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 اثرسنجی برنامه های فرهنگی)پیوست فرهنگی( بر نگرش دانش آموزان

 شهر تهران( 4و1)منطقه  

 

  2دزفولی زاده معصومی سادات ,  خدیجه  1برقعی مریم

 

 

  شمال،تهران تهران آزاد اجتماعی،دانشگاه علوم پژوهشگری ارشد کارشناس1_

 تهران ، شمال تهران آزاد اجتماعی،دانشگاه علوم شناسی مردم ارشد کارشناس2_

 :     ایمیل مسئول، نویسنده* 

 

 

فرا « امروز»مخاطبان نهاد آموزش و پرورش، کودکان و نوجوانانی هستند که آنچه را  :چکیده

در افکار و رفتار خویش متجلّی می سازند. در نتیجه، فعل و انفعاالت آموزشی و « فردا»می گیرند، 

نهادهای آموزشی  .های دور و نزدیک تأثیر می گذارد«فردا»بر چگونگی شکل گیری« امروز»تربیتی

دست و «تدوین و اجرای برنامه های راهبردی تحوّل آفرین»در اکثر کشورهای جهان با مسئله

مقاله حاضر با هدف اثرسنجی برنامه های  (.22: 1631)یونسکو،پنجه نرم می کنند

از  .نوشته شده است، در شهرتهران  ( مدارس بر نگرش دانش آموزان6فرهنگیفرهنگی)پیوست 

شاخص  74پرسشنامه شامل  ،روش پیمایش و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته انجام شده

جامعه آماری، دانش آموزان پیش دانشگاهی /. تایید گردید.7بود که پایایی آن با آلفای کرونباخ 

مدرسه  3دانش آموز در  681شهر تهران می باشد، حجم نمونه  4و1نطقه دبیرستان های پسرانه م

پیوست فرهنگی  تأثیر هدف اصلی تحقیق با روش نمونه گیری طبقه ای نامتناسب انتخاب گردید.

نگرش دانش آموزان، متغیر در اجرای برنامه های فرهنگی مدارس می باشد.  آموزش و پرورش

 در وابسته است که شامل)هویّت، نظم اجتماعی، سرمایه اجتماعی، اخالق، و عقالنیّت(می باشد.

نگرش در  مدارس برنامه های فرهنگیه نظر می رسد اجرای بفرضیه اصلی تحقیق آمده است که: 

بنابراین  .تحقیق را تأیید نمود اصلیداده های آماری فرضیه  دانش آموزان تفاوت معناداری دارد.

که با مدارسی  مجری برنامه های فرهنگی می باشنددر بین مدارسی که  نگرش دانش آموزان

 معناداری وجود دارد. مثبت و برنامه های فرهنگی در آنها کمتراست، تفاوت اجرای

سرمایه  برنامه های فرهنگی)پیوست فرهنگی(، مدارس، هویّت، نظم اجتماعی، واژگان کلیدی:

 اجتماعی، اخالق، عقالنیّت
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 مقدمه

نظام آموزش و پرورش خرده نظامی در نظام کالن اجتماعی است که از محیط های پیرامونی، تاثیر می پذیرد. و هیچ یک از 

نظام های اجتماعی به اندازه نظام آموزش و پرورش با تحول اجتماعی و فرهنگی پیوستگی ندارد، چرا که نظام آموزش و 

ولی بدون علم و فن، محقق نخواهد شد. به عالوه هیچ علم و فنی نیز بدون پرورش با انسان سروکار داشته و بی شک هیچ تح

درهمه نقاط دنیا نظام های آموزشی، برنامه عمل مشخصی برای درونی  نمی گردد.وجود انسان های فرهیخته و متفکّر تولید 

که در آن تالش می شود تا ظرفیت سازی و بازتولید ارزش ها دارند و خود را مقید به اجرای آن می کنند. مدرسه جایی است 

های انسانی و شکل گیری ذهنیت دانش آموزان دستکاری شود؛ چون آموزش و پرورش کوششی سنجیده برای تولید 

                                                                                                دانش،معرفت، ذهنیت یا هویّت است. در چنین نهادی است که مردم به )کسب خصایص اخالقی خاصی( ترغیب می شوند.

مهندسی فرهنگی، آموزش های رسمی را  با اهداف و محتوای مشخص و از قبل تعیین شده، آموزش کودکان، نوجوانان و 

را تشکیل می دهند ، ارزش ها، محور و هسته مرکزی فرهنگ کندو در جامعه نقش اساسی ایفا می  داردجوانان را بر عهده 

زیرا که ارزش های درونی شده در دوره های کودکی و نوجوانی زیر ساخت فکری و نگرش توسعه فرهنگی را تشکیل می دهند. 

باید پذیرفت که نهادهای تربیتی از جمله دستگاه آموزش و پرورش گام های نخستین و کلیدی را در جهت مهندسی فرهنگی 

با توجه به تغییر و تحوالت سریع و نیز فناوری های موجود رو به رشد، نوع نگرش، طرز تفکر و جامعه بر می دارند، امروزه 

تلقیات افراد و در نتیجه شیوه و سبک زندگی مردم دچار تغییر شده و به تبع آن، عناصر معنوی فرهنگ نیز تحت الشعاع قرار 

        گرفته است.

بنابراین ضروری است که موسسات فرهنگی و از جمله آموزش و پرورش وارد عمل شده و دانش آموزان را در عرصه هایی     

د، به گونه ایی که دانش آموزان در بررسی نچون نحوه بررسی و تشخیص ماهیت ارزش های اجتماعی و عقیدتی کمک نمای

ارزش های اجتماعی مطرح بر اساس موازین اعتقادی خود و قراردادی سایر ممالک ،تفاوت ماهوی و مرزهای مشخصی انواع 

                                           قائل شوند.

به عالوه در  دهند، ثبات و پایداری ارزشی را مبنا قرار ش آموزان جامعه ایرانی باید بتوانند در حوزه ارزش های اعتقادی،ناد     

حوزه ارزش های نسبی بر اساس پاالیش و باز آفرینی شخصی، بهترین ها را که متناسب با شرایط کنونی زمان و مکان آنان 

 است انتخاب و مالک عمل قرار دهند.

                سؤال تحقیق

 میزان تاثیرات برنامه های فرهنگی برنگرش دانش آموزان چه مقدار بوده است ؟-

                                                                     تحقیق :  هدف

 مدارستأثیر پیوست فرهنگی آموزش و پرورش در اجرای برنامه های فرهنگی -
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 پیشینه تحقیق:

 )مطالعه موردی: آموز دانش دختران فراغت اوقات های برنامه اثرسنجی "عنوان با( 1687)فاطمه سیده محبی، پژوهشی در

 دختر آموزان فراغت دانش اوقات برنامه اثربخشی ارزشیابی هدف با حاضر، پژوهش. است پرداخته "شمالی( خراسان استان

 آموزان دانش کلیه شامل جامعه آماری. است پانل شبه آزمایش طرح از استفاده با ارزشیابی اصلی، روش. است گردیده اجرا

 شمالی خراسان استان در 1687 تابستان فراغت اوقات برنامه در کننده شرکت متوسطه و راهنمایی تحصیلی مقاطع دختر

 یافته. است گرفته قرار تحلیل مورد ویلکاکسون معناداری آزمون تحت آمده بدست داده های. است نفر 286 نمونه حجم. است

انقالب  و )ره( خمینی امام های اندیشه با آشنایی نشاط، و شادابی اجتماعی، مشارکت دینداری، میزان که دهد می نشان ها

