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چکیده
تربیت یکی از مباحث مورد توجه ادیان و مکاتب مختلف در طول قرون و اعصار بوده است یکی از مهمترین ابعادتربیت ،بعد
تربیت فرهنگی است .برای تربیت فرهنگی بهترین دوران ،دوران کودکی است .این تحقیق در راستای بررسی نقش فعالیت
های فرهنگی مدارس در تربیت فرهنگی دانش آموزان درآموزش و پرورش منطقه  5شهر تهران انجام شده است .روش تحقیق
در این پژوهش از ن ظر هدف کاربردی ،از نظر نوع داده ها کمی و از نظر نحوه گردآوری داده ها ،توصیفی و تحلیلی است.
جامعه آماری دانش آموزان پسر مقطع متوسطه می باشند .تعداد آنها حدودا  1500نفر که(بر اساس شیوة نمونهگیری مندرج
در جدول مورگان) تعداد  306نفر به عنوان نمونه انتخاب ش ده اند .سپس بر اساس مدل مفهومی پژوهش ،سواالت و فرضیه
های پژوهش ،با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته ،گویه های مستخرجه در نمونه آماری تحقیق مورد پرسش قرار گرفته است.
در بخش آمار توصیفی ،توصیف داده ها در دو بخش متغیر های زمینه ای و متغیر های اصلی ارائه گردیده و در بخش آمار
استنباطی  ،جهت بررسی فرضیه های تحقیق از آزمون همبستگی اسپیرمن (ناپارامتری) استفاده شده است .با توجه به مثبت
بودن عالمت ضریب رگرسیونی می توان گفت فعالیت های فرهنگی مدارس بر تربیت دانش آموزان درآموزش و پرورش
منطقه  5شهر تهران تاثیر مثبت دارد .ت ربیت فرهنگی در حوزه بینشی دانش آموزان دارای رتبه اول
می باشد و متغیر تربیت فرهنگی در حوزه رفتاری دانش آموزان دارای رتبه آخر می باشد.
واژگان کلیدی :فرهنگ  ،تربیت فرهنگی  ،فعالیت های فرهنگی مدارس  ،آموزش و پرورش منطقه  5شهر
تهران
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مقدمه
مشکالت و نابسامانیهای هر جامعه ریشه در مسایل تربیتی و فرهنگی دارد .پیشرفتهای اقتصادی،
علمی و آموزشی براثر فقر فرهنگی ،خنثی و بی اثر می شوند .مباحثی چون تربیت و فرهنگ ،در
تمام اعصار و دوره ها برای همه جوامع و ملتها مهم بوده و در عصر حاضر با توجه به فشارها و تحریم
های بین المللی استکبار بر کشورهای در حال توسعه ،دارای اهمیتی مضاعف می باشد .فرهنگ به
عنوان گنجینه ای از دستاوردهای مادی و معنوی بشری که باورها ،ارزش ها،
نگرش ها ،و هنج ارهای مورد قبول یک جامعه را در طول تاریخ به وجود آورده است  ،نوع رفتار
مردم آن جامعه را مشخص می کند .بدیهی است که نمی توان بدون اعتنا به این مقوله بسیار مهم به
دنبال ایجاد تغییراتی درابعاد مختلف جامعه بود ،چرا که هرگونه تغییر و تحولی در تمامی ابعاد جامعه
اع م از اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی منوط به نوعی پذیرش فرهنگی ،در جامعه می باشد (ابتهاج ،
 .) 7:1393شاید بتوان یکی از مهم ترین ابعادی که ذهن انسان را در طول سالها به خود معطوف داشته
است را موضوع تربیت آینده در نظر گرفت ،تربیتی که در هر مکان و زمان مقتضیات خاص خود
را داشته است و نهایتاً تربیتی که زاییده آموزشهای ترجیحی و کارآمد زمانه خود می باشد؛ توانسته
مجموعه ای از قواعد را تشکیل دهد که از آن به عنوان فرهنگ یاد شده است .تربیت و فرهنگ دو
مقوله و حوزه بسیار ظریف و پیچیده و مؤثر بر یکدیگرند .تربیت زمینه ساز رشد و شکوفایی
استعدادها و ظهور و بروز توانمندی افراد جامعه و فرهنگ بر چگونگی این بروز و ظهور استعدادها
در کنار سایر عوامل تأثیرگذار می باشد (پورعزت و همکاران.)10 :1387 ،
تربیت فرهنگی فرآیندی است که منجر به تسهیل فهم فرهنگ ،میراث فرهنگی ،ارزش سنجی و
توسعة میراث فر هنگی می گردد .البته شایان ذکر است که بسیاری از آموزه ها به صورت غیررسمی
ارائه می گردد که خارج از چارچوب کالسیک و رسمی ،ملموس شده و حتی گاهی اثری بسیار
عمیق تر از آموزشهای رسمی را در آن می توان رؤیت نمود .از سوی دیگر ،خود فرهنگ نیز
قواعدی دارد که بسیاری از آنها نانوشته و در عین حال الزم الرعایه است .مدرسه به عنوان مکانی
معین و تخصصی به این مقوله (آموزش) پرداخته است که یکی از ابزارهای الزم جهت آموزش

