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ی معنوی و حماســی بر ارزشها 
ی
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بررسی شد .برای سنجش نگرش به ارزشها 
و برای ســنجش رفتار اخالقی ،از سیاهه مشاهده رفتار استفاده گردید .نتایج نشان داد که
ی اسالمی ـ ایرانی ،با مطالعه کتابهای زندگینامهای
نگرش مثبت دانشآموزان به ارزشها 
ی غیراخالقی آنها بهطور چشمگیری
ی معنوی و حماسی افزایش یافته و رفتارها 
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مقدمه

در عصر حاضر و با گسترش فرهنگ مادیگری ،شاخصهای معنوی در جوامع انسانی و

بهخصوص جوانان ،کمرنگ شده و روزبهروز از گرایش آنان به ارزشهای معنوی و دینی
کاسته میشود و گرایش آنان به دین و معنویات در جامعه ،سمت و سویی تازه مییابد.

(الکینز  ،1بهنقل از وســت )۱۳۸۳ ،2شــکلگیری شخصیت در ســنین نوجوانی است و

نوجوانان در دورهای به ســر میبرند که پایه و اســاس تعهد تعمیمیافته و احساس تعلق

عاطفی به جامعه خود را کسب نموده و طی روند جامعهپذیری و فرهنگپذیری ،ارزشها
ی خود را شــکل میدهند.
ی جامعه خود را درونی نموده و رفتار و اندیشــهها 
و هنجارها 

ی دینی ایجاد شود و جوان نتواند پایه
اگر خللی در روند درونیسازی ارزشها و هنجارها 
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و اســاس محکمی برای رفتار و اندیشــههای دینی خود پیدا کند ،دچار نوعی حیرانی و
ی دینی خواهد شد (اریکسون ،)۱۹۸۰ ،3این در
سرگشتگی در مواجهه با مسائل و پدیدهها 

حالی است که تهاجم فرهنگی و پیدایش معضالت اجتماعی از جمله بزهکاری ،انحرافات

اجتماعی و اخالقی از قبیل روابط جنســی نامشروع ،همجنسبازی ،بدحجابی ،اعتیاد و
ســرقت ،از جمله آسیبهایی هستند که نوجوانان و جوانان با آن درگیر هستند( .مدنی،

 )185 :1381نتایج تحقیق مرکز پژوهشهای مجلس شــورای اسالمی ایران ( )1393بر
روی  141.555دانشآموز دختر و پسر دوره متوسطه در سال تحصیلی  1386-1387نشان

داده اســت که بیش از یک صد و پنج هزار دانشآموز یعنی  %74/3از افراد مورد بررسی
دارای رابطه «غیرمجاز با جنس مخالف» بوده و تعداد  24889نفر ( )%17/5همجنسگرا

و  %78/9از افرادی که دارای حجاب نامناسب بودهاند ،زیر  15سال %9/46 ،بین 16تا20

ســال %5/31 ،بین  21تا  25ســال و  %8/13بین  26تا 30سال سن داشتهاند .براساس
مطالعه گلزاری ( )1393که بهمنظور بررسی میزان ارتباط دختران با جنس مخالف انجام

پذیرفت؛  %80دختران مورد پرسش در چند دبیرستان دخترانه تهران به تجربه رابطه با

جنس مخالف اشــاره داشــته و  %40دانشآموزان رابطه با جنس مخالف را از  ۱۴سالگی
شروع کرد ه و زمان شروع رابطه جنسی نیز به دوره راهنمایی رسیده است .این در حالی

اســت که بهنظر میآید که آماری دقیق و صریــح از برخی پدیدههای اجتماعی نوظهور

همانند طالق ســفید (عاطفی) ،ازدواج صورتی (مبتنی بر ثروت زوجه) وجود نداشــته و
1. Alkins
2. Vest
3. Erikson

تأثیر مطالعه کتابهای معنوی و حماسی بر ...

ی اساسی
یا گزارش نمیشــود .بر این اساس و با توجه به موارد مذکور ،یکی از ویژگیها 

فرایند تربیت دینی ،بنا نهادن الگوهای رفتاری و اخالقی و دینی مناسب است .پژوهشها

نشــان میدهد که افراد بخش قابل توجهی از تمایالت رفتاری خود را از طریق مشاهده
و تقلید از دیگران در یک بافت اجتماعی بهدســت میآورنــد و الگوها میتوانند یکی از
ی انتقال ارزش ،نگرش و عمل باشند( .باندورا )1986 ،1این انتقال در دوره کودکی
راهها 

از اهمیتی بیشــتر برخوردار است ،چنانچه بهزعم هالســتید و پایک ،)2006( 2کودکان
ی پیرامون خود و در مســیر کسب طرحوارهها ،عادات ،رویهها،
در هماهنگی با محرکها 

نگرشها ،ارزشها و اعتقادات خود بهگونهای برجســته عمل مینمایند .قرار گرفتن افراد
ی عاطفی مثبت یا منفی بهدنبال داشته و بر کردار
در معرض یک الگو میتواند واکنشها 

و عمل یک فرد تأثیرگذار باشــد (پاتزلت و شــفرد )۲۰۰۹ ،3و ارائه یک الگوی معتبر و
ی بحرانی نوجوانان مؤثر باشد( .مولر و کانوی)۲۰۰۸ ،4
مناســب میتواند بر روی رفتارها 
ی تربیتی دیگر است و الگوهای مطرحشده
تأثیر الگوها در تربیت دینی بیش از فرایندها 

در تربیت دینی نیز الگوهایی دینی هســتند که عموماً با تقدس همراه بوده و در سطوح
متفاوت قابل طرحاند( .سعیدیرضوانی)۱۰۳ :۱۳۸۰ ،

در تربیت دینی الگوها میتوانند متنوع و بهتناسب زمان و مکان و مخاطب مورد استفاده

قرار گیرند .جســتجوی الگوها و تازگیها به درجات مختلف ،نزد هر نوجوان وجود دارد

و بهصورت یک آرمان برای نوجوانان و جوانان در میآید( .محســنی و دادستان)۱۳۷۱ ،

نوجوانان در این دوره سنی؛ از اعتقادات مذهبی دیگران پیروی میکنند و سرمشقهای

ی خویش قرار میدهند( .لطفآبادی )۱۳۸۱ ،از آنجا که نوجوانان
انسانی را راهنمای باورها 

همیشه به الگو و سرمشق نیاز دارند ،پس الزاماً الگوهایی که به آنان عرضه میشود ،باید
غنی ،تأثیرگذار و متناسب با فرهنگ غالب جامعه (فرهنگ دینی) باشد.

چارچوب نظری

نگرش و رفتار :موضوع نگرش ،یکی از مباحث مهمی است که از دهه  ۱۹۵۰به بعد متداول

شد و بیشتر در روانشناسی اجتماعی ،قابل کاربرد است( .ستوده )۱۳۷۳ ،در علوم رفتاری
1. Bandura
2. Halstead & Pike
3. Patzelt & Shepherd
4. Mueller & Conway
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نیز برای توصیف انسان و رفتار او از اصطالح نگرش استفاده میشود( .ساعتچی:۱۳۷۴ ،

 )13نگرش عبارت است از ترکیبی از باورها و هیجانهایی که شخص را پیشاپیش آماده
ی مختلف بهشیوه مثبت یا منفی نگاه کند .نگرشها
میکند تا با دیگران ،اشیاء و گروهها 

ارزیابی از اشــیاء را خالصه میکنند و در نتیجه پیشبینی یا هدایت اعمال یا رفتارهای
آینده را بر عهده میگیرند( .هوکسما )1391 ،نگرش عبارت از تمایالت یادگرفتنی قبلی

براساس مواجهه مثبت یا منفی نسبت به موضوع مشخص ،وضعیت ،نهاد یا فردی معین
است (آیکن و مارنات )۲۰۰۵ ،1و بهعنوان یک روش نسبتاً ثابت در فکر ،احساس و رفتار

ی اجتماعی و یا هر گونه حادثهای در محیط فرد قلمداد
نسبت به افراد ،گروهها و موضوعها 

شده (بارون و بایرن )2000 ،2و مفهومی ذهنی است که احساسات مطبوع یا نامطبوع را
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نسبت به یک موضوع توصیف میکند( .کاباال1988 ،3؛ بهنقل از پاپاناستازیو )2000 ،4نگرش
سه جزء یا بعد عاطفی ،رفتاری وشناختی را شامل میشود .مؤلفه عاطفی به هیجانهای
منفی یا مثبت ،مؤلفه رفتاری به شیوههای ویژه از کنش فرد و مؤلفه شناختی به اندیشه

