
  

 

  

  

  

  

  

  ی اسالم یاثربخش سبک زندگ يساز نهینهاد يراهکارها

  مدارس دوره متوسطه در

حسن نجفی
*

  

حسن ملکی
**  

  
  چکیده

 یسـبک زنـدگ  اثـربخش   سـازي  ینهنهاد يراهکارهاپژوهش حاضر با هدف شناسایی 

دوره متوسطه انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی  مدارسدر  یاسالم

ي هـا  دورهنفر از دبیران  364با رویکرد کاربردي بوده است. به کمک فرمول کوکران 

بــا روش تصــادفی  )1394-95شــهر قــم ( چهارگانــهاول و دوم متوســطه در نــواحی 

و نتایج پـژوهش   ه روا و پایا بودساخت محقق پرسشنامهانتخاب شدند. ابزار پژوهش، 

. نتایج پژوهش نشـان  شدي آمار توصیفی و استنباطی تحلیل ها شاخصبا استفاده از 

در  سـبک زنـدگی اسـالمی   چهارگانـه مـؤثر بـر     يراهکارهـا  رانیاز نظر دب. 1داد که: 

ــدارس،  ــد از:  م ــارت بودن ــب عب ــه ترتی ــاب ــا می (آموزشــ يراهکاره ــب  )،17/4 نیانگی

ــانگین فرهنگــ يراهکارهــا ــا می ــر يراهکارهــا )،56/3ی (ب ــانگین هن ــا می و  )62/2ي (ب

جز راهکارهاي آموزشی و پژوهشی در  هب . 2 )؛08/2 نیانگیبا می (پژوهش يراهکارها

(سـابقه،   یشـناخت  تیـ عوامل جمعسایر  از لحاظبین نظرات پاسخگویان  عامل جنسیت

  .نداردوجود  p > 01/0 در سطح  ي) تفاوت معنادارالتیسطح تحص ،یلیرشته تحص
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 مقدمه

ي آموزشـی در  هـا  نظـام هـاي   یـت اولوتـرین اهـداف و    یاساسـ ین و تر مهمیکی از 

دغدغـه  یژه آن دسته از کشورهایی که بـا رویکـرد دینـی،    و بهکشورهاي مختلف جهان، 

آموزان را به صفات و فضایل اخالقی، معنوي و ارزشی دارند،  اتصاف و آراستگی دانش

ـ   ینهزمتالش در جهت فراهم کردن  زنـدگی مطلـوب و    ةآمـوزش نحـو   رايهـاي الزم ب

، این تصور و برداشت اساسی وجـود دارد  درواقع؛ استسعادتمندانه یادگیرندگان خود 

هاي نظام آموزشی  یاستسي مرتبط با آداب زندگی، اهداف و ها برنامهاجراي  راهکه از 

 ،. بـر ایـن اسـاس   شـود   یمـ یر و عملی پذ امکاني اخالقی، معنوي و مذهبی ها حوزهدر 

هـاي   یژگـی وتوان گفت در نظام آموزش و پرورش جمهوري اسالمی ایران به سبب  یم

رخوردار است (امینی و اي ب یژهودیندارانه از جایگاه  اسالمی آن، حرکت در مسیر زیست

باید بر این نکته صحه گذاشت که در دوران فعلی و  ،). در واقع8، ص 1391همکاران، 

ـ  يا به اعتبار تعلق به جامعه در کشور ما، نظام تعلیم و تربیت ینـی)،  ب جهـان ( باورهـا ا ب

خـاص نقـش مهـم و کارآمـدي را در     و نظام ترجیحات رفتاري ) ایدئولوژي( ها ارزش

و چـه بـه صـورت برنامـه      2(چه به صورت برنامه آشکار 1ک زندگی اسالمیترویج سب

پدیـده   با وجـود ایـن،  . )6، ص1393فقیهی و همکاران، () بر عهده گرفته است 3ضمنی

هـا و   يناهنجـار و آثار و تبعات مختلـف آن و نیـز ورود و شـیوع انـواع      4شدن یجهان

که به عنوان  يامع بشري امروزي اخالقی، رفتاري، اجتماعی و فرهنگی در جوها بحران

تلقـی   21هاي مـادي و صـنعتی قـرن     یشرفتپنتایج و دستاوردهاي منفی و ناخوشایند 

مـداري در زنـدگی    یـن دیافته و نهادینه نسبت به ترویج  سازمان، ضرورت توجه شود یم

  ).66، ص1392ده است (مشکانی سبزواري و همکاران، کرافراد را دوچندان 

به عنوان یکی  ،فهم سبک زندگی اسالمیکه توان گفت  یمبا توجه به مطالب مذکور 

ین قلمروهـاي تربیتـی، نقـش اصـلی را در رونـد تحقـق شـکوفایی و کمـال         تر مهماز 

متربـی   راهشود تا از ایـن   یمو اصوالً تربیت مطلوب محسوب  کند یمآموزان ایفا  دانش

سبک زندگی اسـالمی کـه    ،). به بیان دیگر41، ص1391نیا،  خود را ربوبی سازد (رجبی

اعظم(ص)  امبریآن، تنها در وجود مقدس پ یو نمود عمل میآن در قرآن کر ينظر یمبان

در معناي وسیع و گسترده خود صرفاً محدود به مسائل  ،است افتهی(ع) تبلور یتب و اهل

                                                   
1. Islamic Life Style 
2. Explicit Curriculum  
3. Implicit Curriculum  
4. Globalization  
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در سـایر ابعـاد    شود، بلکه رفتـار و اندیشـه آدمـی را    اعتقادي، معنوي و یا اخالقی نمی

گیـرد و در یـک کلمـه     یمفرهنگی، سیاسی، اعتقادي، اجتماعی، عاطفی و هیجانی دربر

هـدف از   ،از این دیدگاه ).9ص، 1393، قانع فاضل(دهد  یمشخصیت انسان را پوشش 

یی است که ضمن اعتقاد و باور قلبی بـه اصـول   ها انسانسبک زندگی اسالمی پرورش 

موازین و دستورات آن، چه در عرصه فردي و چـه در عرصـه   اعتقادي اسالم، مطابق با 

، 1390 ،یکن ي؛ مهدو28، ص1391 ،یفی؛ شر6، ص1392(مصباح،  کننداجتماعی عمل 

. با توجه به چنین دیدگاهی است کـه در حـوزه تربیـت اسـالمی، پـرورش      )78ـ46ص

هاي مهم نظام آمـوزش و   یتاولوها و  یريگ جهتآموزان به عنوان یکی از  مؤمنانه دانش

  .  شود  یمپرورش مطرح 

شـریفی   موضـوع پـژوهش شـامل    يدر راسـتا  یداخلـ  يهـا  پژوهش یمطالعه برخ

نژاد و  سبحانی ؛»یاسالم یسبک زندگ يساز نهی(ع) در نهادتیب اهل يها روش« ،)1394(

از لحـاظ   ی دوره متوسـطه زنـدگ  وي دیـن  ها کتابمحتواي  لیتحل« ،)1394همکاران (

موحـدي   ؛»بر سوره مبارکه حجرات یمبتن یاسالم یسبک زندگیزان توجه به مباحث م

  ؛»یاسـالم  یسـبک زنـدگ   و نهادهاي فرهنگـی در تـرویج   ها سازمانوظایف « ،)1393(

 درسـی  يهـا  کتاب در اسالمی زندگی سبک يها مؤلفه محتواي تحلیل«، )1393نجفی (

 زاده و همکـاران  صـباحی  ؛»کـاربردي  پیشـنهادهاي  ارائـه منظـور   بـه  دانشگاهی عمومی