بررسی رابطه فعالیت های فرهنگی مدارس و تربیت فرهنگی دانش آموزان در97....................................
موضوعات دینی می باشد و از دیرباز در کلیه جوامع مدنظر بوده و حتی گاهاً منجر به تشکیل مدارس
با چارچوب دینی و مذهب ی گردیده است؛ نمونه این مدارس در اکثر مناطق دنیا با عنایت به میزان
تبلیغ و از سویی ارزشی که برای دین و مذهب قائل گردیده اند قابل رؤیت می باشد .برنامه ریزی
دروس دینی به عنوان یک فرآیند و برنامه این دروس به عنوان یک سند ،نقش مؤثری در تربیت
دارند ،ولی آسیب ها یی نیز آن را تهدید می کند .نخستین آسیب ،فقدان برنامه ریزان و کارشناسان
با صالحیت در طراحی و تولید برنامه های درسی و دینی و همچنین ارائه مدلی مناسب جهت تربیت
فرهنگی می باشد (مرادی .) 38 :1390 ،فلسفه وجودی تربیت فرهنگی به این است که زمینه رشد
توانمندی های فطر ی را فراهم سازد و نگذارد عوامل محیطی و نظام های فرهنگی و تربیتی غیر
صحیح  ،در انسان تأثیر منفی گذارده و اورا به بیراهه بکشانند و موجب خسران وی شوند(شاملی و
همکاران .) 80:1390،البته این توانمندی باید طبق اصولی منطقی و منطبق با استعدادهای افراد ارائه
گردند ،ت ا معیار ها و قواعد و مفاهیم پذیرفته شده به وسیله روش ها وشیوه های تربیتی در جهت
معیارهای مکتب اسالمی پیش بروند(رحیم زاده و همکاران.)27:1390 ،
آموزه های اسالمی به تربیت فرهنگی انسانها به عنوان وجهی از ملزومات تحقق انسان کامل ،اهمیت
ویژه ای قایل هستند و در ا ین زمینه باالترین مسئولیت را متوجه نهاد تعلیم و تربیت
می دانند که یکی از مهمترین کانون های احیای ویژگی ها و قابلیت های فردی بوده و در فعلیت
درآوردن شخصیت ،استعداد فطری و شکل دهی رفتار آنان نقش بسزایی دارند (نجفی و
همکاران .) 13:1394،در تمام جوامع بشری به و یژه در جامعه ایران که مذهب نقش عمده و عمیقی
در زندگی انسان ها دارد ،تقویت این باورها در فرهنگ عمومی جامعه ،سالمت و ارتقای جایگاه
انسانی و شهروندی را در پی خواهد داشت .گزاره ها و آموزه های این دین الهی چنان دقیق و
ظریف است که تمام ابعاد زندگی شهروندی را شام ل شده و توجه و عمل به آنها در بعد اجتماعی،
ارتقای معنویت شهری و سالمت و ثبات آنرا در پی دارد(حسینی .)25:1395 ،فرهنگ اسالمی عالوه
بر برقراری نظم عمومی ،مناسبات اجتماعی را نیز سامان می بخشد .اندیشه و فرهنگ اسالمی تضییع
حقوق دیگران ،بی نظمی و بی عفّتی را برنمی تابد و در مقابل به نظم فردی و اجتماعی ،احترام به
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حقوق دیگران ،عدل و قسط ،احسان ،تقدیم مصالح معنوی به منافع مادی ،نوع دوستی و مهرورزی
تأکید دارد .بدون تردید حاکم شدن این ارزش ها بر جامعه ،ارتباط های انسانی را زیباتر ،ناهنجاری
ها را برطرف و انسانیت را متعال ی خواهند کرد .ترویج و رشد اندیشه اسالمی در میان فرهنگ
عمومی ،نیازمند برنامه ریزی و فعالیت منسجم است .بسیاری از ارزش های ملّی و مذهبی ما قابلیت
بروز و ظهور در قالب فرهنگ عمومی را دارند که چنانچه برای وارد کردن انها به عرصه زندگی
فردی و اجتماعی فعالیتهای الز م صورت بگیرد ،مجموعه ای غنی و پویا به عنوان فرهنگ اسالمی
شکل می گیرد که بیانگر پیشینه تاریخی و فرهنگی در کنار غنا و استحکام مذهبی خواهد بود و
برخورداری از آن ،تعالی فرد و جامعه را موجب خواهد شد .مدلهای تربیت فرهنگی در جوامع
اسالمی ،مبتنی بر اصول و مبانی اس المی بوده و دارای جهان بینی توحیدی ،معنویات ،اخالق هستند.
این مدلها همچنین نیازهای مادی و معنوی انسانها را نیز در نظر گرفته و به آنها می پردازند(
ابتهاج .) 41:1393،در این راستا ،سئوال اساسی پژوهش حاضر این است که آیا بین فعالیت های
فرهنگی مدارس و تربیت فرهنگی دانش آموزان ارتباط وجود دارد؟ برای پاسخ به این سئوال
دستیابی به اهداف زیر مد نظر است  :هدف اصلی :شناسایی رابطه فعالیت های فرهنگی مدارس و
تربیت فرهنگی دانش آموزان درآموزش و پرورش منطقه  5شهرداری تهران
اهداف فرعی:
• شناسایی رابطه فعالیت های فرهنگی مدارس و تربیت فرهنگ ی در حوزه بینشی دانش آموزان
درآموزش و پرورش منطقه  5شهرداری تهران
• شناسایی رابطه فعالیت های فرهنگی مدارس و تربیت فرهنگ ی در حوزه گرایشی دانش آموزان
درآموزش و پرورش منطقه  5شهرداری تهران
• شناسایی رابطه فعالیت های فرهنگی مدارس و تربیت فرهنگ ی در حوزه رفتاری دانش آموزان
درآموزش و پرورش منطقه  5شهرداری تهران
با توجه به اهداف فوق فرضیه اصلی و فرضیه های فرعی زیر مطرح شد:

