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Abstract 

Education is one of the concepts and phenomena that there is less agreement 

about its meaning, concept and approaches and each school, based on its worldview, 

defines education in a special way. The main purpose of this study is to study the 

educational methods of graduates of a military university. The type of research is 

applied and its research method is survey, Descriptive and inferential statistics have 

been used to express the relationship between the data. The statistical population 

consists of ninety-eight people, including professors, faculty members and 

educational experts who have been purposefully selected. The research tool was a 

questionnaire, in order to be reliable, we can refer to the Cronbach's alpha value with 
the number 0.932. The formal validity of the researcher-made questionnaire is 

approved by professors and experts. The information of questionnaire (researcher-

made) was collected and entered into a computer and analyzed using SPSS software. 

Excel and word software have been used to draw graphs and tables. The statistical 

population of the study was done by numerical method. The results showed that the 

field of educational implementers with an average of 4.50 and the environmental 

field with an average of 4.30, the content field with an average of 4.21 are in the 

priority of the calculated educational methods, respectively. By recognizing these 

educational methods, which were studied separately for each field, the quality of 

these methods for training and educating students in military universities can be 

increased. 
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 آموختگان دانش یتیتربهای  شیوه مطالعه

 یک دانشگاه نظامی
 

 زاده شیخی ، هدایترضا شاهقلیان قهفرخی

 05/28/8933تاریخ دریافت: 

 81/20/8933تاریخ پذیرش: 

 چکیده
 و وجود دارد یتوافق کمتر آن و رویکردهای مفهوم، هایی است که در خصوص معنا مفاهیم و پدیدهتربیت از 

 یتیترب های یوهشمطالعه  ،ی این پژوهشهدف اصل کند. می ای تعریف ویژه تربیت ازخود،  بینی جهان برپایههر مکتب، 
 بیان رابطه برای ،بوده پیمایشی آن، یقو روش تحق یکاربرد نوع پژوهش .استیک دانشگاه نظامی  آموختگان دانش
، استادانشامل  ،هشت نفر و به تعداد نود یشده است. جامعه آمار  کمک گرفته یو استنباط یفیها از آمار توص داده

 ،. ابزار تحقیق پرسشنامه بودهندا که به شکل هدفمند انتخاب شده اند ت علمی دانشگاه و کارشناسان تربیتیأاعضای هی
ساخته  اعتبار صوری پرسشنامه محقق. دکراشاره  390/2توان به مقدار آلفای کرونباخ با عدد  پایایی آن میدر راستای 
شده و با  یانهو وارد را یآور ساخته( جمع )محقق  اطالعات پرسشنامه یید است.أو خبرگان مورد ت استادانتوسط 

کمک  word و excelی افزارها رسم نمودار و جداول از نرم یبرا شده است. تحلیل و یهتجز spssافزار استفاده از نرم
 یاننتایج نشان داد که حوزه مجر. گرفته است شمار انجام مطالعه به روش تمام مورد ی. جامعه آماره استگرفته شد

 یتدر اولو یببه ترت 08/0 یانگینبا م ییحوزه محتوا ،92/0 یانگینبا م یطیو حوزه مح 52/0 یانگینبا م یتیترب
 مطالعههر حوزه  یبرا جداگانهصورت  که به یتیترب های یوهش اینبا شناخت  .شده قرار دارنداحصاء های تربیتی شیوه
 .باالتر برد نظامیدر دانشگاه  یانو آموزش دانشجو یتترب یبرا را ها یوهش این یفیتک توان یم ،دش
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 یت، محیط.ترب یانمجر محتوا، ،، آموزشیتترب ها: كلیدواژه

 مقدمه
عصرر حاررر اسرت.     یو فکر یانقالب ارزش ترین یقو عم ینتر بزرگ یران،ا یانقالب اسالم

)ع(، دسرت  یدالشرهدا از مکترب س  یرروی )ره( با پینینهضت مقدس، حضرت امام خم ینا گذار یانبن

رسرول   یرةسر  یایرا از کشور امام زمان )عج( کوتاه کرد و به اح یاستکبار یها ستم و سلطه قدرت

 یکری را  یپرثمرر  یپرداخت و نهادها یحکومت اسالم های یهپا یماصالح امور و تحک ،اکرم)ص(

 المیاسر  یجمهرور  یبرهره نظرام نوپرا    یرن در ا .نهراد  یران بن یرران ا یدر جامعه اسرالم  یگریپس از د

 یرم را پشت سر بگذارد و وارد مرحله ثبرات و اسرتحکام شرود کره ر      یهتا دوران بحران اول رفت یم

 ،یطشررا  ینداد. در ا وتاز قرار شرق و غرب آن را مورد تاخت یاریعث صدام با تمام توان خود به ب

از  ،بره مقابلره برا دشرمن متجراوز پرداختره       ینکره نداشت جز ا یا چاره پاسداران انقالب اسالمی سپاه

 تجربره  ینوپرا و بر   یرروی ن ینکه ا کرد نمیتصور  یدفاع کند. در آن زمان کس شورک یارر یتتمام

 یررت کره باعرث ح   دشرو  هرایی  یرات عمل گرر  یتو هردا  ید و مجرهد ییربتواند معادالت جنگ را تغ

امکانررات  ،شررد یجنررگ، سررپاه وارد عرصرره سررازندگ یررانشررد. پررس از پا یررابررزرگ دن یهررا ارتررش

زمران برا    . هرم ترالش کررد  کشرور   یو نوسراز  یآبرادان  یشافزابرای و  اش را به میدان آورد یمهندس

بهبرود   یرز خرود را ن  یانسران  یرروی و ن یکیتکنولرو   یکی،قدرت لجست ،بزرگ یها طرح ینا یاجرا

 .شده است تبدیل یدر حوزه نظام غرب آسیابرتر  یها از قدرت یکیبه  سپاهامروز  .یدبخش

 و ینشرررورت گرز   ،اسرت  آن یانسران  یروین یارگان هر یواقع های یهسرما ینکهبا توجه به ا

و آمروزش   یرت ترب یتر بحث چگونگ است؛ اما نکته مهم یتحائز اهم ارگانهر به  افراد نحوه ورود

 را سرازمان نظرامی  کره قصرد ورود بره     است یآموزش افراد یمرجع اصلنظامی  دانشگاه هاست. آن

 ،یاسرالم  یرت ترب نظرام  یرک دانشرگاه از   ینا یدرگرو برخوردار یر،خط یتمأمور یندارند. تحقق ا

حاصرل از   یاجتمراع  یهآموخته با توجره بره وجرود سررما     آموزش افسران دانش .است یو عمل یلاص

کره قبرل ورود بره دانشرگاه در      ییهرا  و مهرارت  یاناز دانشرجو  یفط ینا یندر دانشگاه در ب یلتحص

 ،عهده خواهنرد گرفرت   بر یندهدر آ یروهاکه آن ن هایی یتبا توجه به مسئول ،شده  ینهوجود آنها نهاد

 هرای  یوهشر  هکره بر   یرزان بره هرر م   یسپاه پاسداران انقالب اسالم یتیرد. در نظام تربدا انیفراو یتاهم

انقالب توجه شده است. پژوهش حارر ترالش   یندهآ های یهبه سرما ،یقتدر حق ،توجه شود یتیترب
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 یرا بررسر  نظامیدانشگاه یک آموخته  افسران دانش یتیترب های یوهش ،جانبه همه یتا با نگاه کند یم

 یرد کره نبا  یا نکته ارائه دهد. هایی یشنهادپ یو عمل یاسالم یل،اص یتیمدل ترب یکو در جهت ارائه 

 یطری اسرت. مح  یر و پیچیرده پرتنش، متغ یطمح یکعمل سپاه  یطمح که است ینا ،از آن غافل بود

پاسردار را وادار بره اتخرا      یرک  ،گرفتره  شرکل   یو خرارج  یداخلر  یردات تهد یوسرتن که با به هرم پ 

خرواه در   ،سپاه در مراتب جزء باشرد  یروین ین. خواه اکند یم یراهبرد و یبیترک یع،سر یماتمتص

 یدتیعق یها و آموزش شوند می نظامیپس از جذب وارد دانشگاه  یروهافرمانده ارشد. ن یکنقش 

 یمشرخ  طر   هرای  زمران  را در مردت  گرری  یمرتبط با آداب نظام یها آموزش و ینظام یاسی،و س

 هرای  شریوه  و ارائره  دغدغه نویسندگان از انجام این پژوهش این اسرت کره برا مطالعره    . حال کنند می

اهرداف   تحقرق مسریر  د کره در  داآموختگرانی پررورش    وان دانرش بتر  ،نظامیدانشگاه یک در  یتیترب

 ند از:ا های اصلی و فرعی این پژوهش عبارت پرسش دارند. گام بر سپاه یمتعال

 نظرامی دانشرگاه  در یرک  آموختگران   دانرش  یرت موجود در ترب های یوهشترین  الف( مناسب

 ند؟ا کدام

 وجود دارد؟ یطیمح  در حوزه یتیترب های شیوهچه ب( 

 وجود دارد؟ ییمحتوا  در حوزه یتیترب های شیوهچه ج( 

 وجود دارد؟ یانمجر  در حوزه یتیترب های شیوهچه د( 

 

 شناسی مفهوم
و نمو آمده اسرت. تربیرت بره معنرای      رشد معنای افزودن وبه « ربو»تربیت از ماده  . تربیت:8

 سرایر  تفقرد بره شراگرد و    احسران و  برتری و ترقی و تأدیب سیاست، آموختن، پرورش، پرورانیدن،

 (.53: 8939دهخدا، ) رفته است کار زیردستان به

 رهبرری کرردن و   ،جهرت دادن تردبیر   به معنای تهذیب و «یربی ربی،»تربیت در زبان عربی از 

ریشه ربی  . این وا ه ازاستنمو کردن  و شدن به معنای زیاد «یربو ربا،» فعل غذا دادن آمده است و

بره معنرای    بنرابراین وا ه مرذکور   .کنرد  علو داللت مری و  رشد برتری و بر شده است که  ربا گرفته و

رفته  کار تهذیب نیز به مفهومتربیت به  ،این افزون بر .پرورش است فراهم آوردن موجبات فزونی و

تربیت را به کمال رساندن یرا ریشره    اصطالح، است. در ،معنای تطهیر نفس از معایب اخالقی به که



 8931، پاییز و زمستان 02سال نهم، شمارة پژوهشی پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی،  -دوفصلنامة علمی

851 

 ،بنرابراین  انرد.  تعریرف کررده  رسیدن تدریجی به کمال  دادن کارکردهای روانی به کمک تمرین تا

ای که  گونه به ؛اوست ح رفتاراصال ها و پروراندن توانایی تربیت یک فرد به معنای تقویت ملکات و

 .(802: 8932صلیبا، ) بتواند در یک محیط معین به شکل مناسبی زندگی کند

 بررای شرکوفا شردن تردریجی    هرای الزم   فرراهم کرردن زمینره    ،دهرد  آنچه در تربیت روی مری 

 کرردن. کمرال خرود سریر     سوی حرد نهرایی و   به و ندمبه فعلیت درآ نیز واست؛ استعدادهای انسان 

 ایجراد مقتضریات بررای آنکره اسرتعدادهای انسران در       رفرع موانرع و   :است از تربیت عبارت ،بنابراین

 .(8912دلشاد تهرانی،) جهت کمال مطلق شکوفا شود

دادن و  ،یی و موزون از صفات و با لفر  کرردن  جا هر و است مجاز روش معنی به . شیوه:0