 اوقات برنامه گفت توان می که طوری است داشته تفاوت برنامه اجرای از بعد و قبل در دختر آموزان دانش میان در اسالمی

 (1687)محبی،.است مثبت نیز تاثیر این جهت. است بوده اثربخش فراغت

 مسئله اهمیت این از حاکی ومدارس، زندگی در عبادت لزوم و اخالقی و مذهبی تربیت به مربوط کشور از خارج پژوهش های

 را زمینه این در حل های کارآمد راه ضرورت و داشته دینی و تربیتی،اخالقی آینده بر مروری (1993)هایس مثال، است. برای

 (1992) پارتیج راستا، همین در. کرده است تأکید ها برنامه این اجرای برای مؤثر خدمات عرضه بر است. وی نموده مطرح

 و خصوصی سازمانهای ها، و خانواده است الزم در مدارس گروهی های عبادت دادن انجام برای که است نموده تأکید امر براین

 نباشد. تحمیلی مسئله باشند و این داشته مشارکت مسئولیت این اجرای در عمومی

 چارچوب نظری

 است التقاطی صرفا، یا و است برخوردار ای ویژه و حیات ازروح و دارد شخصیت و اصالت آیا که بشناسیم را فرهنگ اینکه برای

 جهت فرهنگ، آن بر حاکم های انگیزه است الزم است، های پیشیناستمرارفرهنگ  و ادامه احیانا و دیگر فرهنگ های از

 دانند می ویژه و خاص فرهنگ نوعی را اسالمی فرهنگ بگیریم. نظر زیر را آن عناصر برجسته همچنین و رشد آهنگ وحرکت،

 کرده و رشد زنده سلول یک مانند خود به مخصوص مشخصات سلسله یک و خاص روح یک با جهان، میان فرهنگ های در که

 سیمایی و با چهره جدید موجودی صورت به و کرده جذب خود در غیره و ایرانی و هندی و یونانی از را دیگر فرهنگ های

 تمدن بزرگترین ردیف در تمدن اسالمی تمدن، و فرهنگ تاریخ محققان اعتراف به و کند می بروز و ظهور خود، به مخصوص

 (.14-12: 1688)مطهری،است بشری های فرهنگ و ها

 باورها مجموعه مفهوم به فرهنگ بدیهی است: فرمایند می اسالمی فرهنگ مفهوم در اسالمی انقالب بنیانگذار و راحل)ره( امام

 تقوای و استعدادها از سرشار که ای جامعه سوی به ما را تا باشد؛ اصیل اسالم شناخت اساس بر باید رسوم و آداب و ها ارزش و

 (.1627 خمینی)ره(،مهرماه )امامکند راهنمایی است اجتماعی عدالت و انسانی

 و نمودها آن ساختن منعکس و پذیرش فرهنگ، از مقصود: فرمایند می اینگونه فرهنگ تعریف در نیز جعفری)ره( تقی محمّد

 هر شئون و نمودها همه . البتهدباش نمی کنند، می تبعیت جبری از قوانین و داشته طبیعی منشاء کامال که بشری ت هایفعالیّ
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 و عینی واقعیات آمیزی رنگ فرهنگ بنابراین. شود آمیزی رنگ تواند می قوم آن باخصوصیات فرهنگی بشری اقوام از یک

 به هنر و اخالق که ها، گیری هدف و رسوم و عقاید و ها آرمان از مقداری با (جامعه هر)زندگی و شئون ت هافعالیّ توجیه

 را قوانین حقوقی حتی و تابو اخالق و علم و بینی جهان از خاص برداشت و مذهب و آزادی کیفیت و کمیت و معنای عمومی،

 (.143: 1631)جعفری،شود می نامیده بخشد می خاصی کیفیت

   : فرمایند می چنین فرهنگ مفهوم در ای اللّه خامنه آیت

 ارکان و مصالح...و قومی و بومی های خصلت ملّی، مواریث اجتماعی، آداب است، عقاید،... و فرهنگی از: مظاهر فرهنگ اعم    

 یا حوصله و صبر یا ایستادگی، و حرکت یا خمودی، و رکود را به ملّت یک که عاملی .است ملّت یک فرهنگ دهنده تشکیل

 تولیدی وفعالیت تحرک به دیگران مقابل در عزّت و غرور احساس یا دیگران، درمقابل ذلّت اظهار یا حوصلگی بی و پرخاشگری

 یک از جمعی تعریف ویژه محصول تعریف همین با است، فرهنگ، ملّی کند، فرهنگ می خمودی تحریک و بیگارگی به یا

 در ای خامنه اللّه آیت )بیاناتاست جامعه یک هویّت دهنده تشکیل و تحوالت و حرکات همه در موثر خودش و جامعه است

 هم با سیستمی تعامل یک در بایست می که است اصلی جزء دو دارای فرهنگ معتقدند .(1672وروحانیون تبریز، علما با دیدار

 تشکیل دهنده اصل و ب( باطن و اینها امثال و خط و زبان مانند فرهنگی الف( مظاهر از عبارتند جزء دو این قرارداشته باشند.

   .قومی و بومی خصلّت های ملّی، موارث اجتماعی، آداب عقاید،: مثل ملّی فرهنگ پیکره

 جزوفرهنگ که هم جامعه است. رفتارهای جامعه یک یا فرد یک اخالقیّات و عقاید همان رهنگ،ه ی فعمد بخش         

 می هم رفتارها شامل زیادی موارد در فرهنگ ی مقوله... است عقاید همان از ی برخاسته است، ملّت یک فرهنگ و عمومی

 نیز و عالم، حقایق و واقعیات از انسانی هر تلقّی و برداشت و عقیده از است عبارت فرهنگ ی ریشه و اساس لیکن شود،

                                                                                                 (.1679فرهنگی، انقالب عالی شورای اعضای با دیدار در ای خامنه اللّه آیت بیانات)ملّی و اجتماعی خلقیّات و فردی خلقیّات

 مقابل در آن را متشکل اجزاء و کنیم تصویر را کشور مطلوب فرهنگی وضع ما .است الزم فرهنگی مهندسی ی نقشه یک

 مدت این در که به آنجاهائی دارد؛ بیشتر مراقبت به احتیاج کجاها دارد، اولویت کجاها ببینیم بعد کنیم، ترسیم خودمان

 این، .کنیم توجه اینها به دارد، الزم گذاری بیشتری سرمایه جاهائی یک کنیم؛ دنبال را مسئله و برسیم مانده، باقی عنه مغفول

 انقالب عالی شورای اعضای )دیدار «است تر سخت علمی ی جامع نقشه از است؛ سختی کار خب، که است؛ فرهنگی مهندسی

                                        (.18/8/1681انقالب، رهبر با فرهنگی

 به چند درزیر که است آمده آشکار و نمایان بسیار رهبری معظّم مقام بیانات در فرهنگی مهندسی ضرورت و اهمیّت       

 که کنیم مشخص است. یعنی کشور فرهنگ مهندسی اول درجه در ما تکالیف مهمترین از یکی :کنیم می اشاره آنها از مورد

 جامعه و ها انسانودر درون  است فرهنگ اسمش که بخشی کیفیت و درونی عظیم حرکت و عمومی ملّی، فرهنگ فرهنگ

 فرهنگ شود؟ رفع باید چیست؟ چگونه اش نواقص و اشکاالت کدامست؟ هدف فرهنگ باشد؟ باید چگونه آید، می بوجود

