرسون برای روابط بین رضایت شغلی و انگیزش )

( شد، در نتیجه تمامی روابط معنی دار و مورد تایید قرار گرفت شده است. ضریب همبستگی  r=0.551و  
که نتایج    برای رابطه بین سبک مدیریت وظیفه مدار با انگیزه و رضایت شغلی منفی بدست آمده است

 نشان می دهد این سبک تاثیر منفی بر رضایت و انگیزش معلمین دارد.
 

 نتیجه گیری بحث و-4
ابتدایی   معلمان  شغلی  انگیزه  و  شغلی  بارضایت  مدیران  مدیریت  سبک  بررسی  حاضر  پژوهش  هدف 
شهرستان تالش می باشد. درزمینه ارتباط سبک های مدیریت )رابطه مدارانه ووظیفه مدارانه (با رضایت  
  شغلی وانگیزه شغلی نتایج به دست آمده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان دادکه بین سبک 

مدیریت رابطه مدارانه ورضایت شغلی ارتباط مثبت ومعنی داری وجود دارد همچنین بین سبک مدیریت 
وظیفه مدارانه ورضایت شغلی رابطه منفی ومعناداری وجود دارد نتایج به دست آمده با نتایج حاصل از 

الیل رضایت (همخوانی دارد .از جمله دRehman،2012و رحمان ) ( Sohrabi،2019)تحقیقات سحرابی  
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بیشتر کارکنان از سبک مدیریت رابطه مدارانه دادن آزادی واختیار به آنها دانست همچنین کارکنان از 
می   احترام  ها  ان  فکر  وبه  دارد  اعتماد  ها  آن  به  مدیر  اینکه  واز  دارند  اکراه  کارها  به  دقیق  نظارت 

رخورد گرم وحمایتی دارند به احساسات  گذاردرضایت دارند . در واقع مدیران انسان گرا با کارکنان خود ب
آن ها احترام می گذارند ونسبت به نیازهای آن ها حساس هستند به همین دلیل اکثر کارکنان از این 
سبک رضایت دارند  ولی زمانی که مدیر دیدگاه صرفا سازمانی داشته باشد وباور به سبک وظیفه مدار  

 داشته باشد رضایت شغلی تنزل پیدا می کند.

نتایج تحقیق نشان دادکه رابطه معناداری بین سبک مدیریت وانگیزه شغلی کارکنان وجود دارد بطوریکه  
این رابطه بین سبک مدیریتی رابطه مدار وانگیزه  شغلی کارکنان به صورت مثبت وبین سبک مدیریتی 

مدیران از وظیفه   وظیفه مدارانه وانگیزه شغلی کارکنان منفی بود به این معنی که هرچه سبک مدیریتی
مداری به سمت انسان مداری می رود کارکنان انگیزه بیشتری برای پیشرفت وموفقیت در شغل را به  

  . آورند  می  تحقیقات  دست  از  آمده  دست  به  نتایج  با  تحقیق  از  بخش  این  نتایج 
پور)Montazeri,2019منتظری) محمد  علی   ،)2017، Alimohammadpour  )(2006وکو،kuo  

نفوذ سازمانی وظایف و  عملکرد بهبود منظور به کارکنان در انگیزه  ایجاد دارد.الزمههمخوانی  (  آنان 

 لذا  شود پذیرفته مافوق بودن قبول قابل  ها آن  برای بایستی و بوده کارکنان در سرپرستان  روسا، مدیران،

 تا دارند کارکنان اداره نحوه  و مدیریت رهبری،  نقش ایفای در  را مهمی بسیار نقش مدیران و سرپرستان 

 مدیریت، وظیفه مدارانه نظریه های اساس یابند .بر دست سازمانی اهداف به  و نفوذ نموده آنها در بتوانند

تلقی می شود رهبر،نقش اعضای گروهش راسازمان می دهد   عمل و وظیفه مبنای بر مدیریتی نظام
را   فعالیتهایی  قراراست وظیفه ها  وتعریف میکند.توضیح می دهد که چه  باید وچه وقت، کجاوچگونه 

عملی شوند کوشش هایی که رهبربرای ایجادالگوهای دقیق سازمانی، راههای ارتباط وچگونگی انجام  
 را سازمانی ساختار رسمی جوانب مدیران  دادن وظیفه ها انجام میدهد، این رفتار رامشخص می سازند،

 .دهند می  کاهش ممکن حد کمترین به را ها نسانی درسازمانا عامل تأثیر و دهند می قرار تأکید مورد

 هدفهای تحقق  برای الزم وظایف یا کارکردها که  آن است مدیریت اصلی مشکل دیدگاهها، این در

 کمترین با کارآیی و تولید بیشترین که می کند گروه بندی به صورتی را آنها و داده تشخیص را سازمانی

 داده زیردستان به فردی خالقیت و حق قضاوت عمل، آزادی دیدگاه این در طبیعتا  .آید بدست هزینه،

 رعایت به ملزم زیردستان و می شود  ناپذیر تجویز انعطاف و خشک قوانین از مجموعه ای و نمی شود

باعث کاهش   موجبات میتواند امر این که می شوند آن ونهایتا  فرسودگی شغلی وعدم رضایت شغلی 
 انگیزه شغلی در کارکنان می شود.

درزمینه ارتباط رضایت شغلی وانگیزه شغلی نتایج به دست آمده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون  
نشان دادکه بین رضایت شغلی وانگیزه شغلی ارتباط مثبت ومعنی داری وجود دارد نتایج به دست آمده  

همخوانی  (      Haider  Riaz &،  2010( ،ریاض وحیدر)Tiport،   (2016تپرتبانتایج حاصل از تحقیقات  
دارد. بدیهی است که اگر پرسنل یک  سازمان از انگیزه قوی برخوردار نباشد خمودگی ،کم کاری ،دوباره  
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کاری تاخیر در پروژه ها کارهای در دست اقدام ونهایتا ضرر وزیان در سازمان رخ  می نمایاند اما در  
ت باالیی در امور سازمان وکارکنان مقابل انگیزه های باال شاهد بروز خالقیت ها ،هوش واستعداد وپیشرف

خواهیم بود.که نهایتا منجربه رضایت شغلی وبه تبع آن انگیزه شغلی می شود. به نظر می رسد  مشارکت 
معلمان در تصمیم گیری ها ی مربوط به اهداف  گروهی و روش های دستیابی به اهداف موجب افزایش   

مدیر با ایجاد فضای مناسب وباورها وارزشهای   انگیزه شغلی ورضایت شغلی  می شود از طرف دیگر 
مشترک  فضایی ایجاد کند که سبب افزایش انگیزه و رضایت شغلی شود .باتوجه به این نتیجه مدیران  
باید سبک مدیریت خود را در جهت برقراری ارتباط صمیمانه با معلمان وحمایت از آنها وارایه ی بازخورد  

ابدین وسیله رضایت وانگیزه شغلی در معلمان خود ایجاد نمایند. بنابراین های الزم به آنها تغییر دهند ت
برمسولین الزم است مسله انگیزش را جدی گرفته وبه آن به عنوان یک نیروی درونی در جهت تحقیق  

 ارمانها واهداف سازمان برشمارند. 

 

 پیشنهادها -5
 کارکنان رضایت شغلی با مدار مدیرانرابطه   رهبری سبک معنی دار و مثبت رابطه به توجه با -1

 به طور صحیح رابطه مداری رهبری سبک از مدیران می شود حاضر، پیشنهاد مطالعه در

 زیرمجموعه کارکنان رضایت شغلی  تمامی و انگیزه افزایش برای الزم زمینه تا نمایند استفاده

 .آورند فراهم را
وسرپرستان -2  اداره نحوه و مدیریت رهبری، نقش ایفای در را مهمی بسیار نقش  مدیران 

 الزم این رو از یابند دست سازمانی اهداف به و نفوذ نموده آنها در بتوانند تا دارند کارکنان

 مختلف دوره های( های الزم آموزش که گردند انتخاب افرادی از سرپرستان و مدیران است

 الزم شایستگی و تجربه طور همین و باشند دیده را )... و سازمانی رفتار سرپرستی، و مدیریت

 .باشند داشته  امور نمودن اداره حیث را از
 احساس آنها اقدام این از  اهدافشان می رسند، مدیران و خواسته ها به کارکنان وقتی -3

 دهند. قرار تشویق مورد آنان را و رضایت
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Examination of the Relationship between Principals with Job 

Satisfaction and Motivation of Elementary Teachers in Talesh 
 

Shahla janahmadi ،*1  torn soleymani2، afshin abednia3 

 
Abstract 

The main purpose of the present research was the examination of the 

relationship between principal’s management style with job satisfaction and 

motivation of the elementary teachers in Talesh. The research method was 

descriptive-survey. Data gathering of this research was obtained by 

management stylist questionnaire of Brodnez and Metzkas, job motivation 

of Hackman and Oldham and job satisfaction of Linz. The statistical 

population   consisted of 680 teachers and 168 school principals in Talesh. 

Sample’s size, using Cochran’s formula, was 360 people. Data analysis was 

performed   through SPSS software. Surveys showed that there is a positive 

and significant relationship between relationship-oriented management 

style with job satisfaction and motivation. And there is a negative and 

significant relationship between task-oriented management style with job 

satisfaction and motivation and there is also positive and significant 

relationship between job satisfaction and job motivation. 

 
Keywords: relationship-oriented management style, task-oriented 

management style, job satisfaction, job motivation 
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آموزشی در فرایند آموزش از   بررسی موانع به کارگیری تکنولوژی

 1400-1399دیدگاه معلمان شهرستان سرعین در طول سال تحصیلی 

 

 *2 ناصر رزم طلب، 1مهدی معینی کیا 
 

 1400ماه  آذ10تاریخ پذیرش:               1400 مهر 20تاریخ دریافت: 

 

     چکیده
یادگیری از   –پژوهش حاضر با هدف بررسی موانع به کارگیری تکنولوژی آموزشی در فرایند یاددهی     

ه روش توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. ب. پژوهش  ه استدیدگاه معلمان شهرستان سرعین انجام شد
ی  جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان و مدیران ابتدایی شهری و روستایی شهرستان سرعین م

مونه  مشغول به تدریس بودند. روش نمونه گیری براساس ن  1399-1400باشد که در سال تحصیلی  
نفر به عنوان    86نفر معلم و مدیر براساس جدول مورگان  105و از بین گیری تصادفی منظم انجام شد 

جمع نمونه انتخاب شده و لینک پرسشنامه به صورت دیجیتال در فضای مجازی شاد توزیع شد. برای  
(  1996( استفاده شد. پایایی پرسشنامه را یوسفی )1996سوالی یوسفی )  24آوری داده ها از پرسشنامه  

گزارش کرده است. نتایج حاصل از تحلیل نشان می دهد که بین کمبود و ضعف نیروی انسانی و    79%
دارد. بین چگونگی  آموزشی در مدارس رابطه مثبت و معنی داری وجود   عدم به کار گیری تکنولوژی

برنامه ریزی درسی در مدارس و عدم به کارگیری تکنولوژی آموزشی در حین آموزش رابطه مثبت و  
معنی داری وجود دارد. بین کمبود امکانات و منابع مادی مدرسه و عدم بهره گیری از تکنولوژی در 

معلم منفی  نگرش  بین  دارد.  وجود  داری  معنی  و  مثبت  رابطه  تدریس  تکنولوژی فرایند  به  نسبت  ان 
آموزشی و عدم بهره گیری از تکنولوژی آموزشی در فرایند یاددهی و یادگیری رابطه مثبت و معنی داری  
وجود دارد. بین نحوه ارزشیابی عملکرد معلمان و عدم به کار گیری تکنولوژی آموزشی در فرایند یاددهی  

 و یادگیری رابطه معنی داری وجود دارد.
 

 تکنولوژی آموزشی، امکانات مدرسه، نیروی انسانی، عملکرد معلمان و نگرش معلمان:  کلید واژه ها
 

 ، ایراناردبیل، محقق اردبیلی، دانشگاه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشکده آموزشیمدیریت  استادیار  - 1

  ،اردبیل ، محقق اردبیلی دانشگاه  ،روانشناسیعلوم تربیتی و  دانشکده  ،آموزشی تیریمد کارشناسی ارشددانش آموخته  -2

 Rzmtlbnasr@gmail.com، رانیا
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  مقدمه -1
تکنولوژی همانند سایر دستاوردهای علمی تاثیر زیادی بر زندگی انسانها داشته است، به طوری که ما    

علوم و تکنولوژی  انسانها هم اکنون در محیطی زندگی می کنیم که بخش بزرگی از آن محصول توسعه  
می باشد. آموزش که به طور همزمان به حضور بشر بر روی زمین وجود داشته است، از این امر مستثنی  

نقش تکنولوژی آموزشی در آموزش از جایگاه واالیی برخوردار می باشد    .(Yousefi, 1996)  نبوده است 
یادگیری ایفا می کند. به منظور    ولی باید اذعان داشت که معلم، مهمترین نقش را در فرایند یاددهی

توسعه وکاربرد تکنولوژی آموزشی در جهت تحقق اهداف آموزشی، شناخت و بررسی عواملی که مانع  
 ,Ahadiyanاستفاده از امکانات و توانمندی های تکنولوژیکی نظام آموزشی می باشند، ضرورت دارد )

یابی کل فرایند یاددهی و یادگیری می باشد  منظور از تکنولوژی آموزشی، طراحی، اجرا و ارزش (.2006
(. یکی از چالش های Shokouhi, 2008که موجبات تسهیل یادگیری فراگیران را فراهم می نماید )

نظام آموزشی افزایش کارایی و بهبود کیفیت عملکرد فرایند آن در توسعه منابع انسانی است. معلمان را 
تک دانست که  انسانی  منابع  از  آموزشی می باید جزئی  نوین  به سزایی در    -نولوژی های  نقش  توانند 

افزایش کارآیی آنان داشته باشند، اگر بخواهیم آموزش تا حدودی اثربخش باشد باید به میزان زیادی به  
اثر بخشی معلم در نظام آموزشی توجه شود، به طور کلی آموزش مبتنی بر فناوری اطالعات تعاملی،  

انعطاف پذیری هم را در  مشارکتی،  انگزش و همکاری  است که  یادگیری  فعال  استراتژی های  با  راه 
( دهد  می  افزایش  یاددهنده  و  آموزشی   (.Rahimi, 2018یادگیرنده  تکنولوژی  هدف  ترین  اساسی 

یادگیری بهتر و عمیق تر است و یکی از راه های وصول به این هدف به کارگیری کامل حواس می 
کامل حواس نقش به سزایی دارند. زیرا از تکنولوژی های نوین می  باشد که معلمان در به کارگیری  

توانند به بهترین وجه برای تدریس خود استفاده کنند. قبل از هر چیزی باید معلمان از تکنولوژی آموزشی 
باشند، بر   در تدریس خود استفاده کنند. باید مهارت های استفاده از تکنولوژی ها را به طور کامل داشته

(.  Naji, 2013لط باشند. بنابراین باید آموزشهایی در این راستا به معلمان در نظر گرفته شود )آن مس
نشان می دهد که ادراکات و نگرش های معلمان نسبت به فناوری در استفاده  (2015پژوهش قالوندی )

تکنولوژی های موثر از این فناوری ها در فرایند تدریس تاثیر می گذارد. هم چنین در مدارسی که از  
نوین آموزشی استفاده می شود برای معلم نقش جدیدی تصور خواهد شد که این نقش جدید وظیفه ای  

جامعه  (.Karimi, 1999است که بر روی دوش معلم برای تولید محتوای مواد درسی گذاشته می شود )
 متحول را خود رشپرو و آموزش ابتدا باید است، آوری فن و دانش اساس بر پیشرفت ای که هدف آن

 و پژوهش شده ریزی برنامه ارزشیابی و اجرا طراحی، یعنی، ؛آموزشیتکنولوژی   باید کار این برای. کند

 و والدین موانع بین که دارد را قدرت این آموزشیتکنولوژی   گیرد. کار به را کاربردی و بنیادی های
 بین تعامل و بین برده از را کشور سراسر در پرورش و آموزش مناطق و درس کالس خانه، معلمان،

 چنین، هم کند. مدرسه کمک از فراتر یادگیری گسترش به و تسهیل را معلمان و والدین آموزان،  دانش

 افزایش راحتی  به را  معلمان باتجربه توانمندی تواند، می این و شده آنالین آموزش به قادر معلمان

معتقدند که روش    .(Rastgharpour & Ahmadi Ghoul, 1999)  دهد تربیت  و  تعلیم  کارشناسان 
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سنتی و قدیمی آموزش که بر پایه معلم محوری و موضوع محوری بنا شده و هدف آن یادسپاری و  
پرشدن ذهن و تکیه بر محفوظات می باشد، دیگر نمی تواند مهارت های فراگیران را توسعه داده و نیاز  

ازد. از طرفی نیز پایین بودن کیفیت آموزش همواره نگرانی والدین و  آموزشی عصر حاضر را برآورده س
کنون نتوانسته است  که آموزش و پرورش تاعوامل آموزشی را به دنبال داشته است، از این جهت است  

در اصالح و بازسازی اجتماعی موفق شود و محدودیت ها و تنگناهای موجود را در رویارویی با تحوالت  
درصد آموخته   50برطرف سازد. مطالعات انجام شده نشان می دهد که در شیوه سنتی آموزش، امروزی 

درصد آن یکسال و پس از دو سال تقریبا فراموش    80های فراگیران پس از اتمام درس از بین می رود،  
(. همچنین افزایش تقاضا برای آموزش متناسب نیاز، افزایش هزینه Mohammadi, 2019می شود )

زش و پرورش، محدودیت های مکانی، زمانی، عدم مطابقت با نیازهای روز، پیشرفت های علم و فن  آمو
آوری و تاثیر آن بر روی زندگی، عوامل چالش برانگیزی است که پیش روی کارشناسان و متخصصان 
آموزشی خودنمایی کرده تا به فکر چاره باشند. تردیدی نیست که روش سنتی آموزش دیگر پاسخگوی 
به جای   از فناوری و تکنولوژی  استفاده  به همین جهت  برای آموزش نیست.  تقاضا  این حجم عظیم 

 ,Babaiسوادآموزی متعارف به عنوان یک راهکار برای ورود به جامعه اطالعاتی مطرح شده است )

 که است بحث قابل نظر این از معلمان تدریس کارایی در آموزش نوین تکنولوژی (. نقش2008

 مورد اهداف  به  جهت دستیابی  نیاز مورد های مهارت و دانش  شوند که می محسوب کارآمد یمعلمان

 نه آموزشیداشته باشند، تکنولوژی   دانش آموزان یادگیری بر را تاثیر بیشترین و کنند کسب را نظر

 دانش و بلکه ماهیت تحصیل ساخته متحول را  درس کالس و آموز معلم، دانش سنتی مفاهیم تنها

 تحول روش موجب آموزشیتکنولوژی   کارگیری به  .کند می تبدیل یادگیری به آموزش از  را اندوزی

 از بتواند که است موثر معلمی دیگر عبارت به است. شده آموز دانش و معلم تعامل  و  تدریس های

 آموزان دانش تا  کند استفاده احسن  نحو به دارد وجود آموزش در که جدیدی  و های نوین تکنولوژی

 بیافزاید خود تدریس های مهارت بر نیز معلم خود و ببرند کافی درسی لذت  مطالب یادگیری از ابتدایی

استفاده از تکنولوژی   .(Rahimi, 2018باشد ) موفق تر آموزش امر در و شود واقع  موثرتر آن تدریس و
در فرایند تدریس می تواند نتایج زیر را در بر داشته باشد: تعیین هدفهای آموزشی هر واحد درسی، فراهم 
ساختن مواد و محتوای درسی بر اساس اصول یادگیری، انتخاب و کاربرد ابزارها و وسایل مناسب برای  

یابی به منظور آگاهی از میزان اثر بخشی ارائه مطالب درسی و به کار بردن روش های مناسب ارزش
 کار به از حاصل اتتجربی اساس بر   (.Rezayi, 2019برنامه های درسی، مواد و وسایل آموزشی )

صاحب  قان،محق از که اطالعاتی طبق و و حال گذشته در آموزشیتکنولوژی   آوردهای دست گیری
 کاربرد زیر فواید  های یافته است، آمده دستعملی به   علوم از رشته این در صمتخص و افراد نظران

 :می کند مطرح را آموزشیتکنولوژی 

 تقاضاهایی رشد با دهد. افزایش وکیفی کمی لحاظ از را آموزشیبازده   می تواند آموزشیتکنولوژی   -1

 می رسد نظر به حیاتی امر یک عنوان به آنچه است؛ امروز آموزش و پرورش بازده توان از فراتر که
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 است توانسته آموزشیهای تکنولوژی   دستاورد گیرد. انجام تر و مفید  موثر یادگیری، که  است این

 می تواند هایی دستاورد  چنین کاربرد و  دهد نشان آموزش رشد به بخشیدن سرعت در  را  خود قابلیت

می  آموزشیتکنولوژی  -2  .ببرد را استفاده بیشترین دارد، که محدودی وقت از تا کند کمک به آموزگار
 به  پیوسته  آموزی،  خود امکان و  فراگیری در آزادی کند. داشتن انفرادی را گیری  و یاد آموزش تواند 

 در تکنولوژی کاربرد است. رفته می شمار به آل ایده پرورش آموزش و یک اهداف عنوان مهمترین
 توانایی به  تا  می گذارد  آزاد  را فراگیرنده نهایتاً که  می انجامد هایی حل  راه  افزایش  پرورش به  و  آموزش

 بیان  با می تواند  فرا گیرنده ،آموزشی تکنولوژی   با شده  طراحی نظام یک در  .ببرد پی آسانی به خود های
 زایدی  کار گونه  هر  که کند تنظیم  طوری  را  خود  گیری  یاد به  مربوط فعالیت های کلیه هدفهایش، واضح

 آموزش  می تواند آموزشیتکنولوژی  -3  .گردد حذف برنامه از می شود او مفید اوقات رفتن باعث هدر که

 که هنگام می دهد امکان معلم به  آموزشیتکنولوژی    .دهد ارئه تری علمی و ضوابط روشها اساس  بر  را

می   باعث  آموزشیتکنولوژی    .گیرد کار به  یادگیری مختلف مقطع در  را  و پاداش  ها تشویق  انواع  تدریس

 آید پیش  قانمحق  برای و یادگیری تدریس  تجارب های زمینه در تر  علمی تر و  دقیق سوالهای که شود

- 4  .شود می پیاده دانشگاهها و در مدارس نهایتاً می آید دست به ترتیب این به که تحقیقاتی نتایج و

 تازه امکان ارتباطات، جدید اشکال  .سازد عملی بیشتری قدرت با را  آموزش می تواند آموزشیکنولوژی  ت

می   آموزشیتکنولوژی    .است آورده ارمغان هب امروز بشر برای قابلیت فرآیندی با ارتباطات عصر در ای

پرورش  آموزش  های توانایی امکانات  این  از  استفاده با  تواند  افزایش  و   که امروز  شرایط  در دهد.  را 
این   همه که نیست ساخته معلم یک عهده از دیگر  است، افزایش به  رو آوری سرسام سرعت  با اطالعات

 آن را و  بخشد  سرعت  یادگیری به  تواند  می  آموزشی تکنولوژی  -5  .دهد انتفال  فراگیران  به  را  اطالعات 

 روز به  روز را  مدرسه و داخل خارج دنیای یادگیری در فاصله می تواند آموزشیتکنولوژی  .کند تر  آسان

 .سازد ممکن بیشتری سرعت با را یادگیری می تواند  انبوه تکثیر و تولید  تکنیک و  تلویزیون  .دهد کاهش
 به ای تازه شرایط  و  شود  واقع موثر  فراگیرنده تحصیلی پویایی در می تواند تکنولوژیکی  چنین امکانات

 خالق  و سازنده طور به آموزشیتکنولوژی   العمل از دستور طریقی به بتوان اگر عالوه به  .آورد وجود
 در بهتر خیلی بست، فراگیرنده کار به و یادگیری تدریس کارهای در عملی طور به را و آن کرد استفاده

 و فرهنگ  به  دسترسی  تواند می آموزشی تکنولوژی    -6  .شد خواهد رهنمون  فراگیری و  دانش مسیر
لذا با توجه به مطالبی که در باال ذکر   (.Kanani, 1995کند ) میسر همه  برای  سان  یک رابطه  آموزش

شد، محقق در این پژوهش به دنبال این سوال است که چرا بیشتر معلمان با اطالع از نقش تکنولوزی  
آموزشی در میزان یادگیری، در فرایند یاددهی و یادگیری از وسایل کمک آموزشی بهره نمی گیرند؟ و  

 ی از تکنولوژی آموزشی وجود دارد؟چه موانعی در سر راه معلمان جهت بهره گیر
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 سواالت پژوهش  -1-1
از  - 1 گیری  بهره  مانع  حد  چه  تا  مدارس،  در  انسانی  نیروی  کیفیت  و ضعف  کمبود  معلمان  نظر  از 

 تکنولوژی آموزشی در فرایند یاددهی یادگیری می شود؟
بهره گ-2 مانع  تا چه حد  ریزی درسی در مدارس،  برنامه  نظر معلمان چگونگی  تکنولوژی از  از  یری 

 آموزشی در فرایند یاددهی یادگیری می شود؟ 
از تکنولوژی  -3 بهره گیری  مانع  تا چه حد  و منابع مادی در مدارس،  امکانات  نظر معلمان کمبود  از 

 آموزشی در فرایند یاددهی یادگیری می شود؟ 
تکنولوژی آموزشی  نگرش منفی معلمان نسبت به تکنولوژی آموزشی، تا چه حد مانع بهره گیری از  -4

 در فرایند یاددهی یادگیری می شود؟
از نظر معلمان نحوه ارزشیابی عملکرد آنها، تا چه حد مانع بهره گیری از تکنولوژی آموزشی در فرایند -5

 یاددهی یادگیری می شود؟
 

 ادبیات نظری و پیشینه پژوهش-2
به عنوان    1967از نخستین کسانی بود که استفاده از رسانه های الکترونیکی را در سال    1اریک اشبای    

فکر استفاده از تصاویر را در کتب درسی    2انقالبی در آموزش و پرورش مطرح کرد. جان آموس کومینوس 
دفی  سی  1925در سال    .شد  استفاده  1950ترویج داد. از رسانه های دیداری و شنیداری در اواسط دهه  

پرس متوجه شد که شاگردان با استفاده از دستگاه بسیار ساده ای که او برای ارائه امتحانات و ارزشیابی  
دستگاهی به    3نر یکبعد برهاس . اف . اس ساخته بود با سرعت متناسب با توانایی خود آموزش می بینند.  