 .فرهنگ دهخدا(مستعمل طرز و طریق )شکستن  هم  رویداشتن و بر  ،گرفتن ،طلبیدن ،سپردن

 کرار  هبر خطااز  دوریها و تدابیرى اسرت کره برراى شرناخت حقیقرت و       مجموعه شیوهروش: 

 شود: تر روش به سه چیز اطالق مى طور دقیق رود. به مى

 .کند که انسان را به کشف مجهوالت و حل مشکالت هدایت مى هایی راهمجموعه  -

رود ترا آدمرى از خطرا     کرار  بره مجموعه قواعدى که هنگام بررسى و پژوهش واقعیات باید  -

 . مصون ماند و به حقیقت برسد

 از مجهروالت بره   ،کره انسران را در طرى ایرن مسریر      هایی تکنیکوسایل و یا  ،مجموعه ابزار -

 .کند طرف معلومات یارى مى

 

 پیشینه تحقیق

طرور مسرتقیم    ی تربیتی بره ها وهیبا ش ارتباطد که در ش  مشخ ،شده انجامبه تحقیقات  با توجه

 :شود میهای مرتبط اشاره  ولی در ادامه به برخی از پژوهش ،است نشده انجامتحقیق خاصی 

ر ارتقرای نقرش تربیرت دینری و     دتعیین عوامل مرثثر  » ،(8931. شاهقلیان، ررا و همکاران )8

دهرد کره براسراس     نشران مری   ایرن پرژوهش   نترایج  .«قی مربیان در یک دانشگاه نظرامی الاخ

خودسرازی   بره منظرور  ر نقش تربیتی مربیان نظامی، این افراد بایرد  دهای تأثیرگذار  شاخصه

د و آن مجموعه نیز برا  نصورت فردی همت بیشتری گمار قی، بر موارد مثثر بهالدینی و اخ

 های دقیرق و مرورد   زیری ارتقای مربیان، برنامه برایهای سازمانی  بازنگری نسبت به اولویت
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 .دنیاز را داشته باش

ارائره  : ای مربی تربیت دینری  های حرفه حیتالص»(، 8931شهریاری، روح اهلل و همکاران ). 0

ای  های حرفره  حیتال، صاین پژوهش نتایج . طبق«غهالالب نهج 803چارچوبی همسو با حکم

 شررامل . طیررف علمرری دشررمربرری تربیررت دینرری در دو طیررف علمرری و عملرری شناسررایی    

و سرلبی  هرایی   حیتطیرف عملری صرال    ،اخذ، انتقرال و مراقبرت بروده    :هایی چون حیتصال

 .دگیر ثبوتی را دربرمی

های تربیتری   طراحی الگوی ارزشیابی اثربخشی دوره»(، 8931پور، ررا و همکاران ) حسین. 9

شرده از   الگروی طراحری   دهرد کره   نشران مری   این پژوهش نتایج .«و آموزشی سازمان نظامی

هرای تربیتری و آموزشری برخروردار اسرت.       ی برای ارزشیابی اثربخشری دوره الیستحکام باا

ترتیرب برا    شده شامل چهار بُعد: ارزشیابی درونداد، فرایندها، نتایج و پیامدها بره  الگوی ارائه

بُعرد نترایج برا ررریب      ،بود. در بین ابعاد مرذکور  10/2و  33/2،313/2،10/2ررایب مسیر 

دارای کمتررین   039/2دارای بیشترین اهمیت و بُعد درونداد با رریب وزنری   903/2وزنی 

 .اهمیت بود

و مربیان در تربیت دانشرجوی ترراز    استادانرفتارشناسی » ،(8933. آبیاتی، علی و همکاران )0

از  دهرد کره   نشران مری   ایرن پرژوهش   نترایج  .«انقالب اسالمی و ارائه الگوی رفتاری مناسب

ترراز انقرالب    اسرتادان هرای   نامره شایسرتگی   و یرک گانره شریوه    های سری  مجموع شایستگی

ها بر تربیت دانشجویان اثرگرذارتر اسرت کره از     اسالمی، چهارده گویه نسبت به سایر گویه

برودن در اخرالق و    : ررریب هوشری، الگرو   ها عبارت اسرت از  این بین، اثرگذارترین گویه

 استادان.تخصصی  رفتار، آشنایی با حوزه تحقیق و پژوهش و دانش

دوره عمررومی تربیررت پاسررداری از دیرردگاه   محترروایبررسرری » ،(8933. شررجاعی، سررعید )5

محتروای دروس دوره عمرومی    دهرد کره   نشران مری   این پژوهش نتایج، «فرماندهان و مربیان

گانره )توانمنردی ارزشری پاسرداری، آمرادگی       ها در ابعاد پنج آموخته تربیت پاسداری دانش

هرای اردویری( برا     انمندی نهادی سازمانی، سبک زندگی پاسداری و برنامهنظامی رزمی، تو

 مطابقت دارد. یدر حد خیلی زیاد ،انتظار سپاه از فراگیران
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 ادبیات و مبانی نظری تحقیق
 . تربیت از دیدگاه اندیشمندان8

اینجرا بره   انرد کره در    نظر کرده و تعریرف ارائره داده   اندیشمندان زیادی در مورد تربیت اظهار

 پردازیم. به این تعاریف می ،تفکیک

وسیله خانواده یا دولت برای  ای از اعمال است که به گوید: تعلیم و تربیت مجموعه ارسطو می

: 8933گیرد )دفترر همکرارى حروزه و دانشرگاه،      ایجاد فضایل اخالقى و مدنى در افراد صورت می

831.) 

وسیله فیلسوف و حکیم بررای عضرویت    هدایت فرد بهتعلیم و تربیت عبارت است از »فارابى: 

کمرال نهرایى در    دوم، منظرور دسرتیابى بره سرعادت و کمرال، اول در ایرن دنیرا و        به ،در مدینه فارله

 (.038: 8933دفتر همکارى حوزه و دانشگاه، ) «آخرت

رشرد   شده در جهت ریزی و فعالیت محاسبه تعلیم و تربیت عبارت است از برنامه»بوعلى سینا: 

کودک، سالمت خانواده و تدبیر شئون اجتماعى برراى وصرول انسران بره کمرال دنیروی و سرعادت        

 (.910: 8933دفتر همکارى حوزه و دانشگاه، ) «جاویدان الهى

 تربیرت، پرررورش دادن و بره فعلیررت درآوردن اسرتعدادهای درونررى   »شرهید مرتضرى مطهرررى:   

بایرد ترابع و پیررو فطررت، طبیعرت و سرشرت        که بالقوه در یک شىء موجود است. تربیت باشد می

باید کوشید تا همان استعدادهایى که در آن هسرت   ،اگر بنا باشد یک شىء شکوفا شود شىء باشد.

ایرن اسرتعدادها در    .بروز کند. بنابراین، تربیت در انسان به معنای پرورش دادن اسرتعدادهاى اوسرت  

جویی(، استعداد اخالقى )وجدان اخالقى(، بعرد   اند از: استعداد عقلى )علمى و حقیقت انسان عبارت

زیبرایی و اسرتعداد خالقیرت، ابتکرار و      دینى )حس تقدیس و پرستش(، بعد هنررى و  وقرى یرا بعرد    

 (.02:8938مطهری،) «ابداع

ها و عوامل برراى بره فعلیرت     فراهم کردن زمینه :تعلیم و تربیت عبارت است از» پور ظهیر: تقی

 (.32:8933پور ظهیر، تقی) «استعدادهای بالقوّه انسان رساندن همه

و  رشرد  معنرای  بره  تربیت: »است داشته بیان چنین تربیت تبیین در اهلل( رهبری)حفظه معظم مقام

 )فردو «یابد بازمی را خود کمال شیء آن که است غایتی و هدف سمت به شیء هر حرکت ]و[ نمو

 (.50: 8918، 8 ج پور، بانکی



 یک دانشگاه نظامیدانش آموختگان  یتیتربهای  شیوه مطالعه

853 

 ایجراد  مناسرب،  گفترار  و رفترار  انتخراب »: اسرت  کررده  معنرا  گونره  این را تربیت امینی اهلل آیت

 ابعراد  تمرام  در اش را نهفتره  اسرتعدادهای  بتوانرد  ترا  تربیرت  مرورد  شخ  رایب الزم عوامل و شرایط

 مطلروب  کمرال  و هردف  سروی  بره  تدریج، به و سازد شکوفا د،هد پرورش طور هماهنگ به و وجود

 (.80 :8939امینی،) «کند حرکت

 

 آیات و روایات . تربیت در0

 بررسری  انسران  دربراره  را« ربرو » ریشره  از« تربیرت » وا ه مشرتقات  قررآن،  آیرات  بره  مراجعره  با

ياني َصغيرا  : »میکن یم ْل َرّب اْرَحْمُهما َكما َربَّ
ُ
خرویش   رحمت مشمول راآنها  بار پروردگارا، بگو و 8«َو ق

 (.023 :8029، 9ج  اند )مجلسی، کرده تربیت  مرا کودکی در کهگونه  همان ده، قرار

 بره . برزرگ اسرت   یعنری  کبیر کلمه مقابل در ،کوچک معنای به ،مذکور آیه در« صغیر» کلمه

 بره  فرزنرد  جسرمانی  و نمو رشد و کردن بزرگ ،«ربیّانی» از مراد شریفه، آیه در« صغیر» کلمه قرینه

 معرادل  و جسرمی  نمرو  و معنرای رشرد   بره  آیره،  ایرن  در تربیتکه  آن برای قرینه و مادر و پدر دست

 .(03:8912)باقری، است کردن بزرگ آن فارسی

 -«ربّانیون»و « ربیّون» مانند« ربب» ماده مشتقات از دیگر برخی ،«ربّ» وا ه بر عالوه قرآن، در

 .است رفته کار به نیز -است متربیان و مربیان معنای به اصطالح، در و تربیتی مباحث با مرتبط که

ى وَ » ْوَراَة فيَها ُهد  نَزْلَنا التَّ
َ
ا أ ْحَوواُر  إنَّ

َ
وانَيوَل َوا  بَّ وأََس َهواُاوْا َوالرَّ َّْ ُموْا ل َْ و ُْ َ

وأََس أ وَيووَل الَّ وُ  بَهوا النَّ ُُ ْْ ََ ُنوور  
فُظوْا مس كَتاب الْه َوَكاُنوْا عَ  ْْ ُت ُْ ْيه ُشَهَداءبا َْ

»0: 

بررای   برا آن  بودند، خدا تسلیم که انبیا .است نور و هدایت آن در که کردیم نازل را تورات ما

 بره  فقرط  عمرل  و علرم  و در بریدند چیزی هر از که علمایی یا ربانیان نیز و کردند یم حکم یهودیان

 دوم معنرای  البتره «. اسرت  شرده محرول   ایشران  علرم  و ایشان به بشر تربیت که کسانی یا پیوستند. خدا

 .(538 :8939 ،5ج  باشد )طباطبایی، شده مشتق تربیت یا رب از ربانیون، کلمه که است بنابراین
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 های تربیتی در اسالم . شیوه9

 ،دهکرصورت تیتر اشاره  های تربیتی زیادی وجود دارد که در اینجا به تعدادی از آنها به شیوه

آمروزی،   عبرت اند از: عبارت تربیتی های شیوه  این .شود میطور ویژه پرداخته  به پنج مورد از آنها به

معرروف و   آمروزی، امربره   ، محبت، توبه،  کر مثال، ارزش دادن بره علرم و علرم    و مالیمت  مالطفت

تفکرر   و انرذار،  تبشریر  تغافل، نظارت و مراقبت، موعظه، تعقل، ساده بیان کردن مسائل، ازمنکر، نهی

 هرا،  یرادآوری نعمرت   ، یاد مرگ و قیامت، اعطرای بیرنش، ابرتال،   و الگودهی الگو گیری در طبیعت،

پیشرگیری و   و تنبیره و تشرویق   صردر در برابرر مخالفران،    سعه نیکی در برابر بدی و بخشش دیگران،

 کنترل.