ي سبک زندگی اسالمی در برنامه درسی کتب ها مؤلفهبررسی میزان توجه به «، )1392(

ي هـا  مؤلفـه بررسی « ،)1392قربانی و همکاران ( ؛»یدالتألیف پایه ششم دوره دبستانجد

 نجفـی و همکـاران   ؛»ات مقـام معظـم رهبـري   نـ سبک زندگی اسالمی در اندیشـه و بیا 

سازي سبک زندگی اسالمی در نهاد خانواده، برگرفتـه از   راهکارهاي کاربردي« ،)1392(

 ،)1392فیضی ( ؛»سبک زندگی اسالمی و ابزار سنجش آن« ،)1392( کاویانی  ؛»احادیث

ــدگی اســالمی « ــر ســبک زن ــدي ب ــی و ســاجدي ( ؛»درآم ــر « ،)1392خطیب ــروري ب م

 اسـالمی  راهکارهـاي  و بنیادهـا « ،)1390( اسدیان ؛»ي سبک زندگی اسالمیها شاخص

ي تعلیمات دینـی، اجتمـاعی و   ها کتابمحتواي « ،)1384( کلبعلی ؛»درسی برنامه کردن

 ،»ي اسـالمی و ایرانـی  هـا  ارزش بـا آمـوزان   ادبیات فارسی در رابطه با آشناسازي دانش

مطالعـه   ،گـر ید يو از سو »اسالمی کردن برنامه آموزشی و تحصیلی« ،)1381( روزنانی

)، سـازمان بهداشـت   2014( 1هـایلر و هـایلر   مانند یصورت گرفته خارج يها هشپژو

                                                   
1. Hyler, E.  & Hyler, L. 
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)، بـات  2007( 5؛ گونتر4دنر)، دا2007(  3SAICسسهؤم)، 2008( 2)، تنیا2009( 1جهانی

 10)، هانت2005و همکاران ( 9)، جانسون2005( 8)، شوارتز2006( 7)، گلن2007( 6میکر

 نیا شتریآن است که ب انگریب) 2003( 13اندرمان؛ 12)، میدگلی2003( 11)، یونیسف2005(

جـامع در ارتبـاط بـا     یاند و تاکنون پژوهشـ  پرداختهسبک زندگی  یها به بررس پژوهش

 در مـدارس  یاسـالم  یسـبک زنـدگ  اثربخش  سازي ینهمؤثر بر نهاد يراهکارها یبررس

  است. رفتهیصورت نپذ

میـت آمـوزش سـبک    جایگـاه و اه  ةدهنـد  نشـان  ،مجموعه مطالب و مستندات فوق

نظـام   ،متناسب با ایـن جایگـاه  که زندگی اسالمی در تربیت رسمی است، بدیهی است 

خود را در راستاي  افتهی سازمانهاي منظم و  آموزش عمومی کشور باید تالش و فعالیت

ي سبک زنـدگی اسـالمی در   ها مؤلفهآموزش و درونی ساختن اهداف، مبادي، اصول و 

آن اسـت کـه بـا     یدر پپژوهش حاضر  ،. در این راستاکندآموزان طراحی و اجرا  دانش

اثربخش  يساز نهینهاد يراهکارها شناسایی«به  یو سوابق پژوهش ينظر یبه مبان توجه

  بپردازد. »دوره متوسطهدر مدارس  سبک زندگی اسالمی

  روش پژوهش

 ـ توصـیفی با توجه بـه ماهیـت و اهـداف پـژوهش روش پـژوهش حاضـر از نـوع        

ي اول و دوم متوسطه شهر قـم را  ها دورهتا نظرات دبیران رد پیمایشی است و تالش دا

 فیو توصـ  حیتشـر اثربخش سبک زنـدگی اسـالمی    يساز نهینهاد يراهکارهادر مورد 

بیـران  بـه دلیـل اینکـه بـه بررسـی نظـرات د       ،نیاست. همچن یفیاز نوع توصکند؛ پس 

  . باشد می. رویکرد پژوهش نیز کاربردي ایشی استهاي پیم ، از نوع پژوهشپردازد یم

                                                   
1  . Wotld Health Organization 
2. Tania, L. 
3. Science Applications International Corporation 
4. Darden, C. A. 
5. Gunter 
6. Batmaker, A. M. 
7. Glenn, W. 
8. Schwartz, S. 
9. Jonson 
10. Hunt, S. 
11. UNICEF 
12. Midgley, C. 
13. Anderman, E. L. 
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  جامعه و نمونه آماري پژوهش

قـم (دوره اول  شـهر  ي متوسطه اول و دوم ها دورهدبیران  همهشامل ، جامعه آماري

هاي دهم، یازدهم و دوازدهـم   هاي هفتم، هشتم و نهم و دوره دوم شامل پایه شامل پایه

نمونـه  . اسـت بـوده  نفـر   6384بالغ بـر  که بود  1394-95 یلیدر سال تحص ،باشند) می

نفـر بــرآورد   364محاسـبه و      فرمول پژوهش با استفاده از نیآماري ا

درصـد در نظـر گرفتـه     5سطح خطا که برابـر    برآورد نمونه،  n د که در این فرمولش

ا درصد برابر ب 95 سطح اطمینانمقدار احتمال نرمال استاندارد که با توجه به  zشود،  یم

96/1،  و  667/0انحراف معیار و  برابر ش برآورد پی  و برابر  دقت احتمالی مطلوب

باشـد. بـر ایـن اسـاس      یمي متناسب با حجم ا طبقهیري، گ نمونهبوده است. روش  1/0

هـر طبقـه،     نمونـه درصدهاي جامعه دبیـران دوره متوسـطه شـهر قـم، تعـداد       برحسب

مشخص و سپس به شیوه تصادفی، تعـداد نمونـه مـذکور از واحـدهاي آموزشـی دوره      

  متوسطه انتخاب شده است. 

  . جامعه و نمونه آماري پژوهش1جدول 

  

  نواحی

  نمونه آماري  جامعه آماري

  جمع  مرد  زن  جمع  مرد  زن

  78  37  41  1360  645  715  1ناحیه 

  104  53  51  1825  932  893  2ناحیه 

  96  48  48  1675  834  841  3ناحیه 

  86  39  47  1524  698  826  4ناحیه 

  364  177  187  6384  3109  3275  جمع

  گیري ابزار اندازه

ســاخته اســت. در راســتاي شناســایی  محقــق نامهپرسشــ، هــا دادهابــزار گــردآوري 

اثربخش سبک زنـدگی اسـالمی در مـدارس دوره متوسـطه و      يساز نهینهاد يراهکارها

ساخته براسـاس مطالعـه و بررسـی     ي مورد نیاز، پرسشنامه محققها دادهگردآوري  رايب

حـوزه   چهارمذکور شامل  نامهپرسشمبانی نظري و سوابق پژوهشی طراحی شده است. 