دهد  ارائه  شاگردان  به  ساده  به صورت  را  درسی  مطالب  توانست  می  که  ساخت  تدریس  ماشین    نام 
(Zofan, 2006) . 

ش برنامه ای متداول شد. این  زبا ظهور آمو  1960مفهوم آموزش تعاملی متکی بر چاپ در سالهای     
ش، تجارت و صنعت به کار گرفته  برنامه ها نوعی خودآموز بودند که به طور وسیع در آموزش و پرور

شد. آموزش برنامه ای سنتی از چند واحد آموزشی کوچک تشکیل می شد. در هر واحد اطالعاتی ارائه  
های شفاهی یا شرکت در   شده و پاسخی نیز از شاگرد خواسته می شد. این پاسخ گویی به شکل پاسخ

به او ارائه می شد. هدف آموزش برنامه    به دنبال پاسخ شاگرد، پاسخ صحیح  یک فعالیت تمرینی بود.  
ای درگیر کردن فعال شاگرد در فراگرد یادگیری و ارائه مقیاسی برای پیشرفت بود. آموزش برنامه ای  

کمرنگ شد ولی این حرکت باعث    1970خسته کننده و غیر انگیزشی بودن در سالهای    ، به علت کند
تالشهای   1970لی متکی بر چاپ شد. پس از سالهای  افزایش آگاهی نسبت به قابلیت های یادگیری تعام

 
1 - Eric Ashby 
2 -Jan Amos Comenius 
3 - Burrhus Frederic skinner 
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به تازگی آموزشهای متکی بر کامپیوتر ،   . زیادی برای گنجاندن تعامل در مواد متکی بر چاپ شده است
 .(Fardanesh, 2011روشهای جدید برای آموزش تعامل ایجاد کرده است )

 

 (1900)قبل از  آموزشی در ادوار تاریخی تکنولوژی-2-1
حتی سابقه    گرفته،  آموزشی مورد استفاده قرار می  در گذشته البته به شکل گسترده امروزی تکنولوژی   

سطائیان  به اعتقاد وی سوف   گردد.  به دوره پنجم قبل از میالد باز می(  1968)  1ساتلر   ن به زعمآاستفاده از  
  موزش و آآموزشی بوده اند. از جمله افرادی که تحول بنیادی را در   از پیشگامان استفاده از تکنولوژی

نام برد و از میان  (  1780)  2توان از ژان ژاک روسو  پرورش چه از جهت روش و محتوا باعث گردیدند می
علوم    نام برد. وی همواره در تدریس زبان،   3افرادی که تحت الهام روسو تالش کردند باید از پستالزی 

آموزشی به    از دیگر افرادی که از تکنولوژی  کرد.  افیا و ... اصول مخصوصی را رعایت میجغر  طبیعی،
... را نام    و  7جان دیوئی   ،6رندایکث  ،5مونته سوری   ،4فروبل   کردند باید:  استفاده می  آن  گسترده   معنای

تاثیر بسزایی  ن به معنای کنونی اش  آآموزشی و نزدیک سازی    برد که در گسترش معنای تکنولوژی
 داشته اند. 

سان می سازد  آموزش را  آابزار و رسانه هایی که امر    با وسایل و  1900آموزشی در سالهای    تکنولوژی   
بود. گردیده  تلقی  ابزار  یگانه  سازنده  های  کارخانه  که  بود  سالها  همین  انواع    ،در  ساختن  به  شروع 

  ود که از پروژکتور ها در مدارس استفاده شود ولی کمنها این نبآپروژکتورها کردند. گرچه در ابتدا اهداف  
موزش آکتابهایی در زمینه    1920در حدود سال    آن  ابزار ها در مدارس رسوخ کردند. به دنبال   کم این

آموزشی و    اری های بسیاری بر روی فیلم هایذسرمایه گ  1930تا این که در دهه   بصری نگاشته شد، 
در سالهای پس از جنگ جهانی دوم وسایل تحقیقات در مورد    انجام گردید،بصری    انواع وسایل سمعی و

 .(Yaghobi nama, 2003وسایل سمعی و بصری همچنان گسترش یافت )

 

 آموزشی در ایران تاریخچه تحول تکنولوژی -2-2
زمایشگاه های فیزیک و علوم  آبه بعد بعضی مدارس اقدام به ایجاد  1306در ایران از سال  مرحله اول: 

ص،کمبود  امات گردید مثل نداشتن کادر متخصزیستی کردند اما یکسری عوامل مانع تحقق کامل این اقد
 ...  ابزار و وسایل و

 
1 -Sattler 
2 -Jean Jacques Rousseau 
3 - Johann Heinrich Pestalozzi 
4 -Feridrich Frobel 
5 -Maria Montessori 
6 -Edward Lee Thorndike 

7 -John Dewey 
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کردند و    ری نظارت میاداره کل هنرهای زیبا تاسیس گردید که بر کل فعالیتهای هن  1308در سال  
بصری   زمایشگاه های سمعی و آایجاد  بصری در مدارس نیز بودند. و  معی و سمسئول استفاده از وسایل  

 دانشسراها نیز جزء فعالیتهای این اداره بود. 
بصری در وزارت فرهنگ تشکیل گردید که بعد ها    به نام سمعی وای    اداره  1341مرحله دوم: در سال  

زیر نظر    1343در سال    موزشآون  یبصری فعالیتهای خود را ادامه داد. تلویز  و  سمعی  آموزشبه نام دفتر
آموزشی به سازمان رادیو و تلویزیون   تهیه برنامه های  1352پرورش تاسیس شد. در سال    موزش وآ

ایی شروع به کار نمود. در مبا پخش برنامه هایی در زمینه دروس راهن   1353واگذار گردید و در سال  
با سرمایه مشترک  آشرکت صنایع    1354سال   پرورشآموزش  و  نوسازی    و موزش  سازمان گسترش 

آموزشی مورد نیاز کشور بود که هنوز هم فعال    و تولید مواد  ن تهیهآمد که هدف  آصنایع ایران به وجود  
 است. 

آموزشی تاسیس شد ولی به صورت جدی مورد    دوره فوق لیسانس تکنولوژی  1353در سال    مرحله سوم:
ن در همین  آموزش برنامه ای و تولید مواد بر اساس  آموزش برنامه ریزی شده یا  آتوجه قرار نگرفت.  

 آموزشی در ایران شروع شد.  سال توسط تلویزیون
ای موزش بر اساس نیازهآاستفاده از روش چند رسانه ای برای    زاد و آمرحله چهارم: تاسیس دانشگاه  

 مصداق دوره چهارم است.  ص مورد نیاز ازفردی و تربیت افراد متخص
پنجم: تکنولوژی  مرحله  پنجم  پراکنده مورد   مفهوم مرحله  به صورت مقاالتی  فقط  ایران  در  آموزشی 

 (. Yaghobi nama, 2003) قرار گرفت  برسی
در طول جنگ جهانی دوم نیاز مبرم به آموزش سریع و اثر بخش سبب پیدایش آموزش دیداری شد.    

شنیداری تأمین تجربه های عینی    –نقش اصلی مواد و وسایل کمک آموزشی دیداری    1950در دهه  
اد شنیداری می توانند تجربه های عینی ایج  –برای دانش آموزان بود. این نظریه که رسانه های دیداری  

در کالسهای درسی خود مطرح کرد که    1ویلیام بایگلی  1906ارائه شد. در سال    1880کنند در سال  
ای واقعی قرار  موثرترین شیوه آموزش، شیوه ای است که بتواند دانش آموزان را در تماس با موقعیت ه

رایند( جلب شد. در ، توجه اذهان از آموزش تصویری )ابزاری( به ارتباط تصویری )فدهد. در دهه پنجاه
این گونه    –تباطات دیداری  را    IVADشنیداری    – ، واحد آموزش دیداری  1963سال   را  شنیداری 

هایی است که   تعریف کرد: شاخه ای از نظریه ی آموزشی که وظیفه اصلی آن طراحی و استفاده از پیام
ستاوردهای مکتب روانشناسی  فناوری آموزشی از د   1960فرایند یادگیری را کنترل می کند. در طول دهه  

رفتارگرا تأثیر پذیرفت. در دهه هفتاد از متقاضیان مهم نهضت رو به رشد طراحی نظامهای آموزشی،  
 . (Shahabi, 2007مدارس عالی و دانشگاهها بودند )

 

 

 
1 -William Bayghli 
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 پیشینه پژوهشی -3-2
   ( جاویدان  و  فر  و  1394جوادی  آموزش  در  تکنولوژی  تاثیر  عنوان  با  پژوهشی  در  دانش  (  یادگیری 

که تکنولوژی باعث ماندگاری یادگیری و تنوع بخشی در کالس شده باعث ارتقا    ندآموزان نشان داد 
 سطح کیفی آموزش می شود.  

آموزشی در کارآیی تدریس   ( در مقاله ای تحت عنوان بررسی نقش تکنولوژی های نوین 1397رحیمی )  
 هم تواند می معلمان توسط آموزشی نوین های وژیتکنول از معلمان نتیجه گیری می کند که استفاده

 می تواند مقوله این از استفاده با نیز معلم خود و همچنین کند ایجاد آموزان دانش در و نشاط پویایی

 کاراتر را خود تدریس و بیافزاید خود توانایی بر روز به روز و کند بیشتر زمینه تدریس در را خود تجربه

 بکند.   گذشته از

آموزش و یادگیری عنوان   آموزشی در فرایند ( در پژوهشی تحت عنوان تاثیر تکنولوژی1398رضایی ) 
می کند که برای شفاف کردن امر آموزش، متنوع کردن وسایل فرایند تدریس و روشن کردن مطالب 

 درسی، استفاده از وسایل کمک آموزشی توسط معلمان امری اجتناب ناپذیر است.  
ر تدریس  ( در پژوهشی تحت عنوان نگرش معلمان نسبت به کاربرد تکنولوژی آموزشی د1395سعیدی )  

و رابطه آن با رضایت شغلی در مدارس هوشمند نتیجه گیری کرد که به غیر از بعد عدم تاثیر گذاری  
تکنولوژی آموزشی در آموزش، ابعاد چهارگانه کاربرد تکنولوژی آموزشی در آموزش ضمن داشتن رابطه  

 از پراکندگی این متغیر را تبیین می کنند.   54/0معنادار با رضایت شغلی، 
( در مقاله خود تحت عنوان تکنولوژی آموزشی در مدیریت آموزشی، فناوری ارتباطات  1398محمدی ) 

ابزار استراتژیک برای مدیریت و اداره صحیح همه واحدهای آموزشی و اداری در عصر   را مهم ترین 
وژی در حاضر می داند و ضعف نیروی انسانی در کاربرد تکنولوژی را یکی از دالیل عدم کاربرد تکنول

 مدارس  از دید مدیران عنوان می کند. 
( در مقاله خود تحت عنوان بررسی نقش بهره گیری از تکنولوژی و فناوری آموزشی 1399محمدی ) 

در محیط یاددهی و یادگیری عنوان می کند که استفاده از تکنولوژی و فن آوری در ایجاد محیط یاددهی 
 آموزش و زمینه های مختلف باشد.   و یادگیری می تواند باعث افزایش کیفیت

در پایان نامه خود با عنوان بررسی نقش تکنولوژی آموزشی در فرایند یاددهی    (1377بالوئی پیر نعیمی )  
و یادگیری از دیدگاه دبیران دبیرستان های نظام جدید شهرستان سواد کوه مازندران در سال تحصیلی  

مفاهیم مختلف تکنولوژی آموزشی آشنایی الزم را نداشته   عنوان می کند که اکثریت معلمان با 77-76
و بیشتر روی جنبه سخت افزاری آن تاکید دارند. بیشتر معلمان تاکید دارند که تکنولوژی آموزشی نقش  

 زیادی در ایجاد انگیزه فراگیران و معلمان به تدریس و یادگیری دارد.   
   ( عنوان   (1394عابدینی  با  خود  نامه  پایان  در  در  تکنولوژی  کاربرد  به  نسبت  معلمان  نگرش  نقش 

در فراید یاددهی و یادگیری نتیجه گیری می کند    ICTصالحیت ها و مهارتهای آنان به جهت کاربست  
که به جز مولفه عدم تاثیر گذاری تکنولوژی در آموزش، سایر مولفه های نگرش نسبت به تکنولوژی 

 معلمان هستند. ICTکاربست  قادر به پیش بینی صالحیت ها و مهارت های
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( در پژوهشی با عنوان بررسی میزان استفاده از تکنولوژی های نوین آموزشی و ارتباط 1394نجفی )   
 نوین تکنولوژیهای از استفاده و برخورداری آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نشان داد که میزان

 که داد نشان پژوهش نتایج می باشد. همچنین متوسط در حد سمنان استان دانش آموزان در آموزشی

است. پس   اقتصادی مانع مدیران و معلمان دیدگاه از نوین آموزشی فناوریهای از استفاده مانع مهمترین
 فرهنگی. هم چنین و حقوقی فنی، آموزشی، راهبردی، از موانع  عبارتند ترتیب  به  موانع مهمترین از آن

 معناداری و مثبت رابطه آموزان دانش تحصیلی با پیشرفت آموزشی نوین فناوریهای از استفاده بین

 آموزشی نوین فناوریهای از استفاده متوسط و وضعیت مطلوب از حاکی نتایج شد. در مجموع مشاهده 

 بود.  آموزشی موانع رفع و اقتصادی مشکالت جهت حل در برنامه ریزی به نیاز و آموزان دانش نظر از
( در تحقیقی با موضوع رابطه بین گرایش های معلمان دوره راهنمایی به  1994)  1اسمیت وکارول    

تکنولوژی آموزشی و استفاده عملی آنان از تکنولوژی آموزشی در آمریکا دریافتند که بین گرایش مثبت 
 دارد.   معلمان به تکنولوژی آموزشی و استفاده عملی آنان در تدریس رابطه معنا داری وجود 

( در پژوهشی با عنوان اثر متقابل فناوری ها بر تدریس و یادگیری در بین دانش 2008)  2هستون    
آموزان در یک مدرسه انجام داده به این نتیجه رسیده است: کاربرد فناوری های جدید در این کالسها، 

ت مشارکتی و کارگروهی  اثر مثبتی بر نگرش دانش آموزان داشته و به تغییر شیوه های تدریس در جه 
 بیشتر و سخنرانی کمتر معلم منجر شده است.  

  900( در پژوهشی با عنوان مقایسه سیستم آموزشی سنتی و نوین در بین  2012)  3ریچاردز و راجرز    
نفر از معلمان به این نتیجه رسیده است که در یک سیستم آموزشی سنتی قدرت یک معلم همواره در  

 ی است. روش تدریس او متجل
توسط هاریسون و همکاران     آوری 2002)  4در پژوهشی که  تاثیر کاربرد فن  بررسی  ( جهت 

اطالعات و ارتباطات در آموزش انجام و معلوم شده است که فن آوری اطالعات و ارتباطات آموزش را  
 تر کرده است. عمیق تر و اثر بخش تر کرده و سبب بروز خالقیت می گردد و زندگی ما را سالم تر و آسان

  

 روش تحقیق -3

کلیه       شامل  پژوهش  آماری  جامعه  باشد.  می  پیمایشی  نوع  از  توصیفی  روش  به  پژوهش حاضر 
- 1399معلمان و مدیران ابتدایی شهری و روستایی شهرستان سرعین می باشد که در سال تحصیلی  

گیری تصادفی منظم انجام شده  مشغول به تدریس بوده اند روش نمونه گیری براساس نمونه    1400
نفر به عنوان نمونه انتخاب شده و لینک    86نفر معلم و مدیر براساس جدول مورگان    105است و از بین  

 پرسشنامه به صورت دیجیتال در فضای مجازی شاد توزیع شده است. 

 
1 - Smith & Carroll 
2 - Heston 
3 - Richard & Rogers 
4 - Harrison & et al 
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 جدول تعیین نمونه  -1جدول

 جمع آموزگاران مدیران 

 105 96 9 حجم جامعه
 86   نمونه حجم 

 ابزار پژوهش -1 -3
( استفاده شد. پاسخ های پرسشنامه 1996سوالی یوسفی )  24برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه     

در یک مقیاس پنج گزینه ای لیکرت که دامنه اش از خیلی زیاد تا خیلی کم می باشد، ترسیم و برای  
(  1996اختصاص یافته است. پایایی پرسشنامه را یوسفی )  5و برای خیلی زیاد نمره    1خیلی کم نمره  

 گزارش کرده و توزیع سواالت به شرح زیر می باشد:   79%
 توزیع سواالت پرسشنامه -2جدول

 شماره سواالت پرسشنامه سواالت ویژه پژوهش  ردیف 

24-11-3-2-1 کمبود و ضعف کیفیت نیروی انسانی  1  

 6-8-9-17-20-22 چگونگی برنامه ریزی در مدارس  2

 4-7-10-16 کمبود امکانات و منابع مادی مدرسه  3

 5-13-15-21 نگرش منفی دبیران نسبت به تکنولوژی آموزشی  4

 12-14-18-19-23 نحوه ارزشیابی عملکرد معلمها  5
 

 پایایی ابزار پژوهش  -3جدول

 در پژوهش فعلی در پژوهش اصلی     

 %82.5 %79 ضریب آلفا 
 

 ی تحیق هایافته-4

 آمار توصیفی-4-1
 توزیع خصوصیات مشارکت کنندگان )جنسیت(  -4جدول

 درصد  فراوانی  جنسیت 

 47.7 41 مرد

 52.3 45 زن

 100 86 جمع کل
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بررسی توزیع خصوصیات جمعیت شناسی نشان می دهد که از کل افراد شرکت کننده در پژوهش    
 د. نتشکیل می ده اندرصد را زن 52.3و  اندرصد را مرد 47.7

 توزیع خصوصیات مشارکت کنندگان )مدرک(  -5جدول

 درصد  فراوانی  مدرک تحصیلی 
 1.2 1 فوق دیپلم 

 68.6 59 لیسانس
 29.1 25 فوق لیسانس

 1.2 1 دکترا 
 100 86 جمع کل

درصد افراد    68.6دیپلم،  درصد شرکت کنندگان دارای مدرک فوق    1.2نتایج تحلیل نشان می دهد که     
درصد شرکت کنندگان   1.2درصد از افراد دارای مدرک فوق لیسانس و    29.1دارای مدرک لیسانس و  

 دارای مدرک دکترا می باشند. و مدرک لیسانس دارای بیشترین فراوانی می باشد. 
 توزیع خصوصیات مشارکت کنندگان )سابقه تدریس( -6جدول 

 درصد  فراوانی  سابقه تدریس 
 46.5 40 سال 5زیر 

 25.6 22 سال  10تا  5
 11.6 10 سال  15تا  10
 8.1 7 سال  20تا  15
 2.3 2 سال  25تا  20

 5.8 5 سال 25باالی 
 100 86 جمع کل

سال بوده و    5درصد از کل افراد دارای سابقه تدریس کمتر از    46.5نتایج تحلیل نشان می دهد که    
  15تا    10درصد دارای سابقه تدریس    11.6سال بوده و    10تا    5افراد دارای سابقه تدریس  درصد    25.6

تا    20درصد دارای سابقه تدریس    2.3سال بوده و    20تا    15درصد دارای سابقه تدریس    8.1سال بوده و  
رکت  سال می باشند. بیشترین فراوانی مربوط به ش  25درصد دارای سابقه تدریس باالی    5.8سال و    25

 سال سابقه تدریس می باشند.  5کنندگان دارای زیر 

 آمار استنباطی-4-2
 شاخص های توصیفی و بررسی نرمال بودن داده ها -7جدول 

 کشیدگی  چولگی انحراف معیار میانگین مولفه ها
 -0.390 0.286 2.08 11.77 1مولفه 
 0.208 0.462 3.23 16.34 2مولفه 
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 -0.756 0.412 2.83 10.73 3مولفه 
 0.367 0.518 2.87 10.94 4مولفه 
 0.803 0.179 2.21 14.50 5مولفه 

شاخص پراکندگی و نتایج آزمون چولگی وکشیدگی برای بررسی نرمال بودن داده ها حاکی از آن     
چولگی  است که شاخص میانگین و انحراف استاندارد متغیرها نشانگر پراکندگی مناسب داده ها و شاخص  

و کشیدگی حاکی از طبیعی بودن داده ها است و مقدار کشیدگی و چولگی مشاهده شده برای تمامی 
قرار دارند و این نشان می دهد توزیع متغیر از کشیدگی نرمال برخوردار    2تا منفی  2مولفه ها در بازه مثبت  

 است. 
 ضریب همبستگی متغیر اصلی و زیر مقیاس ها  -8جدول

 5 4 3 2 1 مقیاس
     1 1مولفه 
    1 0.467   2مولفه 
   1 0.642 0.548 3مولفه 
  1 0.747 0.618 0.572 4مولفه 
 1 0.556 0.492 0.476 0.422 5مولفه 

از وجود روابط    8مطابق جدول      باهم و با مقیاس اصلی حاکی  ابعاد  بین  الگوی ضرایب همبستگی 
)نگرش منفی معلمان نسبت به تکنولوژی    4همبستگی را مولفه  مناسب بین ابعاد می باشد. بیشترین  

)کمبود امکانات و منابع مادی مدرسه( دارا می باشد. و کمترین همبستگی را مولفه   3آموزشی( با مولفه 
 )کمبود و ضعف کیفیت نیرو ی انسانی( دارا می باشد.  1)نحوه ارزشیابی عملکرد معلمان( با مولفه  5

پژوهش: از نظر معلمان کمبود و ضعف کیفیت نیروی انسانی در مدارس، تا چه حد مانع  سوال اول     
 بهره گیری از تکنولوژی آموزشی در فرایند یاددهی یادگیری می شود.

 نتایج همبستگی آزمون اسپیرمن برای مولفه کمبود و ضعف کیفیت نیروی انسانی -9جدول

بهره   عدم 
از   گیری 

 تکنولوژی

 کیفیت نیروی انسانی کمبود و ضعف 

0.708 1.00 Correlation Coefficient 

0.032 0 Sig. (2-tailed)  کمبود و ضعف کیفیت نیروی انسانی 

86 86 N Spearman's rho 

1.000 0.708 Correlation Coefficient 

0.0001 0.032 Sig. (2-tailed) عدم بهره گیری از تکنولوژی 



 

 
 

 ... آموزشی در فرایند آموزش از دیدگاه معلمان بررسی موانع به کارگیری تکنولوژیعنوان مقاله:  65

86 86 N 

 و دوسویه می باشد.  0.01*سطح آلفا 
می باشد، نشان از همبستگی    P-value= 0.708و با توجه به اینکه ضریب همبستگی     9طبق جدول     

از تکنولوژی آموزشی در فرایند یاددهی و  بهره گیری  با عدم  انسانی  بین کمبود و ضعف نیروی  باال 
صدم می باشد، نشان دهنده این    و کوچکتر از پنج  sig=0.032یادگیری می باشد.  سطح معنی داری  

است که بین کمبود و ضعف نیروی انسانی و عدم بکارگیری تکنولوژی آموزشی در فرایند یاددهی و 
 یادگیری رابطه معنی داری وجود دارد. 

سوال دوم پژوهش: از نظر معلمان چگونگی برنامه ریزی درسی در مدارس، تا چه حد مانع بهره گیری     
 وزشی در فرایند یاددهی یادگیری می شود؟از تکنولوژی آم

 نتایج همبستگی آزمون اسپیرمن برای مولفه چگونگی برنامه ریزی درسی در مدارس  -10جدول

از   گیری  بهره  عدم 
 تکنولوژی

 چگونگی برنامه ریزی درسی در مدارس

0.790 1.00 Correlation Coefficient 

0.012 0 Sig. (2-tailed)  برنامه ریزی درسی در مدارسچگونگی 

86 86 N Spearman's rho 

1.000 0.790 Correlation Coefficient 

0.0001 0.012 Sig. (2-tailed) عدم بهره گیری از تکنولوژی 

86 86 N 

 و دوسویه می باشد.  0.01*سطح آلفا 
می باشد، نشان از همبستگی   P-value=0.790  و با توجه به اینکه ضریب همبستگی  10طبق جدول     

باال بین چگونگی برنامه ریزی درسی در مدارس و عدم بهره گیری معلمان از تکنولوژی آموزشی در  
و کوچکتر از پنج صدم می باشد،    sig = 0.012فرایند یاددهی و یادگیری می باشد. سطح معنی داری  

ریزی درسی در مدارس و موانع بهره گیری معلمان از  نشان دهنده این است که بین چگونگی برنامه  
 تکنولوژی آموزشی در فرایند آموزش رابطه معنی داری وجود دارد. 