 

 های تربیتی در قرآن شیوه (الف

هاست که از  سعادت انسان و تکامل هدایت، ی رشد،قرآن کریم یک برنامه کامل و جامع برا

ها چگونه زیستن را بیاموزند. با شده تا انسان فرستاده( ص)خاتم وسیله پیامبر جانب خداوند متعال به

 آنران هرا در کترابی کره بررای تربیرت      که مربی انسران  شود میوبی مشخ  خ  سیر در آیات قرآن به

ها را به کرار بسرته اسرت کره بره      استفاده کرده و بهترین روشهای گوناگون  از روش ،است فرستاده

 کنیم. ها اشاره می برخی از آن
 

 و الگوگیری . شیوه الگودهی8

اسرت.  « الگودهی»ده است، ش  مثثر در تربیت که در قرآن کریم بدان اشاره های یکی از شیوه

 داده قررار  توجره  مرورد  را تربیتری  مهرم  نکته دو کم دست الگودهی، شیوه از استفاده در کریم قرآن

 است:

 اسرت.  کررده  یفر معر عرام  عنراوین  برا  و طرورکلی  بره  گراه  را محبروب  های چهره آنکه نخست

 و( نیکوکراران ) محسرنین  صابران، صالحان، ،(متقین) ارانکپرهیز( متطهّرین) پاکان توّابین،: ازجمله
 هرای  چهرره  امرا  اسرت؛  دهکرر  یراد  آنران  غیر و پیامبران از اسم به و خاص طور به نیز گاه و مجاهدان

 مثرل  کلری،  عنراوین  برا  -ابولهرب  مثرل  اسرتثنایی،  مروارد  در جرز  بره  - قررآن  نظرر  از مطررود  و منفور

 سررتمگران کررافران، ،(متکبررین ) خودپسررندان ،(مسررفین ) کننرردگان اسرراف ( معترردین) تجراوزگران 

 کرررده، پیررروی قرآنری  نیکرروی روش ایرن  از بایررد مرا  بنررابراین، .انرد  شررده  بیران  منافقرران و( ظرالمین )
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 نیرز  را فضرایل  آن صراحبان  نرام  کلری،  عنراوین   کرر  با همراه تربیتی و اخالقی فضایل شناساندن در

 پرهیزیم.ب اشخاص نام بیان از المقدور حتی منفی، موارد در و شویم یادآور

 ،هرم  کنرار  در منفرور  و محبروب  هرای  چهرره  طررح  با قرآن. الگوهاست در گریانتخاب ،دوم

 پدران مورد در حتی کند، می دعوت خویش نظر مورد الگوهای آگاهانه گزینش به را انسانی جامعه
 تبراه  را خرود  زندگی ،آنان از کورکورانه پیروی با آگاهی بدون که دهد می هشدار نیز گذشتگان و

 هرچنرد : گفرت . کنریم  می پیروی ایشان از هم ما و ایم یافته آیینی بر را خود پدران ما: گفتند: »نکنند

 8.«شما بیاورم؟ برای ،اید یافته آن بر را خود پدران ازآنچه تر کننده هدایت ]حتی اگر[

 غالرب  آنکه ویژه به است، غنی بسیار شیوه این از برداری بهره برای کریم قرآن صورت، هر به

 مفیرد  سرنیی  مراحل همه در داستان... تأثیرگذارند و نو اند، آمده داستان قالب در که قرآنی الگوهای
 و خواننرردگان اطالعررات سررط  بررا متناسررب قرآنرری هررای داسررتان محترروای و ،اسررت توجرره مررورد و

 .است شنوندگان

 اراده بره  توانرد  مری  انسران  ،جامعره  و طبیعرت  وراثرت،  :مانند محدودکننده عوامل وجود رغم به

 حتری  ؛آیرد  بیررون  خرود  اطرراف  در محدودکننده عوامل حصار از و برگزیند را خویش مسیر خود

 .زند رقم خود تاریخ و جامعه برای جدیدی سرنوشت که کند پیدا را توانایی این ممکن است
 

 موعظه . شیوه0

ها را موعظه و اندرزمی دانرد و در  های مثثر در تربیت روحی انسان قرآن کریم، یکی از شیوه

قد جاءتُ  موعظة مس رّبُو  و شوفاء  َا اَها الناس»فرماید:  و می کند میبسیاری از آیات به آن سفارش 
. ای مرردم  انرردرزی از سروی پروردگارتران بررای شررما آمرده و درمران آنچرره در       0«لموا فوا الوودور

 «.و موعظة لْمتقيس» :می شوند مند هاست؛ گرچه از این موعظه قرآن فقط اهل تقوا بهره سینه

اراده الهری بره شرکل     پرس آنهرا را برا    :9«لما بيس َدَها و ما خْفها و موعظه لْمتقيس ل  افجعْنها نُ»

دادیم تا آن مجازات، درس عبرتری باشرد    شده از رحمت الهی قرار های خوار و  لیل و رانده میمون

 های آینده و پند و اندرزی برای پرهیزکاران. برای مردم آن زمان و نسل
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 قرآن كتاب هدایت و موعظه -

قرآن و سیمایی که برای متقرین ترسریم شرد و    ) این :8هذا بیان للناس و هدی و موعظة للمتقین

بیان روشنی برای همه مردم است )ولی  ،گیری صورت گرفت( ای که به جهانگردی و عبرت توصیه

 )قرآن( وسیله هدایت و پندآموزی است. ،از میان مردم فقط( برای کسانی که اهل تقوا هستند
 

 ازمنکر و نهی معروف امربه. شیوه 9

 معروف امربهکه فطرت پاک انسانی کامالً با آن آشناست.  شده شناخته زیچ کمعروف یعنی ی

( یعنری  دیر آ یمر کره از انکرار   منکرر )  ،یعنی دعوت به کارهای نیک و پسرندیده و بره همرین ترتیرب    

و نهی از منکرر یعنری بازداشرتن     ناآشناستبدی که فطرت پاک و لطیف انسانی با آن  زیچ ناشناس،

و نهری از منکرر    معرروف  امربره  دربراره نکوهیده. در قرآن آیات فراوانی ناپسند و  ،از کارهای زشت

 آنان اشاره خواهد شد. از وجود دارد که به برخی

ایمان به خدا، تالوت قرآن، عردالت،   :و اعمالی مثل کارها بادر قرآن  معروف امربهاما سیمای 

و  کارهرا  برا و سیمای نهی از منکر  …صبر و شکیبایی،  کر و یاد خدا، اخالص در کارها و اعمال و 

 انیر راهنما باظلم و ستم، عصیان و گناه، خیانت، ایجاد تفرقه، قتل پیامبران و مخالفت  :مثل ،اعمالی

 است. شده یمعرف …دین، کتمان حقیقت و 

ظ َفاَُتوى عْا ُوقه» َْ  هرر جامعه اسالمی مثل گیاهی اسرت کره    0.«كزرٍع َاخَرَج شطئه َفاَزَره َفاَُتغ

باید رو به رشد و توسعه باشد تا بتواند روی پای خود بایستد. روی پرای خرود ایسرتادن چیرزی      زرو

 دایر پبه معروفری برزرگ دسرت     ،جامعه اسالمی رشد کرد که یوقتو  دهد ینمجز معنای استقالل را 

 .9«كونوا مع الوااقيس» که همانا استقالل و دوری از خودباختگی است میا کرده
 

 و تبشیر. شیوه انذار 1

اسرت.  « انرذار و تبشریر  »، شده های مثثر در تربیت که در قرآن کریم بدان اشاره یکی از روش

 

 891 /عمران آل .8
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مقصود از انذار بیم دادن و ترسانیدن از عواقب گناهان و اعمال زشت است و منظور از تبشریر نویرد   

 دادن به رحمت و فضل الهی است.

: گاهى انرذار، هشردارى   آمده استهاى متفاوتى  آیات مشتمل بر الفاظ انذار و تبشیر به سبک

 نسبت به وقوع کیفرى این جهانى است.

 در آن هنگرام کره قرومش را در سررزمین احقراف انرذار کررد، در       ]یاد کرن[  برادر قوم عاد را 

هرای دور و نزدیرک آمدنرد و بره انرذار ایرن قروم         که پیرامبران بسریاری قبرل از او و درگذشرته     حالی

 .پرداختند

صورت هشردار بره مثمنران نسربت بره کیفرر در روز رسرتاخیز برروز          دى دیگر انذار بهمواردر 

َطاُع » :کند می َُ  َشفيٍع 
َ

الميَس مْس َحميٍ  َول َناجر َكاظميَس َما لْظَّ َْ وُب َلَدى اْل ُْ ْوَم اْْلزَفة إذ اْلُق ََ نأْرُهْ  
َ
آنهرا  : 8«َوأ

رسرد و تمرامی    ها به گلوگاه مری دل قیامت( بترسان، روزی که از شدت وحشت) را از روز نزدیک

ای کره   کننرده  و شرفاعت  ،، بررای سرتمگران دوسرتی وجرود نردارد     شود میوجود آنها مملو از اندوه 

 شفاعتش پذیرفته شود.

 
 . شیوه اعطای بینش5

هرایی از نرزد    راسرتی بیرنش   شیوه اعطای بیرنش مرورد تصرری  قرارگرفتره اسرت. بره       ،در قرآن

پس هر که در پرتو آن بینا شود به سود خرود چنرین کررده و هرر      .پروردگار شما برایتان آمده است

ْبَووَر َفَْنْف وه» :به زیان خود عمل کرده است ،که کوری ورزد
َ
وْ  َفَموْس أ ُُ ّب ْد َجاءُك  َبَوآئُر موس رَّ

َ
َوَموْس  ق

فيٍظ  َْ ُُ  ب ْي َْ َنْا َع
َ
ْيَها َوَما أ َْ آنهرایی کره بنگرنرد بره      ،های روشن برای شما آمرد  دالیل و نشانه: 0«َعمَي َفَع

 ،خرود را محرروم سرازند    ،اند و آنهرایی کره همچرون نابینایران از مشراهده آن      سود خود گام برداشته

 اند و من مسئول نیستم. به زیان خود عمل کرده

 
 مورد دنیا بینش در -

وَهواَ موَس الّن واء َو اْلَونويَس َو : فرماید می عمران آل مبارکه سوره 80 آیه در ََّ واس ُحوَا ال وَس لْنَّ َّ ُز
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ياة ا َْ ْرث ذلَك َمتاُع اْل َْ ْنعام َو اْل
َ
َمة َو اْ  ة َو اْلَخْيل اْلُمَ وَّ َها َو اْلفضَّ ُه عْنَدُه لَدْنيا َو اْلَقناطير اْلُمَقْنَطَرة مَس الأَّ َّْ ال

 نادرسرتى  و باطرل  راه بره  راسرت  راه و مسرتقیم  صرراط  از را مرردم  آنچه سبب از اکنون .ُحْ ُس اْلَمآب

 نفرس  آرزوهراى  دوستی مردم براى گردید آراسته و شد داده زینت: فرماید می ،داده خبر کشاند می

 هرای  اسرب  و شرده  گررد  و تروده  هم سر بر ةنقر و طال از بسیار های ییدارا و فرزندان و زنان آن که