  باشد.  یم هیگو 32) و يهنر و یفرهنگ ،یپژوهش ،ی(آموزش
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و نظر متخصصان  ییمحتوا ،يصور ییاز روش روا ،1حصول اطمینان از روایی رايب

هنري) وشده (آموزشی، پژوهشی، فرهنگی  ي تعیینها که حوزه بیترت نیداستفاده شد. ب

علوم تربیتی و سبک زندگی اسالمی گـذارده    در عرصه صاحبنظراندراختیار گروهی از 

  شد. هیته نهایی پرسشنامهنظر آنها  پس از اعمال وو اصالح قرار گرفت  رییتغ که مورد

، 3پس از اجراي مقدماتی ،اول مرحلهدر  شد؛شنامه در دو مرحله بررسی پرس 2پایایی

 است،پایایی مناسب ابزار  دهنده نشانکه  شدتعیین  89/0آماري آلفاي کرونباخ به شیوة 

تعیین  92/0آماري آلفاي کرونباخ به روش  دوبارهسپس بعد از اجراي نهایی پرسشنامه 

  .استپایایی مناسب ابزار  دهنده نشاند که ش

   ها دادهي تجزیه و تحلیل ها روش

ي پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شـد. در  ها سؤالپاسخگویی به  رايب

ي عددي ها ارزشیري از گ بهرهي حاصله با ها پاسخسطح توصیفی، پس از ارائه فراوانی 

ي توصـیفی  هـا  آمـاره به و از ي حاصـل محاسـ  ها پاسخها، میانگین  یفراواناعطا شده به 

مناسب مثل فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار براي توصیف نتایج استفاده شد و 

 ـ آزمـون کولموگـوروف   راهدر سطح اسـتنباطی، ابتـدا نرمـال بـودن توزیـع نمـرات از       

ي آمـاري پارامتریـک   هـا  آزمونبررسی و با توجه به توزیع نرمال نمرات از  4اسمیرنوف

اي، تی مستقل، آزمون فریدمن، آزمون تحلیل واریانس در  نمونه ی تکطهمچون  مناسب

   د.شاستفاده  نسخه بیست Spss افزار نرممحیط 

  هاي پژوهش یافته

ي پژوهش به تفکیک در شش قسمت تشـریح  ها سؤالدر این قسمت، نتایج بررسی 

  .شده است

  

                                                   
1. Validity 
2. Reliability 
3. Pilot Study 
4. Kolmogorov- Smirnov 
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  نتایج سؤال اول پژوهش

اثربخش  يساز نهینهادآموزشی  يراهکارها ،از نظر دبیران دوره متوسطه :سؤال اول

  سبک زندگی اسالمی در مدارس به چه میزان مؤثرند؟ 

که در ادامه ابتدا  قرارگرفت پرسشنامهگویه در  نهدستیابی به پاسخ این سؤال،  رايب

  . شدنتایج توصیفی و سپس نتایج استنباطی بررسی 

نسبت  پاسخگویاني ارزیابی بند جمعا به کمک یک جدول، در اینج نتایج توصیفی:

  . شود بررسی میهاي این سؤال  به گویه

  

  هاي سؤال اول پژوهش نسبت به گویه پاسخگویاني ارزیابی بند جمع. 2جدول 
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ـ ) مربوط بـه گو 52/4بیشترین میانگین (، 2جدول  براساس  م،ی(طـرح مفـاه   یـک  هی

) و کمتـرین  یدرسـ  يهـا  در کتاب یاسالم یسبک زندگ يها و مؤلفه ریتصاو ق،یمصاد

انتخـاب   بـراي آموزان  دانش تیو هدا یی(راهنما هشت هی) مربوط به گو86/3میانگین (

 بر این باورنـد  انیدرصد از پاسخگو 2/8. است) یاسالم یبند به سبک زندگیدوستان پا

 انیدرصـد از پاسـخگو   6/14به میزان کم و خیلی کم مؤثرنـد.   یآموزش يراهکارهاکه 

 انیدرصـد از پاسـخگو   2/77متوسط مؤثرند.  زانیبه م یآموزش يراهکارهاکه معتقدند 

  به میزان زیاد و خیلی زیاد مؤثرند. یآموزش يراهکارهابر این باورند که 

 یآموزش يکارهاراه که معتقدند انی، پاسخگودهد ینشان م 5از  17/4وزنی  میانگین

  مؤثرند. ادیز زانیدر مدارس به م یاسالم یسبک زندگ سازي ینهنهاد

 ـ  نظر به اینکه نرمال بودن توزیع نمرات به کمک آزمون کالموگرف نتایج استنباطی:

ي استفاده ا نمونه  تک tي پارامتریک و در اینجا از آزمون ها آزموناز  ،دشید یأتاسمیرنف 

  کنیم. یم

  

  )m=3ي، مقایسه میانگین با میانگین فرضی (ا نمونه  تک t. نتایج آزمون 3جدول 

  

  سطح معناداري   درجه آزادي t  انحراف معیار  میانگین  میانگین فرضی

3  17/4  344/0  861/64  363  0005/0<  

 دهد که براساس تحلیل استنباطی، مقدار سطح معناداري برابـر  یمنتایج جدول نشان 

تفـاوت مشـاهده    رو، از این ؛است 01/0از  تر کوچکاست و چون این مقدار  >0005/0

، دیگـر درصـد معنـادار اسـت. بـه عبـارت       99شده از نظر آمـاري در سـطح اطمینـان    

در  یاسـالم  یسـبک زنـدگ   سـازي  ینهنهاد یآموزش يراهکارها که معتقدند پاسخگویان

  بیشتر از متوسط (زیاد) مؤثرند. مدارس به میزان

  پژوهش  دومال ؤس جینتا

اثربخش  يساز نهینهادپژوهشی  يراهکارهادبیران دوره متوسطه  از نظرسؤال دوم: 

  در مدارس به چه میزان مؤثرند؟  سبک زندگی اسالمی

قرار گرفت که در ادامـه   پرسشنامهگویه در  هفتدستیابی به پاسخ این سؤال،  رايب

  . شد ابتدا نتایج توصیفی و سپس نتایج استنباطی بررسی
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نسبت به  پاسخگویاني ارزیابی بند جمعدر اینجا به کمک یک جدول،  نتایج توصیفی:

  . شود بررسی میهاي این سؤال  گویه

  

  هاي سؤال دوم پژوهش  نسبت به گویه پاسخگویاني ارزیابی بند جمع. 4جدول 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 يبنـد  گـروه ( چهـارده ) مربـوط بـه گویـه    30/2بیشـترین میـانگین (   4طبق جدول 