سوال سوم پژوهش: از نظر معلمان کمبود امکانات و منابع مادی در مدارس، تا چه حد مانع بهره گیری     
 از تکنولوژی آموزشی در فرایند یاددهی یادگیری می شود؟

 نتایج همبستگی آزمون اسپیرمن برای مولفه کمبود امکانات و منابع مادی در مدارس -11جدول

گیری   بهره  عدم 
 از تکنولوژی 

 کمبود امکانات و منابع مادی در مدارس
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0.853 1.000 Correlation Coefficient 

0.010 0 Sig. (2-tailed) کمبود امکانات و منابع مادی در مدارس 

86 86 N Spearman's rho 

1.000 0.853 Correlation Coefficient 

0.0001 0.010 Sig. (2-tailed) عدم بهره گیری از تکنولوژی 

86 86 N 

 و دوسویه می باشد.  0.01*سطح آلفا 
بوده    P-value= 0.853و با توجه به اینکه مقدار مقدار ضریب همبستگی    11طبق یافته های جدول     

و نشان از همبستگی باال بین کمبود امکانات و منابع مادی در مدارس و عدم بهره گیری معلمان از  
و کوچکتر از پنج صدم می      sig=0.010تکنولوژی آموزشی در فرایند یاددهی و یادگیری می باشد و  

باشد نشان دهنده این است که بین کمبود منابع مادی و امکانات در مدارس و عدم بکارگیری تکنولوژی 
 آموزشی در مدارس رابطه معنی داری وجود دارد. 

سوال چهارم پژوهش: نگرش منفی معلمان نسبت به تکنولوژی آموزشی، تا چه حد مانع بهره گیری     
 ی آموزشی در فرایند یاددهی یادگیری می شود؟از تکنولوژ

 
تکنولوژی   -12جدول به  نسبت  معلمان  منفی  نگرش  مولفه  برای  اسپیرمن  آزمون  همبستگی    نتایج 

 آموزشی

گیری   بهره  عدم 
 از تکنولوژی 

 نگرش منفی معلمان نسبت به تکنولوژی آموزشی

0.884 1.000 Correlation Coefficient 

0.01 0 Sig. (2-tailed)  تکنولوژی به  نسبت  معلمان  منفی   نگرش 
 آموزشی

86 86 N Spearman's rho 

1.000 0.884 Correlation Coefficient 

0.0001 0.01 Sig. (2-tailed) عدم بهره گیری از تکنولوژی 
86 86 N 

 و دوسویه می باشد.  0.01*سطح آلفا 
بوده، نشان   P-value=0.884 و با توجه به اینکه مقدار ضریب همبستگی    12طبق یافته های جدول     

از همبستگی باال بین نگرش منفی معلمان نسبت به تکنولوژی آموزشی و عدم بهره گیری معلمان از  
کوچکتر از پنج صدم می باشد  و Sig=0.01تکنولوژی آموزشی در فرایند یاددهی و یادگیری می باشد. 
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و نشان دهنده این است که بین نگرش منفی معلمان نسبت به تکنولوژی آموزشی و عدم بهره گیری  
 معلمان از تکنولوژی آموزشی در فرایند یاددهی و یادگیری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. 

ا، تا چه حد مانع بهره گیری از تکنولوژی سوال پنجم پژوهش: از نظر معلمان نحوه ارزشیابی عملکرد آنه    
 آموزشی در فرایند یاددهی یادگیری می شود؟ 

 نتایج همبستگی آزمون اسپیرمن برای مولفه نحوه ارزشابی عملکرد معلمان -13جدول

عدم بهره گیری  
 از تکنولوژی 

 نحوه ارزشابی عملکرد معلمان

0.703 1.000 Correlation Coefficient 

0.041 0 Sig. (2-tailed) نحوه ارزشابی عملکرد معلمان 

86 86 N Spearman's rho 

1.000 0.703 Correlation Coefficient 

0.0001 0.041 Sig. (2-tailed) عدم بهره گیری از تکنولوژی 

86 86 N 

 و دوسویه می باشد.  0.01*سطح آلفا 
بوده و   P-value=0.703و با توجه به اینکه مقدار ضریب همبستگی  13طبق یافته های جدول    

نشان از همبستگی باال بین نحوه ارزشیابی از عملکرد معلمان با عدم بهره گیری از تکنولوژی آموزشی  
نده این  و کوچکتر از پنج صدم می باشد نشان ده  sig=0.041در فرایند یاددهی و یادگیری می باشد و   

است که بین نحوه ارزشیابی معلمان و عدم بهره گیری از تکنولوژی آموزشی در فرایند تدریس رابطه  
 معناداری وجود دارد. 

 

 گیریبحث و نتیجه-5

یکی از اصول آموزش مدارس در سطح بین المللی، وجود آزمایشگاهها و کارگاهها و طراحی           
تجربه کردن آموزه های تئوری است تا دانش آموزان بتوانند با ساختن و  نرم افزارهای آموزشی برای  

خراب کردن و دیدن و لمس کردن آنچه را که در ساعت های کسالت آور و خشک درس می آموزند به  
عینه مشاهده کنند. مهم ترین دلیل استفاده از وسایل کمک آموزشی، نقشی است که حواس مختلف در  

( نشان داده اند که حواس مختلف در  1398تحقیقات نادری، شعبانی و عابدی )  یادگیری دارند. نتایج
،  %13، حس شنوایی در یادگیری    %73یادگیری نقش یکسانی ندارند. مثال حس بینایی در یادگیری  

نقش   %3و حس چشایی در میزان یادگیری  %3، حس بویایی در یادگیری %8حس المسه در یادگیری 
از موارد، تدریس بدون وسایل کمک آموزشی انجام می شود و معلمان  در بسیاری  دارند. ولی متاسفانه
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آن برای تدریس استفاده می کنند در حالیکه دانش آموزان حدود یک   %13فقط از حس شنوایی و سهم  
چهارم مطالب شنیده شده را می توانند به خاطر بسپارند. الزم به تذکر است که هیچ یک از رسانه های  

تواند    آموزشی آنها می  از  مناسبی  تلفیق  بلکه  نیستند،  آموزشی  ارائه خدمات کامل  به  قادر  تنهایی  به 
معلمان را در تدریس و دانش آموزان را در یادگیری کمک کند. که این مهم با بهره گیری از تکنولوژی 

 روان های یافته برحسب  که است  روشی  آموزش برای  تکنولوژی از استفاده آموزشی امکان پذیر است.
 آموزشیتکنولوژی   اصلی نقش که  می دهد نشان گرفته صورت تحقیقات شده است. گذاری پایه شناسی
 به می توان را آموزشیاست. تکنولوژی   یادگیری و تدریس فرآیند   و کیفیت کارایی بهبود به کمک
 روش این باشند، دیده آموزش خوب معلمین داد. اگر قرار  بررسی مورد تربیت و تعلیم تکنولوژی عنوان
ا توجه به نتایج تحقیق حاضر،  بکند.   می ایجاد در ذهن ها یادگیری و ماندگاری در سرعت تحولی واقعا

کمبود معلمان دوره دیده و آشنا به نحوه کاربرد تکنولوژی آموزشی در مدارس و ضعف کیفیت نیروی  
انسانی با عدم بهره گیری از تکنولوژی آموزشی در فرایند یاددهی و یادگیری تاثیر مثبت و معنی داری 

با یافته های مشایخی )وجود دارد.   (، رضایی 1396(، دانا )1373(، عباس زاده )1372پژوهش حاضر 
( همسو می باشد. اکثریت معلمان معتقدند که کمبود نیروی انسانی متخصص  1397( و رحیمی )1398)

در مدارس تا حد بسیاری مانع به کارگیری تکنولوژی آموزشی در فرایند یاد دهی یادگیری می باشد.  
نولوژی آموزشی در میزان یادگیری دانش آموزان را  معلمان و مدیران آگاهی الزم در خصوص نقش تک

می دانند، اما با نحوه کار کردن با برخی از ابزارهای موجود در مدرسه آشنایی ندارند و حتی در برخی  
موارد نمی دانند ابزارهای موجود در مدرسه مربوط به کدام ماده درسی است. معلمان به عنوان مجریان  

اوری اطالعات و ارتباطات نقش مهمی در اثر بخشی این طرح ها دارند. اصلی طرح های مبتنی بر فن
برای ایفای این نقش مهم آنها به دانش، باور و مهارت هایی نیاز دارند که بتوانند فناوری را متناسب با  
نظریه های یادگیری، اصول تربیتی و شیوه های آموزشی به کار گیرند. تلفیق فناوری در برنامه درسی  

به کاربرد صرف فناوری محدود نمی شود، بلکه فرایند تعاملی پیچیده ای است که معلم باید با   مدرسه
توجه به فهم خود از قابلیت های فناوری، نظریه های تربیتی، زمینه های فرهنگی یادگیری، شیو ه های  

متناسبی  آموزش و ارزشیابی، شرایط دانش آموزان و ویژگی محتوای درسی به خلق موقعیت و ترکیب  
دست بزند. سوال دوم پژوهش در مورد چگونگی برنامه ریزی درسی در مدارس و به کارگیری تکنولوژی 

عدم آگاهی برخی از معلمان با اهداف کلی و رفتاری هر  آموزشی در فرایند یاددهی و یادگیری می باشد.  
زش آن درس غفلت کرده  درس باعث شده تا معلمان از پیش بینی و بکارگیری ابزار متناسب برای آمو

و به سوی تدریس انتزاعی و حفظ مطالب پیش بروند. برخی از معلمان بین حجم کتب درسی در مدارس  
چند پایه و کمبود زمان تدریس برای بیش از سه پایه را عاملی برای استفاده نکردن از تکنولوژی آموزشی  

علمان به تناسب روشهای مختلف تدریس می دانند. نداشتن طرح درس روزانه و ساالنه و عدم آگاهی م
باعث شده معلمان و   تلفیقی  یا  به صورت موضوع مشترک  ارائه آن  و  باهم  ترکیب درسهای مختلف 

فراهانی   واشقانی  یافته های  با  نتایج حاصل  باشند.  نداشته  آموزشی  تکنولوژی  از  استفاده  به  گرایشی 
 می باشد.  ( هم سو1394و زارعی زوارکی ) ( 1399(، محمدی )1394(، جوادی فر و جاویدان )1373)
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پرسش سوم پژوهش در خصوص کمبود امکانات و منابع مادی در مدرسه و بهره گیری از تکنولوژی    
در بیشتر مدارس یا امکانات و منابع مادی کافی وجود آموزشی در فرایند یاددهی و یادگیری می باشد.  

بوط به متن کتب قدیمی می باشد و چون در طول چند  ندارد یا اگر تکنولوژی آموزشی وجود دارد مر
سال اخیر کتابهای درسی تغییرات مداومی داشته اند امکان تهیه و تولید وسایل کمک آموزشی از سوی  
بیشتر مواد درسی، وسیله کمک آموزشی مناسبی وجود   برای  نبوده و  دفتر تکنولوژی آموزشی مقدور 

رسی و اضافه شدن پایه ششم و درس کار و فناوری ایجاب می کند ندارد. تغییرات ایجاد شده در کتاب د
که در تمامی کالسها لپ تاپ یا رایانه مناسبی وجود داشته باشد و معلمان با نحوه استفاده از لپ تاپ  
نیز آشنایی داشته باشند. استفاده از رایانه باعث افزایش اعتماد به نفس و افزایش انگیزه یادگیری در 

ن می شود. تکالیف یا تمرینهایی که در محیط مجازی طراحی و اجرا می شود باعث می  دانش آموزا
شود موقعیت نمایشی دیداری با یادگیری دست ورزی ترکیب شده و میزان یادگیری را افزایش دهد.  

باطنی ) یافته های  با  فر و جاویدان )1372(، مشایخی )1373نتایج حاصل  (، رحیمی  1394(، جوادی 
 ( هم سو می باشد. 1398رضایی )( و 1397)

پرسش چهارم پژوهش در مورد نگرش منفی معلمان نسبت به تکنولوژی آموزشی و بهره گیری از      
به   از معلمان معتقد هستند که عدم انگیزه معلمان  باشد. برخی  آن در فرایند یاددهی و یادگیری می 

ارند  تدریس مانع بهره گیری از تکنولوژی است. از طرفی چون معلمان به روشهای تدریس سنتی عادت د
لذا از تکنولوژی آموزشی در امر یاددهی و یادگیری و روشهای نوین تدریس کمتر استفاده می کنند.  
معلمان کمی وجود دارند که نگرش کلی مثبتی نسبت به استفاده از تکنولوژی آموزشی در فرایند یاددهی 

زشی احساس نیاز نمی  و یادگیری دارند. معلمانی که به روشهای نوین تدریس و تجهیزات پیشرفته آمو
کنند در طول تدریس نیز گرایشی به استفاده یا طراحی و تولید وسایل کمک آموزشی دست ساز نمی  

 1(، اسمیت وکارول1395(، سعیدی )1373کنند. یافته های پژوهش حاضر با یافته های واشقانی فراهانی )
 ( هم سو می باشد.  2003) 2( و پیترز1373(، عباس زاده )1994)

پرسش پنجم پژوهش در مورد نحوه ارزیابی عملکرد معلمان و بهره گیری از تکنولوژی آموزشی در    
فرایند یاددهی و یادگیری می باشد. رعایت بیش از حد مقررات و ضوابط حاکم بر مدارس به طور قابل  

معلمان   تشویق  با  حالیکه  در  است.  آموزشی  تکنولوژی  از  معلمان  گیری  بهره  مانع  به  توجهی  برای 
کارگیری تکنولوژی آموزشی یا برگزاری کارگاههایی جهت آشنایی معلمان با مواد آموزشی می توان  
باعث استفاده معلمان از تکنولوژی آموزشی در طول تدریس شد. تاکید مدیران بر درصد قبولی، کاهش  

ان به جای استفاده نرخ افت تحصیلی و باال بودن تعداد شاخصهایی مثل خیلی خوب، باعث شده تا معلم 
از تکنولوژی آموزشی در فرایند تدریس، به فکر برآوردن خواست مدیر مدرسه باشند. یافته های پژوهش  

 ( هم سو می باشد. 1377(، بالوئی پیر نعیمی )1375(، یوسفی )1373حاضر با یافته های نظری )

 
1 - Smith & Carroll 
2 -Peters 
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 محدودیت های پژوهش -6
 یم پذیری نتایج تحقیق به مقاطع دیگر اختصاص پژوهش به یک مقطع تحصیلی و عدم تعم   

محدودیت های مالی و زمانی و عدم پشتیبانی مسئولین باعث شد که تحقیق در سطحی محدود انجام  
 شود. 

سواالت   به  آنان  پاسخگویی  و  آموزشی  تکنولوژی  مختلف  مفاهیم  با  معلمان  از  برخی  آشنایی  عدم 
 تاثیر قرار می دهد. پرسشنامه، صحت و سقم نتایج پژوهش را تحت 

 

 پیشنهادهای پژوهشی  -7
انجام پژوهش مشابه با عنوان بررسی دیدگاه معلمان یا دبیران درسهای مختلف در رابطه با موانع     

 بهره گیری از تکنولوژی آموزشی به تفکیک جنسیت 
 بررسی راههای افزایش نگرش مثبت معلمان نسبت به به کارگیری تکنولوژی آموزشی در فرایند تدریس

 پیشنهادهای کاربردی 
 نا و دوره دیده به عنوان مسئول تکنولوژی در مدارس تخصیص فردی آش   

ساخت   و  طراحی  دوره  برگزاری  و  آموزشی  تکنولوژی  با  آشنایی  خدمت  ضمن  های  دوره  برگزاری 
 تکنولوژی مناسب با محتوای درسی 

ابزار کمک درسی و معرفی   تولید  از مجله تکنولوژی آموزشی به آشنایی یا نحوه  اختصاص صفحاتی 
 د شده توسط بقیه معلمانابزارهای تولی

مسئولین با تشویق معلمان به استفاده از تکنولوژی آموزش در فرایند تدریس، تصور درست و مثبتی از  
کاربرد تکنولوژی آموزشی در بین معلمان شده و  باعث تغییر فرایند یاددهی و یادگیری از روش سنتی  

 به روش جدید و نوین شوند. 
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Investigating the barriers to the use of educational technology in 

the education process from the perspective of teachers in Sareyn 

city during the academic year 1399-1400 

 
Mehdi Moeinikia1, Nasser Razmtallab2 

 

 

Abstract 

The aim of this study was to investigate the barriers to the use of educational 

technology in the teaching-learning process from the perspective of teachers 

in Sarein. The present research is a descriptive survey method. The 

statistical population of the study includes all primary and urban teachers 

and administrators of Sarein city who were teaching in the academic year 

2021.  Sampling method was based on regular random sampling and 86 

people were selected as the sample from 105 teachers and principals based 

on Morgan table and the questionnaire link was distributed digitally in Shad 

virtual space.  Yousefi (1996) 24-item questionnaire was used to collect 

data.  The reliability of the questionnaire was reported by Yousefi (1986) 

79%.  The results of the analysis show that there is a positive and significant 

relationship between the shortage and weakness of human resources and the 

lack of use of educational technology in schools.  There is a positive and 

significant relationship between how curriculum is planned in schools and 

not using educational technology during education.  There is a positive and 

significant relationship between the lack of school facilities and material 

resources and the lack of use of technology in the teaching process.  There is 

a positive and significant relationship between teachers' negative attitude 

towards educational technology and not using educational technology in the 

teaching and learning process.  There is a significant relationship between 

how teachers' performance is evaluated and not using educational 

technology in the teaching and learning process. 
 

Keywords: Educational technology, School facilities, Manpower, Teacher 

performance and Teachers' attitudes 
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  هالل  جمعیت در  ای  حرفه   اخالق مبتنی بر کارکنان هویتپیش بینی 

 اردبیل   استان  احمر

 

 *2، اسماعیل ابراهیمی 1یاور قاسمی
 

 1400ماه  آذر10تاریخ پذیرش:               1400 مهر 15تاریخ دریافت: 

 

 

 چکیده 
  استان   احمر   هالل  تیجمع  در  یا حرفه  اخالق  مبتنی بر  کارکنان  ت یهو  ینیب شیپاین تحقیق با هدف  

نفر و روش نمونه گیری تصادفی ساده که با استفاده از فرمول کوکران    132با تعداد نمونه آماری    لیاردب
ای است که روایی  بدست آمد اجرا گردید. ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه های استاندارد اخالق حرفه 

با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ    أیید رسید و پایایی پرسشنامهآنها با استفاده از روش روایی صوری به ت
  SPSSوارد نرم افزار    بود مورد تأیید واقع گردید. پس از جمع اوری پرسشنامه  0.7و ضریب اطمینان  

افزار انجام پذیرد. قبل از آزمون فرضیات برای اطمینان از نرمال  گردید تا تجزیه و تحلیل در این نرم 
  -ها و همچنین انتخاب آزمون مورد نظر برای آزمون فرضیات تحقیق از آزمون کولموگروفبودن داده 

توجه به نتایج به دست آمده   ها نرمال هستند بنابراین بااسمیرنف استفاده گردید. که نتایج نشان داد داده
نتایج نشان داد که متغیر   استفاده گردید.  برای آزمون فرضیات  از آزمون رگرسیون خطی چند متغیره 

 ای تأثیر معنی داری بر هویت کارکنان دارد. اخالق حرفه 

 

 ای،هویت کارکنان، جمعیت هالل احمر اردبیلاخالق حرفه   کلید واژه ها:

 

  مقدمه -1
و    مردم   آحاد  کلیه  و   نیست  تازهای  نکته   مطمئناً  آن  های  خرابی  و  اثرات   و   طبیعی   سوانح   موضوع       
وسایر    وخارجی  داخلی  مجالت  و   ها  روزنامه  صفحات  ساله  همه.  دارند   آشنایی  آن  کیف  و   کم  بر  جامعه
  گوشه و   در که بشر  ساخت سوانح   حتی یا و  طبیعی  سوانح مختلف  رویدادهای و اخبار  از جمعی ها  رسانه

 
 Ghasemi.yavar@Gmail.com استراتژیک گرایش اجرایی  مدیریت ارشد  کارشناس . 1
 * نویسنده مسئول -   گروه مدیریت ، واحد پارس آباد مغان، دانشگاه آزاد اسالمی، پارس آباد، ایراناستادیار . 2
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ایران    کشور.  رسد  می  جهانیان  گوش  به  آن  صدای  و  دهد  می  رخ  زمین  ایران  پهنه  در  یا  و  جهان  کنار
دنیا    در  حادثه خیز  کشور  10  از  یکی  ،2005  سال  ابتدای  در  متحد  ملل  عمران  برنامه  گزارش  براساس
 سالیانه  شده  کشته  تعداد  بیشترین  گذشته  سال   ده  در  ما  کشور  گزارش،  این  موجب  به.  میشود  محسوب

و    درمان  و  بهداشت   وزارت  گزارشهای  موجب  به   دیگر   سویی  از.  است  بوده  دارا  را  جهان  در  زلزله  در اثر
  میر   و  مرگ  علت  اولین  و  ایرانیان  نزد  میر  و  مرگ  کلی  علت  دومین  سوانح   و  حوادث  پزشکی،   آموزش

ویرانی   بروز  منشأ  نباید  طبیعی  رخداد  عنوان  به  را  حوادث  گونه  این.  باشد  می  کشور  در  سال  40  افراد زیر
می    فاجعه  که  است   بشر  ساخته های  این  حقیقت   در   بلکه  آورد  شمار  به   انسانی  تلفات  و  های گسترده

  بشر   دست   به   که  عواملی  دیگر  همچنین  و  مسیلها  گسلها،  حریم  در  انسانها  بی رویه  ساز  و  ساخت  .آفرینند
  انسانی   فجایع  یا  و  بحرانها  تشدید به  گیردمی   انجام  ایمنطقه   بالقوه  خطرات   و  پتانسیل  به  بدون توجه   و

  انسانی   عوامل  و  طبیعی  عوامل  جمله  از  زیادی  بسیار  عوامل  به  بحرانها  که   صورت  بدین  .انجامدمی
  و  دشوار بسیار  عمالً آنها با مبارزه که گیرند می خود به پیچیدهای ساختار نتیجه در کرده و پیدا بستگی
( هویت نشانه بلوغ و سالمت روانی  1968)  1( طبق نظر اریکسون  ,2010Golparvarمیشود )  پیچیده

( 1966)  2در فرد است و هویت در مقابل سردرگمی هویت، نشانه یک شخصیت سالم در فرد است. مارسیا
ای هویت را دارای سه کارکرد اساسی می  بیان کرد که بین هویت و بلوغ فردی ارتباط وجود دارد. عده

انسان   پذیری  انعطاف  و  بخشی  نیرو  دیگران،  با  ارتباط  امکان  ایجاد  گزینشی،  نوان  افزایش  دانند: 
(Sajjadi, 2005; Abdi Zarrin et al., 2009هویت فردی آن چیزی .)   است که توسط افراد سازمان

به عنوان ویژگی اصلی سازمان پذیرفته شده است که موجب می گرددسازمان از دیدگاه کارکنان نسبت 
به سازمانهای دیگر منحصر به فرد باشد و توسط افراد سازمان ادراک شده است. هویت فردی چیزیست 

ه عنوان یک فهم معمول مشترک از ارزشها  که کارمندان درباره سازمان دریافت، حس و فکر می کنند و ب
  سازمانها   روزافزون   پیچیده شدن   امروزه (.Hatch, 1997و ویژگیهای روشن سازمان پذیرفته می شود )

  به   را  رهبران  و  توجه مدیران   کاری،  در محیط های  غیرقانونی  و  غیراخالقی  کارهای  میزان   افزایش   و
است  ضروری کرده سازمانها یهمه  در اجتماعی گویی و پاسخ مسؤولیت حرفهای، اخالق حفظ و ایجاد

(Rahimnia et al., 2011،اخالق )  ارزشی  نبایدهای و باید را آنها توانمی که پاسخگویی و مسؤولیت
  کرد،   تعریف  جامعه  و  دیگران  و  خود  به  نسبت  رفتار  نادرستی  و  درستی  سنجش  معیار  –  و  مالک  و  فلسفی

گرفته    قرار   مدیریت  علم  صاحبنظران  و   دانشمندان  مورد توجه   اخیر  یدهه   دو  یکی  در  که  مباحثی است   از
گفته    اخالقی  قوانین  از  مجموعه ای  به  حرفه ای  اخالق  (، مفهومTaghizadeh et al., 2010است )
 (. Ebrahimpour, 2013است ) آمده شغل به دست یا حرفه ماهیت از که میشود

 

 تحقیقادبیات تحقیق و پیشینه  -2

 اخالق حرفه ای -1 -2

 
1 Erikson 
2 Marcia 
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واژة »اخالق« جمع »خلق« و در لغت، به معنای سرشت و سجیّه است. معنای این واژه در فرهنگ       
عالمان اخالق، نزدیک به معنای لغوی و برگرفته از آن است. خلق حالتی راسخ برای نفس است که او  

  (. Abbas Zadeh, 2006: 57)  علّامه مجلسی.انگیزاند برمی را به انجام کارهایی بدون اندیشه و تأمّل  
شود.  ای نفسانی است که کار به آسانی از آن صادر میگوید: »اخالق« ملکه در »تعریف اخالق« می 