 جراى  خداسرت  نرزد  دنیاسرت و  زنردگى  کراالى  شرد  بیان آنچه است، کشتزار و پایان چهار و نیکو

 .نیکو بازگشت

 حرب   دنیرا،  معرفری  در خداونرد  اینکه آن و است نهفته زیبایی و ظریف بسیار نکته آیه این در

 .کند می معرفی (طلبی) دنیا مصداق عنوان به را موارد این

 
 بینش در مورد آخرت -

 اعمرال  میران  را آن و اسرت  فرمروده  بیران  بسیارى آیات در را آخرت و دنیا رابطه کریم قرآن

 و ایمران  اهرل  دنیرا  در انسران  اگرر . داند مى آخرت در او شقاوت و سعادت و دنیا در انسان اختیارى

 عکرس،  بره  و؛ مسرکین  یا باشد متنعّم دنیا در چه بود، خواهد سعادتمند آخرت در باشد، صال  عمل

 نمونره،  بررای . شرد  خواهرد  شرقاوتمند  بمیررد،  ایمران  بردون  و کنرد  پیشه را خدا نافرمانى دنیا در اگر

 احاطره  را آنران  گناهانشران  و ورزند گناه که چنان: »فرماید مى بقره سوره 10 و 18 آیات در خداوند

 از زنرد،  سرر  ایشران  از نیکرو  کرردار  و آورند ایمان که چنان و اند؛ آن در جاودانه و اند دوزخى کند،

 .«اند جاودان آن در و هایند بهشتى دسته

 یراد  از که آنان از :فاعرض عس مس تولا عس ذكرنا و ل  َرا ال الْيوه الدنيا* ذلک موْغه  مس العْ »

 اسرت  ایرن  برگرردان،  روی "ندارنرد  مقصردی  و غایرت  و هردف  دنیا زندگی جز" و گردانده رو ما

 8.«ها آن دانش مقدار

 و شرادمان  دنیرا  زنردگی  بره  آنران  :0و فرحوا بالْيوه الدنيا و ما الْيوه الدنيا فا الخوره ال متواع... »

 «.نیست اندک جز آخرت جنب در دنیا زندگی که درصورتی اند، شده دلخوش
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 از نمودهرایی  و ظرواهر  بره  ، تنهرا 8َعْمول ظاهرا مس الْيوه الودنيا و هو  عوس الخوره هو  نوافْول»

 «.اند ناآگاه و خبر بی( ها پدیده و نمودها یماورا جهان) آخرت از و دارند آگاهی دنیا زندگی

 

 ص()تربیتی از دیدگاه پیامبر اكرم های شیوه (ب

ص( وجود عینی قرآن کریم است که با رفترار و گفترار خرود، آیرات الهری را بره       )پیامبر اکرم

قرآن عظیم، اولین بنا در بنیان رفیع فرهنگ و  با سنگ منصه ظهور رسانده است. لذا سنت نبوی، هم

را الگوی مناسربی   ص()رود. خداوند در سوره احزاب، پیامبر اسالم نظام تربیت اسالمی به شمار می

َُوه َحَ نه»ها معرفی کرده است:  برای انسان
ُ
ه أ ّْ ول ال ُُ ُُ  في ر  «.0...َلَقد كاَل َل

هرای   از روش ،راهنمرایی مرردم در امرر تربیرت    ایشان در طول عمر شریفشان بررای هردایت و   

آمروزی،   معروف و نهی از منکر، عبررت  روش موعظه، تبشیر و انذار، امر به  :تربیتی متعددی ازجمله

انرد   نظم و انضباط، تغافل، عزت، محبت و مدارا استفاده کرده ،]الگودهی[ اعطای بینش، الگوگیری

 کنیم. که به تعدادی از آنها اشاره می

 .هسرتند  جامعره  آن سرردمداران  و بزرگران  جامعره  هرر  اصرلی  سرازندگان  :یوه الگودهیش. 8

 در شایسرته  الگوهرای  آوردن پدیرد  مساعد، تربیتی محیط ایجاد های شیوه از یکی بنابراین،

 جامعره  در محبروب  الگوهرای  وجرود . اسرت  ناشایسرت  الگوهای طرد و جامعه و محیط آن

 را ایشان اخالقی مکارم از الگوبرداری و دهد می سوق آنان سوی به را افراد خود، خودی به

 کند. می ترغیب

 به سرمشق، یا الگو یک انتخاب با فرد. است «گیری سرمشق» انسان یادگیری نوع ترین مهم

 ایجراد  را مسراعد  تربیتری  محریط  کره  زنرده  الگوهرای  برر  عرالوه . پرردازد  مری  او رفتار تقلید

 مجردّد  حیرات  را مرردم  ،نیرز  گذشرته  از مانرده  براقی  انسرانی  و اخالقری  هرای  اسروه  ،کنند می

 ینقشر  برودن،  سرمشرق  در کراربردی  ارزش و برجسرتگی  عراطفی،  بار لحاظ از و بخشند می
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 حرال،   عرین  در و کراربردی  و دقیرق  چهره ترسیم. کنند می ایفا ها انسان سازندگی در عظیم

 را نیراز  مرورد  الگوهرای  خالی جای تواند می همگان برای ها اسوه داشتنی دوست و محبوب

 کنند. همانندسازی آنان با تدریج به بتوانند تا کند پر روحشان و  هن و محیط در

 ابعراد  همره  در مطلرق  الگروی  و سرمشرق  را( واله علیه اهلل صلی) محمد حضرت کریم قرآن

: کنرد  مری  معرفری  دارنرد،  رسرتاخیز  بره  اعتقراد  کره  کسرانی  و خرداجویان  همه برای زندگی

 افعرال  و اوصراف  سرایر  در چه و مقاومت و صبر در چه) ابعاد همه در شما برای تردید، بی»

 بره  کره کسری   آن بررای  ؛اسرت ( ص)خدا رسول( به اقتدای) در نمونه الگوی و اسوه( نیکو

َوة  » :کند بسیار خدا یاد و باشد امیدوار قیامت روز و خدا ثواب ُْ ُ
ه أ َّْ ول ال ُُ ْ  في َر ُُ َلَقْد َكاَل َل

اَحَ َنة   وَه َكايور  َّْ َه َواْلَيوْوَم اْْلخوَر َوَذَكوَر ال َّْ ْرُجو ال ََ بررای شرما در رسرول خردا سرمشرق       :1ّلَمس َكاَل 

هایی که امید به رحمت خدا و روز رستاخیز دارند و خردا را بسریار    برای آن ،نیکویی است

 «.کنند مییاد 

ص( در قررآن  )وظیفه پیرامبر ای است که گاه تنها  اندازه اهمیت این روش به :شیوه موعظه. 0

نَت ُمَأّكر»شده است:   بیان« تذکر»کریم 
َ
ما أ  .0«َفَأّكر إنَّ

باید آنچره را کره آدمری فرامروش      آوردن، بیانگر آن است که گاه می تذکر به معنای به یاد

ص( بره  )بره وی ترذکر داد. پیرامبر اکررم     ،کرده اسرت یرا امکران فراموشری آن وجرود دارد     

کردند که قیامت و مرگ را بررای مرردم    شهرهای دیگر نیز سفارش میفرستادگان خود به 

خدا و »یادآوری کنند. نمونه، به معا بن جبل، زمانی که وی را به یمن فرستاد توصیه کرد: 

 (.30: 8029)مجلسی، « روز قیامت را به آنان یادآوری کن

رسرد کره    مری  در روز قیامرت فرمران  »انرد:   شده اسرت کره فرمروده    ص( نقل)از رسول اکرم

کشند، اما گروهی از مثمنران کره در دنیرا     ای را به جهنم ببرند، پس او را بدان سوی می بنده

گویند: پروردگارا، این فرد در دنیا ما را  می ،جانب آفریدگار آورده شناختند رو به او را می
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ان را و خدای مهربان شفاعت آنر  ،کرد، شفاعت ما را درباره او بپذیر سوی تو دعوت می به

 (.815: 8919)صفار، « دهد پذیرد و آن بنده را از عذاب نجات می می

 خردمت  «تمریم  بنرى » از جمراعتى  برا : گویرد  مرى  ،پیرامبر  اصرحاب  از یکرى  ،عاصم بن قیس

 از کره  اى موعظره  کرن،  موعظه را ما خدا)ص( پیامبر اى کردم، عرض... رسیدم( ص)پیامبر

 صرلى ) پیرامبراکرم . کنریم  مى عبور ها بیابان از که هستیم جماعتى ما زیرا شویم، مند بهره آن

 و آخررت؛  ،دنیرا  با و مرگ ،حیات با و است  لت عزت، با  قیس اى: فرمود( وآله علیه اهلل

 برا  کره  داشرت  خواهى همنشینى تو  قیس اى. کتاب ،اجلى هر و دارد حسابگری چیزى هر

 اى مررده  ترو  که حالی در شوى مى دفن او با تو و ،است زنده او که درحالی ،شود مى دفن تو

 با فقط او. کند مى تسلیم را تو باشد، پست اگر. دارد مى گرامى را تو باشد، گرامى او اگر و

 باشرد،  صرال   اگرر  چراکره  ده، قررار  صال  را آن پس .او با فقط نیز تو شود، مى محشور تو

 مجلسی،) توست «عمل» او و توست وحشت مایه باشد، فاسد اگر و توست آرامش موجب

 .(001 :8029، 3 ج

خداونرد اولرین مربری عرالم اسرت و بعرد از خداونرد،         :ازمنکرر  معروف و نهی امربه شیوه .9

ها در این کرة خاکی هستند که این وظیفره مهرم برر دوش آنران نهراده       پیامبران مربیان انسان

 گین را برر شده است و در پایان، پیرامبر اکررم)ص( و امامران معصروم)ع(این مسرئولیت سرن      

روی  ربر ای تربیت کنند کره مصرداق درسرت خلیفره خردا       گونه ها را به تا انسان دارند  عهده

فرموده اسرت:   (ص)که خداوند در کتاب مقدسش دربارة حضرت پیامبر چنان .زمین باشند

ووا  ُْ ْت ََ نُف هْ  
َ
ُه َعْي اْلُمْؤمنيَس إْذ َبَعث فيهْ  َرُول  ّمْس أ َّْ ُمُهوُ  َلَقْد َمسَّ ال ّْ َع َُ وَزكيهْ  َو  َُ اتوه َو  ََ ويهْ  َءا َْ َع

ْوُل َلفي ضوَاٍل َموويٍس 
َ
یقرین، خردا برر مثمنران منرت نهراد        بره  :8اْلَُتاب َو اْلَُْمَة َو إل كاُنوا مس ق

ترا آیرات خرود را برایشران بخوانرد و پاکشران         پیامبری از خودشان در میان آنان برانگیخت

 یاموزد، قطعاً پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند.گرداند و کتاب و حکمت به آنان ب
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« نذیر»و هم « بشیر»در امر هدایت مردم، هم  ص()پیامبر گرامی اسالم :شیوه انذار و تبشیر. 0

تنهایی  کر نشرده اسرت، ولری     به« بشیر»در هیچ جای قرآن برای آن حضرت عنوان  است؛

هرا،   دهنرده و بازدارنرده از بردی    تنهرا بریم  معریفری و  « نرذیر »عنروان   در موارد مختلف، فقط به

  فأنوأرقلمداد شده است: 
ُ
اي جامة خواب به خود پيچيده! برخيز و انذار  :8َا اَها المّدّثر، ق