سـبک   نـه یدر زم یکالسـ  یقـات یتحق يهـا  پروژه يواگذار و رانیآموزان توسط دب دانش

ارتبـاط  ( شـانزده ) مربـوط بـه گویـه    84/1( ) و کمترین میـانگین به آنها زندگی اسالمی

 قاتیتحق تیو هدا ییجهت راهنما سبک زندگی اسالمیحوزه  مدارس با پژوهشگران

 يراهکارهـا  کـه  معتقدندپاسخگویان  از درصد 7/66. است) نهیزم نیدر ا يآموز دانش

 بر این باورنـد کـه  پاسخگویان  درصد از 8/25مؤثرند.  کم به میزان کم و خیلی یشپژوه

 کـه  معتقدنـد  پاسـخگویان  درصد از 4/7ی به میزان متوسط مؤثرند. شپژوه يراهکارها

  زیاد و خیلی زیاد مؤثرند.به میزان  یشپژوه يراهکارها
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 يراهکارهـا دهد، پاسخگویان بر این باورند کـه   یمنشان   5از  08/2زنی میانگین و

  .مؤثرندبه میزان کم در مدارس  یاسالم یسبک زندگاثربخش  يساز نهینهادپژوهشی 

 ـ نظر به اینکه نرمال بودن توزیع نمرات به کمک آزمون کالموگرف نتایج استنباطی:

ي اسـتفاده  ا نمونه  تک tاینجا از آزمون ودري پارامتریک ها آزموناز  شد،ید یأتاسمیرنف 

  کنیم. یم

  
  )m=3ي، مقایسه میانگین با میانگین فرضی (ا نمونه  تک t. نتایج آزمون 5جدول 

  

  سطح معناداري  درجه آزادي t  انحراف معیار  میانگین  میانگین فرضی

3  08/2  457/0  601/38 -  363  0005/0<  

  

تحلیل استنباطی مقدار سطح معناداري برابـر  براساس که دهد  یمنتایج جدول نشان 

تفاوت مشاهده شده از  پساست،  01/0از  تر کوچکاست و چون این مقدار  >0005/0

 پاسـخگویان درصد معنـادار اسـت. بـه عبـارت بهتـر،       99نظر آماري در سطح اطمینان 

در  یاسـالم  یسـبک زنـدگ  اثـربخش   يسـاز  نـه ینهادپژوهشـی   يراهکارها که معتقدند

  .مؤثرندکمتر از متوسط (کم)  به میزان مدارس

  م پژوهش ونتایج سؤال س

اثـربخش   يساز نهینهادفرهنگی  يراهکارهادبیران دوره متوسطه  از نظرسؤال سوم: 

  در مدارس به چه میزان مؤثرند؟  سبک زندگی اسالمی

قرار گرفت که در ادامه ابتدا  پرسشنامهدستیابی به پاسخ این سؤال، نه گویه در  رايبـ 

  نتایج توصیفی و سپس نتایج استنباطی بررسی شد. 

نسبت  پاسخگویاني ارزیابی بند جمعدر اینجا به کمک یک جدول،  نتایج توصیفی:

  . شود بررسی میهاي این سؤال  یهگوبه 
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  هاي سؤال دوم پژوهش  نسبت به گویه پاسخگویاني ارزیابی بند جمع. 6جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

کـالس،   ينامگـذار ( هفـده ) مربوط بـه گویـه   91/3بیشترین میانگین ( 6طبق جدول

ی) و اسـالم  یسـبک زنـدگ   يهـا  مدارس به نام اسوه يها و کارگاه شگاهینمازخانه، آزما

ـ ید يبا مراجع و علما دارید( 24) مربوط به گویه 36/3کمترین میانگین ( بـه عنـوان    ین

 معتقدنـد پاسـخگویان   رصد ازد هفدهباشد.  یمی) اسالم یملموس سبک زندگ ينمادها

بـر   پاسخگویان درصد از 2/24مؤثرند.  کم به میزان کم و خیلیفرهنگی  يراهکارها که

 پاسخگویان درصد از 8/58به میزان متوسط مؤثرند.  فرهنگی يراهکارها این باورند که
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  زیاد و خیلی زیاد مؤثرند.به میزان  فرهنگی يراهکارها که معتقدند

 يراهکارهـا  بر این باورنـد کـه   انی، پاسخگودهد ینشان م 5از  65/3میانگین وزنی 

  مؤثرند. ادیز زانیدر مدارس به م یاسالم یسبک زندگاثربخش  يساز نهینهادفرهنگی 

 ـ نظر به اینکه نرمال بودن توزیع نمرات به کمک آزمون کالموگرفنتایج استنباطی: 

ي استفاده ا نمونه  تک tي پارامتریک و در اینجا از آزمون ها آزموناز  ،دشید یأت اسمیرنف

  کنیم. یم

  
  )m=3ي، مقایسه میانگین با میانگین فرضی (ا نمونه  تک t. نتایج آزمون 7جدول 

  

  سطح معناداري   درجه آزادي t  انحراف معیار  میانگین  میانگین فرضی

3  65/3  387/0  992/31  363  0005/0<  

  

 دهد که براساس تحلیل استنباطی مقدار سطح معناداري برابـر  یمنتایج جدول نشان 

تفاوت مشاهده شده از  پساست،  01/0از  تر کوچکاست و چون این مقدار  >0005/0

 پاسـخگویان درصد معنـادار اسـت. بـه عبـارت بهتـر،       99نظر آماري در سطح اطمینان 

در مدارس  یاسالم یسبک زندگاثربخش  يساز نهینهادفرهنگی  يراهکارها که معتقدند

  بیشتر از متوسط (زیاد) مؤثرند. به میزان

  نتایج سؤال چهارم پژوهش 

اثـربخش   يساز نهینهادهنري  يراهکارهادبیران دوره متوسطه  از نظرسؤال چهارم: 

  در مدارس به چه میزان مؤثرند؟  سبک زندگی اسالمی

قرار گرفت که در ادامـه   پرسشنامهگویه در  هفتدستیابی به پاسخ این سؤال، راي ب

  . شدابتدا نتایج توصیفی و سپس نتایج استنباطی بررسی 

نسبت  پاسخگویاني ارزیابی بند جمعدر اینجا به کمک یک جدول،  نتایج توصیفی:

  . شود میهاي این سؤال بررسی  به گویه
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  هاي سؤال چهارم پژوهش  نسبت به گویه پاسخگویاني ارزیابی بند جمع. 8جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هنرمندانـه   يفضاسـاز ( 26) مربوط به گویه 84/2بیشترین میانگین (  8طبق جدول 

ی) اسـالم  یسبک زندگ رامونیو کالم بزرگان پ ریتصاو ات،یروا ات،یمدارس با آ طیمح

 یهنرمندان عرصه سبک زندگدعوت از ( 31) مربوط به گویه 43/2و کمترین میانگین (

 درصـد از  2/46. اسـت ) آنهـا در مدرسـه   يگذاشـتن آثـار هنـر    شیو بـه نمـا   یاسالم

 درصد از 31مؤثرند.  کم به میزان کم و خیلی هنري يراهکارها که معتقدندپاسخگویان 

 درصد از 8/22به میزان متوسط مؤثرند.  هنري يراهکارها بر این باورند که پاسخگویان

  زیاد و خیلی زیاد مؤثرند.به میزان  هنري يراهکارها که معتقدند پاسخگویان

 يراهکارهـا دهد، پاسخگویان بر این باورنـد کـه    یمنشان  5از  62/2میانگین وزنی 

  به میزان متوسط مؤثرند.در مدارس  یاسالم یسبک زندگ اثربخش يساز نهینهادهنري 

رات بـه کمـک آزمـون    نظـر بـه اینکـه نرمـال بـودن توزیـع نمـ        تحلیل اسـتنباطی: 
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ي پارامتریک و در اینجا از آزمون ها آزموناز رو،  از این ؛دشاسمیرنف تأیید  ـ کالموگرف

t شود یمي استفاده ا نمونه  تک.  