و برداشــتهای ویژه اشــاره دارد( .بارون و برن )۲۰۰۴ ،5نگرش بهعنوان یک مفهوم سه

مؤلفهای متشکل از شناخت (باورها و اعتقادات افراد) ،عاطفه (همراهی یک احساس خاص

با باور موضوع) و رفتار (بهعنوان آمادگی عمل نمودن به شیوهای خاص بر مبنای شناخت

و عاطفه نســبت به موضوع نگرش) در نظر گرفته میشــود که تا اندازه زیادی در سطح

ی مختلف بهجای میگذارد
رفتــاری ،نمودهای خود را در تعامل افراد مختلف با پدیدهها 

(مییــرز۱۹۹۳ ،6؛ بــرم و کازین ۱۹۹۶ ،7و  ۱۹۹۹و تیلور 8و دیگران )۲۰۰۰ ،این ســه

عنصر تحت عنوان مدل ســه بخشی نگرش معرفی شدهاند( .شیفمن و کانوک)1977 ،9
نگرشها غالباً تعیینکنند ه شیوه برخورد افراد با اشیاء و یا موضوعها است (کریمی)۱۳۷9 ،
و تحقیقات نشان میدهد که میان نگرش و رفتار رابطه علت و معلولی وجود دارد( .بهروز
اســکویی )۴۷ :۱۳۸۱ ،نگرشها بر رفتار از طریق احساسات شخصی درباره یک موضوع
1. Aiken & Marnat
2. Baron & Byron
3. Kabala
4. Papanastasiou
5. Byrne
6. Myers
7. Brehm & Kassin
8. Tylor
9. Schiffman & Kanuk
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خــاص تأثیر میگذارند (نویز و گارلنــد )۳۵۲ :۲۰۰۶ ،1و بر رفتار اجتماعی مؤثر بوده و
نحــوه تفکر و پردازش اطالعات را تحت تأثیر قرار داده ،بهعنوان طرح ذهنی عمل نموده
ی شــناختی اطالعات را در مورد مفاهیم ،موقعیتها و حوادث ،سازماندهی
و چارچوبها 

و نگهداری نموده و سرانجام بر فرایند رفتار اثر میگذارد( .آذربایجانی و دیگران)1385 ،
ی مهم از زندگی عاطفی و احساســی ما را تشکیل
بر این اســاس ،نگرش یکی از جنبهها 

میدهد« .نگرش» و «رفتار» در زندگی روزانه انسان بههم تنیدهاند و تغییر در یکی منجر

به تغییر در دیگری میشود( .فورد و گال)۲۰۰۱ ،2

تربیت دینی :انســان بهدلیل بهرهمندی از ابعاد مختلــف زندگی در تمام ابعاد وجودی و
روحی خود به تربیت نیاز دارد که در میان ابعاد مختلف تربیتی ،تربیت دینی از اهمیت
ویژهای برخوردار است( .شریعتمداری )1390 ،تربیت دینی بهمنزله یک ترکیب میتواند

بر دو معنا داللت کند :الف) تربیتی که منســوب به دین است؛ یعنی تربیتی که محتوای

ال از تجربه و
خود را از دین میگیرد؛ در مقابل تربیتی که محتوای خود را از غیر دین مث ً
علم بشری میگیرد و ب) تربیتی که برای دین است؛ یعنی تربیتی که در خدمت اهداف
دین اســت ،خواه محتوای آن از دین برگرفته باشد یا نباشد (داوودی ،)۱۳۸۸ ،بهعبارت

دیگر ،این تربیت براســاس قوانین و دستوراتی صورت میپذیرد که به پیامبر وحی شده
ی است
و هدف آن ،رشــد و تعالی انسانهاســت( .تصدیقی )۱۳۸۸ ،تربیت دینی برنامها 
ی دینی و در نهایت تربیت
کــه هدف آن تقویت باورهای دینی و التزام عملی به آموزهها 

انسانهاســت« .تربیت اسالمی (تربیت دینی) شــناخت خدا بهعنوان رب یگانه انسان و

جهــان و برگزیدن او بهعنــوان رب خویش و تن دادن به ربوبیت او و تن زدن از ربوبیت

غیراست»( .باقری )61 :1387 ،تربیت دینی به گرایشها ،احساسات ،عواطف و هیجانات
فرد جهت میبخشد( .رهنمایی)1388 ،

تربیت دینی و اقتضائات ســنی :یکی از عوامل مؤثر در تربیت دینی دوره سنی است .دوره

نوجوانی و جوانی ،بهدلیل ویژگیهای خاص خود میتواند آبســتن آسیبها و بحرانهای
متعدد برای نوجوانان و جوانان باشــد .بحرانهایــی که میتواند باعث تقویت ،تضعیف و

تغییر گرایشها و اعتقادات اوگردد( .همتبناری )۱۳۸۰ ،مطابق با نظریه رشــد روانی ـ

اجتماعی اریکسون ،مرحله پذیرش دین مصادف با دوران بلوغ در نظرگرفته شده و نوجوان
1. Noyes & Garland
2. Ford & Gale
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در این مرحله بهدنبال دســتیابی به هویتی دینی اســت( .پریچارد )۲۰۰۹ ،1هدف اصلی

تربیت دینی ،پیدایش تغییرات اساسی در احساس ،ارزش ،نگرش و باور دانشآموز است.
(دادستان )۱۳۷۹ ،تربیت دینی باید باعث تغییر نگرش در فرد و چشماندازشناختی وی
شود( .کار)۵۱ :۱۹۹۸ ،2

ی تربیتی :اسوه عبارت از حالتی است که انسان به هنگام پیروی از
اسوهســازی در شیوهها 
غیر خود ،پیدا میکند و بر حســب اینکه پیروی از چه کسی باشد ،ممکن است اسوهای

نیک یا بد برای انســان فراهم آید( .باقری )1387 ،انتخاب الگو در آدمی براســاس افکار،
احساســات و عواطف و ارزشهای حاکم بر او شکل میگیرد .انسان در طول حیات خود
ی متعددی را متناسب با افکار و ارزشهای خود برگزیند و انتخاب الگوی
میتواند الگوها 
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مناســب و شایســته ،نمونه عینی و قابل رؤیت آرمانها و آرزوهای نهفته در نهان آدمی

اســت( .فالح رفیع )1391 ،در روش الگویی ،مربی به ارائه شــخصی که مقبولیت الزم را
برای الگو شدن داراست؛ مبادرت نموده تا متربی از اعمال و گفتار فرد الگو پیروی نموده

و خود را شــبیه او ســازد .ازآنجا که در این روش ،یادگیری بهطور مســتقیم و از طریق
مشاهده انجام میگیرد و همچنین بهسبب میل به گرایش ذاتی انسان به امر تقلید ،این

روش از مؤثرترین و پایدارترین انواع یادگیری محســوب میشود( .دلشاد تهرانی:1377 ،

 243-244و امینی )۲۳۴ :۱۳۷۹ ،الگوبرداری جزئی از توانایی انسان است و راه مؤثری
برای یادگیری اعمال جدید و رشــد شــخصیت سالم انسان شــمرده میشود .انسان در

همــه زمانها و مکانها نیازمند به الگو اســت (فوگیلمن )1981 ،3و الگو یکی از عوامل
تعیینکننده نوع و کیفیت رفتار انسان هستند( .هامیلتون و فنزی )1988 ،4بهزعم کولی

5

( )2000الگویی چون انسان فردیتیافته ،خودشکوفا ،بارور ،این مکانی و این زمانی ،بالغ،

ی شخصیت
با کنش کامل و خواســتار تحقق خود ،در بین روانشناسان بهعنوان الگوها 
سالم معرفی میگردد.

نقش تربیتی الگو در همه مراحل زندگی انســان انکارناپذیر است؛ بهترین زمان برای

بهرهگیری از این ظرفیت ،دوران جوانی است .در این دوران و حتی پیش از آن ،شخصیت
انســانها شکل میگیرد و اساساً دل و جان جوان آماده پذیرش الگو و تقلید از آن برای
1. Pritchard
2. Carr
3. Fluegelman
4. Hamilton & Fenzei
5. Cooley

تأثیر مطالعه کتابهای معنوی و حماسی بر ...