 و عالميان را بيم ده(.) كن

 دانسته شده است:« انذار»منحصر در  ،در برخی موارد نیز وظیفه آن حضرت

 ای. دهنده تو فقط بیم :0اّنما أنت نأَر

 ای آشکارم. من تنها انذارکننده :9ال أنا اّل نأَر مويس

رو، اولرین   در امرر هردایت دارد. از ایرن   « انرذار » آیات زیادی داللت بر اهمیت و تأثیر زیراد 

شرروع  « انرذار »بعد از بعثرت، در هردایت اقروام و نزدیکرانش برا لفر         )ص(مأموریت پیامبر

 .خویشاوندان نزدیکت را انذار کنو  :0انأر عَيرتك ا قربيس شود: و می

قل... اوحي الي هأا القرآل  نوأرك  بوه فرماید:  تر، خداوند متعال به پیامبرش می در تعبیر جامع

شده تا شما و تمام کسانی را که این )قررآن( بره آنهرا     بگو این قرآن بر من وحی :5و َمس بْغ

 .مده رسد، به آن بیم می

پرستی، ستم، خونریزی، چپاول و  ه تا مردم از شرک، بتدانست ک خوبی می ص( به)پیامبر

بخرش   های رهرایی  معتقد نگردند و به دستور« یکتاپرستی»منکرات دست برندارند، به  سایر

ای از  رو، آن حضرت بعرد از بعثرت، لحظره    این رسند. از اسالم پایبند نشوند، به سعادت نمی

 در مدت سیزده سال کره در مکره برود، برا     ایشانپرستی غافل نشد.  ستیز با مظاهر کفر و بت
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ترین گناه اسرت،   پرستی که بزرگ ، با شرک و بتفراوانها و ا یت و آزارهای  تحمل رنج

ای  های گونراگون آنهرا را بره جران خریرد و در ایرن راه خطیرر،  ّره        د و بدرفتاریکرستیزه 

؛ دیردیم جروانی در   المجراز برودیم   گوید: در بازار  ی کوتاه نیامد. شخصی به نام طارق می

؛ ای مردم  بگویید خدایی جز خدای یکتا اَها الّناس قولوا ل اله اّل الْه تفْْوا»گوید:  بازار می

طررف او سرنگ    ناگاه مردی را پشت سر این جروان دیردم کره بره    «. نیست تا رستگار شوید

و آن ها، خرون جراری شرد     که از پاهای آن جوان براثر اصابت سنگ طوری انداخت؛ به می

« گو اسرت؛ سرخنش را تصردیق نکنیرد.     ای مردم  این جوان دروغ»گفت:  مرد )ابولهب( می

اسرت کره    )ص(پرسیدم: این جوان و آن مرد کیست؟ گفتند: این جروان، حضررت محمرد   

پنردارد او   کند و آن مرد، عمویش ابولهب است کره مری   مردم را به یکتایی خدا دعوت می

 (.500:8939طباطبایی،) گو است دروغ

 .در این شیوه سعی بر آن است که تلقی آدمی از امور دگرگون شود :شیوه اعطای بینش .5

زیررا   ،ازجمله لوازم قطعی تغییر رفترار و اعمرال افرراد اسرت     ایجاد تلقی در دگرگونی افراد

یکی از مبانی مثثر در نوع رفتار و اعمرال   نحوه ارزیابی امور، ،دیگر عبارت نوع تلقی و به

 (.33:8913)باقری، استافراد 

نظر کامالً  آدمی را با واقعیت مورد ،رو و از این بینش نوعی آگاهی عمیق و گسترده است؛

 پیوندد. در می

 اند از: شده عبارت برای تفسیر تلقی انسان در امور مطرح ها دو مورد از بینش

 :فرمود غفاری ابا ر به خطاب( ص) اکرم پیامبر: اعطای بینش نسبت به دنیا -

 آن در آنچره  و دنیرا  ابرا ر،  ای :...َا اباذر، الدنيا مْعونه مْعول ما فيها ال مس ابتغوا بوه وجوه الْوه

 خداونرد  ررایت موجب که مقداری مگر است، دور به الهی رحمت از و ارزش بی است،

 (.12 :8029، 30 ج د )مجلسی،شو متعال

 ولری ، گیررد  برمی( نیک کار) توشه و زاد آخرت برای مثمن :اعطای بینش نسبت به آخرت -

 و باشری  عابرد  ترا  دار نگره  را خرود  الهری  هرای حرام از ،آدم پسر ای. برد می لذت و بهره دنیا از کافر
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 ات همسرایه  بره  .باشری  ثروتمنرد  و نیراز  بی تا ،است کرده قسمت برایت خدا که آنچه به باش خشنود

 با داری دوست که طور همان( خیر کارهای در) را مردم کن همراهی و باشی مسلمان که کن نیکی

 جمع بسیاری و زیاد اموال که بودند گروهی شما از پیش همانا .باشی انصاف با تا، کنند همراهی تو

 در راندنرردذگ روز  برره را شررب، داشررتند دراز آرزوهررای و سرراختند زرنگررار و بلنررد بناهررای ،کردنررد

 :8029، 30 ج )مجلسری،  درآمرد  گورسرتان  صرورت  به هایش خانه و شدند تباه بامدادان که صورتی

 پیرروی  ،دیگرری  و دراز آرزوی ،یکی: است چیز دو از بیمناکم شما بر که چیزی ترین (. سخت03

 یراد  از را آخرت روز درازی و حق از را شما کندمی جلوگیری نفس از پیروی زیرا، نفس هوای از

 بره  دوسرتانش  بره  جرز  را آخررت  ولی، دشمنانش و دوستان به دهد می را دنیا خدا همانا .بردمی شما

در مرورد  ( لره آ و علیره  اهلل صلی) خدا (. رسول58 :8029، 30 ج )مجلسی، ...کرد نخواهد عطا کسی

 کره  اسرت  کرس  آن شرما  ترین زیرک ،مردم ای فرمایند: یاد مرگ و اهمیت نگاه به بعد از مرگ می

 از همانرا  و اسرت  مررگ  آمراده  کره  اسرت  کسری  شرما  تررین  دورانردیش  و باشرد  مررگ  یاد به بسیار

 و اسرت  جاویردان  سررای  سروی  بره  برگشرت  و فریبنرده  دنیرای  بره  نداشرتن  اطمینران  ،خرد های نشانه

(. ایشران  880 :8029، 30 ج مجلسی،) قیامت روز برای شدن آماده و گورستان به کردن وآمد رفت

 ،نره  کره  کردند عرض کیست؟ شما ترین زیرک دانید می فرمایند: آیا ترین افراد می در مورد زیرک

 مررگ  برای آمادگی و استعداد کهکسی  آن و است مرگ یاد به بیشتر آنکه: فرمود. خدا رسول ای

 از کرردن  دوری: فرمرود  خردا؟  رسول ای ،چیست کس این نشانه پرسیدند: .دارد بهتر دیگران از را

، قبرر  وحردت  و وحشت سرای برای برگرفتن توشه و زاد، جاویدان سرای به برگشت، فریب سرای

 (.802 :8029، 30 ج رستاخیز )مجلسی، و قیامت روز برای شدن مهیا
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 آموختگان دانشگاه نظامیدانش

 

 هاحوزه

  

 حوزه محتوایی

ضرررای مناسررر  ف -

 آموزشی

های مناس  خوابگاه -

 دانشجویی

همکررراری آحررراد   -

كاركنان دانشرگاه  

 نظامی

وجررود یررک محترروای  -

 واحد

اسررتفاده از تجربیررات   -

 گذشته 

ثبرت كرردن تجربیررات   -

نرررراموفق  موفررررق و

محتوایی توسط افرراد  

 باتجربه

 حوزه محیطی حوزه مجریان تربیت

داشتن تجربة كرافی   -

 فرمانده مربیان

ای عرررردم سررررلیقه -

برخرررورد كرررردن  

 فرمانده مربیان

ثبررات در تصررمیمات  -

مسرررر ورن برررررای 

 اجرای دوره

 

 

 آموختگان یک دانشگاه نظامیهای تربیتی دانششیوه

 

 مدل مفهومی
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 روش تحقیق
 یترریترب یهرا  یوهشر  تعیررینمنظرور   ( بره پیمایشرریایرن پرژوهش، برا برره کرارگیری روش کمّری )     

و ابعاد آن و ارائره   و همچنین تشری  و تبیین ورعیت مسئله در یک دانشگاه نظامی آموختگان دانش

آوری  روش جمرع  .گیررد  ، از لحاظ هدف در راستای تحقیقرات کراربردی قررار مری    مناسبالگوی 

 ینیامام خم یشاتو فرما ها یو رجوع به سخنراناسنادی، منابع اینترنتی  –ای  ادبیات به شیوه کتابخانه

ابرزار   ،. بره عبرارتی  اسرت و نیرز بره شرکل پیمایشری      (یالعرال  )مدظلره یرهبر و مقام معظم اهلل علیه( )رحمت

نامره   لذا در این روش به شکل توزیع پرسرش  .برداری است ساخته و فیش محقق نامه پرسش پژوهش

ها نیرز بره صرورت     آوری و تجزیه و تحلیل داده در بین خبرگان این حوزه، اطالعات مورد نیاز جمع

که پس  گونه بود نحوه تنظیم پرسشنامه هم ایند. شو تحلیل  یه تجز spss افزار نرمکمی با استفاده از 

طرور پراکنرده وجرود داشرت، ابعراد و       بره  کره  عوامرل از بررسی ادبیات پرژوهش در خصروص ایرن    

مربوط قرار گرفت. پرس از تنظریم نهرایی    خبرگان های الزم گردآوری و در معرض قضاوت  مثلفه

ن قررار  امحتروایی در اختیرار متخصصر    صوری، پرسشنامه بررای تأییرد روایری   ها و تأیید روایی  گویه

اعتبرار   کررد. اشراره   390/2توان به مقدار آلفای کرونبراخ برا عردد     . در راستای پایایی آن میگرفت

 و خبرگان مورد تأیید است. استادانساخته توسط  صوری پرسشنامه محقق

 

 های تحقیق تجزیه و تحلیل یافته
ها، جرداول  . در قسمت توصیف دادهستهاای دو قسمت توصیف و تحلیل دادهاین بخش دار

هرای مربروط بره    سرپس گویره   ،توزیع فراوانی و نمودار فراوانی جامعه مورد مطالعره و تشرری  شرده   

بندی متغیرها برا   ها، بعد از دستهدر قسمت تحلیل داده گیرد.متغیرها به تفکیک مورد بررسی قرار می

ترتیرب   گویران بره  های مختلف مطابق با درصد پاسخ به آنها از طررف پاسرخ  گویهتفکیک سطوح، 

رای هررای تربیترری برر  دسررتیابی برره شرریوه  مرتررب شررد. ایررن کررار رررمن مشررخ  کررردن شررناخت و  

 دهد.، یک تحلیل کلی از آنها به ما میآموختگان دانشگاه نظامی دانش

 

 آمار توصیفی

هرای آمراری    شرده را برا اسرتفاده از شراخ      آوری های جمع گران داده در این روش، پژوهش
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گرر   تحلیرل توصریفی، پرژوهش    و  در تجزیه ،دیگر  عبارت  ، بهکنند میبندی  توصیفی خالصه و طبقه

کنرد و سرپس بره کمرک      شده را با تنظیم جدول توزیع فراوانی خالصه می آوری های جمع ابتدا داده

آنهرا را   ،هرای آمرار توصریفی    با اسرتفاده از سرایر شراخ     دهد و سرانجام نها را نمایش مینمودار آ

 کند. خالصه می

 

