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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی امربهمعروف و نهیازمنکر بر همـدلی و سـازگاری
اجتماعی دانشآموزان متوسطه دوم شهرستان میناب با روش نیمه آزمایشی انجام شده است .جامعـه
آماری شامل تمام دانش آموزان پسر متوسطه دوم شهرستان میناب اسـت کـه بـرای انتخـاب نمونـه،
با روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای ،ابتدا از  755نفر از آنان پـیش آزمـون بـه عمـل آمـد و
پس از تصحیح پرسشنامههای پیش آزمون 65 ،نفر ( 85نفر گروه آزمایش و  85نفر به عنوان گـروه
گواه یا کنترل) انتخاب شدند .برای جمعآوری اطالعـات ،از پرسشـنامه  87سـؤالی همـدلی مـارک
دیویس ( )7963و پرسشنامه روانی کالیفرنیا کالرک و همکاران ( 65 )7903سـؤالی کـه مـرتبط بـا
سازگاری اجتماعیاند ،استفاده شد .در این پژوهش ،پایایی پرسشنامه همدلی و سازگاری اجتماعی
با روش آلفای کرونباخ ،به ترتیب برابر با  5/67و  5/66به دست آمد .در تجزیه و تحلیـل دادههـا از
آزمــون بــاکس و تحلیــل کوواریــانس اســتفاده ش ـد.نتای نشــان داد کــه آمــوزش امربــهمعــروف و
نهیازمنکر بر همدلی و سازگار اجتماعی دانشآموزان اثری معنادار دارد.
کلیدواژهها :امربهمعروف ،نهیازمنکر ،همدلی ،سازگاری اجتماعی.
 .7این مقاله مستخرج از رساله دکترای پژوهشمحور با عنوان« :بررسـی اثربخشـی طراحـی آموزشـی الگـوی قرآنـی و
روایی دعوت به خیر و امربهمعروف و نهیازمنکـر بـر همـدلی و سـازگاری اجتمـاعی دانـشآمـوزان متوسـطه دوم
شهرستان میناب» است.
 . دانشجوی دکترای علوم قرآن و حدیث ،واحد یزد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،یزد ،ایران

d.zarei2013@gmail.com

 . نویسنده مسئول :استادیار گروه علوم قرآن و حدیث ،واحد یزد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،یزد ،ایران
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مقدمه
مسئلة مهمی که در میان جوامع بشری وجود دارد ،این است که انسانها به دلیل داشـتن طبـع
مدنی و برای رسیدن به زندگی مطلوب و مسالمتآمیـز نیازمنـد همـدلی و سـازگاری اجتمـاعی و
تعامل با دیگران در برآوردن نیازهای عاطفی و زیسـتی خـود هسـتند؛ نیـازی فطـری کـه از جانـب
خداوند در نهاد انسان قرار داده شده است که اگـر وجـود نداشـت ،تشـکیل و دوام جوامـع بشـری
ممکن نمیشد .بدیهی است هر گونه رفتاری از هر یک از اعضای جامعـه مـیتوانـد در سرنوشـت
فرد و جامعه ت ثیرگذار باشد .لذا برای حفظ و بقای جامعه ،همگان نوعی مسئولیت نسبت به اعمـال
و رفتار یکدیگر دارند.
عامل پیدایش جامعه ،روابط انسانی است و زندگی بیشتر به یک شبکة ارتبـاطی شـبیه اسـت.
یکی از نیازهای اساسی ،نیاز به تعلن ،محبت و ارتبـاط اسـت .همـه انسـانهـا در پـی کسـب ت ییـد،
منزلت و وجهة اجتماعی هستند و از آن لذّت میبرند .لذا برای حفظ و بقای جامعه ،همگان نـوعی
مسئولیت نسبت به اعمال و رفتار یکدیگر دارند .به همین دلیل ،جامعه نیازمند یک نظارت اجتماعی
است .دین مبین اسالم سازوکار امربهمعروف و نهیازمنکر را برای نظارت همگانی معرفی کـرده و
مدعی است در صورت اجرای آن بقا و سالمت جامعه تضمین خواهد شد.
نوجوانی از مشکلترین و اساسیترین مراحل زندگی انسان اسـت کـه کـودک سـازشیافتـه
قبلی به کلّی تیییر میپذیرد و رفتار فرد متفاوت میشود و قبل از هر چیز در جستوجـوی هویـت
خویش است .در این انقالب روحی و روانی و جهـش ناگهـانی نوجـوان ،تنظـیم روابـط اجتمـاعی
نقش بسزایی به عهده دارد (مظفری و همکاران .)7319 ،همدلی یکی از تواناییهای هیجـانی مهـم
است که نشانهها و نمودهای آن از اوایـل کـودکی آغـاز مـیشـود (فشـباخ .)7916 ،در سـالهـای
پیشدبستانی ،همدلی محـرک مهمـی در پدیـدآیی رفتـارهـای نـوعدوسـتانه 7بـه حسـاب مـیآیـد
(ایزنبر