بررسی رابطه فعالیت های فرهنگی مدارس و تربیت فرهنگی دانش آموزان در99....................................
فرضیه اصلی :بین فعالیت های فرهنگی مدارس و تربیت فرهنگی دانش آموزان درآموزش و پرورش
منطقه  5شهرداری تهران رابطه وجود دارد.
• بین فعالیت های فرهنگی مدارس و تربیت فرهنگی در حوزه بینشی دانش آموزان درآموزش و
پرورش منطقه  5شهرداری تهران رابطه وجود دارد.
• بین فعالیت های فرهنگی مدارس و تربی ت فرهنگ ی در حوزه گرایشی دانش آموزان درآموزش
و پرورش منطقه  5شهرداری تهران رابطه وجود دارد.
• بین فعالیت های فرهنگی مدارس و تربیت فرهنگ ی در حوزه رفتاری دانش آموزان درآموزش
و پرورش منطقه  5شهرداری تهران رابطه وجود دارد.
فرهنگ نظام مشترکی از باورها ،ارزش ها  ،رسوم ،رفتارها و مصنوعاتی است که اعضای یک جامعه
در تطبیق با جهان خود و در رابطه با یکدیگر به کار می برند و از طریق آموزش ،از نسلی به نسل
دیگر انتقال می یابد .فرهنگ ،مفهومی است که از پیچیدگی باالیی برخوردار است و برای فهم آن
نیازمند سادهسازی و شفاف سازی هستیم .این سادهسازی در تحقیق بر اساس تعریف فرهنگ ،تبیین
کارکردها و شیوه عمل در قلمرو مکانی و زمانی صورت می پذیرد .از این رو ،بر مبنای پیچیدگی
باالی آن از بعد موضوعی ،به صورت الیه ای تعریف شده است .الیه اعتقاد ها و باورها ،ریشه در
گذشته ،الیه رفتارها بر مبنای کارکردهای فرهنگ ،ریشه در زمان حال و الیه ارزش ها ،مطلوبیت
فردی و اجتماعی ریشه در زمان آینده دارد .به طور مثال در حوزه روش های آینده پژوهی ،اخذ نظر
خبرگان در روش هایی مانند طوفان فکری ،دلفی ،سناریو و  ...در جهت تبیین آیندههای مطلوب
اشاره به الیه ارزش ها و مطلوبیت فردی (آینده) دارد.
در بحث تربیت انسان ،مفهوم تربیت بر پرورش دادن استعدادهای انسانی یعنی فراهم کردن زمینه
رشد استعدادهای آدمی داللت می کند .تربیت رفع موانع و ایجاد مقتضیات است تا استعداد های
انسان از قوه به فعل درآید و شکوفا گردد؛ و چون در تربیت اسالمی ،مقصد و مقصود «کمال مطلق»
است ،می توان تربیت را چنین تعریف کرد« :رفع موانع موجود و ایجاد مقتضیات برای آنکه
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استعدادهای انسان در جهت کمال مطلق شکوفا شود»(دلشاد تهرانی .)22:1377 ،به عبارت دیگر،
تربیت « فراهم کردن زمینه ها و عوامل برای شکوفا کردن استعدادهای بالقوه انسان در جهت مطلوب
است»(فایضی و آشتیانی .)32:1377 ،تربیت ،فرایندی جامع و کامل است .در این فرایند ،باید به تمام
زوایای وجود انسانی و همه استعدادها و توانایی های طبیعی و فطری او تو جه شود و برای رشد،
پرورش و هدایت آنها برنامه ریزی گردد .اندیشمندان و نظریه پردازان تعلیم و تربیت با نگاه همه
جانبه به تربیت ،آن را در ساحت های متنوع و متعددی طبقه بندی کرده اند که یکی از مهم ترین
جنبه های آن ،تربیت فرهنگی می باشد .تربیت فرهنگی فرایندی است که منجر به تسهیل فهم فرهنگ
و میراث فرهنگی ،ارزش سنجی و توسعه آن می گردد(.بالغت و هاشمی . )9 :1392 ،به عبارت
دیگر ،تربیت و فرهنگ دو مقوله و حوزه ظریف و پیچیده هستند که مؤثر بر یکدیگر می باشند.
تربیت زمینه ساز رشد و شکوفایی استعدادها و ظهور و بروز توانمندی ه ای افراد جامعه بوده و
فرهنگ با همه عناصر و ارکان و مؤلفه های آن ،مؤثر بر چگونگی این بروز و ظهور استعدادها در
کنار عوامل اثرگذار دیگر می باشد( .پورعزت و همکاران. )10:1387 ،