 دهندگان پاسخشناختی  ی جمعیتها ویژگی

نظرر سرن و تحصریالت در     دهنردگان بره پرسشرنامه ایرن پرژوهش، از      اطالعات توصیفی پاسخ

 اند: شده جداول زیر خالصه و تحلیل

 

 سن الف(
 

 سن نظر از. توزیع فراوانی افراد نمونه آماری پژوهش 8جدول 

 درصد تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی سن

 0935 0935 0935 09 سال 05-03

 1333 3939 3939 30 سال 92-93

 3132 8830 8830 88 سال 02-03

 82232 032 032 0 سال 52باالی 

  822 822 31 جمع

 

 ب( تحصیالت
 

 تحصیالت نظر از. توزیع فراوانی افراد نمونه آماری پژوهش 0جدول 

 درصد تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی سطح تحصیالت

 0132 0132 0132 03 کارشناسی

 3332 5832 5832 52 کارشناس ارشد

 82232 832 832 8 دکتری

 - 822 822 31 جمع
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 ی )استنباطی(لیآمار تحل
 

 كولموگرف اسمیرنف )تست نرمالیته( آزمون .9جدول 

 حوزه مجریان حوزه محتوایی حوزه محیطی 

 31 31 31 تعداد

 52/0 08/0 92/0 میانگین

 90/2 09/2 93/2 انحراف معیار

 z 330/2 33/2 318/2آمار 

 038/2 51/2 513/2 داری دوسویه معنی

 

 2325داری در سرط  آلفرای    یمعنر در جدول فروق در همره مروارد از     شده مشاهدهداری  یمعن

لرذا مرا مجراز بره      اسرت. هرای مرا دارای توزیرع نرمرال      یراس مقو این بدان معناست که  تر بوده بزرگ

 باشیم. ی پارامتریک میها آزموناستفاده از 

 حوزة محیطی وجود دارد؟ هایی تربیتی در فرعی اول: چه شیوه سثال -

 
 های مربوط به بعد حوزة محیطی گویه. 1جدول 

 میانگین محیطی  حوزه بعد های گویه
انحراف 

 معیار

تی 

 استیودنت
 معناداری

آموزشی چه میزان در  به نظر شما امکانات کمک

 مثبت دارد؟ تربیت دانشجویان تأثیر
09/0 35/2 33/81 222/2 

ها  به نظر شما فضاسازی داخل مجموعه کالس

 مثبت دارد؟ تربیت دانشجویان تأثیر چه میزان در
81/0 53/2 19/02 222/2 

گرمایشی  سرمایشی،) به نظر شما امکانات رفاهی

تربیت دانشجویان  ها چه میزان در ( کالس...و

 تأثیر مثبت دارد؟

03/0 3/2 12/02 222/2 

چه میزان  به نظر شما تمیز بودن فضای آموزشی

 تربیت دانشجویان تأثیر مثبت دارد؟ در
92/0 53/2 38/00 222/2 
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 میانگین محیطی  حوزه بعد های گویه
انحراف 

 معیار

تی 

 استیودنت
 معناداری

توجه  مناسب بودن فضای آموزشی بابه نظر شما 

به استعداد فراگیران چه میزان در تربیت 

 دانشجویان تأثیر دارد؟

81/0 30/2 08/83 222/2 

ها از فضای آموزشی  به نظر شما جدابودن کارگاه

 دارد؟ چه میزان در تربیت دانشجویان تأثیر
52/9 13/2 53/5 222/2 

نوع  بابه نظر شما متناسب بودن فضای آموزشی 

 کارشناسی ارشد و کارشناسی، دوره )کاردانی،

 دکتری( چه میزان در تربیت تأثیر مثبت دارد؟

89/0 31/2 08/83 222/2 

 سایت،) روز خوابگاهیه به نظر شما امکانات ب

( چه میزان در تربیت .اتاق ورزشی و اتاق مطالعه،

 مثبت دارد؟ دانشجویان تأثیر

01/0 53/2 03/08 222/2 

نظر شما ورعیت ظاهری مناسب آحاد به 

تربیت  کارکنان دانشگاه، چه میزان در

 مثبت دارد؟ دانشجویان تأثیر

03/0 30/2 50/00 222/2 

به نظر شما رعایت شئون پاسداری آحاد کارکنان 

 چه میزان در تربیت دانشجویان تأثیر دانشگاه

 مثبت دارد؟

32/0 53/2 80/92 222/2 

نسبت به  آحاد کارکنان، به نظر شما توجیه بودن

چه میزان در تربیت  مأموریت اصلی دانشگاه

 مثبت دارد؟ دانشجویان تأثیر

50/0 53/2 30/05 222/2 

کارکنان در  موقع آحاد به نظر شما حضور به

چه میزان در تربیت دانشجویان تأثیر  محل کار

 مثبت دارد؟

91/0 30/2 12/81 222/2 

)رعایت اخالق به نظر شما نحوة برخورد 

چه میزان در تربیت  کارکنان اسالمی( آحاد

 مثبت دارد؟ دانشجویان تأثیر

39/0 03/2 10/93 222/2 
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 بودهی الزم برخوردار معنادارة محیطی از حوزهای بعد  گویه ، تمامشد  مشاهدهکه  گونه همان

 دهنردگان  پاسرخ ها توسرط   این گویه تأییددهنده  که نشان اند بودهو دارای میانگین باالی حد متوسط 

 بوده است.

 
 حوزة محیطی های مربوط به بعد شاخص .5جدول 

 مقدار شاخص مقدار شاخص مقدار شاخص

 5 حداکثر 933/2 انحراف معیار 0338/0 میانگین

 31 تعداد 30/8 دامنه تغییر 9233/0 میانه

   91/9 حداقل 09/0 نما

 

حرداقل   و 30/8تغییرر  است، که با توجه به دامنه  0338/0 حوزة محیطیمیانگین مربوط به بعد 

گویران ترأثیر حروزه     پاسرخ یعنری   ،این میانگین از میرانگین متوسرط براالتر اسرت     ،5حداکثر  و 91/9

 دانند. آموختگان دانشگاه نظامی را باال می های تربیتی دانش شیوه محیطی در

 
 حوزة محیطی. آزمون تی استیودنت بعد 1جدول 

 یمعنادار tمقدار  میانگین تعداد یرمتغ

 222/2 800/95 92/0 31 بعد حوزة محیطی

 

سرط    داری در های مربوط به بعد حوزة محیطی از معنی داری گویه معنی ،جدول باالبراساس 

دار  شرده و گزینره متوسرط معنری     داری محاسربه  تفاوت بین معنری  پس است.تر  کوچک 2325آلفای 

 که با توجه به میرانگین براال و معنراداری حروزة محیطری، بعرد محیطری در        دهد می و این نشان است

 آموختگان دانشگاه نظامی تأثیر باالیی دارد. های تربیتی دانش شیوه
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 های محیطی ی گویهبند رتبه. آزمون فریدمن: 1جدول 

 میانگین بعد محیطی های گویه

چه میزان در تربیت دانشجویان  کارکنان به نظر شما نحوه برخورد )رعایت اخالق اسالمی( آحاد

 مثبت دارد؟ تأثیر
3393 

مثبت  چه میزان در تربیت دانشجویان تأثیر به نظر شما رعایت شئون پاسداری آحاد کارکنان دانشگاه

 دارد؟
3302 

چه میزان در تربیت  نسبت به مأموریت اصلی دانشگاه به نظر شما توجیه بودن آحاد کارکنان،

 مثبت دارد؟ تأثیردانشجویان 
1300 

 تربیت دانشجویان تأثیر به نظر شما ورعیت ظاهری مناسب آحاد کارکنان دانشگاه، چه میزان در

 مثبت دارد؟
3311 

چه میزان در تربیت دانشجویان تأثیر مثبت  کارکنان در محل کار موقع آحاد به نظر شما حضور به

 دارد؟
3305 

 3318 تربیت دانشجویان تأثیر مثبت دارد؟ چه میزان در به نظر شما تمیز بودن فضای آموزشی

..( چه میزان در تربیت .اتاق ورزشی و اتاق مطالعه، سایت،) روز خوابگاهیه به نظر شما امکانات ب

 مثبت دارد؟ دانشجویان تأثیر
3335 

دانشجویان تأثیر تربیت  ها چه میزان در ( کالس...گرمایشی و سرمایشی،) به نظر شما امکانات رفاهی

 مثبت دارد؟
3353 

 3352 مثبت دارد؟ آموزشی چه میزان در تربیت دانشجویان تأثیر به نظر شما امکانات کمک

توجه به استعداد فراگیران چه میزان در تربیت دانشجویان  به نظر شما کافی بودن فضای آموزشی با

 مثبت دارد؟ تأثیر
3395 

 3380 مثبت دارد؟ تربیت دانشجویان تأثیر ها چه میزان در کالس به نظر شما فضاسازی داخل مجموعه

 کارشناسی ارشد و کارشناسی، نوع دوره )کاردانی، به نظر شما متناسب بودن فضای آموزشی با

 دکتری( چه میزان در تربیت تأثیر مثبت دارد؟
3380 

 9338 مثبت دارد؟ دانشجویان تأثیرها از فضای آموزشی چه میزان در تربیت  بودن کارگاه به نظر شما جدا

 222/2ی:معنادار 80درجه آزادی: 33/033مربع کای:
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داری در  یمعنر بررای عوامرل براال از     شرده  محاسربه داری  یمعنر دهد  نتایج جدول فوق نشان می

های تربیتی  شیوه بعد محیطی دری سیزده اثرگذارلذا بین میزان  .است تر کوچک 2325آلفای سط  

ی عوامرل  بند رتبهجدول فوق  همچنین دار وجود دارد. یمعن آموختگان دانشگاه نظامی تفاوت دانش

 .استبراساس رتبه مرتب 

 حوزة محتوایی وجود دارد؟  های تربیتی در چه شیوه فرعی دوم:سثال  -
 

 ة محتواییحوزهای مربوط به بعد  گویه .1جدول 

 میانگین بعد خصوصیات كاری های گویه
 انحراف

 معیار

تی 

 استیودنت
 معناداری

تربیت  به نظر شما یکسان بودن محتوا چه میزان در

 مثبت دارد؟ دانشجویان تأثیر
25/0 38/2 31/80 222/2 

شرح تفصیلی  های محتوایی با به نظر شما تطابق سرفصل

 مثبت دارد؟ چه میزان در تربیت دانشجویان تأثیر
80/0 33/2 09/83 222/2 

رود و های بدو وجود محتوای مخت  دورهبه نظر شما 

تربیت  نسبت به سط  علمی دانشجویان چه میزان در

 دانشجویان تأثیر مثبت دارد؟

83/0 32/2 53/83 222/2 

 میزان محتوا چه به نظر شما عدم تغییرات مکرر در

 مثبت دارد؟ تربیت دانشجویان تأثیر در
09/0 35/2 35/81 222/2 

میزان درتربیت  چه محتوابه نظر شما عمیق بودن 

 دانشجویان تأثیر مثبت دارد؟
52/0 53/2 32/00 222/2 

میزان  دسترس بودن افراد مجرب تربیتی چه به نظر شما در

 مثبت دارد؟ تربیت دانشجویان تأثیر در
50/0 39/2 03/00 222/2 

 میزان چه های مرتبط پوشانی دانشکده به نظر شما هم

 مثبت دارد؟ تربیت دانشجویان تأثیر در
0/0 33/2 90/83 222/2 

مأموریت فعلی  تطابق تجربیات گذشته و به نظر شما

 مثبت دارد؟ تربیت دانشجویان تأثیر میزان در چه دانشگاه
8/0 30/2 33/80 222/2 

 چه دانشگاه نگاری در های تجربه به نظر شما افزایش دوره

 دارد؟ مثبت تربیت دانشجویان تأثیر میزان در
3/9 10/2 92/1 222/2 
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های بعد حوزة محتوایی از معنراداری   کلیه گویه شود، میگونه که از جدول باال مشاهده  همان

