
 

 
 
 
 

 رفتاري شناختي دانشجويان  تأثير اردوي راهيان نور بر نگرش

 (مطالعه پانل) نسبت به مقوله شهادت

 *حميد مسعودي

**محسن نوغانيدكتر  

 چكيده

هدف پژوهش حاضر بررسي ميزان تأثير اردوي راهيان نور بر نگرش رفتاري و شناختي دانشـجويان  

د كه نوضوع بپردازد با استفاده از روش مطالعه پانل، به بررسي اين منكنتالش مي پژوهشگران است.

جامعـه   .آيا نگرش دانشجويان نسبت به شهادت قبل و بعد از اردوي راهيان نور متفاوت است يا خير

مشــهد بــوده و دانشــگاه فردوســي  1389آمــاري، دانشــجويان حاضــر در اردوي راهيــان نــور ســال 

از  نفـر  300روش پـژوهش پانـل   در . انـد  كردهصورت تمام شماري بررسي ه جامعه را ب پژوهشگران

هـا پـس از گـردآوري،     انـد. داده  قرار گرفتـه  مطالعهبار بعد از اردو مورد بار قبل و يكيك دانشجويان

شده و توصيفات آماري، آزمون ويلكاكسون و آزمون  SPSSدد وارد نرم افزار جويرايش و كدگذاري م

نگرش  كه دهدشان مين پژوهشهاي  مقايسه ميانگين در دو گروه همبسته صورت گرفته است. يافته

شناختي و رفتاري دانشجويان نسبت به مقوله شهادت قبـل و بعـد از اردو تفـاوت معنـاداري دارد. در     

بـا   ،پايـان در  .قبل و بعد از اردو مشاهده شـده اسـت   نگرش پاسخگويان به اردو نيز تفاوت معناداري

در نتيجـه،   .مشاهده نشده است صسه شاخ هيچ يك ازدر  معناداري كنترل متغيرهاي مستقل تفاوت

حضور در اردوي راهيان نور نگرش رفتاري و شناختي به شهادت و نگرش به اردو را تحت تأثير قرار 
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 بيان مسئله

پاسداشت و زنده نگـاه   برايع هايي متنوبرنامه ،، باالخص ايران اسالميشيعيمع وادر ج
شود. پـيش از انقـالب اسـالمي در راسـتاي بـر انـدازي نظـام         مي اجراياد شهدا  نداشت

نيـز    طاغوت، جواناني چند به مقام شهادت نايل آمدند و بعد از پيروزي انقالب اسالمي
 به كشور تـازه انقـالب كـرده حملـه    داد تا دشمن بنا به داليل فراواني به خود جسارت 

ناپـذير خـود    . اما جوانان غيور ايران زمين همانند هميشه تاريخ، با ايستادگي وصـف كند
به دشمن و تمام دنيا ثابت كردند كه ايران اسالمي نه فقط در اينجا بلكه در تمامي طـول  

 ايمان به خداوند زنده است. چراكه به پشتوانه ،تاريخ مقاوم است
و جمعيت كثيـري از آنـان بـه مقـام رفيـع شـهادت        ندشد حاضرها در جبههجوانان 

تعـداد  . آمار دقيقي از تعداد شهدا در دست نيست، اما برحسب آمار بنياد شـهيد  رسيدند
در بنيـاد   آنهاكه پرونده  است 217489شهداي پيش و پس از انقالب اسالمي در حدود 

براي  )نفر 2837يعني (درصد  1.3 تعداد،شهيد و امور ايثارگران كشور قرار دارد. از اين 
مربوط به حـوادث پـس از انقـالب    نفر)  214651يعني (درصد  98.7پيش از انقالب و 

در نبرد با دشمن و مابقي  )نفر 172056يعني از اين تعداد (درصد  80همچنين، . هستند
). 260، ص1381(كامران وكريمي پـور، هستند درصد مربوط به بمباران شهرها  20يعني 

هـاي   اهميـت موضـوع و در كنـار آن نيـاز بررسـي      است كـه اين آمار از آن جهت  بيان
 .شودپژوهشي بيشتر در اين زمينه برجسته 

هاي دولتـي و غيـر دولتـي در صـدد برآمدنـد تـا        ، ارگانجنگ تحميلي پاياناز  پس
هـا در كنـار    ايي اجرا كنند. اين برنامـه هنگه داشتن ياد و خاطره شهدا برنامه جهت زنده

از در چند سـال اخيـر   ها كه يكي از اين برنامه. داشتندهايي نيز هاي خود ضعف موفقيت
 .استاستقبال تمامي اقشار جامعه برخوردار شده، اردوهاي راهيان نور 

شهرهاي كشـور و  بيشتر هاي فرهنگي است كه در  اردوي راهيان نور از جمله برنامه
ها به طـور گسـترده در تمـامي     شود. اين برنامه بين اقشار گوناگون جامعه برگزار ميدر 

جملـه بسـيج   از  ،هـاي فرهنگـي   هاي معتبر دولتي و آزاد نيز در دستور كار نهـاد  دانشگاه
انـدركاران   دستكه يابيم  ها در مي . با نگاه به تاريخ اين اردوگرفته استقرار  ،دانشجويي

تـوان تعـدادي از ايـن اهـداف را در      كنند كـه مـي   ندي را دنبال مياين اردوها اهداف چ
 يـه روح يشهدا، ارتقـا  يها با آرمان يثاقم يدشهدا، تجد يادزنده نگاه داشتن «چارچوب 

تفكـر   ينو تب يجترو ي،ارزش اسالم يمبان يتو تقو ييو ... در جوانان، آشنا ييگرا يمل
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ر نــامي اســت بــراي گــروه بزرگــي از قــرار داد. راهيــان نــو »و ...  يجيو فرهنــگ بســ
مذهبي در ايران كه به بازديد از مناطق جنگـي بازمانـده از جنـگ     -هاي سياحتي كاروان

ها همزمان بـا   پردازند. بيشتر اين كاروان ايران و عراق در غرب و جنوب غربي كشور مي
ند و شـو  تعطيالت نوروزي و نيز تعطيالت تابستاني، براي مناطق غرب كشور، فعال مـي 

ـ  ،مناطق مرزي استان خوزستان از مقصـدهاي پرطرفـدار ايـن     ،ويـژه منطقـه شـلمچه    هب
سـازمان  » راهيـان نـور  «دهنده و متولي اصـلي اردوهـاي سراسـري     سازمان .هاست گروه

هـايي از مـردم منـاطق     اردويي راهيان نور و گردشگري بسيج است كه هـر سـاله گـروه   
طق جنگـي غـرب و جنـوب غربـي ايـن كشـور، بـه        مختلف ايران را براي بازديد از منا

 )09/01/1387هاب نيوز، رد (شب هاي هم مرز با عراق مي استان

هـاي مـالي و زمـاني كـه بـه ايـن         هزينه توضيحات باال و همچنين با در نظر گرفتن
هـا    آيـا ايـن برنامـه    كه سؤال ايندربارة انجام پژوهشي  ،شود ها اختصاص داده مي  برنامه

قصـد آن   پژوهشگران ،ديگر سخنبه الزم و حياتي است.  خير،شود يا  اقع ميمثمرثمر و
بر اذهـان   يتواند تأثيرات مثبت ها مي  اردوبرگزاري به اين مسئله بپردازند كه آيا اين  دارند