آموزش و پرورش در کنار آن سایر نهادهای دیگر اجتماعی مسئولیت اهتمام به امر تربیت دینی
آحاد مردم را عهده دار می باشند .جریان تعلیم و تربیت از طریق نهادهای رسمی ،یکی از مهمترین
و هدفمندترین بخش تعلیم و تربیت آدمی است؛ چنانکه در بند چهار پیش گفتار کلیات طرح تغییر
بنیادی نظام آموزش و پرورش آمده است« :چون وظیفه اصلی نظام آموزش و پرورش ،تربیت
ان سانهای الهی و هم جهت و هماهنگ با معیارهای اسالمی است ،الزم است تزکیه و تربیت همچون
نوری بر تمامی اجزاء و برنامه های نظام بتابد و به منزله بستری برای یکایک آنها باشد ».توجه به این
مهم که تزکیه نه تنها از تعلیم جدا نیست ،بلکه به صورتی انفکاک ناپذیر به آن پیوسته است و بر
آن تقدم رتبتی دارد ،موجب می شود که در کلیه مراحل سازماندهی و اجرای نظام ،تربیت متعادل
و متوازن تمام ابعاد شخصیت انسان تا وصول به درجه ی انسان کامل جهت اصلی حرکت باشد» .با
گذشت چهار دهه از استقرار نظام اسالمی و با وجود تالش های انجام شده جهت آش ناسازی کودکان
و نوجوانان با اصول و مفاهیم دینی و اخالقی ،تحقیقات انجام شده در مدارس ،نشانگر آن است که
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مسأله آموزش دینی از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده ،گاه با تأثیرات معکوس نیز همراه گردیده
و باعث شده است تا ناکارآمدی مذکور تا حد زیادی در بحران آفرینی ها و کاستی های مشاهده
شده در رفتارهای دینی نسل نوجوان و جوان ما سهم بیشتری داشته باشد (عبدی .)87 :1393 ،از
سوی دیگر ،در بررسی های به عمل آمده در زمینه ی آموزش دینی و کیفیت آن ،می توان گفت
وضع موجود در مدارس از جهات مختلف و به علل گوناگون از جمله برنامه های درسی ،نیروی
انسانی و امکانات ،رضایت بخش نبوده است؛ چنانچه در تحقیقات انجام شده ،نوجوانان احساس
دلزدگی نسبت به درس دینی نشان داده اند (مرادی.)28 :1390 ،
به گفته مرسیر و دانورگ 1دو نهاد خانواده و آموزش و پرورش از اساسی ترین نهادهای اجتماعی
در هر جامعه به شمار می روند .وجه مشترک این دو نهاد از نظر کارکردی ،تربیت و ارائه قواعد
الگوی و هنجارهای اخالقی و رفتاری مطلوب به منظور زیست سعادتمندانه در ابعاد فردی و اجتماعی
است .فصل مشترک این دو نهاد عالوه بر رشد و تعالی معنوی و همچنین فراگیری ارزش های الهی
و انسانی ،آماده ساختن کودکان و نوجوانان برای بر عهده گرفتن نقش های خانوادگی (مانند نقش
پدری ،مادری ،فرزندی و  ،)...نقش های اجتماعی (شهروندی مطلوب و فعال در امر مشارکت
اجتماعی) ،نقش اقتصادی (نیروی اقتصادی مولد و کارآ) ،نقش فرهنگی (پایبندی به آرمان ها و
ارزش های معنوی) و ن قش سیاسی (مشارکت فعال در فعالیت های سیاسی و تصمیم گیری گروهی)
است (مرسیر و دانورگ .)527:2015 ،از طرفی نظام های آموزشی در دوران مدرن به عنوان نهادهای
تربیتی و فرهنگ ساز فقط به انتقال بعد دانشی به دانش آموزان محدود نبوده و وجه هنجارین و
ارزشبنیان آن ها نیز مطرح بوده (  ) Berkowitz and Bier, 2015و این یک اصل پذیرفته شده
است که کارکرد مدرسه فقط به این عامل خالصه نمی شود که افرادی هوشمند پرورش دهند که در
دنیای رقابتی امروز بتوانند از رقبا گوی سبقت را بربایند ،بلکه در کنار این کارکرد از مدرسه انتظار
می رود که فراگ یران تحت آموزش خود را به گونه ای پرورش دهند که توانایی آن را داشته باشند