برخی از این ملکات فطری و ذاتی است و برخی نیز با تفکر و تالش و تمرین و عادت دادن نفس به  
بخشد، اما در اثر تکرار،  خیل در ابتدا، با سختی و جان کندن چیزی را میکه بآید؛ چنانآنها، به دست می 

مرحوم فیض کاشانی نیز  (.Abbas Zadeh, 2006: 57)  آیدبخشش به صورت خوی و عادت او درمی
کند: »اخالق« هیأتی است استوار و راسخ در جان که کارها به آسانی و  گونه تعریف می »اخالق« را این 
ای باشد که افعال زیبا و پسندیده شود. اگر این هیأت به گونه کر و اندیشه از آن صادر می بدون نیاز به تف

نامند و اگر افعال زشت و ناپسند از آن  از نظر عقل و شرع از آن صادر شود آن را »اخالق نیک« می 
بد می  را »اخالق«  تعریف(. Abbas Zadeh, 2006: 58)  گویندصادر شود آن  ،    فیض کاشانی   طبق 

فات ناپایدار و غیرراسخ در نفس ـ مثل غضب شخص بردبار ـ و یا صفاتی که از روی تفکر و تأمّل  ص
های اخالقی بیرون است. اما از سوی  شود ـ مانند بخشش بخیل ـ از دایرة اخالق و ارزش صادر می

خالق سخن  توان از دو گونه اشودو هم رذایل اخالقی. بنابراین، می دیگر، هم شامل فضایل اخالقی می 
 (. Abbas Zadeh, 2006: 59)  گفت: اخالق فضیلت و اخالق رذیلت

به طور کلی اخالقیات در سازمان ها به عنوان سیستمی از ارزش ها و بایدها و نبایدها تعریف می     
شود که بر اساس آن نیک و بدهای سازمان مشخص و عمل بد از خوب متمایز می شود. به طور کلی 

ردی و شخصیتی دارای ویژگی های خاص اخالقی هستند که پندار، گفتار و رفتار آنها  انسان ها در بعد ف
را شکل می دهد. ممکن است همین افراد وقتی در یک جایگاه و پست سازمانی قرار می گیرند عواملی  
موجب شود که پندار، گفتار و رفتار متفاوتی از بعد فردی سر بزند که این ویژگی های انسانی بر روی  

یزان کارایی و اثر بخشی سازمان تاثیر بگذارد. از طرفی اخالقی بودن یا نبودن رفتارها و عملکرد می  م
تواند موجب بروز پیامدهای مثبت یا منفی در سطح سازمان گردد. در جامعه ما با توجه به حاکمیت اسالم  

بررسی تاثیری که اخالق    در آن که در تمامی زمینه های زندگی فردی و اجتماعی افراد ریشه دارد، لذا
اسالمی در رفتار و روابط انسانها است در فردی که بعنوان عضوی از یک سازمان مشغول بکار و فعالیت  

استمرار یک نوع رفتار خاص، دلیل بر آن  (.  Qaharzadeh, 2013: 49)  میباشد ضروری بنظر میرسد
د یافته است که آن ریشه را خلق  است که این رفتار یک ریشه درونی و باطنی در عمق جان و روح فر

کنند، اما رفتارهای فردی وقتی که در نامند.دامنه اخالق را در حد رفتارهای فردی تلقی می و اخالق می 
یابد، به نوعی به اخالق جمعی تبدیل  کند و شیوع می سطح جامعه یا نهادهای اجتماعی تسری پیدا می 

توان  یابد که جامعه را با آن می خود نوعی وجه غالب می دواند ودر فرهنگ جامعه می شود که ریشهمی
اخالقی،  .  (Qaharzadeh, 2013: 50)  شناخت معیارهای  برخی  نشدن  رعایت  کنونی  شرایط  در 

نگرانیهای زیادی را در بخشهای دولتی و غیردولتی به وجود آورده است. سقوط معیارهای رفتاری در 
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جستجوی مبناهای نظری در این رابطه بوده تا بتوانند مسیر  بخش دولتی، پژوهشگران را واداشته تا در  
مناسب اجرایی آن را فراهم سازند. لذا یکی از عمده ترین دغدغه های مدیران کارآمد در سطوح مختلف،  
با حس   آنها  تا  است  تمام حرفه ها  انسانی شاغل در  بـرای عوامل  مناسب  بسترهای  ایجاد  چگونگی 

ایل در جامعه و حرفه خود به کار بپردازند و اصول اخالقی حاکم بر شغل  مسئولیت و تعهد کامل به مس
و حرفه خود را رعایت کنند. اولین گام در دستیابی به این اهداف درک صحیح از مفهوم اخالق و شناسایی  
عوامل تاثیرگذار بر رفتار اخالقی کارکنان در سازمان می باشد تا در گام های بعدی بر روی این عوامل 

  و   اصول   از  های  مجموعاخالق حرفه ای     (.Danaei-Fard,, 2006: 50)  الزم صورت پذیرد  حظهمال
 و  کندمی   تعیین  را  ایساختار حرفه  یک  در  هاگروه  و  افراد  رفتار  که   است  بشری  استانداردهای سلوک

 ماهیت حرفه  از  که  اخالقی  قوانین  مجموعه  دیگر،  به عبارت.  شده است  اتخاذ  اخالق  علم  از  آن  مفهوم
 (. Khaki, 1999دارد ) نام ایحرفه  اخالق آمده، به دست شغل یا
 

 جایگاه اخالق در سازمان ها -2-2

  مجموعه  به  نیاز  قانونی  و  سازمانی  معیارهای  بر  عالوه  خود،  سازمانی  امور  دادن  انجام  برای  ها  سازمان     
  هماهنگی  نوعی و  دهد  یاری  اداری  اعمال  و  رفتار  در  را  آنان  که  دارند  ارزشی  و  اخالقی  های  رهنمود  از  ای

 سازمان  اعضای  معموالً .میسرسازد  عمومی  و  جمعی  مطلوب  شیوه  سوی  به  حرکت  در  رویه  وحدت  و
  از   محیطی  که  مجبورند  ها  سازمان .پذیرند  می   است،  آنها  سازمانی  زندگی   با  ارتباط  در  که  را  هایی  ارزش
. باشد  می  سازمانی  جو  در  مهم  عاملی  قبول قابل  رفتار  نوع  درک.ایجادکنند  سازمان  در  ها  ارزش  و  اخالق
  تاثیر   تحت   گیری  تصمیم  فرایند  در  را   ها  همه بخش   است،که   سازمانی جو  از   بخشی   مناسب  رفتار  درک
 (.Brown, 2006: 102دهد ) می قرار

رعایت اخالقیات و پایبندی به ارزش های اخالقی به صورت یکی از مهم ترین پدیده هایی در آمده      
که در سازمان ها مورد توجه قرار می گیرد. امروزه اصول اخالقی به صورت بخشی از سیاست های  
به صورت رسمی اصول از سازمان ها  بسیاری  است.  و فرهنگ غیررسمی سازمان ها درآمده   رسمی 
اخالقی تعریف کرده اند و به منظور اجرایی شدن آن ها نظم های آموزشی ایجاد شده است. این اصول  
اخالقی که نام منشور اخالقی را به خود گرفته است، امروزه در اکثر سازمان ها تنظیم شده و بعضا در  

ین و مطالب دارای ارزیابی عملکرد مورد توجه قرار می گیرند و در سازمان های مختلف در بعضی عناو
اشتراکاتی می باشد و در سایر موارد بر اساس نوع فعالیت سازمان، مواردی خاص در آن گنجانده می  

 (. Puno, 2009: 235شود )
  فرد، محیط  اخالقی  پیشرفت  سطح  از   ناشی  غیر اخالقی  و  اخالقی  رفتار  که،  می دهد  نشان  مطالعات     

  ظرفیت   ارزیابی به  فرد اخالقی پیشرفت (. سطحMoghimi, 2001: 19است ) کنترلی مرکز و سازمانی
  از   که  افرادی   .شود  می   است؛ اطالق  درست  نظر اخالقی  از  چیزی  چه   اینکه  درمورد  قضاوت  برای   افراد

  و   استعداد  افراد  این  اینرو   از.  گیرند  می   قرار  خارجی  نفوذ عوامل   تحت  کمتر  برخوردارند  باالتری  روحیه
 پیشرفت  از   متوسطی  سطح  در  بالغ  افراد  بیشتر  مثال  بعنوان.  اخالقیات دارند  به   عمل  برای  بیشتری  آمادگی
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 سازمانی  های  رویه  و  قوانین  از  و  میگیرند  قرار  همکاران  نفوذ  تحت  خیلی زیاد  افراد  این.  دارند  قرار  اخالقی
  حقوق   به   و   اند  شده  نائل  پیشرفت  از  باالیی  مراحل  به  که  هستند  افراد کسانی  این.  کنند  می  پیروی

گذارند  احترام   دیگران  درباره  را  افراد   که  است   واحدی  شخصیتی  مشخصه  یک  کنترلی  مرکز  . می 
شخصیت    بیرونی   موضع  با   افراد  که  دهد   می  نشان   تحقیقات .داند  می   شان مسئول  زندگی  رویدادهای

  پیامدهای   قبال  در  احتماال،  (دانند   می   اقبال  و   شانس  به   وابسته  را  افتد  می  زندگی شان اتفاق   در   که  )آنچه
 موضع  با  افراد.  هستند  متکی  خارجی  عوامل  نفوذ  به  بیشتر  و  دارند  کمتری  احساس مسئولیت  رفتارشان

متکی    درونی  استانداردهای  به   خود  رفتار  هدایت  و  رفتار  نادرستی  یا  درستی  مورد  در  برای قضاوت  درونی
 از  و حمایت  تشویق  انجام.دارد  اشاره  سازمان  از  کارکنان  شده  ادراک  انتظارات  به  سازمانی  محیط.  هستند

  باعث   فرد خاطی  تنبیه  و  با مجازات  رفتارغیراخالقی  تشویق  عدم  یا  آن  برای  دادن  پاداش  با  اخالقی  رفتار
 (. Meshbaki et al., 2012: 98گردد )  می اخالقی های رفتار تقویت

 عوامل اداری و مدیریتی تهدید کننده اخالق -2-3
 اداری، نظام فعالیتهای در پاسخگویی و  شفافیت وجود عدم
 ها، مدیریت در ثبات عدم
 کارکنان، برای  شغلی امنیت وجود عدم

 مدیران،  به  حد از  بیش اختیارات اعطای
 (. Hosseinzadeh, 2011: 141) مدیران، بودن چندشغله
 :  است  شده   اشاره  اداری  فساد  بر  مؤثر  مدیریتی  و   اداری  عوامل  عنوان  به   نیز   ذیل  موارد  همچنین
 اداری،  مقررات و قوانین در ابهام و تناقض  پیچیدگی، نارسایی،

 نصب ها،  و عزل در ساالری شایسته نظام وجود عدم
 کارکنان، ای حرفه کفایتی بی

 اداری،  نظام ضعف و ناکارآمدی
 باندبازی، 

 ادارات،  در تنبیه  و تشویق و  انگیزشی های نظام وجود عدم
 . مدیران تخصص  و دانش ضعف

 

 تعاریف عملیاتی -2-4
  (Cadozier, 2000)  از پرسشنامه استاندارد  ایاخالق حرفه های  برای ابعاد و شاخص اخالق حرفه ای:  
 . استفاده خواهد شد

 ای های متغیر اخالق حرفه ابعاد و شاخص  -1جدول 

 شاخص ابعاد مفهوم

 انجام وظایف کاری توام با احتیاط و مراقبت کامل  پذیری مسئولیت
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اخالق  
 ایحرفه

 نقش مهم و موثر در محیط کار 
 رفتار صادقانه در محیط کار صادق بودن  

 صداقت در انجام کار 
 اندیشیها از تعصب و جزمگیریبه دور تصمیم عدالت و انصاف  

 های قومیتی، ارزشی و...  برخوردهای متاثر از بحث
 ابتکار عمل در انجام وظایف کاری  وفاداری  

 راغب به انجام وظایف کاری
جویی و  برتری

 رقابت طلبی  
 در پی کسب مرتبه و جایگاه باالتر  

 پیشی گرفتن از دیگران در محیط کار و شغلی فعلی
 ایثار و گذشت نسبت به همکاران در محیط کار  احترام به دیگران  

 کمک و یاری به دیگران  
مهم قلمداد کردن و رعایت هنجارها و اصول اجتماعی در انجام  

 ها فعالیت
 های دیگران  قدرشناس محبت همدردی با دیگران  

احساس مشترک داشتن و همدردی در اتفاقاتی که برای  
 دهد همکاران رخ می 

اعتقادات و باورهای خود در انجام کارها و محترم شمردن 
 ها و عمل کردن به آن فعالیت

 

 هویت فردی-2-5

این تلقی از خود همان هویت   رقم می زند.  "خود"خود و جامعه و تاریخش، نوع تلقی او را از  

از جمله واژه های پربسامد گفتمان های اخیر تعلیم و تربیت و علوم    "بحران هویت"و    "هویت"است.  
اجتماعی بوده است. تغییرات سریع و پرشتاب دهه های اخیر و دگرگونی هایی که در عرصه های مختلف  

چا با  را  یابی  هویت  و  هویت  است،  داده  رخ  جوامع  کرده اجتماعی  مواجه  هایی  بحران  بعضا  و  لشها 
از  با فرهنگ هر فرد و جامعه دارد. هویت تعریفی  انطباق نسبتا جامعی  رابطه مستقیم و  است.هویت 
کیستی افراد است که می توان بر اساس ارزشها، باورها، آداب، سنن، هنجارها و ... از یک فرد یا جامعه 

است، این که یک فرد یا گروه انسانی خود را چگونه می    "چه کسی بودن"ارائه کرد. هویت به معنای  
شناسد و می خواهد خود را چگونه بشناساند. هویت پاسخی به نیاز طبیعی در انسان برای شناساندن خود  

(. هویت  66، 1381به یک سلسله عناصر و پدیده های فرهنگی، تاریخی و جغرافیایی است)مجتهدزاده، 
عی احساس تعهد و تعلق عاطفی نسبت به اجتماع ملی است که موجب  در این چارچوب، به مثابه نو 

است. این هویت    "دیگری  "و   "غیر"با    "ما"،  "من"وحدت و انسجام می شود. هویت وجه تمایز بین  
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 Nazariاحساساسی است که تعلق فرد به یک کشور، جامعه، نهاد و مجموعه خاص را نشان می دهد)

& Bagheri, 2012: 70 .) 
اضر مساله هویت، ابعاد گوناگون و پیچیده ای به خود گرفته است. با توجه به جریان  در حال ح

های جهانی، از جمله جهانی شدن، توسعه فناوریهای ارتباطات و اطالعات ابعادی فراملی، منطقه ای و  
از تنوع  (. مساله هویت در ایران نیز به عنوان جامعه ای که  Irina, 2012بین المللی به خود گرفته است)

فرهنگی، زبانی و نژادی باالیی برخوردار است، از پیچیدگی خاصی برخوردار است. یکی از چالشهای  
پیش روی جوامع امروزی، از جمله جامعه ما، ناشی از نرخ باالی مهاجرت است که مشکالت اجتماعی  

هویت یابی خانواده و فرهنگی را ممکن است در پی داشته باشد که یکی ازمهمترین آنها مساله هویت  و
(. از این رو مدتهاست که مسئله هویت از دیدگاه های  Papadmetrius, 2012ها و نسل جدیدی است)

مختلف تربیتی، فرهنگی وسیاسی و حتی امنیتی مورد توجه صاحبنظران و سیاستگذاران بوده است. به  

ر حال توسعه تبدیل شده  معضالت برنامه ریزی توسعه اجتماعی به ویژه در کشورهای د"طور کلی از  
است. بررسی اهمیت هویت و دامنه تاثیرگذاری آن بر گرایشها و عالقه های جوانان به منظور پذیرش  
نقش و سمئولیت اجتماعی می تواند مانع از گسترش آسیبهای اجتماعی بیشتر در جامعه شود. دوران  

در جوامع سنتی، هویت اجتماعی    گذار نیز سبب دگرگونی های جدی هویتی شده است، به این معنا که

  :Bagheri and Soleimanian Nejad, 2010)"افراد و گروه ها بر ویژگی های انتسابی مبتنی است

95 .) 
مطابق با نظریه پردازان بزرگ روانشناسی در حوزه هویت، مانند اریکسون، مارسیا و بزرونسکی،  

بی یعنی در حدود سالهای نوجوانی  هویت، هسته اصلی شخصیت هر فرد است و هر فرد در دوره هویت یا
؛ امیدیان، (1375  )  از جمله حسنی  و جوانی در پی شناخت از خود است. مطابق با تحقیقات انجام شده

سالمت روانی تا حد زیادی با شکل گیری هویت مرتبط است. در تحقیقات انجام    (1379)؛ ادبی،  (1380)
های   جنبه  با  آن  ارتباط  دیگر،  شهرهای  و  تهران  در  پیشرفت شده  مانند  دیگری 

 ( بررسی و مشخص شده است. Rastgomoghaddam, 1998تحصیلی)
زمینه اصلی شکل گیری هویت، عبارت است از خانواده، آموزش و پرورش و سایر نهادهای  
اجتماعی. هر گونه اختالل در هویت، نه تنها زنگ خطری برای اینده جامعه، بلکه شاخص مهمی برای  

مختلف اجتماعی و در راس آنها نظام تعلیم و تربیت است و آگاهی از آن    ارزیابی کارآمدهای نهادهای
یکی از محورهای کلیدی برای سیاستگذاران و برنامه ریزان است.تربیت عبارت است از جریان زمینه  
ساز، هدایت افراد جامعه به سوی تکوین و تعالی پیوسته هویت خویش برای شکوفایی فطرت و رشد 

ل استعدادهای خدادادی در مسیر قرب الی اهلل؛ طی این جریان، متربیان با کسب  همه جانبه و متعاد 
شایستگی های الزم جهت درک موقعیت خود در مراتب متعالی و عمل برای بهبود مداوم آن، بر اساس 
ابعاد می شوند)ص.   ایمان)انتخاب والتزام آگاهانه نظام معیار( آماده تحقق مراتب حیات طیبه در همه 

خشی از جریان تربیت که به شکل سازماندهی شده، قانونی، عادالنه، همگانی)نسبت به افراد سنین  (.ب80
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مورد نظر( در جهت تکوین و تعالی مداوم هویت متربیان با تاکید بر وجوه مشترک)اسنانی، اسالمی و  
هبی،  ایرانی( هویت، ضمن مالحظه ویژگی های)فردی، جنسی/جنسیتی، خانوادگی، فرهنگی، دینی/مذ

قومی و بومی/محلی( ایشان صورت می پذیرد تا متربیان، مرتبه ای از آمادگی برای تحقق حیات طیبه  
شایسته   یا  الزم  جامعه،  افراد  عموم  برای  مرتبه  آن  تحصیل  که  آورند  بدست  را  گوناگون  ابعاد  در 

 (. Rastgomoghaddam, 1998: 102باشد)
ن تصوری که از ثبات و یگانگی  هویت در نظر اریکسون عبارت است از حالتی که فرد بتواند بی

(. چنین حالتی همراه  Erickson, 1960خود دارد و تصوری که دیگران از او دارند، هماهنگی ایجاد کند)
(.مارسیا در تعریفی  Erickson, 1968است با تعهد به نقش های شغلی، ارزش ها و گرایش های جنسی)

هویت می داند و طبق نظر او عدم تعهد    عینی تر، دست یابی به تعهد را اصلی ترین شاخص شناسایی
منجر به بحران هویت می شود. تعهد سرمایه گذاری در مجموعه ای از اعتقادات و باروها و یا یک شغل 
و حرفه است که طی آن نوجوان در آنچه قصد انجام آن را دارد یا درراهی که می خواهد وارد شود،  

 ,Marcia, 1977; Quoted from Mohammadi Roozbehaniبررسی مشخصی را انجام می دهد)

1999 .) 
( هویت، عبارت  IIIR-DSM)1بر اساس تعریف راهنمای تشخیصی و آماری بیماری های روانی

است از میزان وضوح فرد نسبت به مقوالت تشخیصی:شامل اهواف بلند مدت، انتخاب شغل، الگوی  
مثبت نسبت به خود، روحیه تالش و  رفاقت، رفتار و طرز فکر جنسی مناسب، ارزشهای اخالقی، دید  

ابتکار و تنظیم وقت. هر چه این وضوح بیشتر باشد، هویت مطلوب تر و به عکس هر چه در مقوالت  
فوق اشکل وجود داشته باشد، نشان دهنده بحران هویت است.توصیف سه بند فوق از هویت را تقریبا  

ویت می توان ابعاد گوناگونی متصور شد.  دانست. در حالی که برای ه  "هویت فردی"می توان ناظر به  

خود و فرهنگ: پیامدهای شناختی،  "( در مقاله خود تحت عنوان  1991)2برای نمونه مارکوس و کیتایاما 

طبقه بندی نموده اند. این    "خود همبسته"و    "خودمستقل"را در قالب    "خود"،  "3هیجانی و انگیزشی 

، یک  "خود"در قالب دیدگاه غربی است، که در آن  "خود"محققین معتقدند، خود مستقل، همان تبیین 
 انگیزشی مستقل و خاص، محسوب می شود که به دنبال تمایز یافتن از دیگران است.  -نظام شناختی

اساس تئوری هویت، ارائة رفتارهای مشارکتی خارج از نقش کارکنان سازمانها، وابسته به هویت  
عضای سازمان خود را جزء سازمان و با سازمان یکی دانسته،  و به عبارت دیگر، حد و حدودی است که ا

هویت خود را در دل آن تصور نمایند موفقیت ها و شکست های سازمانی را موفقیت ها و شکست های 
خود بدانند هویت، مفهومی است برای توصیف رابطة بین فرد با سازمانی که در آن کار می کند. صاحب 

ین تعریف می نمایند ادراک یکی بودن )متعلق بودن( با سازمان، جایی  نظران این عرصه، هویت را چن
که افراد خود را بر اساس خصوصیات سازمانشان تعریف می کنند. ثابت شده است. که هویت، عامل  

 
1 - Diagnostic and statistical Manual of Mental Disorders 
2 - Markus,H.R. and Kitayama 
3 - Culture and self: Implication for Cognition, Emotion and Motivation 
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نیز نشان می دهد،  این عرصه  انجام شده در  به شمار می رود. تحقیقات  اساسی در زندگی سازمانی 
یکسانی با سازمان خود دارند، تفکرهای مثبت و رفتارهای مفیدی در برابر    کارکنانی که احساس هویت

(بر اساس تئوری هویت، ارائة  Bergami, M., & Bagozzi, 2000 محیط کار خود نشان می دهند.)
رفتارهای مشارکتی خارج از نقش کارکنان سازمانها، وابسته به هویت و به عبارت دیگر، حد و حدودی 

خود را و جزء سازمان و با سازمان یکی دانسته، هویت خود را در دل آن تصور  است که اعضای سازمان 
(.موفقیت ها و شکست های سازمانی را موفقیت ها و شکست های خود بدانند  Ashforth, 1989نمایند)

(Bergami, 2000  هویت، مفهومی است برای توصیف رابطة بین فرد با سازمانی که در آن کار می .)
ران این ادراک یکی بودن )متعلق بودن( با سازمان، عرصه، هویت را چنین تعریف می  کند. صاحب نظ

تعریف می کنند که  اساس خصوصیات سازمانشان  بر  را  افراد خود  است جایی که  ثابت شده  نمایند. 
در زندگی سازمانی به شمار می رود. تحقیقات انجام شده در این عرصه نیز نشان    اساسیهویت، عامل  

کارکنانی که احساس هویت یکسانی با سازمان خود دارند، تفکرهای مثبت و رفتارهای مفیدی    می دهد،
 (. Hall & Schneider, 1972در برابر محیط کار خود نشان می دهند)

هویت یکی از مفاهیمی است که در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است. تصویر هر فردی  
شکل نمی گیرد بلکه دیگران و موجودیتهای اجتماعی بیرونی از خودش صرفاً بر اساس عوامل درونی  

نیز  در شکل گیری تصویر فرد از هویت خود دخالت دارند. هویت یک شخص را نیم توان در رفتار او  
یافت بلکه در واکنش دیگران مشخص می شود. هویت به فرد داده نیم شود بلکه به صورت مستمر در  

شی از این تعامل ، با سازمانهاست و افراد هویت خود را بر حسب  تعامل با جهات شکل می گیرد. بخ
عضویت در یک سازمان یا شغل تعریف می کنند. یعنی خود را با سازمانی که در آن کار )می کردند یا  
خواهند کرد( معرفی می کنند و مالکیت روان شناختی به آنها دست می دهد. هویت یعنی پیوند احساسی  

ف سازمان و تعریف خود  و به عبارت دیگر یعنی ادغام خود و سازمان. تحقیقات  شناختی بین تعری  –
( 2005رفتار سازمانی در دو دهة گذشته، تمایل قابل توجهی به مطالعه روی هویت داشته است. ریکیتا )

در تحقیقی فراتحلیلی در مورد هویت گفته است که هویت با بسیاری از رفتارها، نگرش ها و متغیرهای  
ینه ای )وضعیتی( کاری در ارتباط است. اندیشمندان علوم اجتماعی معتقدند هویت نیروهای انگیزشی  زم

( یابد  بروز  سازمانی  رفتارهای شهروندی  قالب  در  تواند  می  که  دارد  ای  ونهفته  قوی   ,Rikitaبسیار 

2005 .) 
 