گویان بر وجود و  پاسخهستند و از باالی میانگین متوسط  ]دارای[ ها همه گویه ،الزم برخوردار بوده

 نظامی ا عان و تأکید دارند.آموختگان دانشگاه  های تربیتی دانش شیوه تأثیر بعد محتوایی در

 
 ة محتواییحوزی مربوط به بعد ها شاخص .3جدول 

 مقدار شاخص مقدار شاخص مقدار شاخص

 5 حداکثر 090/2 انحراف معیار 0235/0 میانگین

 31 تعداد 0 دامنه تغییر 0000/0 میانه

   9 حداقل 00/0 نما

 

 و 9و حرداقل   0توجه به دامنره تغییرر    است، که با 08/0ة محتوایی حوزمیانگین مربوط به بعد 

هرای تربیتری    شریوه  یعنری ابعراد محتروایی در    ،این میانگین از میانگین متوسط باالتر است ،5حداکثر 

 است.و محسوس  آموختگان دانشگاه نظامی تأثیر دارد و میزان این تأثیر نیز باال دانش

 
 ة محتواییحوز. آزمون تی استیودنت بعد 82جدول 

 یمعنادار tمقدار  میانگین تعداد یرمتغ

 222/2 30/03 08/0 31 ة محتواییحوزبعد 

 

 داری در از معنری  ة محتروایی حروز هرای مربروط بره بعرد      داری گویه معنی ،جدول باال براساس

شده و گزینه متوسرط   داری محاسبه بدین معنی تفاوت بین معنی استتر  کوچک 2325سط  آلفای 

دهنرده ترأثیر براالی ابعراد      نشان که با توجه به میانگین باال معناداری دهد می این نشان ؛استدار  معنی

 .استآموختگان دانشگاه نظامی  های تربیتی دانش شیوه محتوایی در
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 ة محتواییحوز تأثیرها و  ی گویهبند رتبه. آزمون فریدمن: 88جدول 

 میانگین محتوایی حوزهبعد  های گویه

 80/3 مثبت دارد؟ تربیت دانشجویان تأثیر میزان در افراد مجرب تربیتی چهدسترس بودن  به نظر شما در

 20/3 تربیت دانشجویان تأثیر مثبت دارد؟ میزان در چه به نظر شما عمیق بودن محتوا

 39/5 تربیت دانشجویان تأثیر مثبت دارد؟ میزان در محتوا چه به نظر شما عدم تغییرات مکرر در

 32/0 تربیت دانشجویان تأثیر مثبت دارد؟ میزان در چه های مرتبط دانشکدهپوشانی  به نظر شما هم

 ورود نسبت به سط  علمی دانشجویان چه میزان درو های بد به نظر شما وجود محتوای مخت  دوره

 تربیت دانشجویان تأثیر مثبت دارد؟
11/0 

تربیت دانشجویان تأثیر مثبت  شرح تفصیلی چه میزان در های محتوایی با به نظر شما تطابق سرفصل

 دارد؟
31/0 

تربیت دانشجویان تأثیر  میزان در چه مأموریت فعلی دانشگاه تطابق تجربیات گذشته و به نظر شما

 مثبت دارد؟
53/0 

 03/0 تربیت دانشجویان تأثیر مثبت دارد؟ به نظر شما یکسان بودن محتوا چه میزان در

تربیت دانشجویان تأثیر مثبت  میزان در چه دانشگاه نگاری در تجربههای  به نظر شما افزایش دوره

 دارد؟
99/9 

 222/2ی:معنادار 1درجه آزادی: 88/890مربع کای:

 

داری در  یمعنر بررای عوامرل براال از     شرده  محاسربه داری  یمعنر دهد  نتایج جدول فوق نشان می

خصوصریات کراری   ی سریزده گویره   اثرگرذار لرذا برین میرزان     .اسرت  تر کوچک 2325آلفای سط  

ی عوامرل  بنرد  رتبره جردول فروق    در همچنرین  دار وجرود دارد.  یمعنر ها بر گزینش تفاوت  یستگیشا

 است. شده مرتب

 وجود دارد؟ حوزة مجریان های تربیتی در چه شیوه فرعی سوم:سثال  -
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 های مربوط به بعد حوزة مجریان . گویه80جدول 

 میانگین ة مجریانحوزهای بعد  گویه
انحراف 

 معیار

تی 

 استیودنت
 معناداری

یگان صفی بدون توجه به داشتن  به نظر شما جذب مربی از

تربیت دانشجویان تأثیر  میزان در سابقة فعالیت تربیتی، چه

 مثبت دارد؟

08/0 18/2 08/83 222/2 

 چه نفس باالی فرمانده مربیان به نظر شما داشتن اعتمادبه

 مثبت دارد؟ دانشجویان تأثیرتربیت  میزان در
30/0 01/2 33/99 222/2 

های مربیگری )مربیگری قرآن  شما داشتن مهارت به نظر

 تربیت دانشجویان تأثیر میزان در فرمانده مربیان چه...( و

 مثبت دارد؟

30/0 03/2 33/90 222/2 

شما داشتن خصوصیات فیزیکی مناسب فرمانده  به نظر

 مثبت دارد؟ تربیت دانشجویان تأثیر میزان در چه مربیان
01/0 38/2 13/09 222/2 

 میزان در چه به نظر شما توان انتقال مفاهیم فرمانده مربیان

 مثبت دارد؟ تربیت دانشجویان تأثیر
33/0 03/2 85/93 222/2 

 چه های تربیتی به نظر شما هماهنگی اجرایی بین گروه

 دارد؟مثبت  تربیت دانشجویان تأثیر میزان در
30/0 51/2 82/01 222/2 

 نظر بین فرمانده مربیان گروه تربیتی به نظر شما عدم اختالف

 تربیت دانشجویان تأثیر مثبت دارد؟ میزان در چه
51/0 30/2 23/05 222/2 

 نامه انضباطی توسط فرمانده مربیان به نظر شما رعایت آئین

 مثبت دارد؟ تربیت دانشجویان تأثیر میزان در چه
53/0 55/2 33/03 222/2 

های تربیتی،  انداز دوره برای گروه به نظر شما داشتن چشم

 مثبت دارد؟ میزان در تربیت دانشجویان تأثیر چه
00/0 30/2 10/81 222/2 

تربیت  میزان در چه تقویم دوره به نظر شما عدم تغییرات در

 دانشجویان تأثیر مثبت دارد؟
58/0 31/2 23/00 222/2 

اختیار داشتن منشور تربیتی دانشجویی  شما در به نظر

 مثبت دارد؟ تربیت دانشجویان تأثیر میزان در چه ،مصوب
03/0 30/2 39/83 222/2 

 میزان در چه مراتب فرماندهی شما رعایت سلسله به نظر

 تربیت دانشجویان تأثیرگذار است؟
00/0 33/2 02/81 222/2 
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 میانگین ة مجریانحوزهای بعد  گویه
انحراف 

 معیار

تی 

 استیودنت
 معناداری

 میزان در چه دانشگاههای  به نظر شما هماهنگی بین معاونت

 مثبت دارد؟ تربیت دانشجویان تأثیر
95/0 39/2 05/08 222/2 

 میزان در چه موقع مسئوالن ردة باال به نظر شما تصمیمات به

 تربیت دانشجویان تأثیر مثبت دارد؟
09/0 39/2 53/00 222/2 

باالی دانشگاه بین  به نظر شما حضور صمیمی مسئوالن ردة 

 تأثیر مثبت دارد؟ تربیت میزان در چه دانشجویان
92/0 1/2 33/85 222/2 

بین  فرماندهان ردة باال در به نظر شما حضور مثثر

تأثیر مثبت  میزان در تربیت دانشجویان چه دانشجویان

 دارد؟

09/0 35/2 35/81 222/2 

به نظر شما عالقة فرد به مسئولیت فرماندهی در تربیت 

 گذارد؟ مثبت می تأثیر دانشجویان تحت امرش چه میزان
39/0 50/2 33/03 222/2 

 چه شما ورعیت معیشتی مناسب فرمانده مربیان به نظر

 مثبت دارد؟ تأثیر تربیت دانشجویان میزان در
03/0 33/2 33/08 222/2 

به نظر شما برخورداری فرمانده مربیان از خصوصیات 

شخصیتی تأثیرگذار چه میزان در تربیت دانشجویان تأثیر 

 مثبت دارد؟

55/0 30/2 10/09 222/2 

 میزان در چه به نظر شما توانمندی رهبری فرمانده مربیان

 تأثیر مثبت دارد؟ تربیت دانشجویان
35/0 5/2 33/90 222/2 

 به نظر شما برخورداری فرمانده مربیان از تحصیالت عالیه

 تأثیر مثبت دارد؟ تربیت دانشجویان میزان در چه
83/0 1/2 01/80 222/2 

به نظر شما پایبندی مجریان تربیت به انجام امور تربیتی 

چه میزان در تربیت دانشجویان تأثیر  ()عامل بودن فرمانده

 مثبت دارد؟

35/0 39/2 21/03 222/2 

حوزة مسئولیتی  به نظر شما داشتن اختیارات کافی در

چه میزان در تربیت دانشجویان تأثیر مثبت  فرمانده مربیان

 دارد؟

55/0 53/2 10/05 222/2 
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دارای  گانه بعد حوزة مجریان 09های  گویه تمام شود، میطور که از جدول باال مشاهده  همان

هرا   کره نشران از تأییرد گویره     هسرتند از حرد متوسرط    ترهمه دارای میانگین براال  ،بوده معناداری الزم

 .استگویان  توسط پاسخ

 
 ة مجریانحوزهای بعد  ی مربوط به گویهها شاخص .89جدول 

 مقدار شاخص مقدار شاخص مقدار شاخص

 5 حداکثر 991/2 انحراف معیار 0333/0 میانگین

 31 تعداد 03/8 دامنه تغییر 5083/0 میانه

   30/9 حداقل 09/0 نما

 

حرداقل  و  03/8 است، که با توجره بره دامنره تغییرر     52/0 میانگین مربوط به بعد حوزة مجریان

هرای   شریوه  این میانگین از میانگین متوسط باالتر است، یعنری حروزه مجریران در    5 و حداکثر 30/9

 .ستآموختگان دانشگاه نظامی تأثیر دارد و میزان این تأثیر نیز باال تربیتی دانش

 
 ة مجریانحوز. آزمون تی استیودنت 81جدول 

 یمعنادار tمقدار  میانگین تعداد یرمتغ

 222/2 12/09 0333/0 31 مجریان ةحوزابعاد 

 

 داری در از معنی های حوزة مجریان های مربوط به آسیب داری گویه جدول باال معنی براساس

شرده و گزینره    داری محاسربه  تفراوت برین معنری   که بدین معنی  است.تر  کوچک 2325سط  آلفای 

 که با توجه به میانگین باالی معناداری، حروزه مجریران در   دهد می این نشان است.دار  متوسط معنی

 آموختگان دانشگاه نظامی تأثیر باالیی دارد. های تربیتی دانش شیوه



 8931، پاییز و زمستان 02سال نهم، شمارة پژوهشی پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی،  -دوفصلنامة علمی