Mercier and Donverg
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که درست را از نادرست اخالقی تشخیص دهند

(  .)Anderson, 2014به عبارت دیگر،

درصورتی که وظیفه مدرسه را تربیت نسل نوخاسته بدانیم و هم چنین اگر جامعیت اصطالح تربیت
را بپذیریم که فراتر از تو جه به توسعه علمی شخصیت کودکان است ،کارکرد نهاد مدرسه فراتر از
توزیع دانش خواهد بود (  .) Hassni, 2014بر همین اساس تربیت اخالقی همیشه یکی از اهداف
اصلی و پایدار در نظام های آموزشی در سطح دنیا بوده است ( Sandeep, ;Bischoff, 2016

 ) 2015و آموزش اخالقیات و ارزش ها به عنوان یک مسئولیت مهم و سنگین بر دوش نظامهای
آموزشی و تربیتی جهان احساس میشود (  )Kristjánsson,2015و مدارس نمیتوانند و نباید در
برابر موضوع اخالق ساکت باشند ( . )Hassni, 2016

تربیت فرهنگی:
 -در حوزه بینشی

فعالیت فرهنگی

 در حوزه گرایشی-در حوزه رفتاری

شکل  :1مدل نظری تحقیق

روش شناسی
روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش از نظر هدف کاربردی  ،از نظر نوع داده ها کمی
و از نظر نحوه گردآوری داده ها  ،توصیفی و همبستگی است .جامعه آماری پژوهش حاضر دانش
آموزان پسر مقطع متوسطه مدارس آموزش و پرورش درمنطقه  5شهرداری تهران می باشند که
حدودا  1500نفر می باشند .با توجه به قابلیت دسترسی به کل جامعه مـورد مطالعـه بـرایمحقـق،
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جهـت نمونـه گیـری از روش غیر احتمالی استفاده شـده است .نمونه آماری پژوهش حاضر  306نفر
از دانش آموزان پسر مقطع متوسطه مدارس درمنطقه  5شهرداری تهران می باشند .برای سنجش
فعالیت های فرهنگی مدارس از ابعاد (فعالیت های فرهنگی مدیران ،فعالیت های فرهنگی معلمان
،مشارکت فرهنگی والدین) استفاده شده است که دارای  7گویه می باشد و برای سنجش تربیت
فرهنگی دانش آموزان درآموزش و پرورش منطقه  5شهرداری تهران از ابعاد (تربیت فرهنگی در
حوزه بینشی دانش آموزان  ،تربیت فرهنگی در حوزه گرایشی دانش آموزان و تربیت فرهنگی در
حوزه رفتاری دانش آموزان) استفاده شده است که دارای  9گویه می باشد .در این تحقیق از آزمون
کولموگروف – اسمیرنف جهت تعیین نرمال بودن داده ها و آزمون همبستگی اسپیرمن جهت بررسی
فرضیه های تحقیق استفاده شده است.
یافته ها
فرضیه اصلی :بین فعالیت های فرهنگی مدارس و تربیت فرهنگی دانش آموزان درآموزش و پرورش
منطقه  5شهرداری تهران رابطه وجود دارد.
جدول ( : )1آزمون فرضیه اصلی
متغیر
تربیت فرهنگی دانش آموزان

فعالیت های فرهنگی مدارس
ضریب همبستگی

0/584

سطح معنی داری

0/000

با توجه به جدول مقابل مقدار ضریب همبستگی برابر  0/584و سطح معنی داری برابر 0/000
می باشد .با توجه به اینکه مقدار سطح معنی داری کمتر از ( 0/01مقدار خطای تحقیق) می باشد،
بنابراین با اطمینان  %99می توان گفت فرض صفر رد شده و بین فعالیت های فرهنگی مدارس و
تربیت فرهنگی دانش آموزان درآموزش و پرورش منطقه  5شهرداری تهران رابطه معنی دار وجود
دارد.
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فرضیه فرعی اول :بین فعالیت های فرهنگی مدارس و تربیت فرهنگی در حوزه بینشی دانش آموزان
درآموزش و پرورش منطقه  5شهرداری تهران رابطه وجود دارد.
جدول ( : )2آزمون فرضیه فرعی اول
متغیر
تربـی ـت فرهنـگـی در حوزه بـیـنشـــی دانش