 عالی شورای اعضای با )دیدارکند تصویر را که این ها است الزم ای کجاست؟مجموعه معارضاتش و ها کدامست؟کندی موجود

                 (1686رهبر، با فرهنگی انقالب
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 تعیین جامعه، نواقص فرهنگ و اشکاالت درک ملّی، فرهنگ تکامل و راه ها ترسیم یعنی کشور فرهنگ کالن مهندسی          

 صحیح مراقبت و صیانت و پرشتاب فرهنگی و صحیح حرکت به دهی جهت و سازی زمینه نواقص، این رفع کلی حل های راه

      .ملّی فرهنگ از

 عمرانی حتما یک های ومالی؛ طرح پولی های اقتصادی؛ طرح های طرح ...شود می تنظیم درکشور که هائی طرح در     

 را الزم وآن کنند آن عمل به که باشند ملزم وهمه شوراست مصوبه فرهنگی پیوست آن. باشد داشته وجود فرهنگی پیوست

 (.1683رهبر، با فرهنگی انقالب عالی شورای اعضای با )دیداراالجرا بشمارند

 کشور فرهنگی مهندسی اصلی قرارگاه عنوان به فرهنگی انقالب عالی شورای فرهنگی مهندسی تخصصی کمیته که تعریفی در

 و آداب ها، ارزش اساسی، مفروضات و باورها از ای واره نظام فرهنگ" :است آمده اند، داده فرهنگ ارائه مقوله از

 شکل و جهت را جامعه مناسبات و رفتار ادراکات، که است مصنوعات و ونمادها ودیرپا  دار ریشه رفتاری الگوهای

 .(1688)دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی، "سازد می را آن هویّت و دهد می

 جامعه : برای فرهنگی پیوست فوائد و آثار

 نخبگان و که مدیران صورتی در اسالمی های ارزش و اعتقادات سمت به جامعه نخبگان و مدیران فکری تحوالت هدایت

 که دارد این به نیاز شود می که انجام کاری هر که معنی بدین باشند داشته امور همه برای فرهنگی پیوست دید دارای جامعه

 صورت بدین دارد، افراد اسالمی ارزش های و در اعتقادات تاثیراتی چه که این یعنی شود سنجیده آن اعتقادی و دینی ابعاد

                                                                                                                      .شوند می هدایت اسالمی و ارزش های اعتقادات سمت به جامعه نخبگان و مدیران تفکر

 امور به پیوست فرهنگی نگاه دارای مدارس مدیران که صورتی در آموزان دانش مختلف ابعاد پیشرفت در تعادل عدم کاهش

 دینی، اعتقادی، ابعاد در و پیشرفت نبوده و رشد دارای علمی بعد در فقط آموزان دانش تا شود می باعث باشند آموزان دانش

 .باشند پیشرفت و رشد دارای نیز...  و هنری فرهنگی،

 و نخبگان در جامعه؛ فرهنگی پیوست سازی گفتمان با فرهنگی تهاجم به نسبت جامعه مدیران و نخبگان حساسیت افزایش

 مناسب های العمل عکس تری برای دقیق ریزی برنامه و داشته بیشتری دقت فرهنگی تهاجم با مقابله برای جامعه مدیران

 (.36: 1681)بنیانیان،دهند می انجام آن با مقابله برای

    هویّت1:

یت در لغت به معنای هوّ .( 2228: 4معین: ج)یت یعنی آنچه موجب شناسایی شخص باشددر فرهنگ معین آمده است: هوّ

   (.1232عمید: ص )شودوجود است و از ترکیب هو ساخته می شخصیت، ذات، هستی و

        

 Identity.1                                                                                                                                         
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گوناگون هم دارد که شامل ابعاد اجتماعی، تاریخی، جغرافیایی، سیاسی، دینی، ی در کنار عناصر سازنده ی خود، ابعاد هویت ملّ

)تاجیک، ددار را خود خاص اهمیت ملّی، هویت تشخص و تکوین در ابعاد، این از  فرهنگی، زبان و ادبیات می شود. هر یک

میان نظریات اصالت جامعه یا ت جمعی را در چارچوب جامعه و امت جست وجو می نماید. وی از مطهری هویّ (.62: 1679

                                                              (.29ب:  1672)مطهری، فرد و هم جامعه تأکید دارد فرد، نظریه ای را قبول دارد که در آن هم به اصالت

روشنفکران مذهبی است، که بر دو مؤلفه ی ی ایرانی، مطهری در زمره ی علما و ت ملّدر میان گرایش های مختلف هویّ

ی با تعاریف رایج محافل علمی تفاوت ت ملّی تأکید دارد. در نظر استاد مطهری، تعریف و ماهیت هویّت ملّاسالمی و ایرانی هویّ

در قالب  ی تأکید دارد و بقیه عناصر رات ملّبارزی دارد. ایشان بر اهمیت و نقش مذهب به عنوان اصیل ترین عنصر در هویّ

 گرایش با ایرانیان دیدگاه مطهری،از .ت می دهد؛ پس در نظر وی عناصر غیردینی نقش ثانوی دارنددینی و مذهبی معنا و هویّ

ت گذشته ی خود را از حفظ کرده اند، با جذب تعالیم متعالی و روح بخش اسالم، و با بهره گیری این که هویّ ضمن اسالم، به

ت ایرانی، به نگ ایرانی، به بارور کردن فرهنگ و تمدن اسالمی پرداختند و توانستند با تحکیم هویّاز ویژگی های اخالقی فره

 .ت دینی خود نیز معنای جدیدی بدهندهویّ

 :1اخالق

ای را گویند که مقتضی سهولت صدور فعل، بدون تفکر و تأمل اخالق در لغت، جمع خلق است و خلق، ملکه

دیگر و با ی افراد خانواده با یکعلم اخالق علمی است که در آن، از تهذیب نفس و چگونگی رابطه .(31ص1683،طوسی)است

      .شودجامعه بحث می

 :)ره( علم اخالق عبارت است ازبه نظر عالمه طباطبایی   

کند؛ ملکاتی که مربوط به قوای نباتی و حیوانی و انسانی اوست. و هدف این است که انسانی بحث می ی ملکاتفنّی که درباره

ی خواهد معلوم کند که کدام یک از ملکات نفسانی انسان، خوب و نیک و مایهفضایل را از رذایل جدا سازد؛ یعنی این علم می

قص اوست تا آدمی بعد از شناسایی آنها، خود را با فضایل آراسته ی نکمال و فضیلت اوست و چه ملکاتی، بد و رذیله و مایه

 (.638، ص 1المیزان، ج )سازد و از رذایل فاصله گیرد

Ethics.1 

ای است که گانهی آن خصایص، قوای سهاز نگاه ایشان هر چند که اوصاف اخالقی متکثر و متعدّدند، اما سرچشمه و منشأ همه

ی قوّه د:کنعلوم عملی است؛ علومی که تمام رفتار و اعمال آدمی به آن علوم برگشت میمحرّک نفس انسانی برای کسب 

ی ی افعال آدمی یا از قبیل جلب منفعت است، مثل خوردن و نوشیدن و پوشیدن )قوهشهویه، غضبیه و عاقله؛ زیرا همه

ی غضبیه( و یا برای تصوّر و تصدیق است )قوهی شهویه( و یا از قبیل دفع ضرر است، مانند دفاع از جان و مال و آبرو )قوه

شود که این قوای ناطقه(. ذات و جوهر آدمی معجونی از این سه قوّه است. اوصاف اخالقی، زمانی در وجودش نهادینه می