کمالبخشی به ظرفیتها و تواناییهای موجود در خود است( .فالح رفیع )1391 ،یافتن

الگو برای نوجوان و جوان بهعلت هدایت وی در رســیدن به ســبک زندگی ،یک ضرورت

اســت .بهواقع ،یکی از ابزارهای کسب هویت ،یافتن الگو است .در الگو یابی ابتدا نوجوان

ویژگی مثبت را در الگو مییابد وســپس به وی دل میبندد .بهتدریج تمامی ابعاد الگو را
مطلوب مییابد .این تفکر یک دلبســتگی اولیه در نوجوان بهوجود میآورد که منجر به

تقلید وی از رفتارها و سبک زندگی الگو میگردد( .فالول )1992 ،1بررسیهای انجامشده
ی مثبت اجتماعی دانشآموزان بهصورت
در این زمینه نشــان میدهد که تقویت رفتارها 

ی مناسب در عمل یا از طریق
مستقیم یا از راه پند و اندرز شدنی نیست؛ بلکه ارائه الگوها 
ی جذاب در داستانها ،اشعار ،سرگذشت و ...تأثیرگذاری بیشتری دارد.
شخصیتپردازیها 
(قاسمزاده)۱۳۸5 ،

کتاب و نقش آن در تغییر و شــکلدهی هویت :توجه به اســتفاده از کتاب و انتقال ارزشها و

شــکلدهی شــخصیت کودک و نوجوان از زمانهای دور مورد توجه بوده است .کیمل

2

ی بعد از جنگ جهانی اول نسبت داده و عنوان میدارد که
( )1970این توجه را به سالها 
داستانها میتوانند اثر مستقیمی بر رفتار و نگرش کودکان داشته باشند .او به یافتههایی
اشاره میکند که بر طبق آن ،نگرش کودکان به اسکیموها از طریق داستانهایی که برای

آنها نقل شــده ،شکل گرفته است .به نظر سوارتز و هندریکسون )2002( 3تا هنگامیکه

هنر مطالعه مورد توجه قرار نگیرد ،سطح آموزش و پرورش به حد مطلوب نخواهد رسید.
ی مؤثر در رشد و تکامل نوجوانان از جنبههای
یکی از مهمترین و ارزشــمندترین ابزارها 

گوناگون ذهنی ،عاطفی ،اخالقی و دینی ،کتاب اســت .حضرت حق ،برای هدایت انسان
کتابهایی را بهســوی بشر فرســتاده و در آنها انسان را به تفکر ،تعقل و خواندن دعوت

کرده و برای این امر پاداش دنیوی و اخروی تعیین کرده اســت( .انصاریان)۲۹ :۱۳۸۴ ،
ی گرانبهایی بیان داشــتهاند .چنانچه
ائمه و بزرگان نیز راجع به کتاب احادیث و گفتهها 

امام علی(ع) میفرمایند« :کتاب خوب غذای روح بشر است»( .قربانعلیزاده)1379 ،

کتابدرمانی در سادهترین تعریف ممکن عبارت است از «کمکرسانی توسط کتاب»

و بهصورت تکامل یافتهتر عبارت اســت از «اســتفاده هدایتشده از مطالعه که همیشه با
1. Flavell
2. Kimmel
3. Swartz & Hendricks
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یک نتیجه درمانی در ذهن همراه اســت»( .جامی )۲۰۰۶ ،1مفهوم کتابدرمانی از آنجا

ناشــی میشود که مطالعه میتواند بر روی رفتار و نگرش فرد تأثیر بگذارد ،بنابراین یک

وســیله مهم برای تغییر دادن ارزشها تلقی میشــود .اســتفاده از کتابهایی که باعث

گســترش دید و بهبود نگرش فرد میشــود میتواند بهصورتی آگاهانه زمینههای بهبود
نگرش فرد را ممکن ســازد( .ریاحینیا و عظیمی )1384 ،با اســتفاده از کتابها و مواد

خواندنی دیگر و در ادامه استفاده از فنون روانکاوی میتوان برای شناسایی اختالالت و
یا عواطف سرکوبشده و احساسات درونی فرد که شخص در حالت طبیعی حاضر نیست

و یا نمیتواند در مورد آنها صحبت کند و بهعبارتی مشکالت خود را بیان کند ،اقدام کرد

(چاویس )2011 ،2و در دورههای مختلف سنی ،بهخصوص دوره نوجوانی به تحولی برای
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نوجوانان در ایجاد آگاهی ،شــناخت خود و نیازها ،شناخت دیگران و ارائه معیار و الگوها
دست یافت( .علی شاهرودی )1388 ،بهزعم گلدینگ و گلدینگ ،3با مطالعه کتاب ،ضمن

پاالیش درونی ،بینش یا تقلید رفتار شخصیت شکل میگیرد .کتاب برای نوجوان امکان
همانندی فراهم ساخته و به آنها در شناخت ارزشها و درک آرامش و امید کمک میکند.

ی موجود در داستانها موجب میشود که شخص
(پریرخ )24 :1382 ،مفاهیم و ارزشها 

[خواننده داســتان] ،مفاهیم و نظریات شــخصی خود را با آنها مقایسه کرده و درصورت
تضاد با آنها ،برونســازی کند .خواننده با شــخصیتهای داستان بهطور غیرمستقیم در
تعامل اســت و از طریق رویدادهای داستان با اطالعات جدیدی روبرو میشود که ممکن

است در هیچ جای دیگر با آنها برخورد نکند ،از اینرو تالش میکند آنها را در طرحواره
ی خود برونســازی کند (امین دهقان و پریرخ )22 :1382 ،در واقع داستانها
یا الگوها 

بستر مناسبی هستند تا نوجوان بهطور غیرمستقیم ،از طریق موقعیتها و شخصیتهای
آن ،شــناخت و بینش درستی نسبت به رفتار خود بهدست آورده و بهتدریج در تعدیل و
رفع رفتار ناهنجار خود بکوشد( .پریرخ)46 :1383 ،

کتاب مؤثرترین کاالی فرهنگی تأثیرگذار اســت که بهطور خاص ،در شــخصیت و

جهانبینی دانشآموز تأثیر زیادی داشــته و در واقع ،سازنده آرزوها و آرمانهای اوست.

کتاب ،ابزاری قوی در انتقال مفاهیم ،اطالعات و تکوین شخصیت است .دانشآموز از راه

کتــاب ،چهرههای اجتماع را میبیند و با نقشهــا و روشهایی که باید در پیش بگیرد،
1. Jami
2. Chavis
3. Gladding & Gladding

تأثیر مطالعه کتابهای معنوی و حماسی بر ...

آشــنا میشود( .بیدگلی مشهدی و پدرام )۱۳۸۲ ،در حالیکه کین (نقلشده در ساتون؛

 )2013تأثیر ادبیات و حکایت را بر تحول ویژگیهای فردی مؤثر دانسته ،ساتون مطالعه

اثر آن را بر قضاوت اخالقی ،امری غامض دانسته و علت آن را دشواری سنجش و ارزیابی
ی اخالقی دانش آموزان میداند .اوساسو آچیو )2014( 1نیز مطالعه و خواندن
استعدادها 

کتابها را باعث بهبود عملکرد تحصیلی و دارای رابطهای مستقیم با عملکرد مطلوب در

زندگی و بهخصوص بعد تحصیل عنوان میدارد.

در بسیاری از موارد هنگامی که دانشآموز کتابی را میخواند ،با شخصیت ،مضمون یا

رویدادی که درون کتاب رخ داده ،همانندسازی میکند .عالقه او به نوع تفکر ،هیجانها

و رفتارهای شخصیتهای کتاب به او امکان میدهد که در بعضی سطوح ،در تجربههای
آن شخصیتها سهیم شود و باورها و تفکرات و عواطف آنها را به خود نسبت دهد( .ونت

و آندرو2000 ،2؛ مالکی و الیوت ۲۰۰۲ ،3و والکر و هاپز۲۰۰۳ ،4؛ نقلشــده در شــکرکن
و دیگران)۱۳۷۹ ،
پیشینه پژوهش

یوســفی ( )1379در پژوهشــی با عنوان «بررســی وضعیت میزان مطالعه غیردرســی

دانشآموزان دوره متوســطه اســتان قم» به ارائه تصویری از وضعیــت و میزان مطالعه
غیر درسی دوره متوســطه پرداخت .در این پژوهش ،بررسی وضعیت مطالعه غیردرسی
دانشآموزان در ابعاد کیفی و کمی بررسی و مشخص شد که «موضوعات داستانی» بیشتر
و «موضوعات هنری» کمتر از سایر موضوعات مورد مطالعه دانشآموزان قرار گرفته است.
در مورد تفاوت موضوعات مورد مطالعه میان دو گروه جنسیتی ،پسران بیش از دختران

به «موضوعات ورزشــی و سرگرمی» و دختران بیش از پســران به «موضوعات داستانی»

عالقه داشــتهاند .در خصوص «موضوعات علمی» اگر چه تفاوت معناداری میان دو جنس

مشــاهده نشده است؛ اما پسران بیش از دختران به مطالعه موضوعات علمی پرداختهاند.