فعالیت های فرهنگی مدارس
ضریب همبستگی

0/371

سطح معنی داری

0/000

آموزان

با توجه به جدول مقابل ،مقدار ضریب همبستگی برابر  0/371و سطح معنی داری برابر 0/000
می باشد .با توجه به اینکه مقدار سطح معنی داری کمتر از ( 0/01مقدار خطای تحقیق) می باشد،
بنابراین با اطمینان  %99می توان گفت فرض صفر رد شده و بین فعالیت های فرهنگی مدارس و
تربیت فرهنگی در حوزه بینشی دانش آموزان درآموزش و پرورش منطقه  5شهرداری تهران رابطه
معنی دار وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم :بین فعالیت های فرهنگی مدارس و تربیت فرهنگی در حوزه گرایشی دانش
آموزان درآموزش و پرورش منطقه  5شهرداری تهران رابطه معنی دار وجود دارد.
جدول ( : )3آزمون فرضیه دوم
متغیر
تـربـی ـت فـرهـنـگـی در حـوزه گـرایشـــی

فعالیت های فرهنگی مدارس
ضریب همبستگی

0/619

سطح معنی داری

0/000

دانش آموزان

با توجه به جدول مقابل ،مقدار ضریب همبستگی برابر  0/619و سطح معنی داری برابر 0/000
می باشد .با توجه به اینکه مقدار سطح معنی داری کمتر از ( 0/01مقدار خطای تحقیق) می باشد،
بنابراین با اطمینان  %99می توان گفت فرض صفر رد شده و بین فعالیت های فرهنگی مدارس و
تربیت فرهنگی در حوزه گرایشی دانش آموزان درآموزش و پرورش منطقه  5شهرداری تهران رابطه
معنی دار وجود دارد.
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فرضیه فرعی سوم :بین فعالیت های فرهنگی مدارس و تربیت فرهنگی در حوزه رفتاری دانش آموزان
درآموزش و پرورش منطقه  5شهرداری تهران رابطه معنی دار وجود دارد.
جدول ( : )4آزمون فرضیه سوم
متغیر
تربیـت فرهنگی در حوزه رفتـاری دانش

فعالیت های فرهنگی مدارس
ضریب همبستگی

0/427

سطح معنی داری

0/000

آموزان

با توجه به جدول مقابل ،مقدار ضریب همبستگی برابر  0 /427و سطح معنی داری برابر 0/000
می باشد .با توجه به اینکه مقدار سطح معنی داری کمتر از ( 0/01مقدار خطای تحقیق) می باشد،
بنابراین با اطمینان  %99می توان گفت فرض صفر رد شده و بین فعالیت های فرهنگی مدارس و
تربیت فرهنگی در حوزه رفتاری دانش آموزان درآموزش و پرورش منطقه  5شهرداری تهران رابطه
معنی دار وجود دارد .جهت رتبه بندی متغیرهای تحقیق از آزمون فریدمن استفاده شده است .این
آزمون مشخص می نماید که میزان اثرگذاری فعالیت های فرهنگی مدارس بر ابعاد متغیر تربیت
فرهنگی چگونه است را داشته است.
جدول ( : )5آزمون فریدمن
درجه آزادی

آماره کای دو
12/298

سطح معنی داری
0/002

2

با توجه به جدول  5مشاهده می شود سطح معنی داری آزمون  0 /000است ،با توجه به اینکه سطح
معنی داری آزمون کمتر از  0/05می باشد ،فرض صفر رد شده و با اطمینان  %95می توان گفت
شاخص ها دارای اولویت های متفاوتی هستند.
جدول ( : )6رتبه بندی ابعاد
میانگین رتبه