 . گانه تعدیل گردند؛ یعنی نه به سمت افراط کشیده شوند و نه به سمت تفریطسه
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ان و مصلحان اجتماعی،فساد اخالقی و رفتاری و ساز تکذیب حق و مقابله با پیامبراز دیدگاه قرآن کریم، پدیده اتراف، زمینه

های اصیل،  هایی برای مقابله با آن ارائه کرده است: تقویت باورها و ارزشاز این رو، شیوه هاست؛ ها و تمدن نابودی فرهنگ

  .(14-12: 1679)حسینی، زدگیراف و رفاهسو دوریِ خواص از ا برقراری عدالت اجتماعی،

 از پرهیز و انتخاب خوبی عمر تمام در کرد، عادت بدی و خوبی شناختن به زندگی آغاز از که کسی»معتقد است که:  کارل     

 و دروغگویی و شکنی پرهیزد، وعهد می نیز بدی از کند می دوری آتش از که طور همان و بود خواهد آسان او برای بدی،

 « آید می ممکن غیر ممنوع، بلکه اعمالی تنها نه او نظر در خیانت

                                                                          :1سرمایه اجتماعی

 را اجتماعی سرمایة پاتنام،. اند نموده ارائه اجتماعی سرمایة از را متفاوتی تعاریف اجتماعی، علوم پردازان نظریه           

 امکانات تسهیل و ایجاد با توانند می که داند می قابلیت اطمینان و اعتماد متقابل، ارتباط اجتماعی، های شبکه شامل

 و جامعه، درون جمعی و فردی های کنش کنندة تسهیل را آن کلمن، بهبود بخشند. را جامعه کارآیی هماهنگ،

                                                                                   .اهداف مشترک می داند به دستیابی منظور به یکدیگر با افراد کردن کار برای جامعه افراد های فوکویاما،توانایی

گذاری در روابط اجتماعی است که با بازده مورد انتظار تعریف اجتماعی در یک معنای عام، نوعی سرمایهسرمایه 

                                 (.3: 1677،تنهایی)شودمی

 را تسهیل کنش شود که دگرگون ایشیوه افراد به میان روابط د کهآیبه وجود می خود هنگامی نوبه به اجتماعی سرمایه      

 کند. می

Social capital.1 

یابد. می تجسم  ،است کرده و پرورش( کسب فرد )آموزش که ها و دانشی و در مهارت است ملموس کامالً فیزیکی سرمایه

 تفعالیّ انسانی و سرمایه فیزیکی یابد. سرمایهمی افراد، تجسم میان است، زیرا در روابط محسوس کمتر از این اجتماعی سرمایه

                                                                                                              (.422: 1677 ،)کلمن کند.می عمل آن نیز همانند اجتماعی د و سرمایهکننمی را تسهیل تولیدی

های متنوعی دارد: سرمایه اقتصادی )ثروت(، سرمایه فرهنگی )صالحیت، دانش(، سرمایه یر بوردیو سرمایه شکلبه نظر پی

 اند داده نشان ها بررسی (.198: 1688سیدمن، )نمادین )افتخار، پرستیژ( و سرمایه اجتماعی )پیوندهای اجتماعی و اعتماد( 

 با لذا گردد، سبب را رفتاری و اجتماعی مشکالت کاهش تواند، زمینة می اجتماعی ةسرمای به نوجوانان و جوانان دسترسی که

 خطر اجتماعی و های آسیب میزان از توان می تیمی کار و اجتماعی های مهارت اجتماعی، زمینة تعامالت آوردن فراهم

 آورد.فراهم  را ها ن آ سالمت ارتقاء و تحصیلی پیشرفت موجبات و کاست آنان در پذیری
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               :1نظم اجتماعی

نظم اجتماعی به معنای اطاعت تمامی اعضای یک جامعه از هنجارها،  واژه نظم به معنای آرایش، ترتیب و توالی است،        

 .فرهنگ علوم اجتماعی ، آلن بیرو(تشکیل می دهند) ها و قوانینی است که اساس قوام جامعه را ارزش

داند. به نظر او انسان هابز ایجاد و بقاء جامعه و نظم اجتماعی را برمحور قرارداد اجتماعی می (؛1379-1288:) 2توماس هابز

اصل رقابت است اما از بر باشد بنابراین روابط انسانی مبتنیموجودی خودخواه است و صرفا به ارضای امیال فردی عالقمند می

ها با یکدیگر حل نهایی آن است که انسانپذیر باشد راهومرج در جامعه امکانتواند با وجود هرجطرفی ارضای امیال فردی نمی

وجود آورند. این قرارداد اساس ایجاد نظم اجتماعی در جامعه است. در ضمن برای آوازه شده و یک قرارداد اجتماعی را بههم

ای که بر روابط بین افراد نظارت دارد( الزم غرضانهقرارداد اجتماعی مورد توافق یک قدرت شهریاری )یک قدرت بیاجرای 

 .(12، ص1688ورسلی، )است که از این قرارداد اجتماعی حراست کند

 

 

Social system.1 

Thomas Hobbes.2 

 

 هستند هاارزش این و هستیم روبرو افراد به اساسی هایارزش انتقال نامبه ایمساله با جامعه در ما ؛1تالکوت پارسونزبه اعتقاد  

ای مجموعه قواعدی وجود دارد که آنچه را که هر اند. در هر جامعهکنند و در بقاء نظم سهیممی تعیین را افراد عمل کیفیت که

ها را او معتقد است که افراد هنجارها و ارزش .گویندمی "هنجار"کند به این مجموعه قواعد فرد بایستی انجام دهد تعیین می

دهد. در واقع های روزمره را افزایش میبینی در فعالیتها و هنجارها قدرت پیشارزش 2شدهکنند. این مدل درونیدرونی می

خاطر ترس از تنبیه همراه با انحراف، های مورد انتظار دیگران عمل کنند، در واقع بهکنند به شیوهزمانی که مردم سعی می

وجود ی عمل کنند که در جریان انتظارات متقابل مردم بهاها و الگوهای استقرار یافتهبینند تا براساس شیوهبرخود الزم می

 .(76-74ورسلی، پیتر؛ پیشین، ص)آمده و ادامه یافته است

در حقیقت مساله اساسی نظریه تحلیل کنش پارسونز، مسئله نظم اجتماعی است. پارسونز چهار شکل کارکردی عام را برای هر 

های فرهنگی. پارسونز اق با محیط، دستیابی به هدف، انسجام و حفظ انگارهنماید: انطبنظام اجتماعی در هر سطحی مطرح می

بیند. او حل مسئله نظم را در وهله اول منوط به تنظیم هنجاری مشکل اساسی نظم اجتماعی را عمدتا در بعد انسجامی می

شود و در وهله دوم گی میسر میروابط بین واحدها بر مبنای اصول مشترک ارزشی که از طریق نهادینه شدن اجتماعی و فرهن

 .                                                          (14-12، ص1672چلبی، )داندکردن فرهنگ، ممکن میتنظیم هنجاری درون واحدی از طریق درونی
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      :3عقالنیت

تر یابى روشمندانه به یک هدف کامالً مشخص و عملى از طریق محاسبه هرچه دقیقدست»تواند به معناى عقالنیت مى    

     (.296: 1674)وبر،باشد« مدیریت منظم»و یا صرفا « وسایل رسیدن به هدف

      .چهار نوع عقالنیت از نظر ماکس وبر عبارتد از: عملى، نظرى، ذاتى و صورى 

هاى فردى و اجتماعى را براى تأمین منافع فردى با اى از زندگى است که فعالیتعقالنیت عملى )ابزارى یا فنى(: شیوه-