811 

 مجریان حوزههای  بندی گویه . آزمون فریدمن رتبه85جدول 

 میانگین مجریان هحوزهای  گویه

چه میزان در تربیت  (تربیتی )عامل بودن فرمانده بندی مجریان تربیت به انجام اموربه نظر شما پای

 دانشجویان تأثیر مثبت دارد؟
33/89 

 00/89 تأثیر مثبت دارد؟ تربیت دانشجویان میزان در چه به نظر شما توانمندی رهبری فرمانده مربیان

 09/89 دارد؟ مثبت تربیت دانشجویان تأثیر میزان در چه به نظر شما توان انتقال مفاهیم فرمانده مربیان

 08/89 مثبت دارد؟ تربیت دانشجویان تأثیر میزان در چه های تربیتی به نظر شما هماهنگی اجرایی بین گروه

به نظر شما عالقة فرد به مسئولیت فرماندهی در تربیت دانشجویان تحت امرش چه میزان تأثیر مثبت 

 گذارد؟ می
01/89 

مثبت  تربیت دانشجویان تأثیر میزان در چه مانده مربیاننفس باالی فر به نظر شما داشتن اعتمادبه

 دارد؟
0/89 

تربیت  میزان در فرمانده مربیان چه...( های مربیگری )مربیگری قرآن و شما داشتن مهارت به نظر

 مثبت دارد؟ دانشجویان تأثیر
20/89 

تربیت دانشجویان تأثیر  میزان در چه نظر بین فرمانده مربیان گروه تربیتی به نظر شما عدم اختالف

 مثبت دارد؟
10/80 

به نظر شما برخورداری فرمانده مربیان از خصوصیات شخصیتی تأثیرگذار چه میزان در تربیت 

 دانشجویان تأثیر مثبت دارد؟
53/80 

 تربیت دانشجویان تأثیر میزان در چه نامه انضباطی توسط فرمانده مربیان به نظر شما رعایت آئین

 مثبت دارد؟
50/80 

چه میزان در تربیت دانشجویان  حوزة مسئولیتی فرمانده مربیان به نظر شما داشتن اختیارات کافی در

 تأثیر مثبت دارد؟
03/80 

 03/80 تربیت دانشجویان تأثیر مثبت دارد؟ میزان در چه تقویم دوره به نظر شما عدم تغییرات مکرر در

 31/88 تأثیر مثبت دارد؟ تربیت دانشجویان میزان در چه مربیانشما ورعیت معیشتی مناسب فرمانده  به نظر

 تربیت دانشجویان تأثیر میزان در چه شما داشتن خصوصیات فیزیکی مناسب فرمانده مربیان به نظر

 مثبت دارد؟
30/88 
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 میانگین مجریان هحوزهای  گویه

 53/88 تربیت دانشجویان تأثیرگذار است؟ میزان در چه مراتب فرماندهی شما رعایت سلسله به نظر

 تربیت دانشجویان تأثیر میزان در های تربیتی، چه انداز دوره برای گروه نظر شما داشتن چشمبه 

 مثبت دارد؟
58/88 

 میزان در تربیت دانشجویان چه بین دانشجویان ی باال در فرماندهان رده موقع به نظر شما حضور به

 تأثیر مثبت دارد؟
52/88 

تربیت  میزان در فی با توجه به سابقة فعالیت تربیتی، چهیگان ص به نظر شما جذب فرمانده مربیان از

 دانشجویان تأثیر مثبت دارد؟
01/88 

 8/88 تربیت دانشجویان تأثیر مثبت دارد؟ میزان در چه موقع مسئوالن ردة باال به نظر شما تصمیمات به

 03/82 مثبت دارد؟ تأثیرتربیت دانشجویان  میزان در چه های دانشگاه به نظر شما هماهنگی بین معاونت

تأثیر  تربیت میزان در چه باالی دانشگاه بین دانشجویان به نظر شما حضور صمیمی مسئوالن رده

 مثبت دارد؟
09/82 

 تربیت دانشجویان تأثیر میزان در چه اختیار داشتن منشور تربیتی دانشجویی مصوب به نظر شما در

 مثبت دارد؟
13/3 

تأثیر  تربیت دانشجویان میزان در چه فرمانده مربیان از تحصیالت عالیهبه نظر شما برخورداری 

 مثبت دارد؟
35/1 

 222/2ی:معنادار 00درجه آزادی: 13/801مربع کای:

 

داری در  یمعنر بررای عوامرل براال از     شرده  محاسربه داری  یمعنر دهد  نتایج جدول فوق نشان می

هرای   شریوه  ابعراد حروزه مجریران در   ی اثرگرذار لذا برین میرزان    .است تر کوچک 2325سط  آلفای 

 نشران جردول فروق    همچنرین  دار وجرود دارد.  یمعنر تفراوت   آموختگان دانشگاه نظامی تربیتی دانش

برین اثرگرذاری سره بعرد      ،آزمرون فریردمن   براسراس  .اسرت  شده مرتبی عوامل بند رتبهکه  دهد می

 تفاوت وجود ندارد. آموختگان دانشگاه نظامی، های تربیتی دانش شیوه موجود در
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 آموختگان دانشگاه نظامی های تربیتی دانش گانه شیوه . ابعاد سه81جدول 

 میانگین آموختگان دانشگاه نظامی های تربیتی دانش شیوه گانه ابعاد سه

 50/0 ها در حوزه مجریان آسیب

 15/8 های محیطی آسیب

 38/8 های محتوایی آسیب

 222/2ی:معنادار 0درجه آزادی: 30/03مربع کای:

 

داری در  یمعنر برای عوامرل براال از    شده محاسبهداری  یمعن که دهد نتایج جدول فوق نشان می

هرای تربیتری    شریوه  از سره بعرد  تأثیرگرذاری  لرذا برین میرزان     ،اسرت  ترر  کوچرک  2325سط  آلفرای  

در رتبره   حروزه مجریران   کره  یطوره ب ؛دار وجود دارد یمعنتفاوت  نظامیآموختگان دانشگاه  دانش

 در رتبه سوم قرار دارد. بعد محتواییدر رتبه دوم،  بعد محیطیاول، 

 

 گیری نتیجه
 یررتموجررود در ترب هررای یوهشررترررین  مناسررب»در ادامرره برررای رسرریدن برره ایررن سررثال کرره    

های موجود به سه نوع محیطری، محتروایی    شیوه« ند؟ا کدام نظامیدانشگاه در یک آموختگان  دانش

پرسشنامه تهیه شد. پس از تکمیرل   ،تقسیم شد و براساس سثاالت فرعی تحقیق و در حوزه مجریان

گیرری و ارائره    گذاری گردید و تحلیل الزم انجام شد. در این بخش به نتیجره  جای spssافزار  در نرم

 پردازیم.  پیشنهاد می

ی دارای معنراداری الزم و کراف   -مورد سیزدههمه  -های حوزة محیطی ها و گویه شاخ  تمام

میرانگین   ،طور که مشاهده شرد  همان .دهنده تأیید این سثاالت توسط نخبگان امر بود بودند که نشان

آموختگران   هرای تربیتری دانرش    شریوه  از ترأثیر براالی آن در   دهنرده  بود کره نشران   92/0بعد محیطی 

 آموختگران دانشرگاه   هرای تربیتری دانرش    شریوه  . در مورد حوزة محیطی کره در است نظامیدانشگاه 

هرا از فضرای    نبرودن کارگراه   . جدا8ها اشاره کرد:  توان به این شاخ  می ،تأثیر بسزایی دارد نظامی

 نوع دوره )کاردانی، کارشناسی، کارشناسری ارشرد و   . متناسب بودن فضای آموزشی با0 ؛آموزشی

توجره بره    . داشرتن فضرای آموزشری برا    0 ؛هرا  . داشتن فضاسازی داخل مجموعره کرالس  9 ؛دکتری(

. وجررود امکانررات رفرراهی  3 ؛آموزشرری مناسررب  . وجررود امکانررات کمررک 5 ؛داد فراگیررراناسررتع
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 اتراق مطالعره،   روز خوابگراهی )سرایت،  ه . وجود امکانات بر 3 ؛ها )سرمایشی،گرمایشی و....( کالس

 .کارکنان در محرل کرار   موقع آحاد  . حضور به3 و . تمیز بودن فضای آموزشی1 ؛اتاق ورزشی و..(

شرویم میرزان ایرن     چه بره رتبره پرایین نزدیرک مری     اند و هر اول اهمیت باالیی داشتهبه ترتیب از رتبه 

هررای تربیترری  کرره حرروزه محیطرری در رتبرره دوم شرریوه  آنجررایی .کنررد هررا کرراهش پیرردا مرری  شرراخ 

 کند.  خودنمایی می ،ازپیش ن بیشآدقت و اصالح  ،توجه است، نظامیآموختگان دانشگاه  دانش

 دهنرده  و بعد حروزة محتروایی نشران    ها معناداری آزمون تی استیودنت کلیه شاخ به با توجه 

 ؛دانشگاه نگاری در های تجربه . اجرای دوره8ند از: ا ها به ترتیب عبارت . این شیوهستها تأیید گویه

مأموریت فعلری   . تطابق تجربیات گذشته و9 ؛. یکسان بودن و ثبات در محتوای آموزشی و تربیتی0

هرای   ی مخرت  دوره هرا . وجرود محتوا 5 ؛شرح تفصیلی های محتوایی با . تطابق سرفصل0 ؛شگاهدان

 های مرتبط. پوشانی دانشکده . هم3و نسبت به سط  علمی دانشجویان  ،رودو بدو

مجریان و میرانگین    گویه حوزه 09شده آزمون تی استیودنت همه  با توجه به معناداری مشاهده

ریزان به این حوزه توجه  که باید مسئوالن و برنامه دارداهمیت بیشتر این بعد  نشان از ،باالی این بعد

 ؛. برخورداری فرمانده مربیان از تحصیالت عالیه8اند از:  . آنها به ترتیب اهمیت عبارتکنندبیشتری 

برراالی  . حضررور صررمیمی مسررئوالن رده9 ؛اختیررار داشررتن منشررور تربیترری دانشررجویی مصرروب . در0

موقع مسرئوالن رده    . تصمیمات به5 ؛های دانشگاه . هماهنگی بین معاونت0 ؛دانشگاه بین دانشجویان

موقرع    . حضرور بره  3؛ یگان صفی با توجه بره سرابقة فعالیرت تربیتری     . جذب فرمانده مربیان از3؛ باال

. رعایرت  3 ؛های تربیتی انداز دوره برای گروه ن چشم. داشت1 ؛بین دانشجویان فرماندهان ردة باال در

. وررعیت  88. داشرتن خصوصریات فیزیکری مناسرب فرمانرده مربیران       82؛ مراترب فرمانردهی   سلسله

 . داشرتن اختیرارات کرافی در   89 ؛تقرویم دوره  . عدم تغییرات در80 ؛معیشتی مناسب فرمانده مربیان

. 85 ؛نامرره انضررباطی توسررط فرمانررده مربیرران  نییرر. رعایررت آ80 ؛حرروزة مسررئولیتی فرمانررده مربیرران 

نظر بین فرمانرده   . عدم اختالف83 و برخورداری فرمانده مربیان از خصوصیات شخصیتی تأثیرگذار

 مربیان گروه تربیتی.

شرده   هرای احصراء   د که تمامی مثلفهکرگونه بیان  توان این گرفته می لذا در تبیین نتیجه صورت

اهمیرت   ،در سره حروزه محیطری، محتروایی و مجریران مرورد تأییرد بروده        های تربیتری   در ارائه شیوه

 .استآموختگان دانشگاه نظامی مورد تأیید و تأکید  هرکدام در راستای تربیت دانش
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