 پیشینه تحقیق -3
رهبری اخالقی و توانمندسازی کارکنان ی بین (، با هدف بررسی رابطه 1392نصراصفهانی و همکاران )

در نیروگاه شهید محمد منتظری اصفهان به این نتیجه رسیدند که بین رهبری اخالقی و توانمندسازی  
 کارکنان رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد.
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با  1393علیجانی و همکاران ) توانمندی کارمندان  بر  اثر ساختاری رهبری اخالقی  بررسی  (، با هدف 
های سیاسی کارمندان به این نتیجه رسیدند که  سازه نهفته رهبری اخالقی را  ای مهارتقش واسطه ن

به می    طور عملیاتی تعریف کرد.توان با نشانگرهای احترام، خدمت، عدالت، صداقت و ساختن جامعه 
ای سیاسی هنیرومندترین نشانگر این سازه خدمت به دیگران است. افزون بر آن، سازه نهفته مهارت

سازی  شده  هشیاری اجتماعی، نفوذ میان فردی، توانایی شبکه کارکنان را می تون با متغیرهای مشاهده
طور عملیاتی تعریف کرد. نیرومندترین نشانگر این سازه نفوذ میان فردی است. در  و صداقت ظاهری به
ت سیاسی اثر ساختاری مثبت  دهد رهبری اخالقی بر مهارها نشان میشده، یافتهمدل ساختاری تدوین

مهارت همچنین،  است.  کارکنان  توانمندی  بر  اخالقی  رهبری  غیرمستقیم  اثر  بر  دارد.  سیاسی  های 
گیری از توانمندی کارمندان اثر ساختاری مستقیم دارد. درنتیجه برای افزایش توانمندی کارکنان و بهره

پرورش داد. یک عامل بسیار مؤثر در این   های سیاسی را در کارمندانتجربیات کارکنان باید مهارت
زمینه رهبری اخالقی است. استفاده از این نوع رهبری با پررنگ شدن مهارت سیاسی همراه است که  

 توان انتظار داشت توانمندی کارکنان افزایش یابد تبع آن می به 
اخالقی و جو کار اخالقی  (، در مطالعه ای با عنوان نقش و تاثیر اخالق، رهبری  1394بردبار و همکاران )

در نحوه به کارگیری فناوری اطالعات توسط کارکنان سازمانی بیان داشته اند بی اخالقیهای کارکنان 
در زمینه به کارگیری فناوری اطالعات باعث شده است تا سواالتی در خصوص نقش رهبری اخالقی  

کارگیری فناوری اطالعات ایجاد  وجو کاری اخالقی و اخالقیات، در کاهش رفتارهای مخرب هنگام به
گردد. بر این اساس،کاهش رفتارهای مخرب سازمانی مستلزم اخالقگرایی رهبران و مدیران و جو کاری 
اخالقی سازمان است تا در پرتو جاریشدن اخالق و رعایت ازرشها، توفیقات سازمانی کسب گردد. این 

هکارگیری فناوری اطالعات وجود دارد، به توجه  مقاله ضمن بیان نمونه بی فضیلتیهایی که در زمینه ب
به ادبیات مرتبط با رهبری اخالقی، مبانی نظری جو کاری اخالقی و اخالقیات وامتزاجش با فناوری  
با   راهکارها  این  ارائه میدهد.  این حوزه  اخالقیها در  را جهت کاهش سطح بی  راهکارهایی  اطالعت، 

 ی و ایجاد فضای کاری اخالقی استخراج گردیده است. توجهبه اتکای مدیران به ارزشهای اخالق
(، با هدف بررسی تأثیر رهبری اخالقی بر رفتار شهروندی سازمانی و رفتار 1394عباسپور و همکاران )

کند  عضو در این رابطه ایفا می   – ای که تعامل رهبر  انحرافی محیط کار کارکنان و همچنین، نقش واسطه 
نشان دادند که مسیر رهبری   1393-94ستان سنندج در سال تحصیلی  در میان کارکنان مدارس شهر

اخالقی به رفتار شهروندی سازمانی و تعامل رهبر عضو معنادار و به رفتار انحرافی محیط کار معنادار 
ای، اثر رهبری اخالقی بر رفتار کارکنان را عضو با ایفای نقش واسطه   –نبود. همچنین، تعامل رهبر  

درصد واریانس   52درصد واریانس کل رفتار شهروندی سازمانی و    58اه رهبری اخالقی  تعدیل و به همر
شود که رهبران سازمانی به منظور افزایش  کل رفتار انحرافی را تبیین نمود. با توجه به نتایج، پیشنهاد می

جای به   رفتارهای شهروندی و کاهش رفتارهای انحرافی کارکنان، عالوه بر ایفای نقش رهبری اخالقی،
تعامالت مبتنی بر ساز و کارهای  اقتصادی،  بر منافع  با کیفیت پایین و مبتنی  تعاملی  توجه به روابط 

 اجتماعی را توسعه دهند. 
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( همکاران  و  زاده  روانشناختی 1395نجیب  توانمندسازی  بر  اخالقی  رهبری  تاثیر  بررسی  با هدف    ،)
ین کارکنان دانشگاه اصفهان به این نتیجه رسیدند که  کارکنان از طریق تاثیر ابعاد عدالت سازمانی در ب

رهبری اخالقی بر توانمندسازی روانشناختی تاثیر مثبت و معنادار دارد؛ رهبری اخالقی بر عدالت توزیعی  
ای تاثیر مثبت و معنادار دارد؛ رهبری اخالقی تاثیر مثبت و معنادار دارد؛ رهبری اخالقی بر عدالت رویه 

ای تاثیر مثبت و معنادار دارد؛ عدالت توزیعی بر توانمند سازی روانشناختی تاثیر مثبت و  بر عدالت مراوده 
ای بر توانمند سازی روانشناختی تاثیر مثبت و معنادار دارد و در نهایت عدالت  معنادار دارد؛ عدالت رویه 

 ای بر توانمند سازی روانشناختی تاثیر مثبت و معنادار دارد.مراوده
(، با هدف بررسی رابطه ی مولفه های اخالق حرفه ای، رهبری اخالقی با  1396اران )کرمی و همک

 1395-96مسئولیت اجتماعی بین مدیران و دبیران مدارس متوسطه استان کردستان در سال تحصیلی 
نفر شامل کلیه مدیران و دبیران متوسطه دوم استان کردستان نشان دادند رابطه اخالق   3028در میان  

ای، رهبری اخالقی با مسئولیت پذیری اجتماعی مثبت و معنی دار بود. همچنین رابطه اخالق  حرفه  
حرفه ای با رهبری اخالقی مثبت و معنی دار بود. از روش بیشینه احتمال برای آزمون الگوی نظری  

شده استفاده شد. در این پژوهش از روش تحلیل کانونی  پژوهش و برازش آن با داده های گردآوری
استفاده شد. شاخص های برازش در حد مطلوبی قرار داشتند، نتایج نشان داد مدل آزمون شده برازش  

 مناسبی با داده های گردآوری شده دارد.
ای بر عملکرد شغلی با توجه به نقش  (، با هدف بررسی تأثیر اخالق حرفه1397شفیقی و همکاران )

ها از سه  منظور گرداوری دادهآموزش و پرورش استان همدان بهداری در کار در بین معلمان  میانجی دین
و  (2011(، اخالق حرفه ای آرمیتو و همکاران )1965پرسشنامه استاندارد دینداری گالک و استارک )

( گلداسمیت  و  هرسی  عملکرد  مدل  2008پرسشنامه  تناسب  درجه  داد،  نشان  نتایج  نمودند  استفاده   )
ای بر عملکرد شغلی با توجه  چنین اخالق حرفههای پژوهش مناسب بود؛ همهشده با توجه به مؤلفارائه 

 .داری در کار تأثیر داشتبه نقش میانجی دین
(، با هدف تبیین مدل نقش رهبری اخالقی و اخالق سازمانی در کاهش 1397علیرحیمی و همکاران )

تماد پژوهشی را آغاز نمودند ترک خدمت سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی تعهد سازمانی و اع
تعهد   میانجی  نقش  نظر گرفتن  در  با  اخالق سازمانی  و  اخالقی  رهبری  که  داد  نشان  پژوهش  نتایج 

مدیران شرکت های نفتی با    .سازمانی و اعتماد ارتباط منفی و معناداری با ترک خدمت سازمانی دارند
گرایی و توسعه روابط بین فردی و  بکارگیری سبک رهبری اخالقی و بروز رفتارهایی همچون عمل  

همچنین بهبود اخالق سازمانی می توانند اطمینان، صداقت، صراحت، تمایالت همکاری جویانه و رفتار  
مبتنی بر اعتماد کردن و تعهد سازمانی را در کارکنان افزایش داده که ارتقای آنها منجر به کاهش ترک 

  خدمت سازمانی خواهد گردید
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(، در تحقیقی با عنوان رهبری اخالقی، اشتیاق شغلی و رفتار آوا به این نتیجه  2018) و همکاران  1چنگ
رسیدند که رهبری اخالقی رابطه معناداری با اشتیاق شغلی و رفتار آوا دارد. یک رهبر اخالقی با کارمندان 

فزایش رضایت  به صورت منصفانه برخورد می کند و نیازهای آنها را در نظر می گیرد این رفتار باعث ا
کارمندان شده و انگیزه آنها را برای اشتیاق شغلی باال می برد اشتیاق شغلی نیز منجر به شکل گیری  
انگیزه درونی برای انجام وظایف کاری می شود این انگیزه درونی نیز می تواند باعث رفتارهای فرانقشی  

 مانند آوای سازمانی شود 
تحقیقی با عنوان رهبری اخالقی و رفتار آوا و عملکرد کارکنان: نقش هویت  (، در 2017ژو و همکاران )

و اعتقادات اخالقی در هنگام ورود کارکنان به این نتیجه رسیدند که رابطه مثبتی بین رهبری اخالقی و  
رفتار آوا و عملکرد کارکنان وجود دارد زمانی که کارکنان با رهبری که نسبت به آنها توجه نشان نمی  

هد و به صورت منصفانه با آنها برخورد می کند احساس هویت کنند آنگاه تمایل بیشتری برای ربوز  د

 .رفتار آوا دارند
برای انجام تحقیقات علمی و نظام مند، چارچوبی علمی و نظری مورد نیاز است. که اصطالحاً  

 است:  شود، در این تحقیق از مدل مفهومی زیر استفاده شدهمدل مفهومی نامیده می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اخته( سمدل مفهومی تحقیق )محقق  -1شکل 

 

 اهداف تحقیق-3-1

 بررسی تاثیر اخالق حرفه ای بر هویت کارکنان 

 های تحقیقفرضیه-3-2
 .دارد داریمعنی تاثیر کارکنان هویت بر ایحرفه  اخالق

 

 
1 Cheng 

 هویت فردی اخالق حرفه ای

 یریپذ تیمسئول

 بودن صادق

 و انصاف عدالت

 یوفادار

 یو رقابت طلب ییجو یبرتر

 گرانیبه د احترام

 گرانیبا د یهمدرد
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 تحقیق  روش-4
این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری اطالعات میدانی بوده و از روش همبستگی  

 برای تشریح فرضیات تحقیق استفاده شده است.  
شود  ای از افراد یا واحدهایی که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند، گفته می جامعه به مجموعه 

ا کلیه کارکنان جمعیت هالل احمر استان اردبیل  جامعه آماری این تحقیق ر   (.273، ص1382)خاکی،
 نفر می باشند.  192باشند. که جمعاً می

برابر حجم نمونه جدول مورگان    باًیتقرنفر بدست آمده که    132ها  با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه
 تصادفی ساده انتخاب شده است.  ا نمونه گیری م و روش  باشدیم

 (  1) فرمول

n =
𝑧2𝑝𝑞𝑁

d2(N − 1) + z2pq
=

1.962 × 0.5 × 0.5 × 192

0.052(192 − 1) × 1.962 × 0.5 × 0.5
= 132 

N  نفر(  192= حجم جامعه( 
n 132= حجم نمونه    
z باشدی م 96/1برابر ٪ 95سطح اطمینان  در  استاندارد= مقدار متغیر نرمال واحد . 
P میریگی مدر نظر  5/0= مقدار صفت موجود در جامعه چون در دسترس نیست. 
q( درصد افراد فاقد صفت =p-1 که دراینجا )خواهد بود.  5/0 

d  در نظر می گیریم.  0/ 05=مقدار خطای مجاز که در اینجا 
 انجام شده از روش کتابخانه   قاتیو سوابق تحق  ینظر  یمبان  نیو تدو  هیتحقق به منظور ته   نیدر ا

  ه ی. تجزی شودبهره گرفته م  یدانیاز روش م  ها  هیاطالعات جهت آزمون فرض  آوری  منظور جمع   و به  ای
تحل از طر  داده  لیو  داده ها  SPSSافزار    نرم  قیها  آور  یصورت گرفت.  بعد شده    یجمع  در فصل 

  ل یو تحل  هی و در مرحله دوم که تجز  شود ی  ارائه م  ستوگرامیو نمودار ه  ی فیبصورت جدول آمار توص
اسمیرنف از نرمال بودن داده های تحقیق اطمینان    -آزمون کولموگروفباشد با استفاده از    یم  یاستنباط

  ی م    تیدر نها  گردید و سپس آزمون فرضیات با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره اجرا گردید که
پذ مورد  در  از  رشیپذ  دمع  ای  رشیتوان  نمود  یآمار  یها  هیفرض  هرکدام  نظر  تحلیل  .اظهار  تجزیه 

باشد و نتایج تحقیقات به آن بستگی دارد. بعد  های آماری یکی از گام های اساسی در تحقیقات می داده
ها و ها و تعیین روش تجزیه تحلیل دادهاز بیان نظری تحقیق و تعیین حجم نمونه و جمع آوری داده

های  رسد. در این مقطع دادهها میها و آزمون فرضیهتجزیه تحلیل دادهچگونگی استخراج آنها، نوبت به  
ها مورد بررسی قرار گیرد. در این فصل ابتدا به توصیف شود تا صحت فرضیه جمع آوری شده تحلیل می 

باشد، پرداخته شده و یک دیدگاه کلی در ها در قالب جداول و نمودار که همان آمار توصیفی می داده
شود. برای آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از  توصیف وضعیت نمونه جامعه آماری حاصل می  ارتباط با 

به تجزیه تحلیل آزمون فرضیات تحقیق   SPSS 20   ها به نرم افزارفنون تحلیل آماری و ورودی داده
پرسشنامه در   150در این تحقیق برای اطمینان از بازگشت تمامی پرسشنامه به تعداد    شود.پرداخته می
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پرسشنامه وارد تجزیه و  132بین کارکنان جمعیت هالل احمر استان اردبیل توزیع گردید که در نهایت 
 تحلیل نهایی گردید.

 

 تجزیه و تحلیل استنباطی -5
فرضیه  بررسی  به  آنکه  از  پرداختهقبل  تحقیق  آزمون    های  از  متغیرها  تک  تک  برای  شود. 

نرمال بودن  -کالموگروف این آزمون مشخص کردن وضعیت  از  استفاده  استفاده شد. منطق  اسمیرنف 
میداده داده ها  بودن  نرمال  درصورت  که  از  باشد  بیشتر  داری  معنی  )سطح  عددی   0.05ها  مقدار  و 

از   کمتر  اسمیرنف  آزمو1.35کولموگروف  از  استفاده  مجوز  و (  پیرسون  )همبستگی  پارامتریک  نهای 
و مقدار عددی کولموگروف    0.05رگرسیون خطی( و در صورت غیرنرمال بودن )سطح معنی داری کمتر از  

( از آزمونهای ناپارامتریک )همبستگی اسپیرمن و رگرسیون غیر خطی( صادر 1.35اسمیرنف بیشتر از  
 آمده است.  2های این آزمون در جدول شود. دادهمی

 اسمیرنف-نتایج آزمون کالموگراف -2جدول 

 بلوغ فردی  هویت کارکنان  ایاخالق حرفه  شاخص آماری

 65.629 40.712 59.394 میانگین

 11.493 7.053 10.44 انحراف معیار

Z 0.810 1.263 0.627 
Sig 0.528 0.082 0.826 

 آزمون فرضیه-4-1
متغیر وابسته از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد، و با استفاده  برای یافتن اثر هر یک متغیرها بر روی  

دار  از رگرسیون چند متغیره به تعیین مدل رگرسیونی پرداخته شد. رگرسیون خطی ساده مشروط به معنی
بودن ضریب همبستگی است. اما وجود و یا عدم وجود رگرسیون خطی چندمتغیره ارتباطی به معنی دار  

های دیگر رگرسیون خطی  ی ندارد. به غیر از نرمال بودن متغیر وابسته، پیش فرضبودن ضریب همبستگ
چند متغیره عدم وجود خود همبستگی در متغیر وابسته و عدم وجود هم خطی در متغیرهای مستقل و 

گیرد، استقالل خطاها باشد.یکی از مفروضاتی که در رگرسیون مد نظر قرار مینرمال بودن خطاها می
بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده توسط معادله رگرسیون( از یکدیگر است. در صورتی  )تفاوت 

که فرضیه استقالل خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند امکان استفاده از رگرسیون  
از آزمون دوربین از یکدیگر  بررسی استقالل خطاها  به منظور  ندارد  استفا  -وجود  شود.  ده میواتسون 

آزمون )عدم همبستگی بین خطاها(   H1قرار گیرد.    2.5یا   1.5واتسون در بازه    -چه  آماره دوربینچنان
شود یعنی همبستگی بین خطاها وجود دارد )مومنی، رد می  H1صورت  شود و در غیر اینپذیرفته می

 (.  128، ص 1387
 داری دارد. نیای بر هویت کارکنان تاثیر معفرضیه محقق: اخالق حرفه 



 

 
 

 .... احمر هالل تی جمع کارکنان تی هو بر یا   حرفه اخالق ری تاثعنوان مقاله:  89

 داری ندارد.ای بر هویت کارکنان تاثیر معنیفرضیه صفر: اخالق حرفه 
 آزمون نرمال بودن خطاها

باشد به منظور بررسی نرمال  یکی از مفروضات رگرسیون خطی، نرمال بودن توزیع خطاها می
 بودن توزیع خطاها، شکل خطاها رسم می گردد:

 
 

 رگرسیون فرضیه اول توزیع خطاهای مدل - 1نمودار 
با توجه به نمودار توزیع نرمال و میانگین ارائه شده و انحراف معیار خطاها که نزدیک به یک  
 است، می توان نتیجه گرفت که توزیع خطاها تقریبا نرمال است پس می توان از رگرسیون استفاده کرد.

 خالصه مدل رگرسیون برای فرضیه - 3جدول 

 دوربین واتسون  ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین ضریب همبستگی

0.708 0.501 0.473 1.816 

 
ای با هویت کارکنان برابر  های اخالق حرفه( ضریب همبستگی بین مولفه3طبق نتایج جدول )

است. با توجه به ضریب تعیین که  عبارت است از نسبت   0.501است و ضریب تعیین نیز برابر   0.708
  50توان بیان نمود که  باشد. میمی   0.501به تغییرات کل،    xتغییرات توضیح داده شده توسط متغیر  

  - چه  آماره دوربینباشد. چنانای میتغییرات در اخالق حرفه هویت کارکنان، توسط    درصد تغییرات در
شود. با توجه به  قرار گیرد عدم همبستگی بین خطاها پذیرفته می  2.5تا  1.5واتسون در بازه قابل قبول 

است، بنابراین می توان گفت که عدم همبستگی بین خطاها   1.816این که آماره دوربین واتسون برابر  
 .شودپذیرفته می
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 نتایج تحلیل واریانس یک طرفه فرضیه   -4جدول 

مجموع  
 مجذورات

میانگین  درجه آزادی
 مجذورات

F   سطح معنی
 داری

 0.000 17.82 466.892 7 3268.245 رگرسیون 

 - - 26.2 124 3248.816 اختالف 

 - - - 131 6517.061 کل

 
برای سطح اطمینان    f( و با توجه به این که سطح معنی داری خطای آزمون  4طبق نتایج جدول )

( بنابراین می توان گفت که استفاده از  17.82(، )3.89است )باالتر از عدد بحرانی    0.05کمتر از    0.95
 ته را دارد. مدل خطی رگرسیون بالمانع است و یا به عبارتی متغیر مستقل توان پیش بینی متغیر وابس

 
 نتایج ضریب رگرسیون چند متغیره برای فرضیه   -5جدول 

 t sig ضرایب استاندارد  ضرایب غیر استاندارد متغیر پیش بین

B SE BETA 
 0.000 5.570 - 2.715 15.123 مقدار ثابت 

 0.112 1.599 0.142 0.372 0.594 مسئولیت پذیری 

 0.000 3.312 0.208 0.175 0.792 صادق بودن

 0.125 1.546 0.127 0.289 0.447 عدالت و انصاف 

 0.001 2.543 0.271 0.270 0.726 وفاداری 

برتری جویی و رقابت  
 طلبی

0.453 0.418 0.111 2.084 0.006 

 0.190 1.317 0.129 0.280 0.368 احترام به دیگران 

 0.000 3.946 0.317 0.202 0.797 همدردی با دیگران

 
است،    0.05( و با توجه به این که سطح معنی داری خطای آزمون کمتر از  5طبق نتایج جدول )

های )صادق بودن، وفاداری، برتری جویی و  شود و مولفه بنابراین می توان گفت که فرضیه تایید می
مسئولیت داری بر هویت کارکنان دارد ضمناً مولفه های )طلبی، همدردی با دیگران( تاثیر معنیرقابت

به دست آمده برای آن ها در بازه بحرانی    tپذیری، عدالت و انصاف، احترام به دیگران( به سبب این که  
می باشند    0.05قرار گرفته دارای سطح معنی داری بیشتر از سطح معنی داری استاندارد    -1.96+ و  1.96

پیش بینی متغیر مالک هویت کارکنان  در واقع می توان گفت این متغیرها در کنار سایر مولفه ها قادر به  
ای که قادر به پیش بینی  های اخالق حرفهنیست. با توجه به ضریب بتای به دست آمده در بین مولفه 
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قادر به پیش بینی   0.317متغیر مالک هویت کارکنان هستند مولفه همدردی با دیگران با ضریب بتای 
 باشد. ای بر متغیر مالک می رفه درصد از میزان تاثیر متغیر پیش بین اخالق ح 32

 

 نتایج استنباطی تحقیق-4-2
، نشان داد که سطح معنی P  >  05/0داری  نتایج آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف با سطح معنی

ای، رهبری اخالقی و هویت و بلوغ فردی کارکنان(  داری برای هر یک از متغیرهای تحقیق )اخالق حرفه 
به دست آمده است. پس وضعیت توزیع آماری متغیرهای   0.826و    0.082،  0.066،  0.528به ترتیب  

ل بودن توزیع مشاهدات این مطالعه دهد. بنابراین آزمون فرض نرماتحقیق را به شکل نرمال نشان می 
 مورد تایید قرار گرفته و زمینه برای انجام آزمون های آماری استنباطی فراهم است.  

 

ا   - 5 ه د ا ه ن ش ی پ و  ی   ر ی گ ه  ج ی ت  ن

برای بررسی فرضیات تحقیق از آزمون رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده گردید که نتایج آن در زیر      
طلبی،  های )صادق بودن، وفاداری، برتری جویی و رقابت آمده است. آزمون فرضیه نشان داد که مولفه 

لیت پذیری، عدالت و داری بر هویت کارکنان دارند و مولفه های )مسئوهمدردی با دیگران( تاثیر معنی
انصاف، احترام به دیگران( در کنار سایر مولفه ها قادر به پیش بینی متغیر مالک هویت کارکنان نیستند. 

ای که قادر به پیش بینی متغیر مالک هویت کارکنان هستند مولفه های اخالق حرفه و در بین مولفه 
ای بر متغیر  اثیر متغیر پیش بین اخالق حرفهدرصد از میزان ت  32همدردی با دیگران قادر به پیش بینی  

 باشد مالک می
رهبری اخالقی    (، که نشان دادند1389نتایج این تحقیق با یافته های گل پرور و همکاران )

و نصراصفهانی و همکاران  بطور مستقیم باعث تقویت توانمندی و احساس انرژی در محیط کار می شود.  
را گزارش نمودند  توانمندسازی کارکنان رابطه ی مثبت و معناداری  که بین رهبری اخالقی و  (،  1392)

( دارد همچنین عباسپور و همکاران  داد(،  1394همخوانی  رفتار    ند نشان  به  اخالقی  که مسیر رهبری 
می باشد که در این تحقیق نیز تاثیر معنی داری رهبری  شهروندی سازمانی و تعامل رهبر عضو معنادار 

 لوغ کارکنان به تایید رسیداخالقی بر هویت و ب
رهبری اخالقی بر توانمندسازی روانشناختی (، گزارش نمودند که  1395نجیب زاده و همکاران )

رابطه اخالق حرفه ای، رهبری اخالقی   ندنشان داد(،  1396کرمی و همکاران )تاثیر مثبت و معنادار دارد؛  
 می باشد  با مسئولیت پذیری اجتماعی مثبت و معنی دار 

( گزارش نمود که ادراک افراد آکادمیک از اخالقی بودن مدیران دانشکده در سطح  2013) مت
میانی است. و اینکه نگرش های بدبینی سازمانی کارکنان آکادمیک در سطح باالیی است و سوم اینکه  

آکادمیک   در این مطالعه رفتار رهبری اخالقی مدیران دانشکده اثر مستمر و منفی بر رفتار بدبینی سازمانی
 مورد در یهود و مسیح اسالم، متون که دادند نشان (،2013سال )  در  را تحقیقی همکاران و دارد. مونیر
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همکاران    و  بوآ  والیوم  .دارند  هم   به  فراوانی  شباهت  تجاری  اخالق  با  مرتبط  عناوین   زمینه  در  کاری  اخالق
  رابطة   که  رسیدند  نتیجه  به  عضو، -تعامل رهبر  بر  اخالقی  رهبری  تأثیر  زمینة  در  تحقیقی  (، طی2011)

(، نشان دادند که رفتار رهبری اخالقی  2009دارد. پونو و تناکون )  وجود   متغیر  دو  این  بین  مثبتی  دارمعنی
 تاثیر مثبت بر تعهد سازمانی کارکنان و اعتماد آنان به رهبران دارد.  