گیرد. ترین وسیله را در نظر مىلحاظ کند. این نوع عقالنیت براى رسیدن به اهداف عملى معین، مناسبگرایانه رویکردى عمل

هاى عادى خود، گوید: همه قشرهاى مختلف اجتماع در فعالیتمى وبرباشد. اظر به الگوى وسیله ـ هدف مىچنین عقالنیتى ن

                                                                             .ى و عقالنیت عملى دارندگرایش آشکار به تنظیم شیوه زندگى خود بر اساس منافع شخص

Talcott Parsons.1 

Internalization.2 

.6  Rationality 

است. تمام طبیعى از طریق ساختن مفاهیم انتزاعى عقالنیت نظرى: این عقالنیت در پى مهارکردن آگاهانه طبیعت و امور فوق-

اند. این نوع عقالنیت در هاى عقالنیت نظرىهاى فراگیر و فعالشان نشانهفرایندهاى انتزاعى مربوط به شناخت، در تمام صورت

کند که گرایش به این نوع هایى را ذکر مىگروه وبر دهد.هاى عقالنى خود را نشان مىنىبیهاى ارزشى یا جهانقالب نظام

دانان و نیز فیلسوفانى که در باب طبیعت و پرست، روحانیان اخالقى، راهبان و الهیاتجادوگران، رهبران مناسکعقالنیت دارند. 

بینى علمى هستند به تحقق عقالنیت اند، و نیز دانشمندانى که در پى عرضه جهانجامعه و امور ماوراءالطبیعه تأمّالتى داشته

نگر است. عقالنیت نظرى برخالف عقالنیت عملى که ناظر به وسیله ـ نیت کلکنند. این نوع عقالنیت، عقالنظرى کمک مى

هدف است، نشأت گرفته از نیاز فراطبیعى و برخاسته از سرشت متفکران و اندیشمندان است. انگیزه نهایى این افراد یافتن 

در پى یافتن معنایى معقول براى  هاست کههاى ماوراءالطبیعى انسانهاى اساسى و پرسشکننده براى پرسشهاى قانعپاسخ

                                   .زندگى هستند

کند، اما نه از باب محاسبه وسیله ـ قالنیت ذاتى )ارزشى(: عقالنیتى که رفتار آدمى را به سوى الگوى عملى هدایت مىع-

ن، این نوع عقالنیت قابلیت ذاتى انسان در ارتباط با اصول ارزشى گیرد. بنابرایهدف، بلکه در ارتباط با اصول ارزشى صورت مى

هاى گیرند. نهادهاى اجتماعى، گروهاست. با این نوع عقالنیت، رویدادهاى جهان خارج مورد سنجش، داورى و گزینش قرار مى

 ها و اصول اخالقى بر اساس اصول ارزشى قابل تشخیص هستند. ها، تمدنسیاسى، فرهنگ
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عقالنیت صورى: محاسبه مبتنى بر عقالنیت وسیله ـ هدف با توجه به قوانین و مقرّرات عام را عقالنیت صورى گویند. در –

 . هاى شخصى افراد نیست، بلکه معطوف به مقرّرات عام استاینجا محاسبه معطوف به ویژگى

، عقالنیت در قلمرو دین، به وبر نظربه  .ها داردهاى مورد اعتقاد آدمعقالنیت یک چیز به معناى ذاتى آن، بستگى به ارزش   

هاى مسئله رستگارى است. از نظر وى، فرایند عقالنیت حلها در راهها و ابهامتناقضهاى جادویى و رفع معناى حذف جنبه

گیرد، تاحدى بستگى به جایگاهى هایى که این فرایند در پیش مىهاى گوناگونى را در پیش گیرد. جهتممکن است جهت

 (.221: 1677)همیلتون،دهددارد که قشر حامل افکار مذهبى در جامعه به خود اختصاص مى

 فرهنگ و آموزش و پرورش

 طور به و جامعه در اعم طور به دینی باورهای تثبیت و با توجه به مطالب فوق برداشتی که می توان داشت این است که، رشد

 بر توانند می مختلفی نهادهای است کشور مهم و اساسی مسائل از یکی آموزشی، نظام درون در دانش آموزان، مورد در اخص

 جمهوری در است، زیاد بسیار بین این در آموزشی مراکز اهمیت ولی باشند؛ داشته نقش دینی های ارزش کردن امردرونی

 و رشد اولیه مراحل زیرا شود می داده ای اهمیت ویژه دبیرستان، دوره در خصوص به دینی، تربیت و مدارس به ایران اسالمی

 دیگر زمان هر از بیش نیز ما. ماند می باقی پایدار عمر تمام گاهی برای و شود می تثبیت نوجوانی دوران در شخصیت تکوین

 و جوانان میان در خداجویانه رفتار و مذهبی احساس تقویت و پرورش روش های مؤثرترین درباره اندیشه و تفکر نیازمند

 دهد می اختصاص خود به را نوجوان وقت از بسیاری ساعات که هایی مکان از یکی هستیم. واضح است کشورمان نوجوانان

بپردازند،  نوجوان باورهای تثبیت به که شوند داده شکل طوری تربیتی مربیان و مدیران ،مدرسه محیط در اگر است، مدرسه

 وی، معنویات روح تشنه کردن سیراب و رشد مسیر در نوجوان کنند. هدایت می نوجوان خداجوی روح اعتالی به بزرگی کمک

 . است مدارس اهداف از یکی

 دور نه چندان ای آینده در آنها که دارد اهمیت جهت این از آموزان دانش در آن تقویت و اخالقی و دینی تربیت بر کیدأت      

 در نیز آیندگان که بود توان امیدوار می بیفتد اتفاق درست تربیت، این اگر و گرفت خواهند عهده به را جامعه اداره مسئولیت

 عمل جامه بزرگ هدف این به تواند ها می ارزش کردن درونی این باره، باشند. در موفق بعد نسل به ها، ارزش آن انتقال

 دانش در اسالمی های ارزش کردن درونی اهمیت و شخصی شود وجدان از جزئی که است این کردن درونی از بپوشاند. مقصود

 صورت به آموزان دانش باشد، داشته وجود اجبار و زور که تا مادامی نگردد درونی ها ارزش این اگر که است این آموزان

 را خود اعتقادی بی کنند، اختیار و آزادی احساس که وقت هر اما کنند؛ اظهار وفاداری می ها ارزش این به نسبت ظاهری

                                                                                                    شود. می جامعه در...و نفاق ظاهرسازی، و چاپلوسی تملق، روحیه ترویج سبب امر این و می دهند نشان ها ارزش این به نسبت

 نظام در تحوّل بنیادین برنامه تا است شده داده اجازه دولت به کماکان، (1691)کشور توسعه پنجم ساله پنج برنامه قانون در

 قرآن های آموزه از منبعث ارزش های از الهام با برنامه نماید. این اعمال موضوعه قوانین چارچوب در را پرورش کشور و آموزش

 ایران، اسالمی جمهوری اساسی قانون باالدستی که شامل:  اسناد و السّالم، علیهم بیت اهل و ()ص اکرم پیامبر سنت و

 (1682-1683)بیانات رهبری،، و رهبر انقالب(266)صحیفه نور،(ره)امام خمینی حضرت اسالمی انقالب کبیر رهبر رهنمودهای