همچنین سایر موضوعات (مذهبی ،اجتماعی و هنری) کمترین میزان مطالعه را از سوی

ی غیردرسی
دو جنس به خود اختصاص داده است .میانگین میزان مطالعه هفتگی کتابها 
1. Owsusu-Acheaw
2. Went & Andrews
3. Mallecki & Elliott
4. Walker & Hopes
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توســط دانشآموزان حدود  24/31دقیقه گزارش شده و سرانه مطالعه غیردرسی روزانه

آنــان حدود  12/12دقیقه بوده اســت .منتصب مجابی ( )1379در پژوهشــی با عنوان
«گرایشهای موضوعــی در کتابخوانی دانشآموزان دوره راهنمایی کرمانشــاه» گرایش
موضوعی در کتاب خوانی 480دانشآموز را مطالعه نمود .یافتهها نشــان داد که دخترها

به «داســتانهای واقعی» و پســرها به مطالعه «داستانهای قهرمانی» بیشتر از انواع دیگر
موضوعها عالقه دارند .موضوعهای مورد عالقه و تأثیرگذار برای دختران بهترتیب اهمیت

عبارت از داســتان واقعی ،داستان شــاد و خندهدار ،داستان درباره بزرگان و دانشمندان،
ی علمی ساده ،داستان غمانگیز ،داستان
شــعر ،داستان تاریخی ،داستان خیالی ،کتابها 

قهرمانی و داستان در مورد حیوانات بود .پسران نیز عالیق و موضوعات تأثیرگذار خود را
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بهترتیب چنین مشــخص نمودند :داستانهای قهرمانی ،داستانهای واقعی ،داستانهای
شاد و خندهدار ،داستان درباره بزرگان و دانشمندان ،داستان تاریخی ،شعر ،داستان خیالی،

ی علمی ساده و داستان مذهبی .فاضل ( )1380پژوهشی
داستان در مورد حیوانات ،کتابها 

با عنوان «بررسی نوع و میزان مطالعات غیردرسی دانشآموزان دوره متوسطه و شناسایی
عوامل مؤثر بر آن از نظر دانشآموزان شهرستان شهرضا» انجام داد .این پژوهش بر روی

 360دانشآموز دوره متوسطه با استفاده از روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی انجام
شــد .یافتهها نشان داد که دانشآموزان پسر بهطور معناداری مطالعه غیردرسی کمتری

نسبت به دانشآموزان دختر دارند ،دانشآموزان پایه دوم ساعات کمتر و صفحات بیشتری

ی موضوعی بین
را نســبت به دیگر پایهها صرف مطالعات غیردرسی میکنند ،گرایشها 

ی مورد مطالعه ،دانشآموزان
دانشآموزان پســر و دختر متفاوت است .از نظر موضوعها 
پسر بیشترین انتخاب را در کتابهای علمی و فنی و دانشآموزان دختر بیشترین انتخاب
را در کتابهای داســتان داشتهاند .براساس یافتهها ،نظرات دانشآموزان دختر و پسر در
موضوعهای اجتماعی و سیاســی ،ادبی و تاریخی شــبیه بههم بود ،اما در سایر زمینهها

ی علمی و فنی تفاوت معناداری میان نظرات دو جنس مشــاهده شد و
بهویژه موضوعها 

بیشترین گرایش موضوعی دانشآموزان دختر و پسر ،موضوعات ادبی (رمان و داستان ،شعر

و ادبیات) بوده است .بیگدلی و همکاران ( )1386پژوهشی با عنوان «بررسی گرایشهای
موضوعی مطالعه در دانشآموزان دوره راهنمایی شهر اهواز و مقایسه آن با توزیع موضوعی

کتابهای مناســب دانشآموزان این دوره» انجام دادند .در این پژوهش  720دانشآموز
دختر و پسر از  24مدرسه راهنمایی انتخاب شدند .این پژوهش از نوع توصیفی بود و برای

تأثیر مطالعه کتابهای معنوی و حماسی بر ...

انجام آن از دو روش کتابخانهای و پیمایشی استفاده شد .نتایج نشان داد موضوعهایی که

بیشتر از همه نظر دانشآموزان را به خود جلب کرده ،بهترتیب عبارتاند از .1 :سرگذشت
پیامبران و امامان؛  .2بازی ،ســرگرمی و موسیقی؛  .3فانتزی و جادوگری؛  .3رمان طنز؛
ی عامیانه؛  .7شعر عاشقانه؛ .8
 .4امام زمان(ع)؛  .5رمان عاشــقانه؛  .6افســانهها و قصهها 
فانتزی ســرزمین جادویی؛  .9رمان پرهیجان؛  .10فانتزی علمی ـ تخیلی؛  .11ســینما؛

 .12خداشناســی و دوران کودکی و نوجوانی افراد مشــهور؛  .13کتابهای مرجع و .14

ی نامبرده شده ،پسران بیشتر از دختران به
ی ادبی و تاریخی .در میان موضوعها 
حکایتها 
موضوعهای «کتابهای علمی ـ کاربردی» ،رمان «پلیسی» رمان «جنگی»« ،تاریخ جهان»،

ی برجسته تاریخ جهان» ،رمان «تاریخی» و «شیمی» توجه داشت ه و دختران
«شخصیتها 

بیشتر از پسران به موضوعهای رمان «عاشقانه»« ،شعر عاشقانه»« ،دوران کودکی و نوجوانی
افراد مشــهور»« ،پزشکی»« ،شعر نو»« ،موسیقی»« ،زنان مشهور جهان» ،رمان «فقر»« ،امام
زمان(ع)»« ،کاردستی» و «سینما» گرایش داشتهاند.

پریرخ و حسینی ( )1390در پژوهش خود با عنوان «بررسی قابلیت کتابهای کمک

ی درسی دوره راهنمایی»
درســی در پاسخدهی به پرســشهای پژوهشگرا در کتابها 

ی مناســب برای پاسخگویی به ســؤاالت علمی ،مذهبی ،تاریخی و ادبی را مورد
کتابها 
ی انتخابشده ،کتابهای داستان
بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد که بیشترین کتابها 
و ســپس کتابهای مرجع ،زندگینامههای فردی ،کتابهای شعر و کتابهایی در رابطه

با دانش اجتماعی بوده است.

ی نوجوانان و جوانان 12
سیادت و همایی ( )1383پژوهشی با عنوان «بررسی الگوها 

تا  20ســاله اســتان اصفهان» انجام دادند .روش پژوهش توصیفی و جامعه آماری شامل

کلیه نوجوانان و جوانان  12تا  20ساله استان اصفهان بود .نمونه آماری شامل  268نفر
ی چندمرحلهای
از نوجوانــان و جوانان بود که با بهرهگیری از روش نمونهگیری خوشــها 

انتخاب شدند .نتایج این پژوهش نشان داد که نوجوانان ایرانی الگوهای خود را از فرهنگ

خود مییابند و رزمندگان ،آزادگان ،جانبازان و شهدا در بین نوجوانان و جوانان ایرانی از
جایگاه خاصی برخوردارند و گرایش به این الگوها در نوجوانان و جوانان مشاهده میشود.
یافتههای مربوط به دختران و پســران نوجوان و جوان نشان میدهد که پسران بهترتیب

هنرمندان ســینما و موسیقی ایرانی ،رزمندگان ،آزادگان ،جانبازان و شهدا ،اندیشمندان،
ی علمی و معلمان ،قهرمانان ورزشی خارجی و دوستان و همکالسان را بهعنوان
شخصیتها 
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الگوهای خود انتخاب کردهاند و دختران نیز بهترتیب دوســتان و همکالسان ،رزمندگان،

آزادگان ،جانبازان و شــهدا و هنرمندان ســینما و موسیقی ایرانی را بهعنوان الگوی خود
انتخاب کردهاند .آنچه در این نتایج حائز اهمیت اســت توجه نوجوانان دختر و پســر به

رزمندگان ،آزادگان ،جانبازان و شهدای جامعه خود است که این نشاندهنده توجه آنان

به فرهنگ ایرانی و اسالمی جامعه میباشد.

آنجل و لوپا )2014( 1در مطالعهای بهمنظور بررســی آموزش و پرورش بینفرهنگی

در اجتماعی شــدن کودکان پیش دبســتانی ،به میزان تأثیر فعالیتهای فوق برنامه در

اجتماعیشــدن سازگارانه کودکان با فرهنگهای متفاوت مبادرت نموده و با مطالعه 40

کودک  4تا  6ساله گزارش نمودند که ایفای نقش کودکان در گروهها و براساس داستانهای
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از پیش تعیینشده ،میتواند بر جهتگیری آنها در قبال موضوعات بینفرهنگی مؤثر باشد.
اســتارم )2003( 2مطالب مورد عالقه  2000کودک و نوجوان را که  %53آنها دختر

و  %47آنها پســر بودند ،مطالعه کرد .یافتههای پژوهش نشان داد که موضوع حیوانات با

 %33/9باالترین میزان توجه را به خود اختصاص داد .همچنین موضوعهای علوم ،ورزش
و ادبیات توســط همه ســنین و هر دو جنس بهعنوان موضوعهای برترمعرفی شدند .در
ی ادبی ،دختران بیشــتر به مطالعه داســتانهای دنبالهدار ،شعر و داستان
میان کتابها 
ارواح تمایل داشته ،درحالی که پسران مطالعه داستانهای فانتزی ،افسانه و شعر را ترجیح

دادهانــد .نکته قابل توجه در این پژوهش توجه اندک کودکان و نوجوانان به موضوعهای

ی شعر بوده است.
مذهبی و کتابها 

کایــوگال و کریکتاس )2014( 3در مطالعهای به بررســی رابطــه نگرش به خواندن

ی مســئوالنه دانشآموزان متوسطه و
کتابهایی با موضوعات محیط زیســت و رفتارها 

دانشــجویان در ابعاد  .1رفتارهای سیاسی؛  .2رفتار فیزیکی؛  .3حمایت مالی و  .4رفتار
برای ترغیب دیگر افراد جامعه به حفظ محیط زیست مبادرت نمودند .نمونه آنان شامل

 398نفر دانشآموز متوســطه و  260نفر دانشجوی علوم تربیتی در کشور ترکیه و ابزار
جمعآوری دادهها ،پرسشنامه بود .یافتهها نشان داد که میان نگرش به خواندن کتابهای

ی مسئوالنه فیزیکی ،حمایت مالی و ترغیب
با موضوعات مربوط به محیط زیست با رفتارها 
دیگر اعضای جامعه به حفظ محیط زیســت ،رابطهای مثبت و معنادار و با رفتار سیاسی
1. Anghel & Lupu
2. Sturm
3. Kahyoglu & Kiriktas

تأثیر مطالعه کتابهای معنوی و حماسی بر ...