رتبه

ابعاد
تربیت فرهنگی در حوزه بینشی دانش آموزان

2/12

1

تربیت فرهنگی در حوزه گرایشی دانش آموزان

1/86

2

تربیت فرهنگی در حوزه رفتاری دانش آموزان

1/02
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با توجه به جدول  6تربیت فرهنگی در حوزه بینشی دانش آموزان دارای رتبه اول می باشد و فعالیت
های فرهنگی مدارس بیشترین تاثیر را بر کارایی کارکنان دارد و متغیر تربیت فرهنگی در حوزه
رفتاری دانش آموزان دارای رتبه آخر می باشد و فعالیت های فرهنگی مدارس کمترین تاثیر را بر
تربیت فرهنگی در حوزه رفتاری دانش آموزان دارد.
بحث و نتیجهگیری
مباحثی چون تربیت و تربیت فرهنگی در تمام اعصار و دوره ها برای همه جوامع و ملتها مهم بوده
و در عصر حاضر با توجه به فشار ها و تحریم های بین المللی استکبار برکشور های در حال توسعه،
دارای اهمیتی مضاعف می باشد .فرهنگ؛ نظام مشترکی از باورها ،ارزش ها ،رسوم ،رفتارها و
مصنوعاتی است که اعضای یک جامعه در تطبیق با جهان خود و در رابطه با یکدیگر به کار می برند
و از طریق آموزش ،از نسلی به نسل دیگر انتقال می یابد .این تعریف نه تنها الگوهای رفتار ،بلکه
الگوهای اندیشه (معانی مشترکی که اعضای یک جامعه به پدیده های گوناگون طبیعی و فکری از
جمله دین و ایدئولوژی نسبت می دهند) ،مصنوعات (ابزارها و کارهای هنری) و مهارت ها و فنونی
را در بر می گیرد که در ساخت مصنوعات به کار گرفته می شوند( .مرسیر و دانورگ.)528:2015 ،
رابرت ردفیلد ( ) 1982نیز فرهنگ را چنین تعریف می نماید :فرهنگ ،تفاهمی قراردادی است که
در اعمال و ساخته ها تجلی میکند و جوامع را از یکدیگر متمایزمی سازد( .محمودی.)41 :1392 ،
فرهنگ ،مفهومی است که از پیچیدگی باالیی برخوردار است و برای فهم آن نیازمند سادهسازی و
شفاف سازی هستیم .این سادهسازی در تحقیق بر اساس تعریف فرهنگ ،تبیین کارکردها و شیوه
عمل در قلمرو مکانی و زمانی صورت می پذیرد .از این رو ،بر مبنای پیچیدگی باالی آن از بعد
موضوعی ،به صورت الیه ای تعریف شده است.
الیه اعتقاد ها و باورها ،ریشه در گذشته ،الیه رفتارها بر مبنای کارکردهای فرهنگ ،ریشه در زمان
حال و الیه ارزش ها ،مطلوبیت فردی و اجتماعی ریشه در زمان آینده دارد .به طور مثال در حوزه
روش های آینده پژوهی ،اخذ نظر خبرگان در روش هایی مانند طوفان فکری ،دلفی ،سناریو و  ...در
جهت تبیین آیندههای مطلوب اشاره به الیه ارزش ها و مطلوبیت فردی (آینده) دارد .در جمع بندی،
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«فرهنگ» عبارت است از رفتارهایی که بر پایه اعتقاد ها و باورها برای خلق و تقویت ارزش ها در سه
بعد زمانی گذشته ،حال و آینده صورت می پذیرد .با این رویکرد تعریف ویلیامز از فرهنگ به عنوان
«روش کلی زندگی» قابل تحلیل است که زندگی بر مبنای اعتقاد ها و باورها در جهت آیندهسازی
بر پایه ارزش ها و رفتارهای روزمره افراد به دست می آید (رومانوسکی.)18:2008 ،
اساساً فرهنگ هر جامعه ،هویت و موجودیت آن جامعه را تشکیل می دهد .هویت هر جامعه در
برگیرنده همه نقشها و گرایشهای افراد آن جامعه است که بر اثر فرآ یند اجتماعی شدن ،درونی شده
است .بنابراین تغییر و تحول و سعادت و شقاوت جوامع به فرهنگ وابسته است و جوامع بر اثر تغییر
و تحول فرهنگی شکل می گیرند؛ باقی می مانند؛ تغییر می کنند و یا حتی از نو ساخته
می شوند (خنکدار طارسی و سلحشوری.)116 :1392 ،
از نظر اسالم ،مأموریت پیامبران ،تربیت فرهنگی است تا در سایه آن ،عدالت و تعادل به کمک توده
های مردم برقرار شده و تکامل بشری بلکه هستی به عنوان هدف غایی در چارچوب حکمت و
اهداف آفرینش انسان ،صورت بگیرد.
اسالم برای تعلیم و تربیت اهمیت خاصی قائل است چنانکه هر جا سخن از ارسال رسوالن به میان
می آورد ،تعلیم و تربیت و تزکیه را برنامه اصلی آنان قرار می دهد .خداوند متعال برای انسان مقرر
فرموده است که به اختیار خود و با پیروی از دستورات پیامبران و برنامه های آسمانی و با کوشش
و تالش پیگیر ،کسب تعلیم و تربیت کند و به م قام شایسته انسانی برسد زبرا سرکشی غرایز حیوانی
و ظلمات جهل و خواهشهای نفسانی را جز با تربیت صحیح و الهی نمی توان مهار و بر طرف کرد.
تعلیم و تربیت از سیاست های بنیادین اسالم و از اهداف زیربنایی بعثت رسول خدا (ص) است .پیامبر