 با و است شده تدوین و تهیّه آموزشی نظام تحوّل کلی سیاست های و کشور علمی جامع نقشه ، بیست ساله انداز چشم سند
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 رهنامة نظام و عمومی رسمی تربیت و تعلیم فلسفة تربیت، و تعلیم فلسفة شامل) پرورش و آموزش ملّی سند نظریمبانی 

 دبیرخانه) باشد آنها می در مندرج مضامین به مستند و سازگار ( ایران اسالمی جمهوری در عمومی رسمی تربیت و تعلیم

 مراتب تحقق از جلوه ای و آموزشی نظام اصلی رکن مدرسه بنیادین تحوّل برنامه در  (.1689 پرورش، و آموزش عالی شورای

 و آموزان دانش توسط موقعیت اصالح و درک ساز زمینه تربیتی، و تعلّیمی های فرصت و عرضة خدمات کانون طیّبه، حیات

 مدرسه محلّی ایران اسالمی جمهوری مقدّس نظام در. است اسالمی معیار نظام اساس بر آنان هوّیت پیوسته و تعالی تکوین

 اسالمی ارزش های مبتنی بر و آموزان دانش برای عمومی و رسمی تربیت و تعلیم نظام نبایدهای و بایدها عرضه برای مناسب

 و اسوه ای، هدایتی معنوی، از نقش برگرفته نیز و کریم قرآن های آموزه از ملهم ش ها ارز این .شود می محسوب ملی و

 جامعه)انتظار و مهدوّیت بنیادین های آموزه ویژه به )ع(معصومین ائمه و ( س) زهرا فاطمه حضرت و (ص)اکرم پیامبر تربیتی

 ای اسوه و کننده هدایت معلم مدرسه در .است فقیه والیت و اساسی قانون ،( )رهخمینی  امام عملی و نظری میراث و (مهدوی

 و تربیت و تعلیم فرایند در فرهنگی و اجتماعی اخالقی، سیاسی، عبادی، اعتقادی، گوناگون های زمینه در بصیر و امین

 .شود می محسوب عمومی رسمی و تربیت تعلیم نظام های مأموریت تحقق در عنصر مؤثرترین

 فرضیه های تحقیق

 فرضیه اصلی:

                                                                                                                  معناداری دارد.نگرش دانش آموزان تفاوت در  مدارس )اجرا شده و اجرا نشده(برنامه های فرهنگی به نظر می رسد-

            فرضیه های فرعی:

ا نکرده به نظر می رسد نگرش دانش آموزان به هویّت در مدارسی که برنامه های فرهنگی اجرا کرده اند و مدارسی که اجر-1

 اند تفاوت معناداری دارد.                             

در مدارسی که برنامه های فرهنگی اجرا کرده اند و مدارسی که به نظر می رسد نگرش دانش آموزان به سرمایه اجتماعی  -2

                                  اجرا نکرده اند تفاوت معناداری دارد.

جرا نکرده به نظر می رسد نگرش دانش آموزان به اخالق در مدارسی که برنامه های فرهنگی اجرا کرده اند و مدارسی که ا -6

                                                                      اند تفاوت معناداری دارد.

به نظر می رسد نگرش دانش آموزان به نظم اجتماعی در مدارسی که برنامه های فرهنگی اجرا کرده اند و مدارسی که اجرا  -4

                                                              نکرده اند تفاوت معناداری دارد.

به نظر می رسد نگرش دانش آموزان به عقالنیّت در مدارسی که برنامه های فرهنگی اجرا کرده اند و مدارسی که اجرا  -2

 نکرده اند تفاوت معناداری دارد.
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 روش شناسی

 :روش تحقیق 

روش آن تطبیقی، و از نوع تحقیق کمّی می باشد. در این پژوهش ابتدا به مرور این تحقیق از حیث هدف یک تحقیق کاربردی، 

)نظام نامه ی ادبیات موجود در این حوزه پرداخته و با استفاده ازمصاحبه عمیق با نظر نخبگان و مطالعه اسناد باالدستی

ول بنیادین در نظام پیوست فرهنگی، نقشه جامع علمی کشور، نقشه ی مهندسی فرهنگی کشور، مبانی نظری تح

تعلیم و تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسالمی ایران، شاخص های تدوین شده فرهنگی کارگروه پیوست 

 .         به انتخاب شاخص های فرهنگی پرداخته شده استفرهنگی( 

تحقیق پیمایشی است و واحد مشاهده آن فرد، واحد تحلیل مدارس، سطح تحلیل میانه تحقیق حاضر از لحاظ روش، یک        

بررسی 1696واقعیت را در یک برهه زمانی یعنی در نیمه دوم سال  ،ظ معیار زمان یک تحقیق مقطعی استحااز ل می باشد.

     بزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته است.امی کند. 

 جامعه آماری، حجم نمونه:  

که تعداد دانش آموزان این  این شهر می باشد. 1و  4جامعه آماری تحقیق شامل دانش آموزان پسر متوسطه در منطقه       

نفراست. روش نمونه گیری به صورت طبقه ای نا متناسب استفاده شده است.که با استفاده   18311پایه تحصیلی در مدارس 

  دانش آموز به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. 681خطا، %2از فرمول کوکران ومحاسبه 

 : 1اعتبار اعتبار و پایایی وسیله اندازه گیری

به معنی آن است که آیا ابزار انتخاب شده برای سنجش موضوع مورد نظر مناسب است و آن را می سنجدیا نه، یا به عبارتی 

حد خصیصه مورد نظر را می سنجد، بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه گیری نمی توان به دقت  دیگر ابزار اندازه گیری تا چه

داده های حاصل از آن اطمینان داشت، ابزار اندازه گیری یک خصیصه ویژه دارای اعتبار می باشد در حالی که برای سنجش 

 (.2: 1682)ازکیا، همان خصیصه بر روی جامعه دیگر از هیچگونه اعتباری برخوردار نباشد

1.Validity 

و به رفع نقائص و اشکاالت آن پرداخته شد تا از  گرفتقرار  داوراندر این تحقیق بعد از تدوین سئواالت پرسشنامه در اختیار  

 الزم برخوردار باشد.اعتبار 

                                                                                                 (.1692: 421)نوروزی،اندازه گیریعبارت است از: میزان ثبات رفتار)نتایج(یک معیار یا همان ابزار اصطالح پایایی : 1پایایی

شاخص بود که پایایی آن با آلفای کرونباخ  74تایید پایایی پرسشنامه به وسیله آلفای کرونباخ صورت گرفت، پرسشنامه شامل 

 /. تایید گردید.7
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 ها:ها و ابزار تجزیه و تحلیل دادهروش

به تجزیه و تحلیل آماری از انواع  شده استجمع آوری اطالعاتی که به صورت پیمایشی توسط پرسشنامه ها  با استفاده از

 ه است.استفاده شد و جدول توافقی و آزمون فریدمن  T. در این پژوهش از آزمون پرداخته شدتوصیفی و استنباطی 

 توصیفی یافته های

دانش آموز از دبیرستانهای غیر دولتی برگزیده شدند. که  191دانش آموز از دبیرستانهای دولتی و  191 ویژگی مدارس:-1

                                                                                      دانش آموز غیر انتفاعی می باشند. %21دانش آموز دولتی و  %21یافته های توصیفی از ویژگی های جمعیتی نمونه در مدارس 

این مدارس حجم  %21که  است،یافته های توصیفی نشان دهنده این  اجرای برنامه های فرهنگی)پیوست فرهنگی(: -2