رابطهای منفی و معنادار وجود دارد)p<0/01( .

فیلمون و کامپونا )2014( 1در مطالعهای تحت عنوان نقش فرهنگ یونانی مسیحی در

ی فرهنگی اشــرافیگری باستان گزارش نمودند که مسیحیت و آموزههای
حفظ ارزشها 

کلیســا از طریق ارائه آثار فرهنگی به تثبیت ارزشهای شهروندی روم یونانی منجرشده

ی دینی مسیحیت
ی اجتماعی به ارث رسیده از آموزهها 
است .آنان تمرکز خود را بر ارزشها 

متمرکز نموده و آن را مجزای از اثرگذاری فرایندهای سیاســی و فعالیتهای مؤسسات

رســمی فرهنگی مطالعه نمودند .تمرکز پژوهشگران بر نوشتهها و آثار فرهنگی مکتوبی

بــود که بهطور هدفمند انتخاب شــده بودند .آنها ضمن تمرکز بر مطالعه نظام ارزشــی
شــهروندان بهعنوان تعیینگر ســبک زندگی افراد و اثر بیواسطه بر حیطههای اخالقی؛

جوهره اصلی این میراث اخالقی کهن را در ایده آگاتوس (انسان برتر) و بهعنوان یکی از
ایدههای مردمان آتن دانســتهاند که پیش از ترکیب با دکترین مسیحیت از سوی طبقه
بورژوا (سرمایهدار) بهعنوان بخشی از فرهنگ دموکراسی مدرن ارائه شده است.

ی عمومی ،اجتماعی و فردی
سیبرن )2006( 2در پژوهشی با عنوان «انواع دیدگاهها 

به تربیت دینی»سه دیدگاه عمده درباره تربیت دینی را بررسی و نقد کرده است .در این

پژوهش که ســه دیدگاه تربیت دینی فردی ،گروهی و جمعی مورد بررســی قرار گرفته
اســت ،گذر از دیدگاههای جمعی و گروهی و در پایان رسیدن به الگوهای تربیتی فردی
توصیه شــده است .در این الگو بهجای تکیه بر یک الگوی جمعی خاص ،الگوهای متنوع

منطبق با شــرایط گوناگون را برای عصر حاضر مناسب میداند .برگس )2007( 3نیز در

پژوهشــی با عنوان « الگوهای تربیت دینی از گذشته تا اکنون» الگوهای تربیت دینی در
جریــان تاریخ را ارائه نموده و ضمن نقــد این الگوها و بیان دالیل عدم کارایی آنها برای

عصر حاضر به بررســی اصول مورد نظر ،طبق شــرایط حاضر و دوران معاصر در تدوین
الگوی تربیت دینی پرداخته و در انتها الگوی مورد نظر خود را منطبق با اصول و شرایط
ی اخالقی و دینی ارائه داده است.
حاکم بر آموزشها 

1. Filimon & Campana
2. Siebren
3. Burgess
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فرضیههای پژوهش

ی معنوی و حماسی میپردازند،
فرضیه  :۱نگرش دانشآموزانی که به مطالعه کتابها 

ی اصیل اخالقی مثبتتر میشود.
نسبت به ارزشها 

ی معنوی و حماسی باعث بهبود رفتار اخالقی دانشآموزان
فرضیه  :۲مطالعه کتابها 

میشود.

روش پژوهش

این پژوهش از حیث روش ،آزمایشــی با طــرح تکآزمودنی و خطوط پایه چندگانه بود.

براســاس این طرح ،ابتدا خط پایه رفتار هر آزمودنی بدون اعمال هر گونه مداخله مورد
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مشاهده قرار گرفته و پس از اینکه خط پایه برای آزمودنی به حالت نسبتاً باثباتی رسید،
ی همزمان ،در این
مداخله آزمایشی بر روی او اجرا میشود .با هدف کاهش اثر رخدادها 

مطالعه از چهار آزمودنی 1بهطور مجزا استفاده شد که هر یک از آنها با فاصله  20روز از

آزمودنی دیگر به فرایند مطالعه وارد شدند .جامعه هدف این پژوهش ،تمامی دانشآموزان

دختری بودند که دارای شرایط سنی و تحصیلی مشابه با آزمودنیهای این مطالعه بوده
و قابلیت تعمیمدهی تئوریک (نظری) به آنان وجود داشــت .نمونه مطالعه را چهار نفر از

دانشآموزان دختر دبیرســتانی در ناحیه شش آموزش و پرورش شهر مشهد تشکیل داد
که در سال تحصیلی  1393-1394مشغول بهتحصیل بوده و در پایه سوم متوسطه و در
ی ریاضی ـ فیزیک ،علوم تجربی و علوم انسانی به تحصیل اشتغال داشتند .انتخاب
رشتهها 
نمونه بهصورت در دسترس و هدفمند بود؛ بر این اساس ،چهار نفر از دانشآموزان دختر
سال سوم متوسطه انتخاب شدند .با عنایت به هدف پژوهش ،مالک انتخاب آزمودنیها در

ی رمان ،کمحجابی ،تعامل با جنس
این مطالعه ،دارا بودن شرایط عالقه به مطالعه کتابها 
 .1یک آزمایش تکموردی ( )single-case experimentکه گاهی آن را آزمایش تک آزمودنی (single-
 )subject experimentیا آزمایش ســریهای زمانی ( )time-series experimentنامیدهاند ،آزمایشی

اســت که مشــتمل بر تحقیق فشرده بر روی یک فرد یا تعدادی از افراد است که بهعنوان یک گروه
واحد در نظر گرفته میشوند... .آزمایش تکموردی بهخوبی مناسب پژوهشهای اصالح رفتار است.
(گال و همکاران )900 :1387 ،اگرچه مطالعات تک موردی اساس ًا «فردنگر»ند ،اما غالب ًا پژوهشگران
دوست دارند تا یافتههایشان را نیز تعمیم دهند تا در خصوص مؤثر بودن روش درمانی که بررسی
کردهاند؛ اطمینان بیشــتری بهدست آورند .این کار معموالً از طریق انجام سریهای مکرر مطالعات
بالینی (بارلو و هرسن )1984 ،انجامپذیر است و معموالً مطالعه موردنظر را روی چندین فرد بهطور
جداگانه تکرار میکنند تا از این طریق روایی بیرونی یافتهها تأمین شود( .صاحبی)212 :1382 ،

تأثیر مطالعه کتابهای معنوی و حماسی بر ...