هـاي تغييـر و   بگذارد يا خير. در جامعه امروز، جوانان به دنبـال روش  در اردو ناحاضر
مـدار خـود هسـتند. بنـابراين،      اصالح نگرش خود با توجه به روحيـه انسـاني و هـدف   

قصد دارند به اين سؤال پاسخ گويند كه آيا شـهدا و بـه نـوعي حضـور در      پژوهشگران
شناخت دانشجويان از شـهيد و شـهادت    كه تواند سبب آن شوداردوهاي راهيان نور مي

 لگو گرفتن جوانان و دانشجويان از شهدا ارتقا يابد؟افزايش يافته و در نتيجه ا
را فـراهم   ياندانشجو ييآشنا ينهها زم نور در سطح دانشگاه يانراه ياردوها يغاتتبل

اين اردوها، حضور فيزيكي و به نـوعي   با ياندانشجو ييآشنا ينهزم ينتر اما مهم ،كند يم
 كـه  همچنين قصد آن دارند به اين مسئله بپردازند رساني فردي است. پژوهشگراناطالع

 .يا خير تواند باعث حضور مجدد دانشجويان شودآيا حضور در اين اردوها مي

   نظري پژوهش مباني

اردوي راهيـان نـور بـر نگـرش رفتـاري و شـناختي       رسد براي بررسي تـأثير  به نظر مي
دانشجويان بايستي مباني نظري مرتبط با نگرش، شـهادت و اردوهـاي راهيـان نـور بـه      

 .دشومياجمال بررسي و واكاوي شوند. بنابراين، در اين بخش به اين مباني اشاره 
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 نگرش

 تـرين معـادل بـراي   را مناسـب  »نگـرش « ةشناسـي و روانشناسـي، واژ   پژوهشگران جامعه
، »طـرز تلقـي  «هاي متعددي همچـون   معادل ،اند. از سوي ديگر معرفي كرده Attitude لغت

، »طـرز فكـر  « ،»هيأت رواني«، »گرايش«، »ايستار«، »وضع رواني«، »بازخورد«، »وجهه نظر«
قبـول عـام    »نگـرش «است. اكنون اصـطالح  شده و ... براي اين واژه استفاده » شيوه رفتار«

زيـرا   ؛هاي مختلف نيز تعريف شده است. نگرش يك سازه فرضي است ه و به صورتيافت
به صورت مستقيم قابل مشاهده نيست، بلكه بيشتر با اظهـارات كالمـي و رفتـاري همـراه     

ارزيـابي خالصـه و    «) نگـرش را بـه عنـوان    1385 ( 1بهنر و وانـك  ).1385(كريمي،  است
هـاي شـناختي،    و نگـرش را در برگيرنـده پاسـخ    انـد  تعريف كـرده  »كوتاه از موضع تفكر

) 1383 ،به نقل از فـردانش و حـاتمي  ( 2ايز و پاليتاند. همچنين  رفتاري و عاطفي دانسته
حالت يا احساس مبهمي نيست، بلكه شكلي از تجربه است كه هم بـه   معتقدند كه نگرش، 

شوند و هـم اساسـاً ارزيـابي كننـده      ط ميهاي خاص مربو وقايع افراد و موضوع  ها،عينيت
)، نگـرش نظـامي بـا دوام    1385به نقل از كريمـي،  ( طبق نظر فريدمن و همكارانش. است

از  اسـت.  5و يك تمايل به عمل 4يك عنصر احساسي 3،است كه شامل يك عنصر شناختي
بـه نقـل از   ( نباشد، تعريف كمبرت و همكـارا ها  بديلتر از  جمله تعاريفي كه شايد جامع

نگرش عبارت است از يـك روش نسـبتاً ثابـت در    « ) است:1382آذربايجاني و همكاران، 
تر، هـر گونـه    هاي اجتماعي وسيع ها و موضوع فكر، احساس و رفتار نسبت به افراد، گروه

 ».  اي در محيط فرد حادثه
هـاي مبتنـي    رشنگ) الفشود: بندي ميدر بيان انديشمندان، نگرش در سه نوع دسته

خصوصـيات  بـارة  : اگر ارزيابي فرد بيش از هـر چيـز مبتنـي بـر بـاور او در     بر شناخت
: هاي مبتني بر عواطـف  نگرش )ب؛ )1386(ارونسون و همكاران،  موضوع نگرش باشد

ها باشد تا بر ارزشيابي عيني مزايا و معايب،  ها و ارزش نگرشي كه بيشتر مبتني بر هيجان
هـاي مبتنـي بـر      نگـرش  )ج؛ )1379(كريمـي،   شود طف خوانده مينگرش مبتني بر عوا

ادراك « : مشاهده چگونگي رفتار فرد نسـبت بـه موضـوع نگـرش. بنـا بـر تئـوري       رفتار
تـا   داند چه احساسي نسـبت بـه موضـوعي دارد    تحت شرايط خاص فرد نمي» خويشتن

                                                           
1. Bihner & Wanke 

2. Eiser & Pligt 

3. Cognitive Element 
4. Emotional Element 

5. Elements Tend To Act 
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بنـابراين،   ).1386(ارونسـون و همكـاران،    آنكه رفتار خود را نسبت به آن موضوع ببيند
هـاي  عاطفي شامل هيجانات و عاطفه فرد نسبت بـه موضـوع، خصوصـاً ارزيـابي     ةلفؤم

رفتاري چگونگي تمايل به عمل فـرد در راسـتاي موضـوع را     ةلفؤمثبت و منفي است. م
آن موضـوع نگـرش    بـارة كـه فـرد در  است شناختي شامل افكاري  ةلفؤ. مشود ميشامل 

). اين سـه عنصـر   2003 1،(تيلور، پپال و سيرز و عقايد شامل حقايق، دانش ،خاص دارد
 ).1977 2،(شيفمن و كانوك اندبخشي نگرش معرفي شده تحت عنوان مدل سه

 بـراي شـود.   گيري نگرش شروطي دارد كه با بودن اين شروط نگرش ايجاد مي شكل
تـراكم   توانـد موجـب پيـدايي نگـرش شـود:      چهار شرط عمده ميتوان گفت نمونه، مي

برخي  ).147، ص1376تجربه، تمايز گذاشتن، ضربه عاطفي و تقليد از ديگران (ستوده، 
عامـل عمـده    چهـار هـا را   نگـرش  گيريو شكل عوامل تكوين پژوهشگران نيزديگر از 

(جوليـوس و   اند: برآورد نياز، كسب اطالعات، تعلـق گروهـي و شخصـيت فـرد     دانسته
هـا   دهـد كـه ارزش   عقيده و نگـرش نشـان مـي    تفاوت ارزش، ).862، ص1376 ،ويليام
فاقد شـيء يـا موضـوع مشـخص يـا نقطـه        ترند و غالباً تر و انتزاعي هايي گسترده هدف
اند. عقيده نيز چيزي است كه شخص بر مبناي واقعيات مورد قبول خـود درسـت    ارجاع

اجتماعي يـا   ها، نهادهاي ها در مورد فعاليت تواند به ترجيح دادن پندارد. اما نگرش مي مي
هاي شخصي نسبت به يك شيء يـا نهـاد اجتمـاعي يـا      احساسكه ها مربوط باشد  گروه
 ).319، ص 1373 ،فرگاس (پي شود شامل ميرا گروه 