                                                                                                           .اجرای برنامه های فرهنگی می باشند کمتر و یا فاقدمدارس  %21نمونه برنامه های فرهنگی اجرا شده و 

               متغیر وابسته هویّت:    -3

در مقابل،  می باشد)کم و خیلی کم( میزان هویت در آنها درصد از پاسخگویان 18 :که یافته های توصیفی نشان می دهد      

از  درصد از پاسخگویان)زیاد و بسیار زیاد( 21.3، و گزارش شده استحد متوسط دردرصد(  31.3بیش از نیمی از پاسخگویان )

 درصد می باشد. 91.73هویّت  متغیر . میانگین نمره به دست آمده از میزانبرخوردارند میزان هویت

 

1.Reliability 

    متغیر سرمایه اجتماعی:  -4

سرمایه اجتماعی در آنها)کم و خیلی کم(  متغیر درصد از پاسخگویان میزان 66.7یافته های توصیفی نشان می دهد که:       

درصد از پاسخگویان)زیاد و خیلی زیاد( از سرمایه  19.2درصد از پاسخگویان در حد متوسط است و  47می باشد، در حالیکه 

                                                           درصد می باشد. 28.38 سرمایه اجتماعی در پاسخگویان متغیر از میزان میانگین نمره به دست آمده اجتماعی برخوردارند.

          متغیر وابسته اخالق: -2

خگویان میزان اخالق در آنها)کم و درصد از پاس 62.3یافته های توصیفی به دست آمده حکایت از این دارد که:  با توجه به      

درصد از پاسخگویان به  19می باشند و درصد از پاسخگویان در حد متوسط  48در صورتیکه،  ،خیلی کم( بیان شده است

.                                                                   درصد می باشد 23.81از میزان متغیر اخالقمیانگین نمره به دست آمده مقدار)زیاد و خیلی زیاد( از اخالق برخوردارند. 

        متغیر وابسته نظم اجتماعی: -6

در آنها کم می باشد و در مقابل بیش  درصد از پاسخگویان میزان نظم اجتماعی 2.8یافته های توصیفی نشان می دهد که:       

درصد از پاسخگویان نظم اجنماعی در آنها زیاد  19 درصد( نظم اجتماعی حد متوسط گرفته اند و 72از نیمی از پاسخگویان) 

   درصد می باشد. 12.92 از میزان متغیر نظم اجتماعی میانگین نمره به دست آمده بوده است.
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       متغیر وابسته عقالنیّت: -7

درصد از پاسخگویان میزان عقالنیت در آنها)کم و  6ست آمده حکایت از این دارد که: با توجه به یافته های توصیفی به د   

درصد( از میزان عقالنیت)زیاد و بسیار زیاد( برخوردار  37خیلی کم( گزارش شده است، در مقابل،بیش از نیمی از پاسخگویان)

 71.23 از میزان متغیر عقالنیت ه به دست آمدهمیانگین نمر درصد از پاسخگویان در حد متوسط می باشند. 29.2می باشند و 

 درصد می باشد.

، و نتیجه ایی قرار گرفته شدآزمون  مورد (برنامه های فرهنگی اجرا شده و اجرا نشده در مدارس)  ،جدول توافقیبا توجه به 

فرهنگی در آنها اجرا شده است. درصد، از پاسخگویان مدارس غیردولتی، برنامه های 82 :که که به دست آمد بیانگر این بود

بین برنامه های بنابراین  شده، مدارس دولتی هستند.ن، از پاسخگویان که برنامه های فرهنگی در آنها اجرا درصد 12 حالیکهدر

 فرهنگی اجرا شده و مدارس غیر دولتی ، و بین برنامه های فرهنگی انجام نشده و مدارس دولتی رابطه معناداری وجود دارد.

 یافته های استنباطی:

 فرضیه اصلی:

                                                                                                              نگرش دانش آموزان تفاوت معناداری دارد.)اجرا شده و اجرا نشده( مدارس در برنامه های فرهنگی به نظر می رسد-

به عبارتی واریانس بین دو گروه همگن است.   Sig=0/62برابر است با   Levenسطح معناداری  %92نان در فاصله اطمی

می باشد، بنابراین در نگرش دانش آموزان به دو گروه که برنامه های فرهنگی   Sig=0/00با توجه به آزمون سطح معناداری 

که عالمت آن مثبت است، یعنی  میزان ارتقای نگرش در   T=3/74اجرا کرده اند و اجرا نکرده اند تفاوت معناداری دارد. 

گروه اوّل که برنامه های فرهنگی اجرا شده است بیش از گروه دوّم است که برنامه های فرهنگی اجرا نشده است، بنابراین 

 .تأیید می گردد 1H  فرضیه

 فرضیه فرعی اوّل:

سی که برنامه های فرهنگی اجرا کرده اند و مدارسی که اجرا نکرده اند به نظر می رسد نگرش دانش آموزان به هویّت در مدار

    تفاوت معناداری دارد.

به عبارتی واریانس بین دو گروه همگن   Sig=0/06برابر است با   Levenسطح معناداری  %92در فاصله اطمینان      

می باشد، بنابراین در نگرش دانش آموزان به هویّت در دو گروه که   Sig=0/00است. با توجه به آزمون سطح معناداری 

که عالمت آن مثبت است، یعنی  میزان   T=7/11برنامه های فرهنگی اجرا کرده اند و اجرا نکرده اند تفاوت معناداری دارد. 

تقای هویّت در گروه اوّل که برنامه های فرهنگی اجرا شده است بیش از گروه دوّم است که برنامه های فرهنگی اجرا نشده ار

 تأیید می گردد. 1H است، بنابراین فرضیه 
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 فرضیه فرعی دوّم:

اند و مدارسی که اجرا به نظر می رسد نگرش دانش آموزان به سرمایه اجتماعی در مدارسی که برنامه های فرهنگی اجرا کرده 

   نکرده اند تفاوت معناداری دارد.

به عبارتی واریانس بین دو گروه همگن   Sig=0/67برابر است با   Levenسطح معناداری  %92در فاصله اطمینان      

می باشد، بنابراین در نگرش دانش آموزان به سرمایه اجتماعی در دو   Sig=0/00است. با توجه به آزمون سطح معناداری 

که عالمت آن مثبت است، یعنی  T=2/86گروه که برنامه های فرهنگی اجرا کرده اند و اجرا نکرده اند تفاوت معناداری دارد. 

یش از گروه دوّم است که برنامه های میزان ارتقای سرمایه اجتماعی در گروه اوّل که برنامه های فرهنگی اجرا شده است ب

 تأیید می گردد. 1H فرهنگی اجرا نشده است، بنابراین فرضیه 

 فرضیه فرعی سوّم:

به نظر می رسد نگرش دانش آموزان به اخالق در مدارسی که برنامه های فرهنگی اجرا کرده اند و مدارسی که اجرا نکرده اند 

                                                                              تفاوت معناداری دارد.

به عبارتی واریانس بین دو گروه همگن است.   Sig=0/14برابر است با   Levenسطح معناداری  %92در فاصله اطمینان   

موزان به اخالق در دو گروه که برنامه می باشد، بنابراین در نگرش دانش آ  Sig=0/00با توجه به آزمون سطح معناداری 

که عالمت آن مثبت است، یعنی  میزان ارتقای T=5/23های فرهنگی اجرا کرده اند و اجرا نکرده اند تفاوت معناداری دارد. 