مخالف ،آرایش و عدم رعایت پوشــش مناسب و اصول اخالقی مبتنی بر جنبههای دینی

ـ ارزشــی بود .پس از حدود دو ماه ارتباط و نشســت دوستانه و صمیمی با آزمودنیهای

مختلــف و زیر نظر گرفتن تمامی حــرکات و رفتار آنها در موقعیتهای متفاوت زمانی و
ی مطالعاتی ،آنها بهصورت داوطلبانه،
پس از مذاکره با آنها و درخواست شرکت در برنامها 

آمادگی و مشارکت خود را در این پژوهش اعالم کردند .در مسیر انجام پژوهش ،کتابهایی

ی دینی و جانفشانی و فداکاری قهرمانان و بزرگان این
که حکایت از پهلوانی و رشادتها 
مرز و بوم داشت ،در اختیار دانشآموزان قرار گرفت .کتابهای مورد نظر برحسب ترتیب

زمانی ارائه به آزمودنیها شامل این موارد بود:

طوفانی دیگر در راه است (سیدمهدی شجاعی؛ قطع رقعی 390 ،صفحه) ،نیمه پنهان

ماه (براســاس زندگی شــهید همت؛ قطع جیبی 38 ،صفحه) ،نیمه پنهان ماه (براساس

زندگی شهید کاظمی؛ قطع جیبی 100 ،صفحه) ،نیمه پنهان ماه (براساس زندگی شهید
چمران؛ قطع جیبی 56 ،صفحه) ،راز درخت کاج (براساس زندگی شهیده زینب کمایی؛
قطع رقعی 146 ،صفحه) ،آقای شــهردار (براساس زندگی شهید باکری؛ قطع جیبی85 ،

صفحه) ،آسمان (براساس زندگی شهید دوران؛ قطع جیبی 70 ،صفحه) ،مسیح من سالم
(مجموعه داستان از رهاورد ششمین یادواره شهدای دانشجو؛ قطع رقعی 223 ،صفحه)،

پرواز سفید (براساس زندگی شهید بابائی؛ قطع جیبی 84 ،صفحه) ،فرمانده شهر (براساس

زندگی شــهید جهانآرا؛ قطع جیبی 80 ،صفحه) ،مهاجر کوچک (براساس زندگی شهید
دقایقی؛ قطع جیبی 80 ،صفحه) و آن بیســت و سه نفر (خاطرات اسارت بیستوسه نفر

نوجــوان در جنگ تحمیلی؛ قطع رقعــی 393 ،صفحه) .هر دانشآموز بعد از خواندن دو
کتاب و با فاصله زمانی  20روز ،پرسشنامه نگرش دینی ـ ملی را تکمیل نمود و این روند
تا پایان مطالعه آخرین کتاب ادامه داشت .تغییرات رفتاری آزمودنیها نیز در قالب سیاهه

مشاهده رفتار و در بازه زمانی معین مشاهده و ثبت میگردید.

ابزار گردآوری دادهها :دو ابزارســیاهه مشاهده رفتار و پرسشنامه نگرشسنج در این مطالعه
مورد اســتفاده قرار گرفت .سیاهه مشــاهده رفتار در راستای تربیت اخالقی دانشآموزان

ی دانشآموزان از قیبل رعایت حجاب و نوع پوشــش در اماکن
طراحی شــد و به رفتارها 
عمومی ،نوع آرایش ،شیوه رفتار و برخورد و نوع صحبت کردن با دیگران (مربیان و معلمان

و دوســتان همکالســی) معطوف بود .برای تعیین تغییرات رفتاری ،مشاهدات از تغییر و
تحوالت رفتاری دانشآموز در بازه زمانی تعیین شده به ثبت رسید .برای سنجش نگرش
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هر یک از دانشآموزان مورد بررســی ،از پرسشنامه محققساخته نگرش به هویت دینی ـ

ملی استفاده شد .برای تدوین پرسشنامه نگرشسنج ،محققان با مطالعه مضامین ارزشی
ی استفاده شــده در مطالعات قبلی و اسناد مکتوب؛
دینی و ملی و بررســی پرسشنامهها 
ی پرسشنامه را تنظیم
به شناســایی مؤلفهها و شاخصها مبادرت نموده و سپس گویهها 
نمودند .پس از ساخت ابزار اولیه و با هدف سنجش روایی محتوایی عبارتها ،پرسشنامه
به دو نفر از متخصصان علوم تربیتی با مدرک دکتری تخصصی ارائه و پس از تأیید آنها ،با

ی  30نفری از دانشآموزان اجرا شد .با توجه به اینکه
هدف مطالعه مقدماتی بر روی نمونها 

در شرایط پنجگزینهای ـ که گزینه متوسط وجود دارد ـ آزمودنیها ممکن است بهخاطر

محافظهکاری به گزینه وســط میل پیدا کنند و با انتخاب گزینه بینظر ،واریانس حقیقی
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ال موافق=1؛ موافق=2؛
ی پرسشنامه بهصورت چهار گزینهای (کام ً
کاهش پیدا کند ،گویهها 
ال مخالف= )4نمرهگذاری شــد .پایایی پرسشنامه از طریق محاسبه آلفای
مخالف= 3و کام ً

کرونباخ و با اســتفاده از نرمافزار آماری  spssبه میزان  0/82مشاهده و روایی عبارتها از

طریق تحلیل عبارت و همبســتگی بیش از  0/3نمره هر عبارت با نمره کل مقیاس تأیید
گردید .ابزار نگرشسنج و سیاهه مشاهده رفتار بهترتیب در پیوست یک و دو ارائه شده است.

تحلیل دادهها در تناســب با روش پژوهش ،مبتنی بر نمودار تغییرات براســاس خط

ی تکموردی معموالً بهصورت
ی بهدست آمده از طرحها 
پایه بود .در این راســتا ،دادهها 

نمودار یا شکل نشان داده میشود .بخشی از جذابیت این طرحها در این است که موفقیت
یا شکســت مداخله بالفاصله از روی نمودار مشخص میشــود و مزیت نمودارها در این

است که میتوان به روشنی استدالل نمود که مداخله مؤثر بوده است( .صاحبی:1392 ،

ی تکآزمودنی برای تحلیل
 )211-212بنا به نظر هرســون و بارلو )1976( 1در طرحها 
دادهها از تحلیلهای نموداری و ترســیمی اســتفاده میشود و براساس صعود و نزول در
ی متغیر مستقل بر متغیر وابسته ،قضاوت صورت میگیرد.
مورد اثرها 

یافتهها

شکل  1نشاندهنده تغییر رفتار آزمودنیهای مورد بررسی بر حسب مشاهده رفتار آنان و

براساس مجموعه موارد سیاهه رفتار است .شیب نمودار بهشکل نزولی ،نشاندهنده کاسته
ی نامناسب و تغییرات رفتاری مثبت آزمودنیها میباشد.
شدن رفتارها 

1. Herson & Barlow

تأثیر مطالعه کتابهای معنوی و حماسی بر ...
15
14
13
12
11
10
9

آزمودنی اول
آزمودنی دوم

8
7
6
5
4
3
2
1
0

آزمودنی سوم
آزمودنی چهارم

مشاهده پیگیری مشاهده ششم مشاهده پنجم مشاهده چهارم مشاهده سوم مشاهده دوم مشاهده اول خط پایه

شکل  :1نمایش تغییرات رفتار دانشآموزان مورد بررسی

چنانچه در شکل  1مشاهده میشود ،مطالعه کتابهایی که به معرفی شخصیتهای

برخوردار از الگوی اســامی و انســانی میپردازند ،رفتار اخالقی دانشآموزان را بهسمت
تغییرات مثبت بهبود بخشیده و پس از اتمام کتابها ،رفتار آنان تقریباً ثابت شده است.
بــر این اســاس ،بهجز آزمودنی اول که پس از قطع ارائه کتــاب ،اندکی رفتار اخالقی او
بهسمت «نامطلوب» سوق یافته ،سه آزمودنی دیگر از وضعیت ثبات برخوردار بودهاند.

آزمودنی اول
آزمودنی دوم
آزمودنی سوم
آزمودنی چهارم

مشاهده پیگیری مشاهده ششم مشاهده پنجم مشاهده چهارم مشاهده سوم مشاهده دوم مشاهده اول

39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10

شکل  :2نمایش تغییرات نگرش دانشآموزان مورد بررسی به ارزشهای اسالمی ـ ایرانی

چنانچه در شکل  2مشاهده میشود ،مطالعه کتابهایی که به معرفی شخصیتهای

ی اسالمی ـ
الگوی اســامی و انســانی میپردازند ،نگرش دانشآموزان را نیز به ارزشها 
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ایرانی بهبود بخشیده و نگرش آنها پس از مطالعه کتابها ،تغییرات مثبت داشته و پس
از اتمام فرایند مداخله (مطالعه کتابها) ،نگرش آنان ثابت مانده اســت .بر این اســاس،
بیشترین میزان تغییر در آزمودنی سوم مشاهده شده است.