  

  )m=  3ي، مقایسه میانگین با میانگین فرضی (ا نمونه  تک t. نتایج آزمون 9جدول 

  

  سطح معناداري   درجه آزادي t  انحراف معیار  میانگین  میانگین فرضی

3  62/2  449/0  040/16 -  363  0005/0<  

  

 دهد که براساس تحلیل استنباطی مقدار سطح معناداري برابـر  یمنتایج جدول نشان 

تفـاوت مشـاهده    رو، از این ؛است 01/0از  تر کوچکاست و چون این مقدار  >0005/0

درصـد معنـادار اسـت. بـه عبـارت بهتـر،        99شده از نظـر آمـاري در سـطح اطمینـان     

 یاسـالم  یسبک زندگاثربخش  يساز نهینهادهنري  يراهکارها که معتقدند پاسخگویان

  کمتر از متوسط مؤثرند. در مدارس به میزان

  نتایج سؤال پنجم پژوهش 

سـازي   ینـه نهادي میزان تأثیر هر یـک از راهکارهـاي فـوق بـر     بند رتبهسؤال پنجم: 

ی در مدارس براساس نظرات دبیران دوره متوسطه چگونه اسالم یسبک زندگاثربخش 

  است؟

ابتـدا نتـایج توصـیفی و     شـد کـه  این سؤال از آزمون فریدمن استفاده  براي بررسی 

  .آید میسپس نتایج استنباطی 
  

  مدارس دوره متوسطه در  یاسالم یسبک زندگاثربخش  سازي ینهنهاد . راهکارهاي10جدول 
  

 رتبه میانگین رتبه میانگین وزنی یاسالم یاثربخش سبک زندگسازي  راهکارهاي نهادینه

 1 84/3 17/4 راهکارهاي آموزشی

 2 07/3 65/3 راهکارهاي فرهنگی

 3 87/1 62/2 راهکارهاي هنري

 4 23/1 08/2 راهکارهاي پژوهشی

  

دهد. هر چقـدر میـانگین    یمي هر راهکار را نشان ها رتبهنتایج جدول فوق میانگین 

داراي  موزشـی آ راهکـار بنـابراین،  و  است مؤثرباشد، آن راهکار بیشتر  تر بزرگ ها رتبه

  .استیر) تأثداراي کمترین رتبه ( راهکار پژوهشییر) و تأثباالترین رتبه (
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آیـا بـین   «کنیم که  یمدر این قسمت به کمک آزمون فریدمن مشخص نتایج استنباطی: 

داري وجود  امعنتفاوت  سبک زندگی اسالمی سازي ینهنهادبر  مؤثر ي راهکارهايها رتبه

   »دارد یا خیر؟
  

  . خالصه اطالعات آزمون فریدمن11جدول 
  

  سطح معناداري   کاي اسکوئر درجه آزادي تعداد سؤال

اثربخش  يساز نهینهادراهکارهاي 

 یاسالم یسبک زندگ
364 3  220/915  0005/0<  

  

براساس تحلیل استنباطی، مقدار سطح معناداري برابـر   که دهد یمنتایج جدول نشان 

تفاوت مشاهده شـده  رو،  از این ؛است 01/0است و چون این مقدار کمتر از  >0005/0

از  اثربخش سبک زندگی اسـالمی  سازي ینهنهاد ي وزنی راهکارهايها رتبهبین میانگین 

ي هـا  رتبـه درصد معنادار است. به عبـارت بهتـر، بـین     99نظر آماري در سطح اطمینان 

یکسان نیست، بلکـه   ها رتبهمختلف تفاوت معناداري وجود دارد و میانگین  راهکارهاي

  ده در جدول قبلی است.آمبه ترتیب 

  ششم پژوهشسؤال نتایج 

یران دوره متوسطه در خصوص میزان تأثیر هر یک از آیا بین نظرات دب سؤال ششم:

 برحسـب در مـدارس   یاسـالم  یسبک زندگسازي اثربخش  ینهنهادراهکارهاي فوق بر 

متغیرهاي جنس، سابقه، رشته تحصیلی، سـطح تحصـیالت و ناحیـه آموزشـی تفـاوت      

  معناداري وجود دارد؟

ه استنباط و تعمیم پرداخته مطالب مربوط ب ارائهبه  تنهابا توجه به ماهیت این سؤال، 

ي پـژوهش ابتـدا بـا اسـتفاده از آزمـون      هـا  دادهتحلیـل اسـتنباطی    منظـور  بـه شـود.   یم

. هرچند با توجه بـه  شدیید تأاسمیرنف نرمال بودن توزیع نمرات حاصله  ـ کالموگروف

نفر) نرمال بودن توزیع نمرات محتمل بود. بـا توجـه    صدتعداد جامعه آماري (بیشتر از 

ماهیت سؤال براي متغیر دو ارزشی جنسیت از آزمون تی مستقل و بـراي متغیرهـاي   به 

چند ارزشی سابقه، رشـته تحصـیلی و سـطح تحصـیالت از آزمـون تحلیـل واریـانس        

  راهه استفاده شد.  یک
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  جنسیت .1

  هـا بـه   یانسواریک قسمت تساوي  دهد. در یمآزمون را نشان  جدول زیر نتایج دو

 ارائـه هـا یـا آزمـون تـی      یـانگین مکمک آزمون لوین و در قسمت دوم جدول تسـاوي  

  شود.  یم
  

  مستقل براي متغیر جنس t. نتایج آزمون 12جدول 

  

  آزمون  سؤال

آزمون لوین (تساوي 

  )ها انسیوار
  )ها نیانگیم(تساوي  tآزمون 

F Sig t df Sig (2-taild) 

  >0005/0  362  -763/3  006/0  718/7 ها انسیواربا فرض برابري   راهکار آموزشی. 1

  >0005/0  362  037/4  >0005/0  059/14 ها انسیواربا فرض برابري   . راهکار پژوهشی2

 132/0  362  -509/1  035/0  498/4 ها انسیواربا فرض برابري   . راهکار فرهنگی3

 520/0  362  644/0 909/0  013/0  ها انسیواربا فرض برابري   . راهکار هنري4

  