اسالم(ص) تربیت را از خویش و خویشا وندانش آغاز کرد و به تعلیم و آموزش نیز از اولین روزهای
هجرت همت گمارد .این ،خود نشانگر اهمیت آن دو مقوله دینی و قرآنی است .با تفکر قوای درونی
انسان شکوفا می شود و زمینه ی حرکت کمالی او فراهم می گردد لذا به همراه علم آموزی و تفکر
تربیت یا پرورش اخالقی و تهذ یب نفس نیز مطرح می شود که در اسالم بر این امر بسیار تاکید شده
و از همان ظهور اسالم مبادی و مبانی تعلیم و تربیت به عنوان یک علم بنا نهاده شده است .رهبر
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انقالب می فرماید " یکی از مسائل ارزشمند و کارساز در زندگی بشر ،علم و آگاهی است .علم،
افزون بر اینکه وسیله ا ی است برای بهتر زیستن و برای خوب از عهده مسئولیت برآمدن ،بخودی
خود نیز مطلوب بشر است .برای ایجاد یک تمدن اسالمی  -مانند هر تمدن دیگر  -دو عنصر اساسی
الزم است :یکی تولید فکر ،یکی پرورش انسان رهبر انقالب در اهمیت و ضرورت علم آموزی
فرمود یک کشور اگر می خواهد به معنای واقعی بازسازی کند ،باید بیشترین تکیه و بیشترین نگاه
و توجهش ،به انسان و نیروی انسانی باشد" ( اسکندری.)1 :1394 ،
تربیت فرهنگی را توان یادگیری الگوهای جدید در تعامالت فرهنگی و ارائه پاسخهای رفتاری
صحیح به این الگوها تعریف کرده اند.نقش تربیت فرهنگی در شکل گیری تمدن اسالمی
انکارناپذیر است .از آنجا که اعتبار هرملت ،به استقالل آن جامعه وابسته است و اگر جامعه ای در
عرصه فرهنگ خدشه دار شود ،نابودیش حتمی خواهد بود ،امام خمینی (ره) در این زمینه می فرمایند:
«تا این ملت از غربزدگی بیرون نیاید ،استقالل پیدا نمی کند  ...تا از این تقلید بیرون نیایید،
نمی توانیدآدم باشید .نمی توانید مستقل باشید .از مردم می خواهیم تا بر پایه های اسالمی خویش تکیه
زنند و بر غرب و غربزدگان ،که موجب نابودی فرهنگ آنان شده است ،پشت پا بزنند .خود را از
وابستگی نظامی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی نجات می دهیم»( .خنکدار طارسی و سلحشوری،
)120 :1392
توجه به تربیت فرهنگی و مهندسی آن از دغدغه های مهم اسالم به شمار می رود ،لذا همواره بر
اصالح فرهنگ توجه نموده و خواهان رهایی از فسادهای فرهنگی در همه عرصه ها و عناصر تربیت
فرهنگی می شود ،چرا که فساد در هر عرصه ای از حوزه فرهنگی به سرعت در جنبه های دیگر
سرایت کرده و روح و روان تمدن را بیمار می کند و از کارایی می اندازد (ابتهاج.)19 :1393 ،
با نگاهی به آیه  25سوره انفال و آیه  11سوره رعد این معنا به دست می آید که فرهنگ از جمله
اموری است که قابل تغییر ،کنترل و مدیریت است .این به آن معناست که می توان از تربیت فرهنگ
سخن گفت ،زیرا تربیت به معنای برقراری نسبت تعادلی و تکاملی میان عوامل یا متغیرهای تشکیل
دهنده یک مجموعه برای نیل به اهداف مورد نظر و قابل دسترس است .پس فرهنگ نیز به سبب آن
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که دارای عناصر و اجزاء چندی است که قابلیت تعادل و عدم تعادل را دارد و افساد و اصالح پذیر
است ،می تواند مورد پرورش قرار گیرد تا عناصر آن به درستی در کنار هم قرار گیرد و اهداف
مورد نظر را تحقق بخشد (اسماعیلی و حقیقیان.)25 :1393 ،
تربیت فرهنگی اسالمی می بایست در چارچوب آموزههای وحیانی اسالم انجام گیرد ،زیرا این
آموزه ها در بردارنده نظام فکری و فرهنگی و نیز اخالقی ،رفتاری ،حقوقی و قانونی خاصی است که
فرهنگ اسالم را بیان می کند .هدف از تربیت فرهنگی مبتنی بر اسالم ،مدیریت با توجه به فقدان
تمدن اسالمی در جهان معاصر می توان این معنا را اثبات کرد که منابع انسانی فاقد فرهنگ اسالمی
است ،زیرا اگر روح فرهنگ اسالمی در جان مسلمانان وجود داشت ،بطور طبیعی تمدن اسالمی
تحقق می یافت .بنابراین ،می بایست تمام تالش و همت خود را مبذول این معنا کنیم که منابع انسانی
را بر اساس فرهنگ اسالمی تعلیم و تربیت کنیم و همه این ها در زمانی شکل می گیرد که از نظر
منابع انسانی به غنا و ثروت فکری و فرهنگی دست یافته باشیم زیرا بدون منابع انسانی خالق ،متفکر،
فعال و با اعتماد و انگیزه ،نمی توان به این چیزها رسید.بنابراین الزم است که همه تالش ها بر این
متمرکز شود که منابع انسانی جامعه به درستی از نظر فکری و فرهنگی ساخته و تربیت شوند.
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