 با توجه به یافته های تحقیق پیشنهاد می شود: 
گردد تا در صورت امکان محققان در  پیشنهاداتی در راستای تحقیق حاضر به شرح ذیل ارائه می 

 تحقیقات آتی خود این پیشنهادات را مدنظر قرار دهند: 

ها می توان مدلی  با توجه به محدودیت حاصل از اجرای پرسشنامه ها و کمی بودن پرسشنامه -1
با استفاده از مدلهای کیفی در جمعیت هالل احمر  جامع برای اخالق حرفه ای و رهبری اخالقی

 ترسیم نمود 
جهت کاهش مشکالت حاصل از تعمیم پذیری و افزایش اطمینان به موضوع تحقیق می توان با   -2

استفاده از روشهای دیگر اولویت بندی ابعاد متغیرهای تحقیق در تاثیر بر یک متغیر دیگر مانند 
 سی نمود فازی را برر AHPو  SWATماتریس 

شود، نقش واسطه ای رفتارهای مثبت کاری در رابطه بین رهبری به محققین بعدی پیشنهاد می -3
 اخالقی با هویت و بلوغ فردی کارکنان مورد مطالعه و بررسی قرار دهند. 
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Predicting the identity of employees based on professional ethics 

in the Red Crescent population of Ardabil province 

 
2, Ismail Ebrahimi1Yavar Ghasemi 

 

 
Abstract 
The aim of this study was to investigate the effect of professional ethics on the 

identity of Red Crescent staff in Ardabil province with a statistical sample of 132  
people and a simple random sampling method obtained using the Cochran's 

formula. Data collection tools were standard professional ethics questionnaires 

whose validity was confirmed using face validity method and the reliability of the 

questionnaire was confirmed using Cronbach's alpha test and reliability coefficient 

of 0.7. After collecting the questionnaire, it was entered into SPSS software to 

perform analysis in this software. Kolmogorov-Smirnov test was used before testing 

the hypotheses to ensure the normality of the data and also to select the desired test 

for testing the research hypotheses. The results showed that the data are normal, so 

according to the results, multivariate linear regression test was used to test the 

hypotheses. The results showed that the professional ethics variable has a 

significant effect on the identity and personal maturity of employees. 

  
Keywords: Professional Ethics, Staff Identity, Staff Maturity, Ardabil Red 
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   به نمازجوانان جذب  بررسی تاثیر عوامل فردی و اجتماعی در 

 )مورد مطالعه: استان اردبیل( 

 

 2، ماهرخ اللهیاری1ایران سلیمانی 

 

 1400ماه رآذ 30تاریخ پذیرش:                       1400 آبان 20تاریخ دریافت: 

 

 ده یچک

تأثير بسزایى در    اشته وترین جلوه نياز است که ارتباطي گسترده با ابعاد مختلف زندگي انسان دعالي  نماز
تمام نظام و روابط انـسـانـى را تنظيم و اصالح    ،و شـرایـط و آدابش   ردزندگى فردى و اجتماعى فرد دا

بسيارى از جوامع را به در جـهان امروز که لجام گسيختگى فرهنگى به شدت سالمت و امـنيت    .کندمى
مساله بي انگيزگي جوانان به نماز خواندن مورد توجه پژوهشگران دیني قرار گرفته    مخاطره انداخته است،

منجالب گناهان   تواند ناجى افراد از سقوط درامدادهاى غيبى خداوندى مى بهنـماز و توکل است. چرا که  
تاثير عوامل فردی وشود.   ميزان  به  و   لذا دستيابي  اردبيل  آموزان ساکن شهر  دانش  ميان  اجتماعي در 

  ی ريگبا نمونه  يليتحل  و  یآماربه روش    پژوهش حاضر  .متغيرهای مرتبط با آن هدف اصلي مطالعه بوده است 
  44درصد، مساجد و محافل معنوی    44درصد، نگرش فردی    7/41نشان مي دهد که: دوستان    يتصادف

درصد بيشترین ارتباط را   3/46درصد و والدین با   40درصد ، رسانه  3/40درصد ، معلمان و محيط مدرسه 
آشنا شوند تا بتوانند با تبيين فلسفه  نماز    باید با راهکارهای مناسب جهت ترغيب فرزندان به   نیوالدلذا     .دارد
 را جایگزین بي انگيزگي به نماز نمایند. دیني تیهو نماز،
 

 نماز  جوانان،جذب  ي،اجتماع املعو ، یفرد عوامل:  واژه های کلیدی

 

 مقدمه  -1

ای که باعث تکامل انسان، که همان هدف  ترین وسيله ارتباط ميان خالق و مخلوق است، وسيلهنماز عالي   
برترین جلوه این رکن مهم اسالم،  بود.  به دنيای ملکوت خواهد  او  تعبد و  از آفرینش اوست و عروج  ی 

کند. تمام تالش انبياء هستي است که سعادت دنيوی و اخروی او را تضمين ميبندگي خلق در برابر خالق 
ها بوده است، به طوری که حتي در  و ائمه معصوم از ابتدای آفرینش، احيای این فریضه مهم برای انسان

 (. Qaraati, 1995آوردند )ترین شرایط نيز آن را به جا مي سخت

 
 دکترای فقه و مباني حقوق اسالمي، عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي، واحد اردبيل - 1
 مبلغه اداره کل تبليغات اسالمي اردبيل  - 2
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روایات ما به حدی است که اساس و ستون دین معرفي شده است و توجه به نماز در قرآن و احادیث و  
آنچه مایه نگراني در جامعه امروزی است این است که   بدون آن هيچکدام از اعمال انسان پذیرفته نيست.
شود و آنچه  انگاری و حتي به دست فراموشي سپرده مي این واجب مهم به خاطر برخي مسائل به باد سهل

دران در درجه اول و مربيان مدارس در درجه دوم و سپس عالمان دین در سطح جامعه وظيفه پدران و ما
انگيزه آوردن  وجود  به  با  است،  تا  است  جوانان  و  نوجوانان  ميان  در  رغبت  و  ایجاد شوق  و  دروني  های 

،  بخشي آنها نسبت به آثار فردی و اجتماعي نماز، آثار روحي و رواني آن در عرصه بهداشت رواني آگاهي
های زاید بدن و در نهایت سعادت فواید آن بر جسم انسان با حرکات و اعمال آن مثال در تخليه انرژی

دنيوی و اخروی، راه انبيا و ائمه را در پيش بگيرند. نقش هرکدام از افراد ذکر شده در باال برای ایجاد انگيزه  
را ک تا عواملي  انکارناپذیر است  نوجوانان و جوانان  باعث کمرنگ و یا فراموش شدن این  و رغبت در  ه 

ترین دستور الهى تردیدى نيست که بعد از اصول دین، اولين و بزرگ گردد، از بين ببرند.فریضه پرفيض مي
ترین اعمال و جلوه شکوه دین که بيانگر اوج  چشم پيامبر)ص(، سازنده  که ستون دین، معراج مومن، نور

بار با تعبيرات مختلف   46است. نماز آن چنان مهم است که در قرآن    بندگى انسان در پيشگاه خدا است، نماز
  »نماز، :  است  شده  بنا  چيز  پنج  بر   اسالم:  فرمود(  السالمآن سخن به ميان آمده است. امام باقر )عليه  قامهاز ا

»نمازموجب اجابت  :  دفرمایياکرم )ص( م  امبريپ  زي. و ن«1( السالمعليهم)  بيت   اهل   والیت  و   روزه   حج،  زکات،
 يآموزش  یهاریزیو برنامه  یو هنر   يفرهنگ  یهانماز، تالش   تيبا توجه به اهم «.2اعمال است   يدعا و قبول

ویژه   روز در ميان مردم بهو اجرا شود که نماز، با کيفيت مطلوب، روزبه  ي طراح یاگونه و غيره، همه باید به 
 شكي مند گردند. ببهره  يو روشن  يپاک  یاز این چشمه  يراستهمه به    جوانان رونق گيرد و  و  نوجوانان
اندرکاران اداره مساجد، بيش از دیگران صدا و سيما و دست   ،يو آموزش  يمتعدد امور فرهنگ  یهادستگاه

به نمازگزار و شناخت او از نماز و بکارگيری   ،ی ابعادباید احساس مسئوليت کنند. ميزان ثمردهي نماز در همه
برداری از ميزان ثمربخشي نماز و بهره آن بستگي دارد. هر قدر نماز بهتر شناخته شود، کارآیي آن بيشتر و

ی ی عروج، یك معراج، یك سفينه عنوان مثال، نماز یك باالبر و وسيله ه  تر خواهد شد؛ بزیادتر و گسترده  آن
در    عوامل فردی واجتماعياین تحقيق به دنبال دالیل تغيير نگرش جوانان نسبت به نماز و نقش  پرواز است. 

.  در مدارس استان اردبيل بيان نماید  راهای اشاعه و ترویج فرهنگ نماز  ایجاد انگيزه به این مهم است تا راه
است،    باخته  رنگ  ما  جامعه  در  که  است  آن  برپاداشت  و  نماز  اقامه  است   توجه  شایان  ميان  این  در  آنچه

برپاداشتي عظيم در سطح کوچك خانواده و پس از آن در سطوح بزرگتر محله، مدرسه و در نهایت تمام  
در سطح جامعه، به ویژه نقش آن در خودکنترلي نوجوانان و جوانان   جامعه، توأم با آگاهي از آثار اقامه نماز 

ای پاک و سالم رهنمون خواهد شد. انسان خليفه الهي است که الیق رسيدن  که قطعاَ ما را به داشتن جامعه
نفس   مراقب  انساني  به کمال  برای رسيدن  باید  انسان  توجه داشت که همين  باید  است. ولي  به کمال 

هاى گوناگونى که خداوند خود باشد و در سایه تقوا و خود کنترلي و به کارگيرىِ توانائى   سرکش در وجود
در وجودش به ودیعت گذاشته، از عهده غرائز و نفسانيات خود برآید. این خود کنترلي با ذکر و یاد خدا و 
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ت الهى؛ با احساس پناه بردن به اوست؛ با احساس نياز به پروردگار؛ با احساس حقارت خود در مقابل عظم
ناشى از ذکر است. انسانى که باتقوا    هاى خود در مقابل جمال مطلق حق متعال است. اینها همهزشتى

شود.  مراقب خویش و متذکر است، به هيچ وجه منشأ شر و ظلم و فساد و طغيان و بدى به این و آن نمي
گرفته، او را از فحشا و منکر منع مي کند و  شود، واعظ درونىِ انسان که با نماز جان  وقتى مشغول نماز مي

کند. اهميت نماز تا حدی است که هر روز چند بار باید تکرار  با تکرار و گذر زمان دل را خاضع و خاشع مي
 شود. شود. در حالي که سایر عبادات مانند روزه، که سالى یك بار؛ حج، که عمرى یك بار واجب مي 

اقعي و خالص و بدون ریا خوانده شود، از دل انسان گرفته تا سطح جامعه  اگر در جامعه اسالمي نماز، و   
کند. در اهميت نماز همين بس که نقش بسيار مؤثر در کاهش  و تا سطح حاکميت بر جامعه امنيت پيدا مي

 کند. گناهان دارد، که دوری از گناه باطن انسان را شکوفا مي
توجهي و  ترک نماز مقدمه بسياری از گناهان از جمله روابط غيرسالم نوجوانان است به طوری که کم   
آوردی جز تنزل انسان از مقام واالیش به همراه ندارد.  ی گناهان متعدد شده و رهتوجهي به نماز مقدمهبي

ها مستحکم ساخت تا را در این زمينه  باید با گرایش به نماز خالص، زمينه گناه را از بين برده، مرزهای تقوا
افزایش و جوشش علم شروع شود. حال با توجه به این که نوجوانان در آینده نزدیك علمداران خانواده  

روش تا  است  آن  بر  تحقيق  این  شد.  اشاعهخواهند  در  اجرا  قابل  و  کاربردی  بين  های  نماز  فرهنگ  ی 
توجهي به  دازد و علل کاهش انگيزه به اقامه نماز و تأثير کمآموزان  استان اردبيل و ترغيب آنان بپردانش

توجهي و  یابي کند و راهکارهایي جهت این امر ارائه گردد تا بتوان جامعه را از این معضل بينماز را ریشه
نماز که مسلماً دربردارنده نادرستي در سطح جوامع اسالمي مي سبك شمردن  باشد، نجات  ی پيامدهای 

ن ی مسلمان را به تهذیب اخالقي و ی افراد جامعهتواند همهماز، برترین چيزی است که ميبخشد زیرا 
 تعالي روحي و معنوی برساند. 

 

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق-2

 مبانی نظری -1-2
ترین دستور الهى که ستون دین، معراج مومن، نورچشم پيامبر )ص(، بعد از اصول دین، اولين و بزرگ   

ن اعمال و جلوه شکوه دین، که بيانگر اوج بندگى انسان در پيشگاه خدا است، نماز است. نماز آن  تریسازنده
بار با تعبيرات مختلف از اقامه آن سخن به ميان آمده است. نماز، سابقه    46چنان مهم است که در قرآن  

نماز بوده است.    بس طوالني دارد و قدیمي ترین عبادتي که در تمام دوران گذشته وجود داشته، همين
 سابقه نماز قبل از خلقت آدم بوده، گِلِ آدم هنوز سرشته نشده بود که فرشتگان در بهشت نماز مي خواندند.

در شریعت همه پيامبران الهي )از آدم تا خاتم االنبيا عليهم السالم( دستور به نماز وجود داشته است که     
ز طرف خداوند به آن توصيه شده است. با مطالعه در آیات قرآني،  نماز و اقامه آن، از واجبات مهمّي بوده که ا

منابع روایي و تاریخي، در آیين پيامبراني چون شيث، ادریس، نوح، صالح، ابراهيم، اسماعيل، اسحاق، یعقوب،  
داوود، سليمان، یونس، ایوب، خضر، زکریا، یحيي، شعيب، موسي، عيسي و حتي حضرت مریم نيز نماز با  

هزار پيامبران الهي با    124پس تمامي    .   (Majlisi, 1984: 263)  ی متفاوت وجود داشته استکيفيت ها



 

98 

 

 8یاپیپ ،1400 پاییز ،3 شماره سوم،  سال ،یفرهنگ ی رهبر مطالعات فصلنامه 98

نماز مانوس بوده و سفارش کننده به آن بوده اند. خداوند به همه آنها وحي کرده که  کارهای خير را انجام 
 دهند و نماز را برپا دارند وزکات را بپردازند.  

قرائت   تقليد،  مراجع  فتاوای  )طبق  است  واجب  باشد  داشته  توانایي  که  هرکس  بر  نماز   Baniصحيح 

Hashemi Khomeini, 2006  و امروزه نيز با توجه به گسترش مراکز آموزشي و فراهم بودن امکان )
یادگيری برای همه، الزم است که به قرائت صحيح نيز توجه بيشتر شود. قرائت صحيح نماز توسط والدین 

آموزان و اختصاص  فرزندان دارند و توسط امام جماعت با صدای بلند برای دانشکه نقش الگویي برای  
دقایقي چند برای این مورد قبل از نماز نيز کارساز خواهد بود. هر چيزی در هستي زمان و مکان خاص 

ن فایده خواهد بود. در دیخود را دارد به طوری که اگر از زمان و مکان خود خارج شود چه بسا تباه و بي
اسالم نيز زمان خاصي برای هرکدام از نمازها قرار داده شده است که ادای آن در زمان خاص خود واجب  

های ائمه معصومين نيز بدان  است. این مسأله در قرآن بسيار مورد توجه قرار گرفته شده و حتي در کتاب
 پرداخته شده است. 

و زیباترین شکلش، که جماعت است، بخوانند. حتي  قرآن کریم دستور داده تا مسلمانان نماز را به بهترین  
در قبل از اسالم، در ادیان گذشته نيز، نماز جماعت مورد تأکيد خداوند بوده است. روایات اسالمي در پاداش  
و ارزش نماز جماعت فراوان است. به طوری که نماز جماعت با تأخير را از نماز فرادای اول وقت بهتر 

این  دانسته نتایج مثبت )آثار معنوی، اجتماعي،  اند. دليل  آثار و  به دليل  نماز جماعت قطعاً  همه توجه به 
ترین و باشد. نماز جماعت، بهترین، بيشترین، پاکسياسي، اخالقي و تربيتي( آن برای افراد و جامعه مي

کدیگر و  اجتماعات دنياست و نوعي دید و بازدید مجاني و آگاهي از مشکالت و نيازهای ی  ترینخرجکم
( . آمرزش و محو گناهان، نجات  Qaraati, 1995: 212زمينه ساز تعاون اجتماعي بين آحاد مسلمين است )

از دورویي و نفاق، دعای خير فرشتگان برای نمازگزاران به جماعت، نزدیکي به خداوند، استجابت دعا، مایه  
ز صراط، آزادی از آتش دوزخ، نجات از بيني مردم به نمازگزاران، مونس در قبر، عبور ارحمت الهي، خوش

مراحل ترسناک قيامت از آثار معنوی نماز جماعت است که در احادیث و روایات به آن اشاره شده است و  
این امر لزوم توجه بيشتر به اقامه نماز جماعت بين تمام مردم مخصوصا نوجوانان و جوانان چه در مساجد  

 کند. و چه در مدارس را آشکار مي
اقامه نماز، چيزى فراتر از گزاردن نماز است، یعنى فقط همين نيست که کسى خود به عمل نماز قيام     

خواند، به راه افتد و دیگران را نيز به راه  کند؛ بلکه این نيز هست که در جهت و سمتى که نماز بدان فرا مى 
خداجویانه و خداپرستانه بسازد و   اندازد. جو و فضاى زندگى خود و دیگران را جوى نمازگزارانه، یعنى جوى 

تربيت دیني در نوجواني، توجه دادن  . ( Khamenei, 2008: 15همه را در خط و جهت نماز به راه افکند )
اقناع مي  را  او  تنها احساسات مذهبي  نه  او و خدا،  بين  رابطه انس  ایجاد  نماز و عبادت،  به  بلکه  او  کند، 

آورد. و از همه آنها  ا هم مهار کرده و رفتار او را تحت کنترل در ميتمایالت طبيعي و هواهای نفساني او ر
از  مهم که  را  شدید  گناه  احساس  آشفتگي،  ترس،  نگراني،  عاطفي،  فشار  دروني،  رنج  احساس  اینکه  تر 

 برد.های این دوره است، از بين مي ویژگي
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انج    شده،  وظایف محول  آن  اساس  بر  که  است  دروني  مراقبتي  و خودکنترلي  ناهنجار  رفتارهای  و  ام 
اجبار و  غيرقانوني ترک مي  افراد بدون  بر اساس آن،  این دیدگاه خودکنترلي فرایندی است که  شود. در 

پيشبرد اهداف سازمان   دهند و از بيشترین توانشان در جهتتهدید و تطميع، به وظایف  خود تعهد نشان مي 
عوامل تأثيرگذار بر فرهنگ خود کنترلي با رویکرد    . (Drisavi and Faqihi, 2013: 76کنند )استفاده مي

اسالمي عبارتند از: ایمان و اعتقاد به خدا، اعتقاد به معاد، عبادات الهي، وجدان نسبت به انجام دادن کار با  
کریم واژه صریحي داللت بر خودکنترلي ندارد، امّا آیاتي که در خصوص قلب و نفس تبيين کيفيت. در قرآن 

کریم برخي عوامل موجبات تقویت این خصيصه در سياق خود بر این امر داللت دارند. از منظر قرآن    اند، شده
آورند.  از ای دیگر از بروز این صفت عالي در انسان ممانعت به عمل ميرا در انسان فراهم آورده و دسته

سوی دیگر پيروی از هوای  باشد و از  ترین عوامل تقویت خودکنترلي ایمان، توکل، نماز و روزه مي مهم
روند. نتيجه  ترین موانع این صفت به شمار ميی شيطان از مهمنفس، غفلت از خود، زینت دنيا و وسوسه 

خودکنترلي در انسان موجب ایجاد و بروز صفات زیبایي چون صبر، هدایت، اخالص و اطاعت است که  
ترین یکي از مهم  .  (Drisavi and Faqihi, 2013: 76کند )سعادت دنيا و آخرت انسان را تضمين مي

گير خود شخص است؛  ثمرات خودکنترلي تقواست؛ آثار کنترل کردن یا عواقب کنترل نکردن نفس دامن
 گر خودکنترلي در قرآن کریم، مربوط به نفس و قلب است. بيشترین آیاتِ حکایت

های توحيدی، استحکامي در طبق فطرت خداجویي، احساسات و عقل با تکيه بر هدایت وحي و ارزش     
گردد. اگر عقيده و فرهنگ نماز با  کند که ضامن سعادت و کمال  کودک و نوجوان ميشخصيت ایجاد مي

عواطف و احساسات او پيوند یابد، موجب دوام عقيده در وجودش خواهد گردید و باعث ارتباط اساسي و  
کند. در این صورت نماز، ستون دین،  اندگار ميبنيادین خواهد شد که دوستي و عشق به نماز را تقویت و م

پرچم عزّت، کشتي نجات و چراغ هدایت او خواهد شد. طهارت اهم امور برای عبادت است زیرا طهارت 
است   شده  وارد  اخبار  و  آیات  در  آن  مدح  جهت  این  از  است،  باطن  طهارت  حصول  ی  وسيله  ظاهر، 

(Naraghi, 2010: 823).  وَ اللَّهُ یُحِبُّ الْمُطَّهِّرین: و خدا کسانى را که خواهان   فرماید:خدای تعالي مي«
 «.  1دارد اند دوست مى پاکى

قوانين اسالمي جنبه های معنوی و روحي انسان را در نظر گرفته و برای آسایش و تقویت آن، دستوراتي     
همچون عبادت و نماز را صادر کرده است. عمل به دستورات حيات بخش اسالم، موجب آسایش و طهارت  

داند او از جهت جسم روح و باعث بهداشت و سالمت روان است؛ زیرا خداوند که آفریننده انسان است، مي
هایي را جهت کسب سالمت روح و آرامش روانش  هایي دارد، و بر همان اساس، روشو روح، چه نيازمندی

 مشخص فرموده است. 
شود که در آن توجه قلبي باشد. شروع نماز با  اصل نماز توجه قلبي است و از نماز آن مقداری قبول مي   

قلب ارزشي ندارد. در اصل یکي از شروط نماز همان حضور قلب است. قلب و نيت است. نماز بدون حضور  
باتوجه به مطالعات و پژوهش های صورت گرفته در منابع متعدد، عمده عواملي که منجر به عدم حضور  

شوند، عبارتند از: هرزگي قوه خيال، دنياپرستي، پرت شدن حواس ظاهری، وسواس در  قلب در نماز مي
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توجهي به  انگاری در ادای به موقع آن، بيت پروردگار، عدم توجه به هدف نماز، سهلقرائت، غفلت از عظم
 ,Qaraati, 1995; Khomeinie, 2015 Qaraatiمقدمات نماز، غفلت از مرگ، ضعف قوای جسماني و ... )

2008; Maliki Tabrizi, 2011; Azizi Tehrani, 2006 توجه به موارد ذیل کمك شایاني در حضور .)
 افراد خواهد داشت:  قلب
توبه و استغفار کردن قبل از نماز، اقامه نماز در اول وقت، اقامه نماز با خشوع و خضوع با یادآوری عظمت     

پروردگار، انتخاب مکان خلوت و بي سرو صدا و به دور از مناظر جالب توجه، حضور در نماز جماعت، توجه  
 ,Qaraati, 1995; Khomeinieب و مستحبات آن و .... )به معاني نماز و اذکار آن، رعایت مقدمات واج

2015 Qaraati, 2008; Maliki Tabrizi, 2011; Azizi Tehrani, 2006) 
یابد  امروزه در روان شناسي این موضوع به اثبات رسيده که به واسطه تلقين به نفس، مریض بهبودی مي   

چندین مرتبه در نماز، خود را از جمله صالحان  و یا بر عکس، فرد سالم مریض مي شود. شخص نمازگزار، 
گذارد و  سازد، از این رو به طور طبيعي در او اثر ميداند و خود را فروتن و خاکسار ميو در ردیف آنان مي

آید. قرآن با نمونه هایي که آورده الگوی صالح بودن را برای مسلمانان  در ردیف بندگان صالح خدا در مي
 . (Hormoz and Mohammadi, 2011: 110ترسيم کرده است )

از مسائلي که در نماز نوجوانان نقش اساسي دارد؛ رفتار والدین است که با توجه به مثبت و یا منفي بودن     
تواند نقش مخرّب و یا سازنده داشته باشد. والدین در نمازخواني و یا  رفتار آنها به خصوص در مورد نماز مي

وجوانان نقش بسزایي دارند، به خصوص در دوران کودکي که تمام ارتباط آنها با نماز نخواندن کودکان و ن
-والدین به ویژه مادران است و نقش الگویي برای کودکان دارند. به همين دليل است که امام باقر )عليه

هم   دهيم نماز بخوانند، پس شمافرمایند: »هنگامي که فرزندان ما پنج ساله شدند دستور ميالسالم( مي
 .  (Hor Ameli, 1988:12وقتي فرزندانتان به هفت سالگي رسيدند آنها را به نماز دستور دهيد« )

آموزان و جذب آنها برای اقامه نماز جماعت، الگو بودن مدیران و  های اصلي تشویق دانشیکي از راه   
 معلمان است.