ها چهار كاربرد كليدي براي هـر فـرد دارنـد: كاربردهـاي مـرتبط بـا دانـش،         نگرش
، 1387دافعي (كوهن، كاربردهاي تشريح كنندة ارزش، كاربردهاي انتفاعي و كابردهاي ت

و نمايـد   مـي گيري در راستاي رفتـار حركـت    هر نگرشي پس از شكل )298و  297ص
كار براي اثرگذاري نگرش بر زدو ساشود. ازكارهاي خاصي در نظر گرفته ميبراي آن س

ايـن  ». رفتـار  - فكر مستدلت -ش نگر« :سازوكار اول عبارت است از .رفتار وجود دارد
داريـم و  خـود  هاي  افتد كه تفكر عميق و دقيقي در باب نگرش سازكار زماني به كار مي

). سازكار دوم عبـارت اسـت   1997 3فيشبين،و  (آجزنسنجيم  ميكاربرد آن را در رفتار 
   ).1385(آذربايجاني و همكاران،  »تأمل فتار بير -ش نگر«از 

                                                           
1. Taylor, Pepla & Syzer 
2. Shyfman & Kanvek 

3. Ajzen, I. & Fishbein, M. 
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هـا بـه صـورت    كـه بـه اهـم آن    تتغيير نگرش نظريات متنوعي ارائه شده اسبارة در
 .شود خالصه در جدول زير اشاره مي

 

 نظريه پردازان ابعاد موضوع

ش
گر

ر ن
غيي

ت
ها

 

 )1935كارل هاولند و همكاران ( كسب مهارت) يههاي بدني و كالمي (نظرمهارتاصولي براي كسب 

 )1958فريتس هايدر ( تمايل به حركت از حالت عدم تعادل به حالت تعادل (نظريه تعادل)

 )1955آزگود و تانن بوم ( اثر يك فرد با موضعي مثبت يا منفي (نظريه توافق)

 )1970مظفر شريف( يام (نظريه قضاوت اجتماعي)ادراك و قضاوت فرد در مورد يك پ

 )1958ايبلسون و روزنبرگ ( تغيير باورها بدون پيروي از قوانين منطق صوري (نظريه منطق رواني)

ناراحتي از ناهمسازي و تشويق شدن فرد به كاهش يا برطرف كردن 

 آن (نظريه ناهماهنگي شناختي)
 )1957لئون فستينگر (

 ر نگرش (منبع: نگارنده)ييمربوط به تغات ي: نظر1جدول 

دانند كـه بـه   شناسانه، ذهني و اكتسابي مي بنابراين، به طور كلي نگرش را امري روان
هـايي كـه بـه     طور مستقيم قابل مشـاهده نيسـت و بـر اسـاس رفتارهـاي فـرد و پاسـخ       

دهد، قابل شناخت و ارزيابي است (سـپنجي و مـومن دوسـت،     هاي گوناگون مي محرك
 ).123، ص1390

شـينه  يبا مروري بر پ و نحوه تغييرآن ابعاد نگرش ،ذكر تعاريفدر اين بخش  اگرچه
، در اين پژوهش فقط به بررسي دو عنصر يا بعد نگـرش  پژوهشگران، گذشت پژوهشي

شـده  اند. بعد عاطفي از اين جهـت كنـار گذاشـته     پرداخته ،بعد شناختي و رفتارييعني 
اين است كه اردوهاي راهيان نـور از جهـت    وهشگرانپژفرض قريب به يقين  است كه

) در 1386( زاده و سـعيدي  حسـين محمدگذارد، چنانكـه   عاطفي بر دانشجويان تأثير مي
مهم اسـت كـه بررسـي شـود آيـا اردو       حال. اند دادهپژوهش خود اين موضوع را نشان 
رفتار خود را با (بعد شناختي) و آيا دانشجويان  گذارد تأثيري شناختي بر دانشجويان مي

 (بعد رفتاري). دهند الگوگيري از شهدا تغيير مي

 شهادت

در لغت به معني بذل، گذشت كردن از حق خود براي ديگـران، نفـع ديگـري يـا      »ايثار«
ديگران را به خود ترجيح دادن آمده است و نيز به معنـاي غـرض ديگـران را بـه خـود      

در لغت به  »شهادت«مقدم داشتن است. مقدم داشتن، برگزيدن و منفعت غير را بر خود 
(دهخدا،  شهيد شدن است معناي گواهي دادن، كشته شدن در راه خدا، شهيد گرديدن و
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ماننـد امـين در ارائـه     ،در كتب لغت، براي كلمه شهيد چند معنا ثبت شده است). 1374
 سـت ) و كسي كه چيزي از او پوشيده ني1980(معلوف،  كشته در راه خدا شهادت، گواه،
خبـر دادن بـه آنچـه ديـده شـود و      «چنانكه شهادت را  ،)588 ، ص1991 (فيروزآبادي،

 .)497، ص1372 ،همكاران(انيس و  اند دانسته» مجموع آنچه با حس درك كردني است
كشته شدن به هر نحوي در راه خدا و بـراي رضـاي او مقـدس و ارجمنـد اسـت و      

كه خشـنودي خـدا را در    -انساني هدفي مقدس و  هنگامي كه كسي جان خود را براي
پـذيرد، بـه شـهادت     كند و با نثار جان اين چنين مرگـي را مـي   فدا مي - ي داشته باشدپ

در مجمع البحرين . گويند مي »شهيد«شود  رسيده است. به كسي كه در راه خدا كشته مي
شهيد از اسامي خداوند اسـت؛ يعنـي آن كـه چيـزي از او پنهـان و غايـب       «آمده است: 

 .  )553، ص1367(طريحي،  »ماند مين
بينـد و   مـي  شهيد دانستن خدا بدان معنا است كه خداوند همـه چيـز را   ،در حقيقت

هـاي   واژه .در انسـان معنـايي خـاص دارد   » شـهيد «رو،  شاهد هر چيـزي اسـت. از ايـن   
در انسان بيانگر نـوعي خـاص از ديـدن، رؤيـت     » شهود«و » شهادت«، »شاهد«، »شهيد«

شـهيد، همـان شـاهد اسـت و شـاهد،      «يـافتن و آگـاهي يـافتن اسـت.     كردن، حضـور  
، 1387معـدني،  ( »چيزي است كه در مورد اعتقاد و عالقـه قلبـي او اسـت    ةكنند مشاهده

 )2ص
معنا شده است: چنين واژه شهيد  MODERN ISLAMIC WORLDSالمعارف  ةدائردر 

پنجـاه و   ترين معناي اين لغت كه بـيش از  معمول شهيد، در لغت، به معناي گواه است.«
در » شـاهد «يا » شاهد عيني«شش بار به صورت مفرد، جمع و قيد در قرآن به كار رفته، 

 .»مفهوم حقوقي است
دفـاع از   شود كه در راه خدمت به ديـن و در اصطالح، اين واژه بر افرادي اطالق مي

شـهادت  «دين اسالم بـر پايـه    .هر الكالم)جوا ،نجفي: (ر.ك كنند آن جان خود را فدا مي
ــامبرش  » دادن ــق واپســين پي ــد از طري ــين وحــي خداون ــت واپس ــه حقاني حضــرت  ،ب

تا جايي كه پرشورترين يا معنادارترين شكل شهادت دادن  ،بنياد شده است ،(ص) محمد
 گونـه كـه   ا همـان مـ شود. بنابراين، پايه اسالم شـهادت اسـت. ا   به نفس انسان مربوط مي