بحث و نتیجهگیری

ی یادگیرندههاست و تربیت اخالقی و
پرورش 1بهمعنای شکوفاســازی تمامی استعدادها 
ی نظام آموزش و پرورش رسمی
منش و شکلدهی هویت دینی و ملی از جمله غایتها 

ی ملی هر کشوری محسوب میشوند
کشور قلمداد میشود .کودکان و نوجوانان سرمایهها 
ی مناســب و اســتفاده از تمامی
و توجه به چگونگی تعلیم و تربیت آنها ،تدوین برنامهها 
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ظرفیتها اعم از آموزشهای رسمی و غیررسمی ،مستقیم و غیرمستقیم ،دغدغهای اصلی

و مهم است .شیوههای تربیتی مستقیم در محیط مدرسه که توسط مربیان آموزشی و از
طریق مطالب کتابهای درســی و راهکارهای پیشبینیشده در مقررات آموزشی اعمال

ی غیررسمی و غیرمستقیم ،هیچگونه
میشود؛ آنطور که باید مفید نبوده است .در آموزشها 
اجبار و محدودیتی نظیر آموزش رســمی دیده نمیشــود و تأثیر مطالب و انتقالپذیری
مفاهیم در آن نسبت به آموزش رسمی عمیقتر و آسانتر است و همسوی با ادعای هالستید

و پایک ( ،)2006میتوان با استفاده از هنر در جهت القاء و وارد کردن شوک برای تغییر

در نوع نگاه ،ایدهها و احساسات بهره جست .وظیفه نظام تعلیم و تربیت دینی این است
ی تربیت کند که در گرایشهایشــان نسبت به زندگی ،در اعمال
که متعلمان را بهگونها 
و تصمیمهایشان و در برخورد با تمام معارف ،همواره حاکمیت ارزشهای اخالقی الهی

را احساس کنند؛ چرا که اخالق تأثیری عمده بر رفتار ،کردار و حاالت و گفتار و تفکرات

انســان دارد .تعلیــم و تربیت دینی بهعنوان فرایندی جامع کــه میتواند توانمندیهای

عقلی ،عاطفی و احســاس آدمی را همزمان شــکوفا سازد ،معرفی شده است .در این نوع
از تعلیم و تربیت ،هدف تنها کســب معرفت نیســت؛ بلکه رشد و شکوفایی موزون همه
ابعاد وجودی انسان مورد توجه است .شناخت مفاهیم دینی و اخالقی در گستره جهان،

در گســترش افق دید برنامهریزان و مربیان تأثیری انکارناپذیر دارد .به همین دلیل باید

ی متعالی دینی ـ اخالقی شــکل بگیرند.
راهبردهــای متفاوت را بهکار گرفت تا ارزشها 
ی تربیت دینی و اخالقی دانشآموزان میتواند یکی از عوامل تأثیرگذار در
نوع و شیوهها 
1. Education

تأثیر مطالعه کتابهای معنوی و حماسی بر ...

ی دینی و اخالقی دانشآموزان باشد .در تربیت و بهویژه تربیت دینی
اکتســاب ارزشها 

و اخالقــی ،نوآوری و تازگی در روشهــا و محتوا ،اهمیت ویژهای دارد .منظور از نوآوری
ی جدید تربیتی است ،بهگونهای که بتواند
در تربیت دینی ،برگزیدن اندیشهها و شیوهها 

جذابیــت روشهای تربیتی را با توجه به ضرورتهای زمان افزایش دهد .با الهام از آیات
و روش تربیتی قرآن و همچنین سیره معصومین(ع) میتوان این اصل را نتیجه گرفت که

در تربیت دینی باید از روشهایی اســتفاده کرد که حتی مطالب عادی و آشنای مذهبی
در قالب طرحهای تازه و جدید و همراه با موقعیتهای خالق برای فراگیران مطرح شود
تــا از ایــن راه ،حس کنجکاوی ،رغبت و تمایل فطری آنها برانگیخته شــود؛ چرا که اگر
این برانگیختگی با نیازها و کشمکشهای روانی و عاطفی در هم آمیزد ،یادگیری واقعی

و تغییر رفتار حاصل میشــود( .تقوینســب و دیگران )1388 ،در اینراســتا یافتههای

پژوهش امینخندقی و هرســتانی ( )1390قابل توجه اســت که در بررسی رویکردهای
تحول در برنامه درســی تربیت دینی نظام آموزش و پرورش به این نتیجه رســیدند که
در سطح روشی ،بیشترین راهکارهای ارائهشده توسط پژوهشگران ،استفاده از روشهای

غیرمستقیم بوده است .از اینرو یکی از راههای غیرمستقیم و تأثیرگذار در تربیت دینی
معرفی الگوهای مناســب میباشد .الگو؛ نمونه و مصداق عینی آرمانها و آرزوهای انسان
اســت .هر چند انســانها در همه مراحل زندگی ،الگو را نصبالعین خود قرار میدهند،
اما در ســنین نوجوانی و جوانی ،نقش الگو برجســته و مؤثرتر اســت .در این دوره سنی

(نوجوانی) ،تمایل نوجوان به زیباییهای معنوی برانگیخته شده و مصداق کالم پیامبر

(ص)

واقع میشــود که فرمودند« :آنها قلبی فضیلتپذیرتر و دلی رقیقتر و حســاستر دارند».

ی دینی متناسب با شرایط
(شــرفی )۳۲8-۳۲9 :۱۳۸۶ ،چگونگی الگوســازی از اسوهها 
ی است که امروزه متولیان تعلیم و تربیت اسالمی با آن
موجود ،از مسائل مهم و پیچیدها 

روبرو شــدهاند ،چرا که در نظام تربیتی اســام ،یکی از عوامل مؤثر در تکوین شخصیت،

همانندســازی با الگوهای برتر است .جامعه اســامی برای ساختن نسلی پویا ،توانمند و
ی از عالم اسالم برای افراد جامعه
ی نمونها 
مجهز به عشق و ایمان ،نیازمند معرفی الگوها 

ی کامل اسالمی و ملی برای دانشآموزان ضرورت
بهویژه دانشآموزان است و معرفی الگوها 

بســیار دارد .با توجه به این امر که تأثیرات داســتان غیرمستقیم و نامرئی است و بهطور

غیرمستقیم راه را نشان میدهد و هدایت میکند ،عبرت میدهد ،موعظه میکند ،تشویق
مینماید ،میترســاند ،امیدوار میکند ،همه اینها بهطور غیرمســتقیم القاء میشود و به
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همین جهت پایدار خواهد بود( .امینی )109 :1379 ،هاکمیولدر ( )2000نیز داستانها

را ابزاری مهم برای اجتماعیشدن دانسته که هنجارهای رفتاری را سبب شده و از طریق
انتقال روایتها ،میتوانند بر عقاید و انتظارات خواننده از زندگی تأثیر بگذارند .بهزعم او

داستانها میتوانند ابزاری برای تدریس باشند.

یافتههای این پژوهش ،حاکی از اثربخش بودن اســتفاده از روشهای غیرمستقیم و

محتوایی متفاوت ،نسبت به محتواهای معمول در حوزه تربیت دینی بوده است .یافتهها
ی شخصیتهای
نشــان داد که نگرش دانشآموزانی که به مطالعه کتابهای زندگینامها 

بارز اســامی و انسانی میپردازند ،نســبت به ارزشهای اصیل اخالقی مثبتتر میشود.
این یافته با نتایج منتصب مجابی ( ،)1379فاضل ( ،)1380بیگدلی و همکاران ()1386
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و پریــرخ و حســینی ( )1390در مورد گرایش موضوعــی در کتابخوانی دانشآموزان و
موضوعات مورد عالقه و تأثیرگذار در آنها همخوانی دارد .در روش الگویی ،نمونه رفتار و

ال در معرض دید مترب ّی قرارمی گیرد و بدینگونه موقعیت اجتماعی او
کردار مطلوب عم ً
را دگرگــون میکنــد تا او به پیروی بپردازد و حالت نیکویی ،مطابق با آن عمل نمونه در

او پدید آید( .باقری )1387 ،اســام ،پایه روش تربیتی خود را بیش از هر چیز بر روش

الگویی قرار داده است ،زیرا عملیترین و پیروزمندانهترین وسیله تربیت ،تربیت کردن با
نمونه عملی و سرمشــق زنده است( .اعرافی و دیگران )۲۳4-۲۳6 :1377 ،نقش تربیتی
الگوها در همه مراحل زندگی انســان انکارناپذیر اســت (فالحرفیع )1391 ،و یافتن الگو

برای نوجوان و جوان بهعلت هدایت وی در رسیدن به سبک زندگی ،یک ضرورت است.
بهواقع ،یکی از ابزارهای رســیدن به هویت افراد از بیهویتی ،یافتن الگو اســت( .فالول،

ی مهم درصدد اثبات وجودی خود است تا از
 )1992نوجوان با الگوگیری از شخصیتها 
اینطریــق ،هویت کاملی پیدا کند( .جینکنز )1990 ،1نتایج پژوهش بزرگزاد (بهنقل از

پوریوسفی و دیگران )1388 :و سیادت و همایی ( )1383حاکی از تأثیرگذاری الگوها در
نوجوانان ،بهخصوص الگوهایی مانند شهدا ،رزمندگان ،آزادگان ،جانبازان و شخصیتهای

علمی است .نتایج پژوهش کیم و دیگران ،)2004( 2سیبرن ( )2006و برگس ()2007

نیز در خصوص کلیت تأثیر گرفتن از الگوهای مطلوب مؤید این امر میباشد.

یافتههــای این پژوهش ،نمایانگر تأثیر مطالعه کتابهای معنوی حماســی و زندگی
1. Jenkins
2. Kim

تأثیر مطالعه کتابهای معنوی و حماسی بر ...