و فابس .)7996 ،به تدری با گسترش ارتباطات زبانی ،بیان احساسات همدالنه در شـکل

کالمی نمایان میشود .این امر که بیانگر اندیشهورزانهتر شدن همدلی است ،پاسخدهـی را وسـعت
میبخشد و امکان تجسم افکار و ادراک دیگران را فراهم میسازد .در بین کودکان همسن ،درک
دیگران به دلیل تفاوتهای فردی ،نمویافتگی شناختی تجربه با بزرگساالن و همسن و سـاالنی کـه
1. Altruistic behaviors

38

بررسی اثربخشی امربهمعروف و نهیازمنکر بر همدلی و سازگاری اجتماعی

دیدگاههای خود را توضیح میدهند و کودکان را ترغیب میکننـد تـا بـه دیـدگاه دیگـران توجـه
داشته باشند ،بسیار متفاوت است (برک.)8557 ،
روابط اجتماعی بین فردی فرایندی است که در آن ،یک فرد اطالعات و احساسـات خـود را
از طرین پیامهای کالمی و غیر کالمی به یک فرد یا افراد دیگر میرسـاند (کربالیـی و همکـاران،
 .)7360سالمتی روان ما بستگی کامل با کیفیت روابط مـا بـا دیگـران دارد .بسـیاری از دانشـمندان
یکی از شاخوهای سالمتی را میزان برقراری و حفظ روابط و تشـریک مسـاعی بـا دیگـران ذکـر
میکنند .بنابراین ،برای دور ماندن از رن تنهایی و کسب محبت مجبور به برقراری روابـط انسـانی
مؤثر و مفید هستیم (شاملو .)7360 ،یکی دیگر از موارد ضروری در روابط اجتماعی ،احساسـات و
ادراکاتی است که افراد نسبت به هم دارند .هینز و اوری ( )7919همدلی را توانایی تشخیو و فهم
ادراکات و احساسات فرد مقابل و انتقال دقین این فهـم از راه یـک پاسـخپـذیر تعریـ
افزون بر این ،گاهی تعاری

کـردهانـد.

همدلی بر توانمندی انتقال احساسات و درک همدالنه از راه ابزارهای

کالمی یا غیر کالمی ،ت کید کردهاند .جنبههای مهـم همـدلی عبـارتانـد از .7 :آگـاهی از حالـت
هیجانی فرد مقابل؛  .8درک آن حالت؛  .3همانندسازی فردی بـا موقعیـت؛  .6ارایـة پاسـخ عـاطفی
مناسب (باولک.)8553 ،
روابط اجتماعی سالم میتواند موجب افزایش عملکرد اجتماعی و فرهنگی افراد شود .در این
زمینه ،به کارگیری امربهمعروف و نهیازمنکر میتواند موجبات روابط اجتماعی سالم و سـازنده را
فراهم سازد .امربهمعـروف و نهـیازمنکـر یکـی از فـرایض دینـی مسـلمانان اسـت کـه در آیـات و
روایات ،ت کید بسیاری بر اجرای آن شده است .از جمله« :وَلْتَكُن مِّنككُْ ُُمةن ي دَنُنَ إَ َىلَنْ َلْرَ ن ى
وَدَأْمَ ُوإَ بىالْمَع ُوفِ وَدَكْهَ إَ نَنى َلْمَككَ ى وَُُولَئِكَ هََْ َلْمَفْلِحَ إَ» (باید از میان شـما جمعـی دعـوت بـه
نیکی و امربهمعروف و نهیازمنکر کنند و آنها همان رستگاران هستند) (آل عمران .)756/
در کالم معصومین(ع) نیز بر جایگاه و اهمیت امربهمعروف و نهیازمنکر ت کید فـراوان شـده
است« :هرگاه مردم امربهمعروف و نهیازمنکر را به عهده یکدیگر گذارند ،یعنی هر کسی سـکوت
کند ،به انتظار این که دیگران امربهمعروف و نهیازمنکر کنند و در نتیجه ،هـیچ کـس قیـام نکنـد،
پس برای عذاب الهی آماده باشید» پیامبر اکرم(ص) (کلینی .)7367 ،قال االمام علـی(ع)َ« :ئْتَمَن ُوَ
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بىالْمَع ُوفِ وَ ُْمَ ُوَ بىهِ وَ تَكَاهَ َ نَنى َلْمَكْكَ ى وَ َنْهَ َ نَكْه» .امام علی(ع) مـیفرمایـد« :پـذیرا معــروف
باشــید و بــه آن نـــیز دســـتور بدهیــد و بپذیریــد نهــ ازمنکــر را و خــود نیــز از آن نهــ کنیــد»
(آمدی.)1434 / 338 :7344،
بدون شک زندگی فردی مستلزم زندگی اجتماعی است و این دو قابل تفکیـک از یکـدیگر
نیستند .بر همین اسا