پـذيرد: از بيـان    هاي متعـددي انجـام مـي    ، عمل شهادت دادن در اسالم به روشدانيم مي
ترين وجه شهادت، يعني فداكردن زندگي خـود   تا نهايي »محمد رسول اللّه و الاله االّاهللا«

 ).  1995 1،(اسپزيتو هاي اسالمي يا دفاع از آنها براي استقرار آرمان
                                                           

1. Esposito 
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گرايانه در راه آرماني مقدس و پـاك كـه بـه    هانه و انتخابدر اسالم، كشته شدن آگا
كـه بـه چنـين مقـامي      شود شهادت نام دارد و كسي ناميده مي» اهللافي سبيل «تعبير قرآن 
يابد، شهيد است. البته پذيرفتن مرگ، هنگامي ارزشمند اسـت و قداسـت دارد     دست مي

خشنودي خداوند را در پي داشته  كه از سويي آگاهانه باشد و از سوي ديگر، رضايت و
 ).45، ص 1357 ،(شريعتي باشد

 اسـت.  خداوند بـوده  رواژه شهادت بارها در قرآن آمده و معناي لغوي آن مطمح نظ
ها، خداوند به جايگاه واالي شهيدان اشاره كرده و آنان را در رديف پيـامبران،   در اين آيه

(ص) را ماننـد   نـان بـه خـدا و پيـامبر    صديقان و نيكوكاران قرار داده، حتي پـاداش مؤم 
دهد كه مقام شهدا بسي واالتر و برتر  پاداش شهيدان قرار داده است. اين سخن نشان مي

 مـورد لطـف و رحمـت خداونـد هسـتند      خود از ديگر كساني است كه به جهت ايمان
 ).23 ،احزاب ؛111 ،توبه ؛154 ،بقره ؛171، 169 ،آل عمران :(ر.ك

از كشـته در راه خـدا    »شـهيد «توان نتيجه گرفت معناي واژه چه گفته شد، ميبنابر آن
رود و هركس كه به مقام شهود حقيقت رسـد و بـا عمـل خـود بـه يگـانگي و        فراتر مي

اگرچه در جهـاد كشـته نشـود و بـا مـرگ       ،حقانيت خداوند و شهادت دهد شهيد است
شده كه در بخش بعدي مقاله بـه آنهـا    طبيعي از دنيا رود. احاديثي نيز در اين زمينه وارد

شـهادت دادن  «اشاره خواهد شد. از سوي ديگر، تقديم جان در راه حق، باالترين مرتبـه  
 ».  به ربوبيت خداوند و محبوب ترين عمل نزد خداوند است

حال موضوع شهادت توانسته است از ابتدا، باالخص از آغاز تشيع، سرلوحه تربيـت  
اصل بينش گـره زدن ايمـان بـا عنصـر      ،تربيت ديني درطوري كه اسالمي قرار گيرد، به 

حيات طيبه است تا روابط انسـان   جذبه الهي و دادن انسان در مسير قرار عشق و عقل و
اسـت   يمعلـم حقيقـ   رابطه با انسان كامـل كـه مربـي و    يجهان در پرتو با خدا، خود و

ـ   براي رسـيدن بـه    ،درواقع .)92ص ،1386(رودگر،  تنظيم شود  دحقيقـت دينـداري باي
 تمامي رهنمودهاي ديني سامان يابد تا بتوان شخص را به معناي حقيقي مـؤمن دانسـت  

 ).134ص ،1386مدني، (
در اين پژوهش قصد داريم با سنجش عمليـاتي تعريـف شـهيد و شـهادت      ،بنابراين

جش ميزان الگـو پـذيري   به سن و كنيمميزان شناخت دانشجويان از اين مقوله را ارزيابي 
 از شهدا بپردازيم.
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 اردوي راهيان نور

شـود. ايـن    كار بـرده مـي  ه فرهنگي، زيارتي و سياحتي ب ةبرنامبراي نوعي  اصطالحاين 
ــه   ــوعي اردو ب ــاه مــي شــماربرنامــه كــه ن ــد، بيشــتر در م ــروردين آي  هــاي اســفند و ف

  .شود  مي برگزار

ها مشخص نيسـت امـا بايـد آن را در عمليـات تفحـص و       دقيق اين برنامهتاريخچه 
بـه   1372هاي مستند شهيد بزرگوار سـيد مرتضـي آوينـي كـه در سـال       باالخص برنامه

و ديگران بـه  هاي كوچك دانشجويي، رزمندگان  شهادت رسيد، جستجو كرد. ابتدا گروه
هايي دند. اين برنامه از طرف ارگانكر صورت آزاد و داوطلبانه در اين سفرها شركت مي

شـود. كليـات    هـا و ... اجـرا مـي    دانشـگاه  ،ارتش و با همكاري مدارس و همچون سپاه
ن از نقاط مختلف كشور به مناطق جنگي غـرب و  اها به اين صورت است كه زائر برنامه

 كنند. در آنجا راويان مسئوليت اصلي معرفي مناطق و بيشتر جنوب غرب كشور سفر مي
هــايي خــاص وظيفــه ارگــان ،گيرنــد. در ضــمن بــازگويي خــاطرات را بــه عهــده مــي

ها آشنايي هرچه بيشـتر جوانـان بـا    هدف از اين برنامه ن را دارند.ارساني به زائر خدمات
هرساله بيش از سه ميليـون نفـر از ايـن     ،اخير هاي . طي سالاستمسايل جنگ و جبهه 

 .اند كردهمناطق بازديد 

 پيشينه تجربي پژوهش

دانشگاهي صورت  يموضوع پژوهش حاضر به طور مستقيم پژوهش رةدربا ،آمدچنانكه 
هـا  توان به برخي از پـژوهش ها مياما در زمينه تغيير نگرش و رفتار انسان ،نگرفته است

پرداخت. به نظر اين مقاله اشاره كرد و به نوعي به ارتباط بين اين موضوعات و موضوع 
سد حضور در اين نوع اردوهاي زيـارتي سـبب تغييراتـي در نگـرش و پـس از آن      رمي

) نتيجـه  1385( زاده و سـعيدي حسـين محمدگونـه كـه    شود. همـان رفتار دانشجويان مي
اردوي راهيان نور بيشتر تأثير عاطفي داشـته و ايـن تـأثير بيشـتر بـه صـورت        ،دنگير مي

رگاه به دنبال آن شـناخت همـراه بـوده و    آورد و ه موقتي بوده و مدت زيادي دوام نمي
 كامل نمود. اين اردوها اشاره ةجانب توان به تغيير همهمي ،پس از آن رفتار صورت گيرد

بـاالتر،  تحصـيلي  مقـاطع   دردختـران، افـراد    كه رسد ) به اين نتيجه مي1379( اميري
طفي) باالتري نگرش (شناختي، رفتاري و عاو فرزند شاغالن دولت  رشته هنرمحصالن 

رابطـه   كه گيرد ) نتيجه مي1380( ازغندي سرداران شهيد دارند. بارةنسبت به سايرين در
(اجتماعي، سياسي و مذهبي) مردم و نگرش نسبت بـه شـهدا و    مستقيمي بين مشاركت



 1392 پاييز و زمستان/  17/ ش 8تربيت اسالمي / س       132

 