ای دارد. با توجه به  به نماز نقش عمدهآموزان  وضعيت اعتقادی دوستان و همساالن نيز در ترغيب دانش   
آموزان و مدرسه باید مواظب باشند که  آموزان و تأثيرپذیری خيلي زیاد از همساالن، اوليای دانشسن دانش

دهد. والدین باید سعي کنند با  این ارتباطات عالوه بر بعد ظاهری، بعد اعتقادی را نيز تحت تأثير قرار مي 
هایي فرزندان متدین و  ن ارتباط و رفت و آمد داشته باشند؛ چرا که چنين خانوادهها و افراد متدیخانواده

 توانند بر افکار و اعمال کودک آنان اثر مثبت و سازنده بگذارند.  نمازخواني دارند که مي
گردند.  ها همان گونه که عامل مصونيت اخالقي هستند، در مواردی عامل فساد و انحراف مي معاشرت     

توانيم شرایطي فراهم سازیم که او را با دوستان و معاشران مذهبي و تربيت یافته همدم سازیم، خود  اگر ب
    .  (Qaemi, 2006: 38ایم ) بخشي مهم از این راه طوالني و عظيم تربيت مذهبي او را طي کرده

 

 پیشینه تحقیق  -2-2
 تحقيقات زیادی در این زمينه صورت گرفته است که چند نمونه اشاره مي شود:  
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  به  دبيرستاني  آموزان   دانش   گرایش  بر   مؤثر   عوامل  و  علل  بررسي   عنوان  با  پژوهشي  در(  1371)  کمالي   
  نماز  اصالً   یا  کم  بسيار  آنان   از  درصد  28  و   خوانند  مي  جماعت   نماز  آموزان  دانش  درصد  70  که  دریافت  نماز
  شرایط   بودن  نامناسب:  قبيل  از  دالیلي  اند،  نکرده  شرکت  جماعت  نماز  در  که  آموزاني  دانش.  خوانند  نمي

  نماز،  برگزاری  وقت   نبودن  مناسب  بهداشتي،  سرویس   مانند  فيزیکي   امکانات  بودن   نامناسب   نمازخانه،   جوی
 . اند نموده مطرح را نماز  مراسم بودن  کننده خسته و طوالني

  آموزان   دانش   بين  در  نماز  به   گرایش   ایجاد  رهای  راهکا  بررسي  پژوهش  دادن  انجام  با(  1379)  بهرامي    
  دانش  ميان  در  نماز  به  گرایش  ميان  که  است  یافته  دست  نتایج  این  به  لرستان  استان  راهنمایي  مدارس
 بيشتر  پسران  به  نسبت نماز  به   دختر   آموزان   دانش  گرایش   و    دارد  وجود  معنادار  تفاوت   پسر  و   دختر  آموزان

  گرایش   در  را   نماز  به   مادر  و  پدر  اهميت  و   آموزان  دانش   تشویق   امکانات،  و نمازخانه  وجود  همچنين، .  است
 . است  دانسته مؤثر بسيار نماز به   آموزان دانش

 ضرورت   موارد  مسجد  و  نماز  به  جوانان  جذب  چگونگي  عنوان  با  خود  پژوهش  در  ،(1389)  آبادی  فتح   
  توسعه   اعتياد،  و  انحراف   خطر  توسعه   جرایم،  روزافزون   گسترش   و  توسعه  در  را   جامعه  از   گروه  این  جذب

  زمينه در  تردید و  شك  و  دوراهي وجود جوان، نسل  کردن  فاسد برای  جهاني هایعرصه  در دشمن تبليغات
  حتي   و  عاطفي  رواني،  تصادمات  و  تنگناها  در  که  مطمئن  و  امن  پناهگاهي   به  جوان  نسل  نياز  مذهب،

 : زیر کلي دسته پنج در را جذب اصلي عوامل و کرده بيان اجتماعي
 نمازگزاران و مساجد خادمين امنا، هيأت جماعت، امام دوستان، و خانواده: شامل  انساني، عوامل -1 
  هافعاليت و امکانات -2 
 الگوهای  ارائه  جوانان،  زندگي  با  مسجد  پيوند  جوانان،  دیني  هویت  ارتقای:  جمله  از  ها،برنامه   و  طرح  -3 

 ... و جوانان به نمازگزار موفق
   تلویزیون و رادیو جمله از جمعي هایرسانه  -4
 . است نموده  پرورش، بررسي و آموزش -5

 جذب  در  هاکوتاهي  ترینمهم  از  یکي   نماز  به  جوانان  جذب  در  ادبيات  تأثير  پژوهش   در(  1389)  وحداني   
  نيازمند  را   امروز  جوان .  است  کرده  معرفي   هنر  تأثيرگذار  زبان  از  استفاده  عدم   را،  نماز  و   مسجد  به  جوانان

  غني  ادبيات  ی¬آیينه  در  نماز،  برانگيز   شوق   هایجلوه  و  تلنگرها  این  از  بسياری  که   دانسته  هنری  تلنگر
  تواند مي  که  است،  ما  بزرگوار  امامان  احادیث  و  کریم  قرآن  آیات  از  ژگرفته  بر  آن  بيشتر  و.  زندمي  موج  فارسي

 .  باشد  جوانان بخصوص  ها،انسان پریشان و مشتاق های دل در وصال شوق یبرانگيزاننده 
  هدف   نماز،   به   گرایش   در  والدین از فرزندان  پذیری  تأثير ميزان  تحقيق  در (  1389)  اسدی  –  آقامحمدی   
  95  از  بيش  با  که  است  بوده  نماز  به  گرایش  در  والدین  از  فرزندان  تأثيرپذیری  ميزان  بررسي  پژوهش،  از

 ميزان   از  بيشتر  جماعت  نماز  به  دختر  فرزندان  هدایت  در   والدین  تأثير  ميزان  که  است  گفته  اطمينان  درصد
 . است پسرانشان هدایت در آنان تأثير
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  با نيز جامعه  و  مناسب  امکانات  ایجاد  با مدارس  خود،  کردار  و  رفتار  با  والدین  تحقيق  این  نتيجه براساس   
 ميل تا کرده عمل هم با تنگاتنگ و هماهنگ ارتباطي در آنان، مشکالت رفع و جوان قشر نيازهای تأمين

 .گردد بيشتر اعتقادی اصول و  نماز  به او پایبندی به جوان  رغبت و
  به   نماز  تأثيرات  بررسي   به  اجتماعي  و  فردی  زندگي   در  نماز  نقش   عنوان  با   تحقيقش   در(  1389)  شهابي    

 کردن  ستایش  را  خود  از  برتر  انسان  نياز  تحقيق  این  در.  است  پرداخته  روح  مختلف  ابعاد  بر  رفتار  یك  عنوان
  اراده  تقویت  و  جامعه  در  اميد  تقویت  به  نياز  همچنين  و  است  آن  ارضاء  و  رفع  برای  پروردگار  ستایش  و  است

 . است داده قرار  بررسي مورد  نيز  را استرس و رواني فشار کاهش و
 مختلف  عوامل   ميان   در  فوق   هایپژوهش  که   است   این  در  هاپژوهش  سایر   با  ما  پژوهش   تمایز  وجه    

  متعدد  عوامل  نقش  حاضر  پژوهش  ولي   اند،پرداخته  خانواده  یا  مدرسه   بعد   یك  به   تنها  نماز،   اقامه  بر  تاثيرگذار
  نماز   به   آموزان   دانش   جذب  در  را  رسانه   جماعت،  نماز  و  مساجد  دوستان،  فردی،   نگرش  مدرسه،   والدین،
 . است داده ارائه کاربردی راهکارهایي هرکدام تاثيرگذاری به   توجه با  و کرده بررسي

 

 اهداف پژوهش -2-3
هدف این طرح پژوهشي، ارائه راهکارهای کاربردی برای جذب دانش آموزان به نماز در مدارس استان  

بررسي علل و عوامل کاهش انگيزه نوجوانان و جوانان به نمازخواندن، در طول پژوهش،  اردبيل است. پس از  
بيش از پيش به اهميت نقش والدین در تعميق باورهای دیني از جمله فریضه پرفيض نماز پي بردیم و  

و تالش نمودیم گام به گام هم با والدین که نقش بسيار مهمي در تحقق این امر دارند و هم با مدارس  
 هایي کاربردی  برای جذب فرزندان به نماز را ارائه دهيم. مساجد همراه شویم تا شيوه

 نظر بوده است:  در این رابطه اهداف ویژه ذیل مورد    
 ـ تعيين ميزان تأثيرپذیری نوجوانان از الگوهای خانواده، جامعه و مدرسه.1   
 . ينید یـ تعيين گرایش غالب نوجوانان به نوع خاصي از باورها2   
 نوجوانان به نماز خواندن.   شیگرا ( دريدولتريغ و يـ تعيين تأثير نوع مدرسه )دولت3   
 ارتباط با خدا با نماز خواندن.   تيفيـ تعيين دیدگاه نوجوانان نسبت به ک4   
 نماز خواندن.   ياجتماع و یآموزان نسبت به ثمرات مثبت فردـ تعيين دیدگاه دانش 5   

 با توجه به اهداف تحقيق، فرضيه ها و سواالت تحقيق به شکل زیر مطرح مي گردد:     
 : ژهیو هایپرسش ایبه صورت پرسش   
 ارتباط معناداری وجود دارد.فرزندانشان به نماز و گرایش   نیـ بين نماز خواندن والد1
 نوجوانان در جذب به سوی نماز از همساالن خود تأثيرپذیری بسياری دارند.  -2
آموزان با کسب معرفت های الزم در این مورد و جذب آنها به نماز ارتباط  بين نگرش فردی خود دانش  -3

 معناداری وجود دارد. 
آموزان تأثيرگذار  -محافل معنوی و نوع رفتار امام جماعت در نماز خواندن دانشحضور در مساجد و    -4

 است. 
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آموزان به نماز های مدرسه و گرایش دانشبين نماز خواندن معلمان و دیگر عوامل مدرسه و برنامه  -5
 ارتباط معناداری وجود دارد. 

 کنند.یفا ميها در تشویق و ترغيب دانش آموزان به نماز نقش مهمي ارسانه -6
بيني کننده(، نماز خواندن و نخواندن به عنوان  ها به عنوان متغير مستقل )پيشخانواده، مدرسه، رسانه    

کننده، محل سکونت و متغيرهای متغير وابسته مدنظر است. متغير کنترل استان اردبيل است. متغير تعدیل
 تماعي نامناسب. اند از جمله استفاده از شبکه های اجفراهم نيز فراوان 

 

 روش تحقیق  -3
یابي است که به توصيف وضعيت ميزان اهميت اقامه نماز در  این پژوهش از نوع تحليلي توصيفي زمينه   

پردازد و سپس به دنبال ارائه راهکارهای جذب دانش  آموزان نوجوان و جوان استان اردبيل  ميبين دانش
ساالن، مدرسه و رسانه و  ترک نماز، تحت تأثير والدین، همآموزان به نماز و پيشگيری از علل و عوامل  

آموز اعم از دختر و پسر از بين دانش  دانش  300پردازد. در روش نمونه گيری از کل جامعه آماری  جامعه مي
-ها را بين دانشنامهآموزان مدارس استان اردبيل به عنوان نمونه انتخاب شدند به طور تصادفي، پرسش

و پسر مدارس استان اردبيل در مقاطع ابتدایي، متوسطه دوره اول و متوسطه دوره دوم و در آموزان دختر  
اند، توزیع و به عنوان جامعه آماری در نظر گرفتيم. به این های سني مختلف که به سن تکليف رسيدهگروه

توزیع پرسشترتيب جمع با  اطالعات  دانشنامهآوری  بين  آغاز گشت. در  ها  دادهآموزان  رابطه  را  این  ها 
آوری کرده و مورد ارزیابي و تجزیه و تحليل قرار دادیم و در نهایت از محاسبات آماری با تعيين درصد  جمع
نامه با سؤاالت به  ها از طریق پرسش آوری دادههای داده شده و نمودار استفاده کردیم. بنابراین جمعپاسخ

های سؤاالت به  ي سؤاالت مشترک بود انجام گرفت. گزینهها برای تمامصورت چندگزینه ای که گزینه
 ترتيب زیر طراحي شد: 

 خيلي کم -کم        ه  -متوسط                د -زیاد               ج -خيلي زیاد            ب -الف
 گيری بهتر سؤاالت از لحاظ کيفيت در چند دسته طبقه بندی شد: همچنين برای نتيجه    

 قش والدین در جذب فرزندان به نماز خواندن دسته اول: ن 
 آموزان به نماز خواندن دسته دوم: نقش مدرسه و مربيان و دیگر عوامل مدرسه در جذب دانش

 ساالن در جذب نوجوانان و جوانان به نماز خواندن دسته سوم: نقش هم
 دسته چهارم: نقش رسانه در جذب نوجوانان و جوانان به نماز خواندن 

 : نقش مسجد و عوامل آن در جذب فرزندان به نماز خواندن دسته پنجم
 های فردی فرزندان در جذب آنها به نماز خواندن دسته ششم: تأثير نگرش

 و دسته هفتم: سؤال از خود والدین بود. 
 هایسؤال  به  پاسخگویي  منظور  به  مشخص  زمان  یك   در  جامعه  افراد   همه  آوریجمع  که  آنجایي  از   

 پيامدهای   و  نماز  به  جذب  مناسب  هایشيوه  و  هاروش  از  کافي  آگاهي  نماز، داشتن   به  پایبندی  علت  به  مربوط
  ارائه  برای  همچنين  .نبود  پذیرامکان  اجتماعي  و  فردی  زندگي  در  آن  ترک  و  نماز  اقامه  به  اهميت  عدم
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تأثير    و ميزان  نمودیممي  بررسي  را  فرزندانمان  خواندن  نماز  به  مربوط  و عوامل  علل  از  بعضي  باید  راهکار
 :جمله  از. آوردیممي بدست را عوامل  برخي

  نماز  به  فرزندان  گرایش بر  آن و تأثير والدین خواندن  نماز  بين ارتباط ميزان -1
 جوانان  و نوجوانان  خواندن نماز در خانواده اقتصادی تأثير وضعيت-2
 خواندن  نماز  به  آنان و اشتياق نماز  برگزاری  چگونگي در آموزاندانش  مدرسه هایبرنامه  بين رابطه-3
 آموزاندانش خواندن نماز در( غيردولتي  و دولتي) مدرسه نوع تأثير ميزان -4
 آموزان دانش خواندن نماز در( نشيناعيان و فقيرنشين) منطقه  نوع تأثير ميزان-5

بيان  که  پژوهش  هدف  به  توجه  با      تحقيق،   اطالعات  آوریجمع  جهت   روش  ترینمناسب   شد،  پيشتر 
  برای   آموزاندانش   والدین و  با  و مصاحبه  استنادی  ای،کتابخانه  تحقيق  روش  کنار  در  که  بوده  نامهپرسش
 به   پرسش  مختلف  هایزمان  در   و  کوچك  هایگروه   از  که  شد  سعي  بنابراین  .بود  مؤثر  اهدافمان  تحقق
  استان   است؛   شده  استفاده  ایمرحلهچند  ایخوشه   روش   از   گيرینمونه  برای  که  صورت  بدین   آید؛  عمل

 هر  از سپس و گردیده تقسيم جنوب مرکز، شمال،  منطقه سه  به ابتدا لذا باشد،مي منطقه سه دارای اردبيل
 شهر  هر  از  و  شهر  سه  منطقه،  هر  از  بعد  و  آیدمي   دست  به  منطقه  شش  که  شد  انتخاب  منطقه  دو  قسمت

 ها داده  آوریجمع  برای  عدیده  مشکالت  دليل  به  البته.  گرفت  قرار  بررسي  مورد  دولتي  غير  دولتي،  مدرسه  سه
 . کردیم استفاده سيستماتيك تصادفي  روش از گيری نمونه روش در استان مدارس در

 ابزارهای پژوهش 
کتابخانه    روش  از  استفاده  پژوهش حاضر ضمن  در  شده،  بيان  اهداف  به  نيل  از  برای  استنادی،  و  ای 

های انجام یافته مکمل خوبي در این زمينه  های مختلف اینترنت هم بهره بردیم.  مصاحبهاطالعات سایت
نامه استاندارد  پرسشآوری اطالعات از طریق  بود، در نهایت برای رسيدن به نظر مطلوب و علمي به جمع

افزارهای کمکي مانند ها مورد تایيد قرار گرفت. در این راستا از نرمپرداختيم، که اعتبار روایي و تفسيری آن
spss , excel    نيز استفاده شده است. در ادامه با آناليز واریانس سطوح مختلف، برای به دست آوردن سطوح

 گين دو مؤلفه ای به روش دانکن استفاده شده است. ها، از مقایسه ميان معني دار بين مؤلفه
 

 تجزیه و تحلیل و یافته های تحقیق-4

 های توصیفی یافته-1 -4

درصد( از مدارس غير    31.3نفر )  94درصد( از مدارس دولتي و    68.7نفر )  206نفر پاسخگو تعداد    300از  
درصد( زن    58.3نفر )  175درصد( مرد و تعداد    41.7نفر )  125نفر پاسخگو تعداد    300اند از  دولتي بوده

درصد( از مقطع    49.7نفر )  149درصد( از مقطع ابتدایي تعداد    18نفر )  54نفر پاسخگو تعداد    300از    .اندبوده
  20.7نفر )  62نفر پاسخگو تعداد    300اند. از  درصد( از مقطع دبيرستان بوده  32.3نفر )  97راهنمایي و تعداد  

ساکن   تعداد  درصد(  )  147روستا،  تعداد    49نفر  و  شهر  ساکن  )  91درصد(  ساکنان   30.3نفر  از  درصد( 
درصد( گزینه خيلي کم،    3.7نفر )  11نفر پاسخگو به شاخص الگوپذیری، تعداد    300اند. از  شهرستان بوده
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درصد(   25نفر )  75درصد( گزینه متوسط، تعداد    16نفر )  48درصد( گزینه کم، تعداد    11.7نفر )  35تعداد  
 درصد( گزینه خيلي خوب را انتخاب کرده بودند.  43.7نفر ) 131گزینه خوب و تعداد 

 

 های استنباطی یافته -2 -4
 ارتباط معناداری وجود دارد. و گرایش فرزندانشان به نماز   نیبين نماز خواندن والد فرضيه اول:

 : نقش والدین در جذب دانش آموزان به نماز1جدول

 درصد  تعداد 

 2.0 6 خيلي کم 

 13.7 41 کم 

 18.0 54 متوسط 

 20.0 60 خوب

 46.3 139 خيلي خوب

 100.0 300 جمع

درصد( گزینه   2نفر )  6نفر پاسخگو به شاخص نقش والدین، تعداد  300دهد که از جدول فوق نشان مي   
  20نفر )  60درصد( گزینه متوسط، تعداد    18نفر )  54درصد( گزینه کم، تعداد  13.7نفر )  41خيلي کم، تعداد  

 درصد( گزینه خيلي خوب را انتخاب کرده بودند. 46.3نفر )   139درصد( گزینه خوب و تعداد 

 
 : فراواني نقش والدین در جذب دانش آموزان به نماز 1نمودار

 
 دارند.فرضيه دوم: نوجوانان در جذب به سوی نماز از همساالن خود تأثيرپذیری بسياری 

 

 : نقش دوستان در جذب دانش آموزان به نماز 2جدول

 درصد  تعداد 

 5.0 15 خيلي کم 

خیلی خوبخوبمتوسطکمخیلی کم

Series1 6415460139

اد
د

تع

نمودار فراوانی پاسخگویان



 

106 

 

 8یاپیپ ،1400 پاییز ،3 شماره سوم،  سال ،یفرهنگ ی رهبر مطالعات فصلنامه 106

 13.0 39 کم 

 17.3 52 متوسط 

 23.0 69 خوب

 41.7 125 خيلي خوب

 100.0 300 جمع

 

درصد(   5نفر )  15نفر پاسخگو به شاخص نقش دوستان، تعداد    300دهد که از  جدول فوق نشان مي   
  69درصد( گزینه متوسط، تعداد    17.3نفر )  52درصد( گزینه کم، تعداد    13نفر )  39خيلي کم، تعداد  گزینه  

 درصد( گزینه خيلي خوب را انتخاب کرده بودند.  41.7نفر ) 125درصد( گزینه خوب و تعداد  23نفر )

 

 
 

 : فراواني نقش دوستان در جذب دانش آموزان به نماز 2نمودار
 

نگرش فردی خود دانش آموزان با کسب معرفت های الزم در این مورد و جذب آنها به  فرضيه سوم: بين  
 نماز ارتباط معناداری وجود دارد.

 : نگرش فردی در جذب دانش آموزان به نماز 3جدول

 درصد  تعداد 

 2.3 7 خيلي کم 

 11.7 35 کم 

 14.7 44 متوسط 

 27.3 82 خوب

 44.0 132 خيلي خوب

 100.0 300 جمع

 

خیلی خوبخوبمتوسطکمخیلی کم

Series1 15395269125
اد

د
تع

نمودار فراوانی پاسخگویان
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درصد( گزینه    2.3نفر )  7نفر پاسخگو به شاخص نگرش فردی، تعداد    300دهد که از  جدول فوق نشان مي
نفر    82درصد( گزینه متوسط، تعداد    14.7نفر )  44درصد( گزینه کم، تعداد    11.7نفر )  35خيلي کم، تعداد  

 ب کرده بودند. درصد( گزینه خيلي خوب را انتخا 44نفر ) 132درصد( گزینه خوب و تعداد  27.3)

 
 : فراواني نقش نگرش فردی در جذب دانش آموزان به نماز 3نمودار

 
فرضيه چهارم: حضور در مساجد و محافل معنوی و نوع رفتار امام جماعت در نماز خواندن دانش آموزان  

 تأثيرگذار است. 