است که در آموزههای اسالم به اجتماع ،جامعـه و زنـدگی اجتمـاعی توجـه

بسیاری شده است .از سوی دیگر ،تکامل فردی در گرو تکامل اجتماعی است .بـه عبـارت دیگـر،
جامعه ناسالم اغلب افراد ناسالم به بار میآورد؛ برای این کـه جامعـه از راه تکـاملی خـود منحـرف
نشود و پویایی و تعالی خود را از دست ندهد ،مؤلفههایی به منظور سالمت آن در آموزههای دینی
بیان شده است که یکی از آنها امربهمعـروف و نهـی از منکـر اسـت .توجـه بـه ایـن فریضـه الهـی
میتواند سالمت جامعه را به ارمیان بیاورد و عزت و سربلندی اسالم و مسـلمین را بـه دنبـال داشـته
باشد.
از آنجایی که در مدار

متوسطه ،به ویژه در دبیرستانها آشـنا نبـودن جوانـان بـا چگـونگی

برقراری روابط اجتماعی سالم و همچنین عدم آگاهی از انتقال احساسات همدالنـه خـود ،آنـان را
دچار مشکالت زیادی کرده است ،به نظر میرسد با آموزش آموزههای امربهمعروف و نهیازمنکر
در تعدادی از دوستان گروه همسال و شناساندن معروفها و منکرهای زمانه ،و با باال بردن شناخت
و ایجاد باورهای دینی بتوان آنان را برای ورود به جامعه و انجام دادن امور محوله آماده کـرد و در
راه ایجاد جامعـهای عـاری از روابـط غیـر اخالقـی و روابـط اجتمـاعی ناسـالم و افـزایش همـدلی،
گامهای مؤثری برداشت .به همین دلیل ،هرچند در اینباره پژوهشهای متعددی انجام شده اسـت،
نگاه دیگر و بررسی از زوایای مختلـ

حـائز اهمیـت اسـت .لـذا ایـن مقالـه بـا نگـاه بـه اهمیـت و

ضرورت اجرای الگوی قرآنی امربهمعروف و نهـیازمنکـر و چگـونگی اثربخشـی ایـن فریضـه بـر
همدلی و سازگاری اجتماعی دانشآموزان نگاشته شده است .بنابراین ،در ایـن پـژوهش بـه دنبـال
پاسخ به این سؤال هستیم :آیا آموزش آموزههای امربهمعروف و نهیازمنکر بر همدلی و سازگاری
اجتماعی دانشآموزان دبیرستانی ت ثیرگذار است؟
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پیشینه تحقیق
محقق و سال

عنوان پژوهش

انجام تحقیق

نتایج عمده
دستگاه نظارت همگانی واجد سیاست گذاری متمرکز باشند.