چـه ميـزان دسترسـي     هـر  كـه  كنـد  بيان مـي  )1377( هاي آنها وجود دارد. قائمي آرمان
 ،آثار مستقيم و غير مستقيم شهدا و سـرداران شـهيد بيشـتر باشـد    آموزان نسبت به  دانش

   ارزيابي بهتري از آنها دارند.
سنين دبيرستان  آگاهي در ميزان عالقه و كه كنند ميبيان ) 1385( نصرآبادي و رفيعي

گانـه از  ميزان عالقه پسران نسـبت بـه مفـاهيم سـه     اما ،باالستبه حد متوسط  تقريباً در
هاي ديگر از درصد   هاي رياضي نسبت به رشته  رشتهآموزان  دانش و است دختران بيشتر

   عالقه وآگاهي از ميانگين باالتري برخوردارند.
) در پژوهشي به تبيين مفهوم شهادت در اسالم و آيات و روايات 1382( خيرانديش

 لـي رجبع ،همچنـين . تن از عارفان پرداخته اسـت  و از ديدگاه ائمه اطهار و ديدگاه چند
ابعاد عملي و نظري ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و نقـش آن در  «) تحت عنوان 1385(

توانـد   مي ،كه فرهنگ ايثار با كاركردهايي كه در جامعه دارد نشان داد »رمپيشگيري از ج
 .  كندها پيشگيري از بسياري از جرم

 ؛جنسـيت  .1 شهادت با عوامل زير مـرتبط اسـت:   بنابراين، نگرش نسبت به شهدا و
(يـا مـرتبط بـا     ايثـارگر بـودن   هـا از نظـر شـاهد و    نـوع خـانواده  . 3 ؛پايگاه اقتصادي.2

 ميزان تحصيالت مادر.  .5 ؛ميزان تقيد مذهبي .4 ؛هاي شاهد) خانواده
كـه   كنـد  مـي ) بيـان  1991( در زمينه تغيير نگرش و تبـديل آن بـه رفتـار، اسـكمپ    

ـ كنبينـي مـي  و واقعي را پيش هاي خاص و مرتبط، رفتار هدفمند نگرش  ،د. بـراي مثـال  ن
زيسـتي مشـاركت در    مسـائل محـيط   ةه نگـرش كلـي دربـار   نگرش نسبت به بازيافت نُ

). به بيـان ايـن انديشـمند،    2005(ماير،  شودبيني كرده و آن را سبب ميبازيافت را پيش
ـ  دوي دنبـال دارد. اگرچـه ار  ه موضوع خاص نگرش خاص و در نتيجه رفتار خاص را ب

بينـي كـرد   توان بدين صورت پـيش آيد، ميبه حساب مي راهيان نور نوع خاصي از اردو
هاي خـاص دانشـجويان و رفتارهـاي خـاص     كه حضور در اين اردو سبب تغيير نگرش

و معيـار   شود و موارد مشابهمرتبط با اردوي راهيان نور، شهيد، شهادت، شهداي خاص 
 موضوع تغيير نگرش و رفتار است.اصلي در اين نگاه خاص بودن 

از سوي ديگر، الگوهاي جديد تغيير نگرش مديون الگوي گرايش تغييرات است كه 
گيري بيـنش   در مطالعه تغيير و شكل ،شناسي اجتماعياز پيشگامان روان 1،توسط هاولند

كند: الف) جلـب   ارائه شده است. هاولند در الگوي گرايش تغيير سه مرحله را طرح مي
                                                           

1. Carl Havland 



 133    ...  ياندانشجو يشناخت ينور بر نگرش رفتار يانراه ياردو يرتأث

 

ب) درك پيام، كه در آن فرد  ؛كه در آن بايستي توجه فرد مورد نظر واقع شود جه فردتو
و در نهايـت ج) پـذيرش    شناسد مي ،پيامي را كه سبب تغيير نگرش و رفتار خواهد شد

(راجـرز و   پـذيرد پيام توسط مخاطب، كـه در آن فـرد پـس از شـناخت پيـام آن را مـي      
-موضوعي همچون اردوي راهيان نـور مـي   بارةدر بنابراين،). 14، ص1376شومكراف، 

گونه نتيجه گرفت كه دانشجويان ابتدا با حضور در اردو به اين نوع موضوعات  توان اين
هـاي آن تـأثير   ها و برنامـه توجه كرده، در آن شركت فعال جسته و در نهايت از فعاليت

كـه در آن زمينـه تغييـر نگـرش     اردوي راهيان نـور فرصـتي اسـت     ،نيپذيرند. بنابرا مي
 شود.دانشجويان به سمت موضوعات مرتبط با شهادت شكل گرفته مي

ضمن بيان  »تغيير نگرش مخاطبان انتخاباتي«) در پژوهشي با عنوان 1384( اردستاني
 ؛هـا  هـا و هزينـه   تغيير پـاداش  الف) استراتژي وجود دارد: سه ها براي تغيير نگرشاينكه 

گيـرد  ، نتيجـه مـي  كننـده  هاي اقناع درخواست ج) ؛ا موضوع نگرشب)مواجهه مستقيم ب
  چـه  مشاركت هر الف) توان برشمرد: براي تغيير نگرش انتخاباتي مخاطبان سه هدف مي

معيارهاي كانديـداها   بارةآگاهي دادن به شهروندان در ب) ؛بيشتر شهروندان در انتخابات
بـراي  . بت به يك برنامـه يـا كانديـدا   تغيير نگرش شهروندان نس ج) ؛هاي اصلح و برنامه

هاي نگرشي مخاطبان در زمينه انتخابـات را   بايد منظومه سه هدف مذكور مي  دسترسي به
مشاركت، آگاهي و تغيير نگرش مسيري است كـه   ،). بنابراين1384(اردستاني،  تشناخ

زايش آگـاهي  با اردوي راهيان نور نيز در نظر گرفته شود. دانشجويان با اف بارةبايستي در
تواننـد نگـرش و رفتـار خـود را نسـبت بـه       و شناخت خود حـين و پـس از اردو مـي   

 موضوعات مرتبط با شهادت تغيير دهند.
كه تاكنون سـه  رسند در پژوهشي به اين نتيجه مي 2و يوناس 1اشتروبهدر جاي ديگر 

ت: دانشـمندان پيشـنهاد شـده اسـ      نوع اسـتراتژي عمـده بـراي تغييـر نگـرش از سـوي      
ج)تغييـر   ؛مواجهـه مسـتقيم بـا موضـوع نگـرش      ب) ؛كننـده  هاي اقنـاع  درخواست الف)

اسـت   اي ). اردوي راهيـان نـور نيـز زمينـه    234، ص1368(كوثري،  اه ها و هزينه پاداش
مواجهه مستقيم دانشـجويان بـا مسـائل مـرتبط بـا شـهادت و در نتيجـه تغييـر در          براي

 هستند.  هايي كه با اين موارد همسو نگرش
) به بررسي محتواي كتب درسي در گسترش 1392پور ( به تازگي شهركي همچنين

فرهنگ ايثار و شهادت پرداخته و به اين نتيجه رسيده است كه محتواي كتـب درسـي   
                                                           

1. Strobe 

2. Jonse 
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هـاي   آمـوزان بـه ارزش   در دروني نمودن فرهنگ ايثار و شهادت، افزايش اعتقاد دانش
(جانبازان، آزادگـان و خـانواده شـاهد)، آشـنايي      دفاع مقدس، احترام به اقشار ايثارگر