 : نقش مسجد در جذب دانش آموزان به نماز4جدول

 درصد  تعداد 

 3. 1 خيلي کم 

 16.7 50 کم 

 17.0 51 متوسط 

 23.0 69 خوب

 43.0 129 خيلي خوب

 100.0 300 جمع

 

درصد(   0.3نفر )  1نفر پاسخگو به شاخص نقش نماز جماعت، تعداد    300دهد که از  جدول فوق نشان مي   
  69تعداد  درصد( گزینه متوسط،   17نفر )  51درصد( گزینه کم، تعداد   16.7نفر )  50گزینه خيلي کم، تعداد  

 درصد( گزینه خيلي خوب را انتخاب کرده بودند.  43نفر ) 129درصد( گزینه خوب و تعداد  23نفر )

 

خیلی خوبخوبمتوسطکمخیلی کم

Series1 7354482132

اد
د

تع

نمودار فراوانی پاسخگویان
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 : فراواني نقش مسجد در جذب دانش آموزان به نماز 4نمودار

 
های مدرسه و گرایش دانش آموزان  فرضيه پنجم: بين نماز خواندن معلمان و دیگر عوامل مدرسه و برنامه   

 به نماز ارتباط معناداری وجود دارد.
 : نقش مدرسه و عوامل آن در جذب دانش آموزان به نماز 5جدول

 درصد  تعداد 

 2.7 8 خيلي کم 

 14.7 44 کم 

 17.3 52 متوسط 

 25.0 75 خوب

 40.3 121 خيلي خوب

 100.0 300 جمع

 

درصد(   2.7نفر )  8نفر پاسخگو به شاخص نقش مدرسه، تعداد    300دهد که از  جدول فوق نشان مي   
درصد( گزینه متوسط، تعداد    17.3نفر )  52درصد( گزینه کم، تعداد    14.7نفر )  44گزینه خيلي کم، تعداد  

 درصد( گزینه خيلي خوب را انتخاب کرده بودند.  40.3نفر ) 121درصد( گزینه خوب و تعداد  25نفر ) 75

 

 
 : فراواني نقش مدرسه در جذب دانش آموزان به نماز 5نمودار

خیلی خوبخوبمتوسطکمخیلی کم

Series1 1505169129

اد
د

تع

نمودار فراوانی پاسخگویان

خیلی خوبخوبمتوسطکمخیلی کم

Series1 8445275121

اد
د

تع

نمودار فراوانی پاسخگویان
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 کنند. ها در تشویق و ترغيب دانش آموزان به نماز نقش مهمي ایفا ميفرضيه ششم: رسانه   

 : نقش رسانه های جمعي در جذب دانش آموزان به نماز 6جدول

 درصد  تعداد 

 4.7 14 خيلي کم 

 9.3 28 کم 

 17.0 51 متوسط 

 29.0 87 خوب

 40.0 120 خيلي خوب

 100.0 300 جمع

 

  4.7نفر )  14نفر پاسخگو به شاخص نقش محافل و رسانه، تعداد    300دهد که از  جدول فوق نشان مي   
درصد( گزینه متوسط، تعداد    17نفر )   51تعداد  درصد( گزینه کم،    9.3نفر )  28درصد( گزینه خيلي کم، تعداد  

 درصد( گزینه خيلي خوب را انتخاب کرده بودند.  40نفر ) 120درصد( گزینه خوب و تعداد  29نفر ) 87

 

 
 

 : نقش رسانه های جمعي در جذب دانش آموزان به نماز 6نمودار
 

 

 بحث و نتیجه گیری-5
به  جامعه در    در سطح  نیمدارس در درجه دوم و سپس عالمان د  انيپدران و مادران در درجه اول  و مرب

  يبخشيتا با آگاه  مؤثرندنوجوانان و جوانان  ان يشوق و رغبت در م جادیو ا ي درون یهازهيوجود آوردن انگ
آن بر جسم   د یفوا  ، يآن در عرصه بهداشت روان  يو روان   ينماز، آثار روح  يو اجتماع  یآنها نسبت به آثار فرد

. نقش  رنديبگ شيو ائمه را در پ ايراه انب ،یو اخرو یويسعادت دن تی انسان با حرکات و اعمال آن و در نها
  ي است تا عوامل  ریو رغبت در نوجوانان و جوانان انکارناپذ  زهيانگ  جادیا   یهرکدام از افراد ذکر شده در باال برا

  ،يآگاهاز عوامل مؤثر؛    ببرند.  نياز ب  گردد،يم  ضيپرف   ضهیفر  نیا  يفراموش  ایرا که باعث کمرنگ شدن و  

خیلی خوبخوبمتوسطکمخیلی کم

Series1 14285187120

اد
د

تع

نمودار فراوانی پاسخگویان
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در روح    ي فراوان  یهايدگيچيانسان است که پ  كیفرزند ،    رفتیپذ  دی فرزند است. با  ت يترب  ی شرط الزم برا
پدر    ي عنی  ،افراد نسبت به فرزند   نیفرزند، دلسوزتر  ت يترب  یهااز اصول و روش   ياو وجود دارد. بدون آگاه

  يکه بر اساس مبان  يبا روش  تواني وجه نمچيه  به ها را به او خواهند زد. امروزه  ضربه  نیتراکو مادر، خطرن
را پرورش    یالهام گرفته از غرب، فرزند  ایغرب    ي تيعلوم ترب  ای  يشناسروان  یهاشده در کتاب  فیتعر  یماد

جهت جذب به نماز،    یغلط فرد  یهانگرش  رييتغ  یراهکارها برا  نیتربرسد. از مهم  ينیداد که به اهداف د
به    یيبا طرح موضوع و پاسخگو  دیبا  ي پرورش  انيو مرب  نیباشد. والدينماز م  نهيدر زم  جیرفع شبهات را

به نوجوان وجوان ارائه   حيالزم را جهت داشتن نگرش صح یهايآگاه حيبتوانند به طور صح جیشبهات را
را در مس آنان  به نظر مندینما  تیو هدا  تي درست ترب  ريکرده و  در خانواده و معلمان در    نیرسد والدي. 

فرهنگ   حيها جهت انتقال صحو رسانه  يو مذهب  يفرهنگ  ،ينیدر مساجد و محافل د  انيمدارس و روحان
-داشته باشند. دانش  توانندينگرش فرزندان م  ريياعمال کارکرد خود در تغ  یبرا  یيباال  ارينقش بس  ،ينید

کسب   یهاروش  ها ونمازگزار بودن، راه  ی کردن برا  نیو تمر  قيمطالعه و تحق  قیاز طر  دیآموزان هم با
 بودن را کسب کند. ينسبت به نمازگزار واقع   حينگرش صح

از    يکی   ست؛يخانه ن  طيابزار در مح  كیانسان است. رسانه،    يانکار در زندگ  رقابليغ  تيواقع  كیرسانه،    
است. ساده  ياصل  یاعضا اگر خ  یانگارخانواده  تفر  شود  الياست  تنها کارکرد  برا  يحیرسانه،  و   یدارد 

اعضا است، کارکرد    یسرگرم کردن  فراغت  اوقات  پر کردن  و  ترب  ياصلخانواده  جامعه  است.    تيرسانه 
  ،یهست. فناور ت يدر عرصه ترب دیجد یکه دائم در حال مشاهده ورود رقبا دبري به سر م  يدر زمان بشری

  یي است که هر کدام از آنها به تنها يبه زندگ  د یجد  یبه سرعت هرچه تمام تر، در حال وارد کردن ابزارها
  ت يبر ترب گذارتأثير يهر اندازه عوامل منف.  کنندي م  جادیا  تيترب  ريرا در مس  یاريبس  یمشکالت و خطرها

  ی مقصود از وقت گذاشتن برا  شود؛يم  شتريب  آنها هم  یبه وقت گذاشتن برا  ازين  شود،يم  شتريب    فرزند
  ی بلکه صرف وقت برا  ابد؛یيبه فرزند، اختتصاص م  ميکه به صورت مستق  ستين  يفرزند، تنها وقت  تيترب

اعتماد   ليبه دل  نیدر والد  يتيالزم ترب  زهيوقت است. نداشتن انگ  نیاز ا  يد هم بخشيمف  یمطالعه کتاب ها
تواند فرزند آنان  ي م ،يتيموجود فرزندان است. اگر آنها باور کنند که نپرداختن به امور ترب تيکاذب به وضع

  دايرا پ  يتيپرداختن به مسائل ترب  یبرا  يکاف  زهيو فساد، قرار دهد، انگ  ادياعت  رينظ  يانحرافات  ريرا در مس
 کنند. يم

شاهد  جامعه بشری    ر،ياخ  یهااست. در دهه   ت يبر ترب  گذارعوامل تأثير  نیترياز اصل يکی  ، يزندگ  وهيش   
يافته  ن  رييتغ  ،يسبك زندگ  رييمتناسب با تغ  تياما روش ترب  ؛است  يزندگ   وهيش  عیو سر  يدرپيپ  راتييتغ

  يو رواج زندگ   یسازساختمان  وه ياتفاق افتاده است در  ش  يکه در سبك زندگ  يراتييعمده تغ  يک ی.  است
  يتياز مسائل ترب  ي بود که خود به خود، برخ  یاها به گونهنه چندان دور، خانه  یهااست. در گذشته  يآپارتمان

 جادیها ااست که رسانه در رابطه  یریتصو  ،يزندگ   وهياز ابعاد تفاوت در ش  گرید  ي کیشد.  يم  تیدر آنها رعا
  ریها نداشت؛ اما امروز، رسانه، مدرابطه   تيو کمّ  تيفيکدر    يکرده است. در گذشته، رسانه دخالت چندان

 یشه در دوریبشر امروز، ر  يتياز مشکالت ترب   یاريدانست که بس  دیبا  نيهاست. همچنياز زندگ  یاريبس
  ش یفرزندان، افزا  نيب  ادیز  ياغلب فاصله سن دارد. اشتغال مادران و کاهش تعداد فرزندان و  عتياو از طب
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  ی از موارد  کند،ينم  ديتول  يرا در زندگ  ياتفاق  چيبه آنها، ه  یيکه عدم پاسخگو  هاي کاذب، در زندگ  یازهاين
  تيدر امر ترب  یریتصو  یهاگزاره  یهايژگیبه و  توجهلذا    اند.شده  يسبك زندگ   رييهستند که منجر به تغ

  یریتصو  یهااست؛ گزاره  حائز اهميت  اريکنند، بسينم  یرويپ  انسانگاه از قصد چيه  بدليل اینکه فرزندان 
  ی هامتفاوتند؛ چون گزاره  یگذارو مثبت در تأثير  يمنف  ی ریتصو  یهاهستند، گزاره  گذارتأثير  یهاگزاره  نياول

 یشتريتأثير به تکرار و زمان ب  یمثبت برا  یهاگزاره  يگذارند، وليبرخورد، اثر خود را م  نيدر اول  يمنف
 :Abbasi Valadi, 2017)  متفاوتند  زيها نارزشها و ضدّدر انتقال مفهوم ارزش  يتيترب  یهادارند. گزاره

بس   يافراد جامعه، رسالت ينیدر قبال باورها و اعتقادات د ، يرسانه مل  كیبه عنوان نيز   ون یزیتلو .(21-57
  ينید  . امروزه، فرائضندیکه کودکان، مخاطب خاص آن به شمار آ  يبر دوش دارد، مخصوصاً هنگام   ميعظ

با دقت    دیکه با تاس ياصل ،ينیمسموم ضدد غاتيموجود در جامعه به واسطه تبل یهاتيبا توجّه به حساس
 به آن پرداخته شود.   يو ظرافت خاص

راه  یارسانه  ون، یزیتلو    وجود  با  که  خانه  نترنتیا  يابياست  به  ماهواره  بهترو  هم  هنوز    له يوس  نیها، 
نشان   ران،یدر ا  ينید  يآموزش  ی هابرنامه  یمحتوا  ليحال، تحل  نیرود. با ايکننده مردم به شمار مسرگرم

در    ياندک  یهاتيبوده و خالق  ياغلب همان عناصر سنت   ،يارتباط  یها وهيو ش  اصردهنده آن است که عن
 (www.etrenamaz.ir) .ردیپذيصورت م كيالکترون یهااز رسانه ينید يآموزش نهيزم
 را مدّنظر قرار دهند: ر ینکات ز دیبا توجّه به تأثير فراوان رسانه بر مخاطبان عوامل رسانه با   
 . رديسازان گمدنظر برنامه يشناسها اصول روان برنامه ديدر تول -1   
 شود.   زيپره یمله مسائل اعتقادبا مسائل گوناگون از ج ي از برخورد سطح -2   
 در نظرگرفته شود.  يهر سن يشناخت یهایيبرنامه خاص، توانا ديبه صرف تول -3   
 مخاطبان احترام گذاشته شود.  صيبه قدرت درک و تشخ -4   
 ميارائه شود نه مستق ميمستقريبه صورت غ دیبا ياخالق یهااميپ -5   

 شناسان کودک و نوجوان و جوان و روان يتينظران ترباستفاده از کارشناسان و صاحب -6   
 متناسب با سن مخاطبان  يونیزیتلو یهابرنامه ديساخت و تول -7   

 سازاندر کنار برنامه ينیاستفاده از کارشناسان و صاحبنظران مسائل د  -8     
 ی  و تکرار یاشهي کل یهابرنامه  دياز ساخت و تول زيپره -9     
آموزش و پرورش است.    د،ینسل جد  ينید  تيترب  یساز برافرهنگ  ی هادستگاه  نیتراز مهم  ي دیگرکی   

ها  ارزش  نیشود عالقه به اياز ارکان آموزش و پرورش است، اما احساس م  يکی  ينید  تيامروزه گرچه ترب
از عوامل مهم   يکی به عنوان    یيو راهنما  یي در طول دوران ابتدا  حيصح  ينید  ت ياست. ترب  افتهیکاهش  

که    يهنگام  فرد است.  یاعتقاد  یباورها  تیو تقو  ينید  شهیو رشد اند  یرفتار  یهایاز ناهنجار  یريجلوگ
  دیاست که کودکان به عنوان نسل فردا با نیمنظور ا د،یآيم ان يسخن به م  حيصح ت يشدن ترب  نهیاز نهاد

 ی هافرزندان خود را بر روش  دی نباجامعه مشخص کنند.    یاهداف خود را در بستر نظام اعتقاد  و  يزندگ  ريمس
که اخالق و آداب   ستينچنين  آن    یاند. البته معناخلق شده  یگریزمان د  یآنها برا  رایز  ؛کرد  تيگذشته ترب

آن    شیبلکه معنا  نشود.ل  کدام از آنها را به فرزندان منتقچيفراموش کرده و ه  يرا به کل  ش یمثبت نسل خو

http://www.etrenamaz.ir/
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نسل و به صورت مو به مو، رفتار و کردارشان را مشابه رفتار و کردار  قاًيکه دق  د ينکن اراست که آنان را واد
دارد و در صورت   ازيخوان با زمان نو هم  دیجد  یهابه روش  دیبه نسل جد  ميقرار دهند. انتقال مفاه  گذشته
قرار   دینسل جد  يتوجه يمورد ب  يها به سادگدر آموزش، ارزش  يسنت  یهابر روش  ديو تاک  نادرستعمل  

  ی برا  ينیو زنگ درس د ينیشود. اکتفا کردن به صرف آموزش مسائل ديثمر ميو تمام تالش ب رديگيم
در لحظه لحظه حضور    دیاعتقادات و باورها با  نیا  ست،ين  يکاف  زين  ي معتقد به اصول اسالم  يساختن نسل

 شود. نهیها در وجود آنها نهادارزش نیها به آنها آموخته شود، تا اسه در کنار درسها در مدربچه
آن جهت جذب    دهیبه کار بست و از فا  ينید  تيترب  یتوان برايکه م  يمهم  اريبس  یاز راهکارها  ي کی   

  ی ها هست. کتاب  يهوش از کودک  نیا  تیفرزندان و تقو  یمند شد، توجه به هوش معنوفرزندان به نماز بهره
تواند  يم  یبه فرزندآور  ميتصم  ینوشته شده که از همان ابتدا  نیاستفاده والد  یبرا  نهيزم  نیدر ا  يمختلف
تا تولد و پس از تولد فرزندشان   یباردار ريباشد و آنها را در طول مس ریپذتيآگاه و مسئول نیوالد یراهنما
 یدستورات اسالم اقدام به فرزندآور  تیو رعا  يبا آگاه  نشانیکه والد  یافراد  يکند. تأمل در زندگ   يهمراه
است که نامشان در  يو واالمقام ستهیشا یهاانسان ،ينیوالد نيچن يگ کند که ثمره زندياند، ثابت منموده

  و حل  یرفتار سازگار ي در بردارنده نوع یهوش معنو اند. نوعانشان شدههم ی برا یي ثبت شده و الگو خیتار
شود و  يشامل م  ي جانيه  ،ياخالق  ،يمختلف شناخت  یهاطهيسطوح رشد را در ح  نیمسئله است که باالتر

کند. يم  یاری  ي رونيو ب  يدرون  يکپارچگی به    يابياطرافش و دست  یهادهیبا پد  يفرد را در جهت هماهنگ
ها،  اساس اعتقادات، ارزش  ني. همچنددار  مانیبه آنها اانسان  است که    ي موضوعات  یربنایز  یهوش معنو

  جاد،یا  ت،یها تقوساز فطرت انسانرشد هماهنگ و هم  یتوان گفت براياست. م  ياعمال و ساختار زندگ
 ينید  تيمطرح شده که هدف ترب  ،ينیبه احکام و دستورات د  يو التزام عمل  ينیشناخت و باور به معارف د

در   ازيمورد ن  یهاقادر است مهارت  یکند. هوش معنوتواند کمك  يم   اريبس  یمعنو  هوش است، پرورش  
  ، یدار  نید  یبرا  ي قيخود، حس عم  ي کند که افراد در زندگ  جادیا  یا  نه يافراد را ارتقا دهد، و زم  ينید  ت يترب

بتوانند در سا  ابندیدر  یو دلسوز  ينوع دوست  ،یمعنادار باال  تی و معنو  نید  هیو    ،یاريهوش  یبه سطوح 
 . ابندیدست  یرو تعادل فک يخودآگاه

 کودکان عبارت است از:  ينید ت يترب یدر راستا یپرورش هوش معنو یبرا يعمل یراهبردها   
 یمثال معنو  ك ی  اینمونه    یالگوها  جادیا  یتالش برا  ی،احساس تعهد در جهت پرورش هوش معنو   
  ، خوب از لحظات آموختن  یريگبهره  ،گرانیکردن آنها با د  ميضمن سه   ينید  دیشناخت باورها و عقای،  قو

کردن و پاداش دادن   ت یتقو  ،آنان ینشان دادن واکنش نسبت به آثار رفتارهاي، نید یداشتن توقع رفتارها
 . (Raqib and Najafi, 2001) ينیکردن هر روز اصول د یبندتیاولو ،کودک ينید یبه رفتارها

تواند  يمسائل جهت جذب فرزندان به نماز م نیتراز مهم يکیدر خانواده  ينید یباورها تيو تثب قيتعم   
به بار خواهند   ينید  تيباشخص  باثبات و  ی و اعتقاد در فرزندان، آنها فرد  مانیا  هيشنيپ  ميباشد؛ که با تحک

 عبارت است از:  رد،يقرار گ نیتواند مورد دقّت و استفاده والديم نهيزم نیکه در ا یيآمد. راهکارها
 ينید یعمل کردن به ارزش ها -   
 امامت معاد، نبوت و د،ياعتقاد به اصول توح -   
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 نیوالد قيعم یندارید -   
 ينید ت يترب  وهيدر ش یريگعدم سخت -   
 خواندن دعا  -   
ساز نهيمناسب الزم است که از زبان دل کمك گرفته و با »محبت« که زم  ينید  تيترب  یبرا  نیوالد   
و سخنانشان جلب   نیوالد یکه توجه فرزند به سو نیا  یشوند. برا دانياست وارد م ي اخالق -ينید تيترب

 . (Rahimi, 2003: 189) را با احترام بازگو کنند نمازها و نکات مثبت ارزش دیشود، نخست با
،  رنديکمك بگ  ميرمستقيغ  ان يالگو، ب  ي معرف  ن،يتلق  د،یتهد  ق، یعواطف، تشو  كیتحر  یهاوهيش  نیاز بهتر  و  
استفاده از اصل    و با  .رندياز فرد مطّلع و خوش برخورد کمك بگو    کنند.  دوریناسالم    یهاطيمح  از  دیبا

  نه یکنند(، هز  يجذاب معرف  یمنع کردند، در مقابل آن به او کار  یاگر جوان را از کار   يعنی)  ينیگزیجا
 یهادوره  یلقمه حالل در خانواده، برگزار  تیرعا  تيبه نوجوانان، اهم  ينیواجبات و فرائض د  ميکردن، تعل

است    نهيزم  نیدر ا  گرید  یبه نماز از راهکارها  زندانفر  حيجهت آموزش جذب صح  نیوالد  یبرا  یکاربرد
(Akbari, 2013: 63 ) . 

  یبر نماز خواندن نوجوانان و جوانان، برقرار  گذارو تأثير  يعموم  یاز روش ها  يک یدر نظر داشت که    دیبا   
امر نظارت داشته باشند؛ چون    نیبر ا  دیمدرسه با  نيو مسئول  نیباشد، که والديارتباط با دوستان آنها م

 یازهيانگ  جادیبند هستند، باعث ایپا  دشانیطور کامل به اصول و عقاه  با افراد مؤمن و سالم که ب  يدوست
  ي گذشتگان در مورد دوست  خیباشد. با توجه به تاري شخص م  یترک گناه و نماز خواندن برا  یمناسب برا

عبرت گرفت    دیبا  ز ين  يگرفته و گاهتوان از عملکرد آنان الگو  يها، مي دوست  نیو عواقب ا  ستیبا افراد ناشا
پدران و مادران مسئول و آگاه    نیتکرار نشود. بنابرا  يو تالش کرد تا رفتار و کردار اشتباه آنان در زندگ

 یهانداشته باشند. خانواده يباره نظارت نیتفاوت باشند و در ايفرزندانشان ب یو رفقا تان توانند به دوسينم
 ستیبه دوستان ناشا شیعلل گرا نیترنامناسب از مهم یهاطينادرست، مح يليفام یهادار، ارتباطمشکل

 . (Akbari, 2013: 25) است
 ن یترگذرد، و پس از خانواده مهميلحظات عمر فرزندان در مدرسه م  ن یدتريو مف  نیبهتر  نکه یبا توجه به ا   

.  رديقرار بگ  یشتريمورد توجه ب  دیبا  د،یآيو ... به شمار م  ينید  ،ياخالق  ،يعلم  تيرشد و ترب  یبستر برا
-از وقت دانش  یادیبخش ز  رایبوده؛ ز  ت ياهم  یدارا  شهيمدرسه به عنوان خانه دوم نوجوانان و جوانان هم

معلمان نقش   انيم ن یرود. و در ايبه شمار م  يتيو ترب يآموزش يطيآموزان را به خود اختصاص داده و مح 
آموزان داشته و  دانش  یرو  یيفرهنگ نماز در کالس تأثير بسزا  جیو ترو  غيتوانند با تبلي دارند و م  ياساس

 .ندیق نماینماز تشو یيبرپا یآنان را برا
تواند عالقمندی کودکان و نوجوانان را به نماز افزایش دهد، از جمله کاربرد شيوه های جذّاب و نو مي   

بشيوه و  مرنامهها  را که  برای جذب دانشيهایي  و  توان  تبليغ  از:  عبارتند  به کار گرفت،  نماز  به  آموزان 
تغافل آرایش ظاهر، تشکيل گروه، مسامحت و    . (Qaemi, 1997: 39-46)  دعوت، علني کردن مراسم، 
انجام و به کار بستن یك   زيبرای تثبيت و تنفيذ روحيات و باورهای به دست آمده در کودک و نوجوان ن
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توان به این موارد اشاره کرد: استفاده از لذّات کافي، ذکر  سری امور تأثيرگذار است که به عنوان نمونه مي
 متنوع. یهاگيری از برنامهها، دادن جوایز، استفاده از هنر، بهرهداستان

-يژگیو  یدارا  يستیآموزان بابر دانش  شانیرگذاخود و با توجّه به تأثير  گاهیبه فراخور جا  زين  ينید  انيمرب   
 موفق باشند.  ينید تيباشند تا بتوانند در عرصه ترب  ریز یها
ها و مشکالت نسل نو به تناسب  . آگاهي و اطالع از اصول و فروع مذهب، شرایط زمان، نوع پرسش1   

 سن آنها.
 باید واقعي، راستين، و به دور از هرگونه تصنع و فریب باشد.   ي. ایمان و باور: ایمان مرب2ّ   
تر از نقش  . جنبه الگویي و عمل: در سنين کودکي و نوجواني، و باالتر نقش الگوها به مراتب سازنده3   

والد است.  مربّ  نیآموزش کالمي  عهد،    ينید  انيو  به  وفای  انصاف،  عدالت،  الگوی صداقت،  عنوان  به 
 ,Qaemi)  داشت  اهدگویي، وقار، متانت و ... نقش بسزائي در جذب افراد خوت، عيانخيرخواهي، صراح

1997: 78) . 
  یيآموزان به نماز دارد. راهکارهادر جذب دانش  ينقش مهمنيز  توجه داشت که شرکت در نماز جماعت    دیبا  

 :رنديآموزان به نماز جماعت به کار گتوانند جهت جذب دانشيکه مدارس م
 و ایجاد انگيزهکالمي و مادی و ترغيب تشویق  -   
 ارائه الگوهای مناسب    -   
 آموزان   ایجاد انس با دانش  -   
اخالق و باادب  ایجاد محيط و جو مناسب برای اقامه نماز شامل: مکان نماز، زمان نماز، ناظمين خوش  -   

 زيتم  یهاجذّاب و باعاطفه، وضوخانه و دستشوئي برخورد، باادب، تميز، زیبا،  و اهل نماز، امام جماعت خوش 
 و با تعداد مناسب(  

 آموزان تارک نماز پرهيز از تحقير و تنبيه دانش  -   
 آموزان، برقراری ارتباط با والدین  برجسته ساختن نکات مثبت دانش -   
 ارزش و احترام به افراد نمازگزار   -   
 استفاده از هنر در دعوت به نماز -   
 ادغام نماز ظهر و عصر و تسریع در اقامة نماز -   

 مختلف.  یهابه مناسبت  ينیمراسم د یبرگزار -   
 پرهيز از  بکارگيری زور و اجبار جهت شرکت در نماز جمعه -

با بررسي مؤلفه های تاثير پذیر در ترغيب فرزندان به نماز خواندن یافته ها حاکي از ان است که بين نماز 
با  خواندن فرزندا تربيت والدین   ،معلمان و رسانه با    3/46ن و تاثير  ارتباط و  بيشترین  درصد    40درصد 

 .کمترین ارتباط را دارد
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The practical solution to attract children toward prayer 

(Case study in Ardabil) 

 

 
2, Mahrokh Allahyari1Iran Soleimani 

 

     
Abstract 

Prayer is the highest manifestation of need, which has a wide relationship with various 

aspects of human life and has a great impact on individual and social life, and its 

conditions and etiquettes regulate and reform the whole system and human relations. 

In today's world, where cultural unrest has severely endangered the health and safety 

of many societies, so one of the cultural phenomena that has been considered by 

religious scholars today is the lack of motivation of young people to pray. Because 

prayer and reliance on the unseen help of God can save people from falling into the 

mire of sins. Therefore, achieving the effect of individual and social factors among 

students living in Ardabil and related variables has been the main purpose of this 

study. The present study by statistical and analytical methods with random sampling 

shows that: 41.7% friends, 44% individual attitude, 44% mosques and spiritual circles, 

40.3% teachers and school environment, 40% media and parents 3 / 46% related. 

Therefore, parents should be familiar with appropriate strategies to encourage their 

children to pray so that they can explain the philosophy of prayer and replace religious 

identity with a lack of motivation for religious commands . 

 
Keywords: Parents, children, prayers, strategies, attraction 

 

 

 
1 Ph.D in Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, faculty member of 

Islamic Azad University, Ardabil Branch 
2 Preacher of Ardabil Islamic Propaganda Office 