ي مرتبط بـا راهکارهـاي آموزشـی و پژوهشـی،     ها سؤالدر  12مطابق نتایج جدول 

اختالف مشاهده شده بین میـانگین مـردان و زنـان معنـادار اسـت، زیـرا مقـدار سـطح         

  .اند کردهناست؛ یعنی مردان و زنان نظرات یکسانی ابراز  05/0از  تر کوچکمعناداري 

ها برقرار است، زیـرا مقـدار    یانسواري سوم و چهارم، فرض تساوي ها سؤالاما در 

ها برابر هستند  یانسوارتوان گفت  یم ،یجهدرنتاست و  05/0از  تر بزرگسطح معناداري 

 ،بنـابراین  و ها نوشته شده اسـت  یانسواراطالعات آزمون با فرض برابري  رو، از این و

مقـدار سـطح معنـاداري     چـون دار نیسـت،  مشاهده شده بین میانگین مردان و زنان معنا

  . اند کردهیعنی مردان و زنان نظرات یکسانی ابراز  ؛است 05/0از  تر بزرگ

  سابقه .2

  دهد. یمنتایج آزمون تحلیل واریانس را نشان  13شماره جدول 
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  . نتایج تحلیل واریانس براي متغیر سابقه تدریس13جدول شماره 
  
  

  منبع تغییرات  سؤال
مجموع 

  مجذورات
df 

میانگین 

  مجذورات
F Sig 

  راهکار آموزشی . 1

  358/0  3  074/1  گروهی  بین

  360  922/41  یگروه درون  028/0  073/3
116/0  

  363  996/42  کل

  . راهکار پژوهشی2

  318/0  3  953/0  گروهی  بین

  360  733/74  یگروه درون  206/0  531/1
208/0  

  363  686/75  کل

  فرهنگی راهکار .3

  235/0  3  705/0  گروهی بین

  360  715/53  یگروه درون  195/0  575/1
149/0  

  363  421/54  کل

  . راهکار هنري4

  286/0  3  859/0  گروهی  بین

  360  199/72  یگروه درون  234/0  428/1
201/0  

  363  058/73  کل

  

 ریسابقه ز يدارایان در این عامل در چهار گروه پاسخگودر ابتدا باید متذکر شد که 

بنـدي شـدند. سـپس     یمسـال بـه بـاال تقسـ     22سال و  21تا  15سال،  14تا  7سال،  7

اطالعات به دست آمده توسط آزمون تحلیل واریانس محاسبه شد. براسـاس نتـایج، در   

اختالف مشاهده شده بین میانگین پاسخگویان با سابقه تـدریس مختلـف    ها سؤالتمام 

یعنی پاسـخگویان بـا    ؛است 01/0از  تر بزرگزیرا مقدار سطح معناداري  ،معنادار نیست

  .اند کردهي فوق نظرات یکسانی ارائه ها سؤالسابقه تدریس مختلف در 

  رشته تحصیلی .3

  دهد. یمرا نشان متغیر رشته تحصیلی تحلیل واریانس براي نتایج  14شماره جدول 
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  . نتایج تحلیل واریانس براي متغیر رشته تحصیلی14جدول شماره 

  

  منبع تغییرات  سؤال
مجموع 

  مجذورات
df 

میانگین 

  مجذورات
F Sig 

  . راهکار آموزشی1

  161/0  3  482/0  گروهی  بین

  360  514/42  یگروه درون  255/0  360/1
118/0  

  363  996/42  کل

  . راهکار پژوهشی2

  244/0  3  731/0  گروهی  بین

  360  955/74  یگروه درون  321/0  171/1
208/0  

  363  686/75  کل

  راهکار فرهنگی .3

  042/0  3  127/0  گروهی  بین

  360  294/54  یگروه درون  840/0  280/0
151/0  

  363  421/54  کل

  . راهکار هنري4

  275/0  3  826/0  گروهی  بین

  360  232/72  یگروه درون  251/0  372/1
201/0  

  363  058/73  کل

  

 ،یعلـوم انسـان   یلیرشـته تحصـ  یان در چهار پاسخگودر عامل رشته تحصیلی کلیه 

ي شدند. براساس نتایج آزمون تحلیل واریانس بند گروه و هنر یو مهندس یفن ه،یعلوم پا

ي تحصـیلی  هـا  رشتهیان با پاسخگواختالف مشاهده شده بین میانگین  ها سؤالدر تمام 

یعنـی   ؛اسـت  01/0از  تـر  بـزرگ زیـرا مقـدار سـطح معنـاداري      ،مختلف معنادار نیست

ي فـوق نظـرات یکسـانی ارائـه     هـا  سؤالي تحصیلی مختلف در ها رشتهپاسخگویان با 

  .اند کرده

  سطح تحصیالت .4

را نشـان  تحلیـل واریـانس بـراي متغیـر سـطح تحصـیالت       نتایج  15شماره جدول 

  دهد. یم
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  . نتایج تحلیل واریانس براي متغیر سطح تحصیالت15جدول شماره 
  

  منبع تغییرات  سؤال
مجموع 

  مجذورات
df 

میانگین 

  مجذورات
F Sig 

  راهکار آموزشی . 1

  103/0  3  308/0  گروهی  بین

  360  688/42  یگروه درون  459/0  866/0
119/0  

  363  996/42  کل

  . راهکار پژوهشی2

  069/0  3  207/0  گروهی   بین

  360  478/75  یگروه درون  804/0  330/0
210/0  

  363  686/75  کل

  راهکار فرهنگی .3

  145/0  3  435/0  گروهی  بین

  360  985/53  یگروه درون  408/0  967/0
150/0  

  363  421/54  کل

  . راهکار هنري4
  126/0  3  378/0  گروهی  بین

624/0  600/0  
  202/0  360  680/72  یگروه درون

  

 ،یکـاردان ی لیتحصـ  یان در چهـار سـطح  پاسـخگو در عامل سطح تحصیالت، کلیـه  

بندي شدند. براساس نتـایج آزمـون تحلیـل     گروه يدکتر وارشد  یکارشناس ،یکارشناس

یان بـا سـطح   پاسـخگو بـین میـانگین    شـده  مشـاهده اختالف  ها سؤالواریانس در تمام 

 ؛اسـت  05/0از  تـر  بزرگزیرا مقدار سطح معناداري  ،تحصیالت مختلف معنادار نیست

ي فوق نظرات یکسـانی ارائـه   ها سؤالیان با سطح تحصیالت مختلف در پاسخگویعنی 

  .اند هکرد

  يریگ جهینتبحث و 

ویژه و متناسب با نظام ها و اهداف  هاي تعلیم و تربیت درجوامع مختلف، آرمان نظام

هاي  ها و آرمان تأثیر ارزش د. تعلیم و تربیت اسالمی تحتنارزشی و اعتقادي خود را دار

بینی اسالمی، غایاتی مانند رشد و هدایت، طهـارت و حیـات طیبـه، تقـوا، قـرب       جهان