ــرويج ارزش هــاي شــهداي دانــش آمــوزان و ويژگــي دانــش هــاي  آمــوز و تبليــغ و ت
 نقش دارد. ،مقدس دفاع

 پژوهش هايهفرضي

 :سه فرضيه اساسي به شرح زير در نظر گرفته شد ،با توجه به ابعاد پژوهش حاضر

 راهيـان نـور  ي دانشجويان نسبت به مقوله شهادت قبل و بعد از اردو نگرش شناختي. 1
 دارد. با هم تفاوت معناداري

 راهيـان نـور  ي نگرش رفتاري دانشجويان نسبت به مقوله شهادت قبل و بعـد از اردو . 2
 دارد. با هم تفاوت معناداري

تفـاوت   آنقبـل و بعـد از    ي راهيـان نـور  اردومحتواي نگرش دانشجويان نسبت به . 3
 دارد. با هم معناداري

 پژوهشروش 

 . پانل اساساً از طريق مصـاحبه بـا  است 2از نوع پانل 1مطالعه حاضر، نوعي مطالعه طولي
يـك جمعيـت و    بارةاستفاده از پرسشنامه در جريان مراحل خاص و مشخص زماني در

. هدف اساسـي ايـن شـيوه    شود يانجام م ،يابند در طول زمان تغيير نمي اغلب افرادي كه
در صـورت   است كه مالحظه شود آيا تغييري در عقايد يا رفتار پديد آمـده اسـت و   آن

(بيـرو،  اسـت    بروز آن را فـراهم سـاخته   تكدام علت يا عامل موجبا ،پيدايي دگرگوني
 .)256، ص1380

. سـنجش متغيـر در   شوند ميبررسي در طرح پانل گروه معيني از افراد در طول زمان 
گيرد. تفاوت متغيـر   دو مقطع زماني و اعمال مداخله در فاصله اين دو مقطع صورت مي

، 1386 (دواس، سازد  زمان دوم ما را قادر به سنجش تغيير در آن دوره مي تااز زمان اول 
 ).46ص

ن هـاي آ كه اين موضوع به مزيـت  هر روشي فلسفه وجودي خاص خود را داراست
هاي اين نوع مطالعه عبارتند از: سنجش حركـت بـه   ، مزيتديگرگردد. به عبارت مي بر

ي تغيير و سنجش حركـت بـه عنـوان    ها، سنجش آثار علّناپذير پديده عنوان بعد اجتناب
                                                           

1. Longitudinal Study 

2. Panel Study 



 135    ...  ياندانشجو يشناخت ينور بر نگرش رفتار يانراه ياردو يرتأث

 

هاي اين مطالعه نيز عبارت است از: هزينه زياد اجـراي روش   متن. محدوديت -شاخص
استمرار پژوهش و حفظ همكاري مستمر پاسخگويان در زمان هاي متوالي،  پانل در زمان

سوگيري پاسخگويان، افت جمعيت نمونـه ناشـي از پيامـدهاي     طوالني، شرطي شدن و
 ).1375(ساروخاني،  جمعيتي

مشـابه در راسـتاي    يبه نظر پژوهشگران آمده است كه با اسـتفاده از ابـزار   ،بنابراين
. بـه  انجام شودر دانشجويان در اردو مطالعه بررسي موضوع پژوهش قبل و بعد از حضو

 ،اين ترتيب كه ابتدا ابزاري با در نظر گرفتن دو بعد اصـلي نگـرش نسـبت بـه شـهادت     
و همچنـين يـك بعـد نيـز در راسـتاي       ،يعني نگرش رفتاري و شـناختي نسـبت بـه آن   

ـ . اين ابعاد شاخصشدمحتواي اردوي راهيان نور طراحي  ژوهش بودنـد و  هاي اصلي پ
(سؤاالت پرسشـنامه) آنهـا همـت گمـارده      هايبنابراين به طور مستقيم به طراحي گويه

در  كه . اين پرسشنامه به دو قسمت تقسيم گرديدشدگويه طراحي  116شد. در مجموع 
هـا  هايي در ارتباط با ابعاد دوگانه وجود داشت. يكـي از پرسشـنامه  هر دو قسمت گويه

 آوري شد.گرددانشجويان توزيع و ميان پس از اردو قبل و ديگري 

 پژوهش جامعه آماري

نفر از دانشجويان دانشگاه فردوسي حاضر در اردوي راهيان نور  340جامعه آماري ابتدا 
پرسشـنامه بـه دليـل     80 ،در ادامه روند پژوهش و در مراحل اجرا اما ؛بودند 1389سال 

 اسـت،  شـماري پرداختـه   تمام. اين پژوهش به نوعي به شدج نقص از فرايند تحليل خار
 گيري در آن جايگاهي ندارد.مبحث نمونه ،بنابراين

 ابزار پژوهش

ـ با توجه به ابعاد  در اين پژوهش از پرسشنامه پژوهشگرساختهمانطور كه آمد،   ةدوگان
اسـتفاده شـده    اهيان نورنگرش نسبت به شهادت و يك بعد نسبت به محتواي اردوي ر

شـناختي، نگـرش    شـناختي، نگـرش  است. اين پرسشنامه شامل بخش اطالعات جمعيت
 .رفتاري و اردو بوده است

(اسـتادان و   اعتبار ابزار پژوهش به صورت اعتبار صـوري و گـردآوري نظـر داوران   
 انجام شـد  )فرهنگي دانشگاهن فعاالنظران حوزه شهادت، اردوهاي راهيان نور و صاحب

. پايـايي ابـزار   كردنـد را تأييـد   و داوران پس از مطالعه ابزار پژوهش و رفع نواقص، آن
ـ نبـاخ  وكرپژوهش نيز با استفاده از روش آلفاي  ميـزان پايـايي سـه    كـه  دسـت آمـده   ه ب
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 :استشاخص اصلي به شرح جدول زير 
 

 كرونباخ يآلفا تعداد  شاخص

 6/0 40  ياختشاخص شن

 71/0 52  يشاخص رفتار

 86/0 8 نور  يانشاخص راه

 77/0 100 كل 

 پژوهش هاينباخ شاخصوكر آلفاي ميزان: 2جدول 

 هاي پژوهشداده روش تحليل

 هايشده و توصيف SPSSوارد نرم افزار ها پس از گردآوري، ويرايش و كدگذاري  داده
آزمـون  ي كه به صـورت كمـي و كيفـي بـوده و     اجهت شناخت متغيرهاي زمينه آماري

جهـت آزمـون سـه فرضـيه      ويلكاكسون و آزمون مقايسه ميانگين در دو گروه همبسـته 
 .انجام شده است اصلي پژوهش

 هاي پژوهش يافته

 آمار توصيفي الف)

پاسخگويان با توجه به نسبت حضـور در اردو  دهد هاي توصيفي پژوهش نشان مييافته
. هسـتند درصـد زن   80.7درصد مرد و  19.3كه اند  شدهدو جنس به صورتي تقسيم  در

درصـد   12.8رياضي،  از رشتهدرصد  19رشته علوم انساني، از درصد پاسخگويان  68.3
و مـابقي   دو بـار  درصد  12.8، بار يكدرصد پاسخگويان  81.7اند. تجربي بوده  از رشته

درصـد   43.3انـد.   بيشتري در اردوي راهيان نور حاضر بـوده دفعات  )درصد 5.5يعني (
 در شـهيد وجـود داشـته و    آنهـا اند كـه در خـانواده و خويشـان    پاسخگويان بيان داشته