اخالق در گروه اوّل که برنامه های فرهنگی اجرا شده است بیش از گروه دوّم است که برنامه های فرهنگی اجرا نشده است، 

 تأیید می گردد. 1H بنابراین فرضیه 

 فرضیه  فرعی چهارم:

به نظر می رسد نگرش دانش آموزان به نظم اجتماعی در مدارسی که برنامه های فرهنگی اجرا کرده اند و مدارسی که اجرا 

                                                                       نکرده اند تفاوت معناداری دارد.

به عبارتی واریانس بین دو گروه همگن Sig=0/09برابر است با   Levenسطح معناداری  %92در فاصله اطمینان       

اجتماعی در دو   می باشد، بنابراین در نگرش دانش آموزان به نظم  Sig=0/00است. با توجه به آزمون سطح معناداری 

که عالمت آن مثبت است، یعنی  T=5/07گروه که برنامه های فرهنگی اجرا کرده اند و اجرا نکرده اند تفاوت معناداری دارد. 

میزان ارتقای نظم اجتماعی در گروه اوّل که برنامه های فرهنگی اجرا شده است بیش از گروه دوّم است که برنامه های 

 تأیید می گردد. 1H بنابراین فرضیه  فرهنگی اجرا نشده است،

 فرضیه فرعی پنجم:

به نظر می رسد نگرش دانش آموزان به عقالنیّت در مدارسی که برنامه های فرهنگی اجرا کرده اند و مدارسی که اجرا نکرده 

 .                                                               اند تفاوت معناداری دارد
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به عبارتی واریانس بین دو گروه همگن است. Sig=0/46برابر است با   Levenسطح معناداری  %92در فاصله اطمینان    

می باشد، بنابراین در نگرش دانش آموزان به عقالنیّت در دو گروه که برنامه   Sig=0/00با توجه به آزمون سطح معناداری 

که عالمت آن مثبت است، یعنی  میزان ارتقای T=3/68فاوت معناداری دارد. های فرهنگی اجرا کرده اند و اجرا نکرده اند ت

عقالنیّت در گروه اوّل که برنامه های فرهنگی اجرا شده است بیش از گروه دوّم است که برنامه های فرهنگی اجرا نشده است، 

 .تأیید می گردد 1H بنابراین فرضیه 

 آزمون فریدمن:

اجرا کننده برنامه های فرهنگی می باشند، می بایستی به اهمیّت قرار دادن مولفه هایی که  با توجه به این که، مدارسی که

سرمایه اجتماعی، اخالق، نظم اجتماعی، عقالنیّت بپردازند، در این  مربوط به نگرش دانش آموزان)متغیر وابسته( اعم از هویّت،

  تری می گیرند.راستا نیاز به اولویّت قرار دادن متغیرهایی است که نمره کم

 1/63می باشد و نظم اجتماعی  3/24 و هویّت 4/40بیشترین نمره که از متغیرها به دست آمد، مربوط متغیر عقالنیّت       

بنابراین مدارس، مجری  به ترتیب کمترین نمره را به خود اختصاص داده اند.  2/91 و اخالق 2/82  و سرمایه اجتماعی

نظم اجتماعی اهمیّت بیشتری بدهند، چرا که نمره  برنامه های فرهنگی می بایستی به متغیرهای اخالق، سرمایه اجتماعی،

 .به ترتیب به خود اختصاص داده اندکمتری را 

 :بحث و نتیجه گیری

 با که دارند تأکید اساسی مفهوم این بر پرورش و آموزش بنیادین تحول سند و کشور علمی جامع نقشه ساله، 21 انداز چشم

 توانا و دانا آموختگانی دانش که این به رسیدن برای و نمود آماده فردا زندگی برای را آموختگان دانش توان نمی سنتی مدارس

 هستیم، تربیت و تعلّیم های عرصه تمامی در تحول نیازمند تنها نه باشیم داشته المللی بین و داخلی های عرصه در متعّهد و

 .است اساسی تحول و تعریف باز نیازمند نیز مدرسه مفهوم بلکه

با توجه به یافته های استنباطی تحقیق، فرضیه اصلی که اجرای برنامه های فرهنگی در  نگرش دانش آموزان مدارس دولتی و 

که  ی) پیوست فرهنگی( در مدارس این دارد اجرای برنامه های فرهنگیغیردولتی تفاوت معناداری دارد، تأیید شد و حکایت از 

متفاوت می ی که اجرای برنامه های فرهنگی در آنها کم ویا فاقد آن بوده اند، مدارسو  مجری برنامه های فرهنگی بوده اند

باشد، و این تفاوت را میتوان از نگرش دانش آموزان مدارسی که مجری برنامه های فرهنگی بودن و مدارسی که اجرای برنامه 

های فرهنگی نقش کمتری داشته اند، دانست. از آنجایی که دانش آموزان آینده سازان کشور می باشند می بایستی عالوه بر 

رش وتربیت و خودشناسی ...توجه شود. همانطور که می دانیم این نسل آینده سازان کشور می افزایش علمشان، به فکر و نگ

وجه ت بهتر است کهایرانی تربیت شوند که بازخورد مثبتی در جامعه ایفا کنند.  _باشند و باید بر اساس فرهنگ اسالمی

ی که فارغ التحصیل می شوند و به بطن جامعه شود. این دانش آموزان هنگام بیشتری نسبت به مسائل تربیتی دانش آموزان 

اسالمی می شویم و زمانی در می یابیم که کمی دیر شده -راه می یابند در بعضی از آنها متوجه یک سری خالءهای فرهنگی

است زیرا هنگامی که  شخصیت آنها درآموزش و پرورش در  حال شکل گرفتن بود، از مسایل فرهنگی و تربیتی ایشان غافل 

 دیم.بو

http://www.jopbs.ir/
http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/


 152-144، ص 1316، تیر 1، جلد 52روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی، شماره 

ISSN: 1394-0041 
http://www.jopbs.ir 

 

 
www.ISEAS.ir                     پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir                    پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران 

www.ConferenceList.ir    پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران 

  

143 
 

1394-0041© 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution requires 

ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download. 

با توجه به یافته ها آنچه که تأثیر گذار بوده بر هویّت، سرمایه اجتماعی، اخالق، نظم اجتماعی، عقالنیّت دانش آموزان؛ برنامه 

های اجرا شده فرهنگی)پیوست فرهنگی( مدارس می باشد، در بعضی مدارس در برنامه ریزی آنها دستورالعمل فرهنگی تربیتی 

نجانده شده است و به مرحله اجرا رسیده اند و تأثیرات این برنامه ها را میتوان از روی نگرش دانش بر اساس اسناد باالدستی گ

  آموزان نسبت به متغیرهای پژوهش دانست.

وهش سعی بر آن شد که بعضی از این مدارس شناسایی شود وسپس بررسی شد که بر اساس اسناد باالدستی در این پژ   

با توجه به یکی از اهداف تحقیق در مدارسی که اجرا کننده برنامه های دستورالعمل های فرهنگی اجرا می شود. همچنین 

ت، نیاز است که به آنها توجه شود و مولفه هایی که نمره فرهنگی می باشند، مولفه هایی که مربوط به نگرش دانش آموزان اس

    کمتری می گیرند، در اولوّیت قرار بگیرند.

پیوست فرهنگی مدارس و تأثیر آن بر نگرش دانش آموزان می باشد و به لحاظ  تحقیق حاضر یک تحقیق جدید در زمینه     

 .پیشینه نظری و عملیاتی تاکنون تحقیقی در این زمینه کاری صورت نگرفته است
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