مزبـور هماهنـگ اسـت،     مـوارد که با  اهدافیاز جمله . رضوان، عبادت و عبودیت دارد

  باشد.  آموزشیگیري غالب  باید جهتکه است  بک زندگی مطلوب اسالمیشناخت س
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هاي معنوي  سازترین سرمایه از جمله ارزشمندترین و سرنوشت سبک زندگیفلسفۀ 

سازي براي انتقال مطلوب و  زمینهاست که باید ضمن صیانت از آن، اقدام به گسترش و 

، وظیفه واقعیتسازي این  نهادینه ، تالش برايدیدگاهمناسب به نسل جدید کرد. از این 

 کـه  ضـرورت  این. شودتوجه  بداندینی و الهی است که باید در حوزه تعلیم و تربیت 

 زمـانی  است، انسانی حیات در و سبک زندگی دینی فرهنگ جایگاه و نقش از برخاسته

 بدانیم؛ ها انسان الهی فطرت احیاي را نظام تعلیم و تربیت اصلی وظیفۀ که شود می تأکید

 از غفلت غبار کردن پاك و ها انسان فطرت کردن بیدار چنین نظامی، متولیان رسالتزیرا 

 متعـالی  فرهنـگ  بـه  او وگـرایش  ندک لمس زندگی در را خدا حضور انسان تاآنهاست 

  .دشو آشکار

 ،سازي سـبک زنـدگی اسـالمی    ینهنهاددر این مقاله ضمن توجه به نقش مدارس در 

 نظراز راهکارهاي چهارگانه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و هنري از  میزان تأثیر هر یک

 دبیران دوره متوسطه شهر قم بررسی و تحلیل شد. 

  :ي پژوهش نشان داد کهها سؤالنتایج حاصل از بررسی 

سـازي اثـربخش سـبک     ینـه نهاد) بـر  5از  17/4راهکارهاي آموزشی با میانگین ( .1

آمـاري در سـطح    نظـر  از. ایـن یافتـه   مؤثرنـد زندگی اسالمی در مدارس به میزان زیاد 

)، 1394نژاد و همکـاران (  ي سبحانیها پژوهشدرصد نیز معنادار و با نتایج  99اطمینان 

آنان نیز حوزه آموزش را به عنـوان   است، زیرا) همسو 1384) و کلبعلی (1393نجفی (

. از بـین  انـد  کـرده قلمرو پرداختن به آموزش سبک زنـدگی اسـالمی معرفـی     ینتر مهم

مربوط  يها و مؤلفه ریتصاو ق،یمصاد م،یطرح مفاه« ؛راهکارهاي احصاء شده به ترتیب

ـ نمودن از افراد مشـهور و مق  ادی« ،»یدرس يها در کتاب یاسالم یبه سبک زندگ بـه   دی

 یینقش الگو«، »کالس یدرس يحتوامتناسب با م سیتدر نیدر ح یاسالم یسبک زندگ

، »یاسـالم  یمدرسه و تطابق گفتار و کردار آنها بـا سـبک زنـدگ    ییو کادر اجرا رانیدب

 یو ارائـه آن در کـالس طـ    یاسالم یمرتبط با سبک زندگ یعمل يها تیمالحظه فعال«

بـه   ییپاسـخگو  يبـرا  رانیـ دب یعلمـ  ییتوانـا  شیافـزا «، »یلیتحصـ  شرفتیپ یابیارزش

ـ  «، »یاسـالم  یآموزان درباره سبک زنـدگ  دانش يها سؤال و خـاطرات   هـا  هانتقـال تجرب

 ریسـا  يبـه عنـوان الگـو بـرا     یاسـالم  یآموزان از مباحث مرتبط با سـبک زنـدگ   دانش

 و درك بـراي  آمـوزان  دانـش  تحلیلـی  تفکـر  پـرورش  بـر  مدارس تأکید«، »آموزان دانش
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مرتبط با  ینترنتیا يها تیسا آموزان با دانش يآشناساز« ،»اسالمی زندگی سبک پذیرش

آموزان جهت انتخاب دوستان  دانش تیو هدا ییراهنما«، »یاسالم یموضوع سبک زندگ

  در اولویت قرار گرفتند.  »یاسالم یبند به سبک زندگیپا

سـازي اثـربخش سـبک     ینـه نهاد) بـر  5از  08/2راهکارهاي پژوهشی با میانگین ( .2

. این یافته از نظر آماري در سطح اطمینان مؤثرند زندگی اسالمی در مدارس به میزان کم

، وي آشنایی است) همسو 1393هاي پژوهش موحدي ( درصد نیز معنادار و با یافته 99

آمـوزان بـه    کم دبیران با مبانی نظري و عملی پژوهش و ناتوانی آنان در هـدایت دانـش  

ه کـرد اهکارهـا معرفـی   تأثیر بودن این نوع از ر را از علل کم مند نظامي ها پژوهشسوي 

 دبیـران  توسط آموزان دانش بندي گروه«است. از بین راهکارهاي احصاء شده به ترتیب؛ 

، »آنهـا  بـه  اسـالمی  زنـدگی  سـبک  زمینـه  در کالسـی  تحقیقاتی هاي پروژه واگذاري و

ـ  مـدارس  کتابخانـه  در اسـالمی  زندگی سبک منابع سازي غنی«  پـژوهش  تسـهیل  رايب

 زنـدگی  سـبک  محوریـت  بـا  نشـریه  توزیـع  و تهیـه  امکان سازي فراهم«، »آموزي دانش

 سازي زمینه جهت وپاسخ پرسش جلسات تشکیل«، »مدرسه آموزان دانش توسط اسالمی

 هاي ازکتابخانه بازدید«، »اسالمی زندگی سبک به گرایش وموانع عوامل درحوزه پژوهش

، »حوزه این در پژوهش به آموزان دانش ترغیب هدف با اسالمی زندگی سبک تخصصی

 سـبک  مختلـف  ابعـاد  در آثـار  فراخوان قالب در پژوهشی  ـ علمی مسابقات برگزاري«

 جهـت  اسـالمی  زنـدگی  سـبک  حوزه پژوهشگران با مدارس ارتباط«، »اسالمی زندگی

  در اولویت قرار گرفتند.  »زمینه این در آموزي  دانش تحقیقات هدایت و راهنمایی

سـازي اثـربخش سـبک     ینـه نهاد) بـر  5از  65/3راهکارهاي فرهنگی با میانگین ( .3

. ایـن یافتـه از نظـر آمـاري در سـطح      مؤثرنـد زندگی اسالمی در مدارس به میزان زیاد 

)، فاضـل قـانع   1394ي شـریفی ( هـا  پـژوهش درصد نیز معنادار و با نتـایج   99اطمینان 