در  ،درصـد  78يعنـي   ،ن افـراد بيشـتري  شهيد وجود نداشته است. ها خانوادهدرصد 56.7
هـاي   هاي دانشجويي (اعـم از بسـيج، جامعـه اسـالمي، انجمـن اسـالمي، كـانون        تشكل

 77.9انـد.  درصـد در هـيچ تشـكلي فعاليـت نداشـته      22فرهنگي و ...) فعاليت داشته و 
درصد نيز بـا ترغيـب    4.5با ترغيب دوستان و  17.6درصد پاسخگويان با انگيزه فردي، 

درصـد پاسـخگويان    76.5، پايـان و در  انـد  اردوي راهيان نور شركت كـرده  خانواده در
) درصـد  23.5يعنـي  (در اردو بـرآورده شـده و مـابقي    آنهـا   اند كه توقعـات  اعالم كرده

 برآورده نشده است. آنها توقعات اند گفته
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 آزمون فرضيات

سته مـورد سـنجش   در اين پژوهش سه متغير واب ،هاي پيشين آمدطور كه در بخش همان
قرار گرفته است. همچنين، در اين پژوهش يك گروه در دو مرحله مـورد آزمـون قـرار    

: آزمون مقايسه شود سطح سنجش مطرح مي بارةدو آزمون مهم در ،گرفته است. بنابراين
ها) در دو گروه همبسته كه  و آزمون مقايسه كيفي(رتبه 1در دو جامعه همبسته هاميانگين

ام دارد. در اين پژوهش جهت ارائه نتـايج بهتـر هـر دو آزمـون صـورت      ن 2ويلكاكسون
 گرفته است.

 هان شاخصيانگيسه ميمقا يودنت براياست Tآزمون 

 

 ميانگين مرحله شاخص
انحراف 

 معيار
T 

درجه 

 يآزاد
 يمعنادار

 يشناخت
 0.35 4.25 اول

1.7 299 0.000 
 0.46 4.21 دوم

 يرفتار
1.5 0.41 4.4 اول

- 
299 0.000 

 0.45 4.4 دوم

 اردو
 0.59 3.35 اول

22- 299 0.000 
 0.73 4.2 دوم

 هان شاخصيانگيسه ميمقا يودنت براياست T: آزمون 3جدول 

 

همانطور كه از اين جدول مشخص است، ميانگين شاخص شـناختي، رفتـاري در   
ظر كمي تغييـري در  . اين بدان معناست كه از ندو مرحله قرابت بااليي با يكديگر دارد

ماهيـت اردو، فاصـله بيشـتري     بـارة . امـا در شـود  هاي دو مرحله مشاهده نمي ميانگين
، شـاخص اردو در  ديگر سـخن به  .شده و اين فاصله به نفع مرحله دوم استمشاهده 

دهـد و نشـان از آن دارد كـه     مرحلة دوم آزمون تغيير محسوسـي از خـود نشـان مـي    
له دوم شناخت بيشتري از اردو پيدا كـرده و تمايـل بيشـتري بـه     پاسخگويان در مرح

دهـد ميـزان اخـتالف     نشـان مـي   همچنـين  ايـن جـدول  حضور در اين اردوها دارند. 
قابليـت  ، دو ميانگين هر سه شاخص با توجـه بـه سـطح معنـاداري    ميان شده  مشاهده

 ).p-value < 0.05( تعميم به جامعه آماري را دارد
                                                           

1. 2-Related Sample Tests 

2. Wilcoxon 
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 هاجهت برابري رتبهآزمون ويلكاكسون 

مقايسـه آزمـون در دو مرحلـه را بـه      پژوهشـگران  ،ارائه بهتر نتايج در اين بخـش  براي
آزمـون ويلكاكسـون كـه از جـنس     هـا از   اند. در اين نوع آزمون داده انجامصورت كيفي 

رود كـه   كـار مـي  ه زماني باين آزمون  استفاده شده است. است، 1هاي ناپارامتريك آزمون
. در اين مسـير  مقايسه كندپژوهشگر قصد دارد دو متغير كيفي متفاوت را در يك جامعه 

هـا   هاي مثبت و منفي در رتبه شود، تفاوت كه به آن آزمون دو نمونه همبسته نيز گفته مي
باشـد، ميـزان    3هـاي منفـي   باالتر از رتبـه  2هاي مثبت . هر چه ميزان رتبهشوند مقايسه مي

 4هاي برابرهاي مربوط به رتبه در اين آزمون يافته ،واهد بود. در ضمنمتغير دوم باالتر خ
 ها در دو متغير دارد. آيد كه نشان از عدم تفاوت در رتبهنيز به نمايش در مي

 آزمون ويلكاكسون شاخص شناختي

 

 جمع رتبه رتبه يانگينم تعداد تفاوت رتبه 

 1320 50.77 26 يمنف يها رتبه

 2685 42.62 63 مثبت يها رتبه

   211 برابر يها رتبه

   300 كل

 Z= -3.08  P-value= 0.002 يو معنادار Z يزانم

 در دو مرحله يشاخص شناخت يبرا يلكاكسون: آزمون و1جدول 

 
 تفـاوت مثبـت   كـه  شودهاي مثبت و منفي، مالحظه ميبا توجه به تعداد تفاوت رتبه

هاي شـاخص شـناختي در    ميزان رتبه ،) است. در نتيجه26( ت منفي) بيشتر از تفاو63(
مـورد از   211اينكـه در   نمرحله دوم باالتر از مرحله اول است. پـس بـا در نظـر گـرفت    

تـوان اسـتنباط كـرد شـاخص      ها مشـاهده نشـده اسـت، مـي     پاسخگويان تفاوتي در رتبه
ـ  زان بـا توجـه بـه سـطح     شناختي در مرحله دوم از نظر كيفي رشد داشته است و اين مي

بل تعميم بـه جامعـه آمـاري بـوده و معنـادار      ا، قاستكمتر  0.05كه از  0.002معناداري 
 ).p-value < 0.05( است

                                                           
1. Nonparametric Tests 

2. Positive Ranks 
3. Negative Ranks 

4. Ties 
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 آزمون ويلكاكسون شاخص رفتاري 
 

 جمع رتبه رتبه يانگينم تعداد تفاوت رتبه 

 3099 68.8 45 يمنف يها رتبه

 5946 66.8 89 مثبت يها رتبه

   166 برابر يها رتبه

   300 كل

 Z= -3.56  P-value= 0.000 يو معنادار Z يزانم

 يشاخص رفتار يلكاكسون براي: آزمون و2جدول

 

) 45( هـاي منفـي   ) بـيش از رتبـه  89( هاي مثبت دهد، تعداد رتبه جدول باال نشان مي
ستنباط كرد، ميـزان  مورد ميتوان چنين ا 166ها در  است. همچنين با توجه به برابري رتبه

شاخص رفتاري پاسخگويان در مرحله دوم بيشتر از مرحله اول بوده است و شاخص از 
كـه كمتـر از    0.000نظر كيفي رشد داشته است. اين ميزان با توجه به سـطح معنـاداري   

 .)p-value < 0.05( است، قابليت تعميم به جامعه آماري را داراست 0.05

 وآزمون ويلكاكسون شاخص ارد

 