شــهدای دفاع مقدس بر رفتار دانشآموزان در معرض آســیبهای اخالقی و اجتماعی و
ثبات نسبی در رفتار با مطلوبیت باال بود .بهزعم کریمی ( ،)1379نگرشها تعیینکننده

ی افراد میتوان رفتارهای آنها را تغییر داد .در
رفتارها هســتند و با تغییر دادن نگرشها 

ســطح فردی ،نگرشها بر ادراک ،تفکر و رفتار تأثیر میگذارند( .هیســتون و اشتروبه،1

 )1383فورد و گال ( )۲۰۰۱در زمینه رابطه «نگرش» و «رفتار» در زندگی انسان معتقدند

که این دو در زندگی روزانه انسان بههم تنیدهاند و تغییر در یکی منجر به تغییر در دیگری
میشــود .همچنین پژوهشهای کرچ و کراچفیلد( 2بهنقل از کریمی ،)1380 ،هنرسون

3

( ،)1381زانــا 4و دیگران ( ،)1980کوهن ،)1378( 5باگــوزی ،)1981( 6بهنر و وانک

7

( ،)1984ایــزر و پالیت( )1988( 8بهنقل از فردانش و حاتمی ،)1383 ،راین،)1985( 9

گلســمن و آلبریسین ،)2006( 10باین و آیزن( 11بهنقل از سازمان ملی جوانان )1384 ،و
اوپنهایم )1369( 12نشاندهنده تأثیر نگرش بر رفتار انسان است .براساس یافتههای این
ی رسمی و مردمنهاد فرهنگی و بهخصوص
مطالعه ،پشنهادهایی برای سازمانها و نهادها 

آموزش و پرورش قابل ارائه اســت :معرفی و اطالعرســانی در مورد کتابهای داستانی و

زندگینامهای مذهبی و ملی مناســب به خانوادهها ،دبیــران و مدیران مدارس؛ برگزاری
کارگاههای آموزشــی کتابخوانی با مضمون دفاع مقدس؛ ایجاد نمایشــگاههای دائمی و

ادواری کتاب با مضامین زندگی شــهدا و داســتانهای حماســی در مدارس؛ تخصیص
ساعاتی در هفته با عنوان ساعات مطالعه و کتابخوانی و در قالب برنامهریزی فعالیتهای

فوق برنامه در مدارس.

* این مقاله برگرفته از پایاننامه مقطع کارشناسیارشــد نویســنده اول در رشته برنامهریزی درسی

دانشگاه فردوسی مشهد است.

1. Hewstone & Stroebe
2. Krech & Cruchfield
3. Henerson
4. Zanna
5. Cohen
6. Bagozzi
7. Bihner & Wanke
8. Eiser & Pligt
9. Rhine
10. Glasman & Albarracin
11. Bayen & Aizen
12. Oppenheim
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تأثیر مطالعه کتابهای معنوی و حماسی بر ...

پیوست  :1پرسشنامه هویت دینی ـ ملی
ال
کام ً
موافق

موافق

ال
کام ً
مخالف
مخالف

 .1به ایرانی بودن خود افتخار میکنم.
 .2باید بتوانیم در صورت حمله مجدد دشمنان ،مقاومت کنیم.
 .3فرهنگ و تمدن ایرانی را برتر از فرهنگ و تمدن غرب میدانم.
 .4زندگی را پوچ و بی هدف دانســته و برای زندگی خود معنای خاصی
قائل نیستم.
 .5شخصیت شهدای جنگ تحمیلی و شهدای هستهای را قابل احترامتر
ی ملی میدانم.
از هنرپیشههای محبوب مردم و فوتبالیستها 
 .6عمل به قوانین و دستورات اسالمی است که سعادت و شادی را برای
انسانها به ارمغان میآورد.
 7در انتخاب دوستانم ،پایبندی آنها به دین و مذهب اهمیتی ندارد؛ مهم
این است که با هم دوست باشیم.
 .8موسیقی غربی را بیشتر از موسیقی ایرانی دوست دارم.
 9برای بیرون رفتن از خانه ،آرایش کردن و استفاده از لباسهای جذاب
را دوست دارم.
 .10پیشــرفت علمــی و رفاه در زندگی مهم اســت؛ اعتقادات دینی در
اولویتهای بعدی است.
 .11دوست ندارم تا با افرادی که تکالیف دینی را انجام نمیدهند؛ ارتباط
داشته باشم.
 .12از راز و نیاز با خدا لذت میبرم.
 .13دوســت دارم به حرم یکی از امامان و اولیا بروم؛ چرا که احســاس
میکنم معنویت خاصی برایم ایجاد میشود.
 .14اگر در زمان جنگ بودم ،ترجیح میدادم تا زندگی خودم را داشــته
باشم و بیدلیل جان خودم را بهخطر نیندازم.
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پیوست  :2سیاهه مشاهده رفتار

انواع آرایشها:

آرایش مو شامل رنگ مو:

 .1پررنگ (رنگهای خیلی روشن و زننده) :شرابی ،قرمز فسفری ،طالیی ،رنگهای فانتزی
ی روشن :زیتونی ،بلوند ،عسلی پررنگ
 .2رنگها 
ی کمرنگ،
 .3رنگهــای مالیــم (رنگهایی که متمایل به رنگ مو طبیعی هســتند) :قهوها 
عسلی کمرنگ ،دودی کمرنگ
 .4رنگ مو طبیعی :مو رنگ ندارد

آرایش چشم:
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 .1غلیظ :سایههای پررنگ ،خط چشم مشکی پررنگ ،ریمل حجمدهنده
ی کمرنگ (مانند
ی کمرنگ ،ریمل باریک ،خط چشم ظریف با رنگها 
 .2متوســط :ســایهها 
نقرهای)
 .3کم :سایههای سفید رنگ ،خط چشم خیلی نازک (مشکی کمرنگ)
 .4بدون آرایش :چشم آرایش ندارد

آرایش ابرو:

 .1ابرو پهن و کوتاه
 .2ابرو باریک و کوتاه
ی کمرنگ)
 .3ابرو رنگشده :پررنگ (شرابی) ،مالیم (عسلی روشن) ،خیلیکم (قهوها 
 .4ابرو طبیعی :ابرو بدون اصالح و آرایش

رژ لب:

 .1پر رنگ (رنگهای تند و زننده) :قرمز ،زرشکی ،سرخابی ،قهوه ای ،نارنجی ،اکریلی
ی کمرنگ ،مسی
 .2مالیم (رنگهایی که زننده نباشد) :صدفی ،صورتی کمرنگ ،قهوها 
 .3کمرنگ :تقریباً رنگ طبیعی لب
 .4رنگ طبیعی لب :رژ ندارد

الک ناخن:

 .1رنگهای تند و زننده :سیاه ،قهوهای ،قرمز ،سرخابی ،نارنجی ،اکریلی
 .2رنگهای پررنگ :زرشکی ،طالیی ،صورتی ،خاکستری ،ستارهدار
 .3رنگهای کمرنگ (مالیم) :صورتی کمرنگ ،صدفی ،سفید ،پوست پیازی
 .4رنگ طبیعی ناخن :الک ندارد
کرم برای آرایش صورت:

تأثیر مطالعه کتابهای معنوی و حماسی بر ...

 .1کرم سفیدکننده (صورت بسیار سفیدتر از حد معمول است)
 .2کرم برنزه :خیلی تیره ،تیره ،مالیم
 .3کرم براقکننده( :صورت برق و درخشندگی دارد)
 .4رنگ طبیعی پوست :صورت بدون کرم
پوشش:

پیدا بودن موها از مقنعه یا روسری:
 .1نیمی از موها؛  .2ربع موها؛  .3بســیار کمتر از ربع (کمی از پیشــانی باالتر)؛  .4موها از
مقنعه یا روسری بیرون نیست
از سر افتادن مقنعه یا روسری در خیابان:
 .1اکثر اوقات؛  .2گاهی اوقات؛  .3بهندرت؛  .4هرگز
باز بودن دکمههای مانتو:
 .1اکثر اوقات؛  .2گاهی اوقات؛  .3بهندرت؛  .4هرگز
پوشیدن مانتو کوتاه و تنگ:
 .1اکثر اوقات؛  .2گاهی اوقات؛  .3بهندرت؛  .4هرگز
پوشیدن شلوار تنگ و ساپورت:
 .1اکثر اوقات؛  .2گاهی اوقات؛  .3بهندرت؛  .4هرگز
شیوه صحبت کردن:

بهکار بردن فحشهای زننده در جمع دوستان:
 .1اکثر اوقات؛  .2گاهی اوقات؛  .3بهندرت؛  .4هرگز
بلند صحبت کردن با اولیاء مدرسه (مدیر ،معاونان ،معلمان):
 .1اکثر اوقات؛  .2گاهی اوقات؛  .3بهندرت؛  .4هرگز
عامیانه صحبت کردن با دوستان:
 .1اکثر اوقات؛  .2گاهی اوقات؛  .3بهندرت؛  .4هرگز
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