محققـان   ،است) همسو 1392همکاران () و نجفی و 1393)، قربانی و همکاران (1393(

موجـود   یفرهنگ يها فرهنگ و ارزشبه این نکته اذعان دارند که  ،ي مذکورها پژوهش

و  هـا  ارزشتواند تأثیر بسـیاري در آمـوزش    یمیررسمی مدارس غدر ساختار رسمی و 

 نامگـذاري «رفتارهاي ارزشی داشته باشد. از بین راهکارهاي احصاء شـده بـه ترتیـب؛    

 زنـدگی  سـبک  هـاي  اسـوه  نـام  بـه  مـدارس  هاي کارگاه و آزمایشگاه نمازخانه، ،کالس

 بـه  شـهدا  معرفـی  راسـتاي  در شـهید  یـک  هفتـه  یک فرهنگی طرح اجراي«، »اسالمی
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 سـبک  سـازي  نهادینـه  هـاي  برنامـه  بـا  همراه ورزشی مسابقات برگزاري«، »آموزان دانش

 هاي مکان در...) و التحصیلی فارغ جشن تکلیف، جشن( مراسم برپایی«، »اسالمی زندگی

 مدون ریزي برنامه با نور راهیان اردوهاي و شهدا مزار زیارت مستمر برگزاري«، »معنوي

 در مختلـف  افـراد  توسـط  مـدارس  در اسـالمی  زنـدگی  سبک زنگ نواختن«، »جامع و

 زندگی سبک با مرتبط  فرهنگی هاي جشنواره و ها یادواره برگزاري«، »ویژه هاي مناسبت

 اسـالمی  زنـدگی  سبک دهنده ترویج آموزان دانش و دبیران از تکریم و تجلیل«، »اسالمی

 ملمـوس  نمادهـاي  عنـوان  بـه  دینـی  علماي و مراجع با دیدار«و  »نمونه و الگو عنوان به

  در اولویت قرار گرفتند.  »اسالمی زندگی سبک

سازي اثربخش سبک زندگی  ینهنهاد) بر 5از  62/2راهکارهاي هنري با میانگین ( .4

. این یافته از نظر آماري در سـطح اطمینـان   مؤثرنداسالمی در مدارس به میزان متوسط 

، وي اسـت ) همسـو  1393هـاي نجفـی (   درصد نیز معنادار و تا حـدودي بـا یافتـه    99

ي درسی پیشنهاد نمـوده اسـت. از بـین    ها برنامهیشتر براي تلفیق براهکارهاي هنري را 

 آیـات،  بـا  مـدارس  محـیط  هنرمندانـه  فضاسـازي «اي احصاء شده به ترتیـب؛  راهکاره

ــات، ــاویر روای ــالم و تص ــان ک ــون بزرگ ــبک پیرام ــدگی س ــالمی زن ــد«، »اس  از بازدی

 در مـوزان آ دانش هنري ذوق افزایش هدف با اسالمی زندگی سبک هنري هاي نمایشگاه

 مـرتبط  هنري آثار خلق به آموزان دانش ترغیب و هنري مسابقات برگزاري«، »حوزه این

 سبک محوریت با آموزي دانش نمایش و سرود گروه تشکیل«، »اسالمی زندگی سبک با

 تصـویري  و صـوتی  هـاي  رسانه از گیري بهره«، »مدرسه در آن اجراي و اسالمی زندگی

 تـالش « ،»مـدارس  در اسـالمی  زنـدگی  سـبک  مضـامین  با...) و موسیقی مستند، فیلم،(

 سـبک  بزرگـان  وصـایاي  و اتبیان زندگی، ذوق با آمیخته و هنرمندانه انتقال بر مدارس

 و اسـالمی  زندگی سبک عرصه هنرمندان از دعوت«و  »آموزان دانش به اسالمی زندگی

  در اولویت قرار گرفتند.  »مدرسه در آنها هنري آثار گذاشتن نمایش به

ي میزان تأثیر هریک از راهکارهاي آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و هنـري   بند رتبه .5

ي از نظر بند رتبهسازي اثربخش سبک زندگی اسالمی در مدارس نشان داد که  ینهنهادبر 

داراي  »راهکارهـاي آموزشـی  « ،درصد معنادار و همچنـین  99آماري در سطح اطمینان 

و سرانجام  »راهکارهاي هنري«و بعد  »یراهکارهاي فرهنگ«یر)، سپس تأثباالترین رتبه (

. این یافتـه بـا نتـایج پـژوهش     هستندیر) تأثداراي کمترین رتبه ( »راهکارهاي پژوهشی«
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) همسو است. در مورد باالتر بودن میـزان تـأثیر راهکارهـاي آموزشـی     1393موحدي (

مـان بـه   یر بیشـتر معل تأثتوان به دالیلی همچون قرار گرفتن در برنامه درسی رسمی،  یم

آمـوزان بـه    عنوان مجریان برنامه درسی رسمی و فراگیر بودن این راهکارها براي دانش

  د.کرعنوان مقاصد برنامه درسی اشاره 

بین نظرات پاسخگویان  به جز راهکارهاي آموزشی و پژوهشی در عامل جنسیت .5

) التیسـطح تحصـ   و یلی(سـابقه، رشـته تحصـ    یشـناخت  تیعوامل جمعسایر  از لحاظ

  .نداردوجود  p > 01/0در سطح   يتفاوت معنادار

شـود کـه راهکارهـاي چهارگانـه آموزشـی،       یمها پیشنهاد  یافته کردنعملیاتی  براي

پژوهشی، فرهنگی و هنري مورد استفاده عامالن دوره متوسطه قـرار گیرنـد تـا هنگـام     

اجـرا و   شامل طراحی، تدوین و تنظـیم برنامـه و سـایر مراحـل مثـل      ها برنامهمهندسی 

مطلوب است  ،ي آموزشی از مرکز تا معلم لحاظ شود. همچنینها گروهارزشیابی توسط 

ي درسـی فـراهم شـود تـا     ها کتابهاي الزم براي بررسی و بازنگري محتواي  ینهزمکه 

شـده در   یمعرفـ ي درسی با مرور نتایج حاصله از راهکارهـاي  ها کتابیف تألیان متصد

ي هـا  کتـاب ي درسی به اصالح، ترمیم و تکمیل محتـواي  اه برنامههاي پیوسته  يبازنگر

  درسی متوسطه بپردازند.

مرتبط با موضوع (جهت  نهیشیبه عدم وجود پ توان یم قیتحق نیا يها تیاز محدود

آنچه که ارائه شـد   ،رو نیاطالعات اشاره کرد. از ا یکم لیبا آنها) و تحل ها افتهی سهیمقا

 یاثربخش سبک زندگ يساز نهینهاد يراهکارها ییبراي شناسا یبکر و مقدمات یپژوهش

ـ  راهکارهـا از  کیجامع هر  یدر مدارس دوره متوسطه است، معرف یاسالم  نیو همچن

تعلـیم و  اسـت کـه پژوهشـگران حـوزه      يدیجد يها پژوهش ازمندیآنها ن یفیک لیتحل

ـ ازند تا در نهاخود به آنها بپرد یآت قاتیدر تحق دیبا تربیت و سبک زندگی اسالمی  تی

  موجود منجر شود. تیبه بهبود وضع
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