 جمع رتبه رتبه يانگينم تعداد تفاوت رتبه 

 1285 142 9 يمنف يها رتبه

 21719 105 205 مثبت يها رتبه

   86 برابر يها رتبه

   300 كل

 Z= -11.76  P-value= 0.000 يو معنادار Z يزانم

 شاخص اردو در دو مرحله يبرا يلكاكسون: آزمون و3جدول 

هاي  ) بسيار بيشتر از رتبه205( هاي مثبت تعداد رتبه كه دهدمي ندول نيز نشااين ج
كه  توان استنباط كرد مي ،مورد 86ها در با توجه به برابري رتبه ) است. همچنين9( منفي

ميزان شاخص اردوي پاسخگويان در مرحله دوم نسبت به مرحله اول از نظر كيفي رشد 
است، قابليت  0.05كه كمتر از  0.000جه به سطح معناداري داشته است. اين ميزان با تو

 .)p-value < 0.5(د دارتعميم به جامعه آماري را 



 1392 پاييز و زمستان/  17/ ش 8تربيت اسالمي / س       140

 

 گيري بحث و نتيجه

و  يعلم ينور را در چارچوب يانراه يپژوهش تالش كرده است تا ابعاد اردو ينا
 دانشـجويان   عبـارت اسـت از:  امعـه مـورد مطالعـه    ج. بررسي كنـد با روش پانل 

. انـد  شركت كردهنور  يانراه يدر اردو 1389مشهد كه در سال  يدانشگاه فردوس
و  شـدند  يـابي ارزدر دو مرحلـه قبـل و بعـد از اردو     يان، پاسـخگو يرمس يندر ا
 شده است. مقايسه يكديگروش با ر ينحاصل از ا هاي يافته

 اينبه پژوهشگران نوشتار،  ينا يمرتبط با موضوع اصل هايپژوهش بررسيدر 
صورت نگرفته است. حضـور در   زمينه ايندر  خاصيكه پژوهش  رسيدند نتيجه
نگرش انسـان   تواند مي شود ميكه با اهداف خاص خود دنبال  اردويي هاي برنامه

كه امـروزه از اسـتقبال    نيزنور  راهيان اردويآن جهت ببخشد. و به  دهد تغييررا 
اسـت   هايي برنامهبرخوردار است، از  دانشجويانجوانان باالخص  مياندر  بااليي

 دهد. تغييررا تحت الشعاع قرار داده و  دانشجوياننگرش  تواند ميكه 
ان در كننـدگ  شـركت دهد كه ميپژوهش در وهله اول نشان  توصيفي هاي يافته

ــاظ ــن اردو از لح ــيت اي ــد 80.7 ،جنس ــد 19.3و  زن درص ــتند درص ــرد هس         .م
درصـد   12.8و  ياضـي درصـد ر  19 ي،رشته علوم انسان ياندرصد پاسخگو 68.3
 يوم و مـابق درصـد بـار د   12.8بار اول،  ياندرصد پاسخگو 81.7اند. بوده يتجرب
درصد  43.3اند. نور حاضر بوده يانراه يدر اردو يشتريدرصد تعداد ب 5.5 يعني

 .است وجود داشته يدشه آنها يشاناند كه در خانواده و خوداشته يانب يانپاسخگو
جامعـه   يج،(اعـم از بسـ   ييدانشـجو  يهـا  در تشكلكنندگان  از شركتدرصد  78

درصـد در   22داشته و  يتو ...) فعال يفرهنگ يها كانون ي،انجمن اسالم ي،اسالم
بـا   17.6 ي،فرد يزهبا انگ ياندرصد پاسخگو 77.9اند. نداشته يتفعال يتشكل يچه

نور شـركت   يانراه يه در اردوخانواد يببا ترغ يزدرصد ن 4.5دوستان و  يبترغ
انـد كـه توقعاتشـان در     كـرده اعالم  ياندرصد پاسخگو 76.5 ،پاياناند. و در  كرده

 توقعاتشان برآورده نشده است. )درصد 23.5( بقيهاردو برآورده شده و 
 ه طوري كه:هاي استنباطي نيز نشان از عدم رد فرضيات پژوهشگران داشته است، بيافته

 يـن بـر ا  يپژوهش اثبـات  ينا ياستنباط هاي يافته اول پژوهشگر: فرضيهعدم رد 
 ينبا حضور در ا تواند ينسبت به شهادت م يانمدعاست كه اوالً شناخت دانشجو

اردوهـا   يـن بـا حضـور در ا   ياندانشـجو  ين. همچنشود يشترو ب كند ييراردوها تغ
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بـر   دليلـي پژوهشگران  ين،شوند. بنابرا يبشهدا ترغ يشترشناخت ب براي توانند يم
با حضـور در   دانشجويانشناخت  انگيزهشناخت و  ميزاناول ندارند و  فرضيهرد 
 است. يافته افزايشاردو  اين

از شهدا (با وجود  دانشجويانالگو گرفتن  ميزاندوم پژوهشگر:  يهعدم رد فرض
شـده   بيشتراردوها  اينبا حضور در  تواند مي نيز) قابل توجه قبل از اردو ميانگين

 دانشـجويان جوانـان و   بـراي را  جديـدي با هدف و برنامـه   جديدو گروه مرجع 
وجـود نـدارد و اردو    دليلـي  نيـز دوم  فرضـيه در جهـت رد   بنـابراين، . كند ايجاد

 دهد. افزايشاز شهدا را  دانشجويان الگوگيري ميزانتوانسته است 
اردوهـا شـركت    يـن كه در ا يانيدانشجو يشترب :سوم پژوهشگر ضيهفرعدم رد 

اردوهـا اعـالم    يـن خـود را بـه حضـور مجـدد در ا     يـل از اردو تما پس ،كننديم
 يتاست كـه رضـا   اي گونهاردوها به  ياثرگذار دهد يمسئله نشان م ين. ادارند مي

 يــزبخــش ن يــن. در ادهــد يمــ يشو حضــور آنهــا را افــزا يشــتررا ب ياندانشــجو
سـوم ندارنـد و اردو    فرضـيه بـر رد   دليلـي كـه   رسيدند نتيجه اينبه پژوهشگران 

 .كند ترغيبرا جهت حضور مجدد  دانشجويانتوانسته است 
 اجـراي بـه   حيطـه  ايـن در  اجرايـي  مـديران  ،اوالً :شـود  مـي  پيشنهاد بنابراين،

 ايـن هرچه بهتر  اجرايرا در  هاپژوهش نتايجهمت گمارده و  بيشتر هاي پژوهش
هـا برگـزار   كـه همـه سـاله در دانشـگاه    (اردوها  اين اجراياردوها بگنجانند. در 

در  هـايي برنامـه  يـا به كار گرفته شوند و  راويانيبهتر است  ) لحاظ كنند.شود مي
 ميـزان و  كنـد  ايجـاد  دانشـجويان شـناخت را در   انگيزهد كه اردوها اجرا شو اين

ـ  بيشـتر نـوع موضـوعات    ايـن را بـه   دانشجويان منديعالقه  پيشـنهاد  ثانيـاً د. كن
 افـزايش را  آمـاري جامعـه   زمينه اينمطالعات بهتر در براي پژوهشگران  شود مي

ــد ــدرا وارد  بيشــتري متغيرهــاي ،دهن ــاالخص  پژوهشــي، هــايو از روش كنن ب
   .گيرندبهره  ،كيفي درويكر
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