کامرانی ()7365

نظارت عمـومی و رابطـه آن بـا
آزادیهای عمومی

دســتگاه نظــارت همگــانی بایــد از خصوصــیت « همــاهنگی» بــین
سازمانهای نظارتی دیگر برخوردار باشد.
نظارت عمومی در تقابل با آزادی های عمومی نیست ،بلکه رابطه بـین
نظارت عمومی و آزادیهای عمومی یک رابطه دو طرفه است.
روش های اجرایی امربه معروف و نهی ازمنکر در طـول تـاریخ بـه سـه
روش « انفرادی» « ،گروهی» و « دولتی » دسته بندی شـد و در نهایـت

رضایی راد
()7363

بررســــی فقهــــی روشهــــای

این نتیجـه بـه دسـت آمـد کـه علـت ناکـامی عملـی امربـه معـروف و

اجرایــــی امربــــهمعــــروف و

نهیازمنکر در طول تاریخ وجود نواقو و نارساییهایی در روشهای

نهیازمنکر

اجرایی بوده است و در اثر این نارسائیها امربهمعروف و نهـیازمنکـر
در مسیری خالف هدف اصلی خود قرار گرفته و نتای مطلوبی به بار
نیاورده است.

طبائیان ()7364

تــ ثیر آمــوزش مهــارتهــای
اجتماعی
تـ ـ ثیر آمـــوزش همـــدلی بـــر

زارع ()7395

مهارت های اجتماعی کودکـان
پسر پیش دبستانی
تـ ـ ثیر آمـــوزش همـــدلی بـــر

برزگر بفرویی

ســـــــازگاری اجتمـــــــاعی و

()7396

پرخاشـــگری دانـــشآمـــوزان
دختر

خیاطیان()7396

نتای حاصـله از مقایسـه هـای زوجـی نشـان داد کـه آمـوزش تلفیقـی
مهارت های اجتماعی (آموزش مستقیم به کودک و آموزش از طرین
والدین) به همراه دارد.
آموزش همدلی ،باعث افزایش مهارت ابزار وجود کودکان ،افـزایش
مهارت خود کنترلی و افزایش مهارت همیاری کودکان میشود.
بعد از کنترل نمره های پیش آزمون ،تفاوت معنـاداری بـین دو گـروه
آزمایش و گواه در میانگین نمره های همدلی ،سـازگاری اجتمـاعی و
پرخاشگری و ابعاد آن وجود داشت .نتای حاصل از پـژوهش حاضـر
مــیتوانــد زمینــهای را بــرای بهبــود ســازگاری اجتمــاعی و کــاهش
پرخاشگری دانشآموزان فراهم آورد.

طراحـــی و اجـــرای کارگـــاه

این تحقین به روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای یک هنرستان

امربه معروف و تهیازمنکـر (از

و حجم نمونه طبن فرمول کوکران  305نفره محاسبه شده اسـت .ایـن

منظر قرآن و روایـات) و تـ ثیر

روش با روش پیش آزمون و پس آزمون و آزمون پیگیـری بـا گـروه

آن بر ارتقای روابـط اجنمـاعی

کنترل بود .نتـای بـه دسـتآمـده از ایـن تحقیـن نشـان مـیدهـد کـه

دانــشآمــوزان پســر هنرســتانی

شیوههای صحیح امربهمعروف و نهیازمنکر با توجه به متون اسـالمی،

یزد

بر ارتقای همه ابعاد ارتباط اجتماعی ت ثیر معناداری دارد.

40

دوفصلنامة علمی -پژوهشی پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی ،سال هفتم ،شماره  ،01پاییز و زمستان 0311

با توجه به مطالعات مطربشده در جدول فوق ،مـیتـوان گفـت هـیچ یـک از پـژوهشهـای
ذکرشده به طور مستیقم به موضوع ت ثیر پذیری دعوت به خیـر و امربـهمعـروف و نهـیازمنکـر بـر
همدلی و سازگاری اجتماعی دانشآموزان دبیرستانی اشاره نکردهاند .بنابراین ،پـژوهش حاضـر بـه
دنبال بررسی اثربخشی دعوت به خیر و امربهمعروف و نهیازمنکر بر همدلی و سازگاری اجتمـاعی
دانشآموزان دبیرستانی میناب است.

تعریف مفاهیم
امربهمعروف و نهیازمنکر
«معروف» :امری شناختهشده ،مشهور و پسـندیده؛ نیـز بـه معنـای نیکـی و کـار نیـک (عمیـد،
 )7736 :7368و «منکر» :کـاری زشـت ونامشـروع ،امـری ناپسـند (عمیـد .)7746 :7368 ،در تبیـین
معنای معروف و منکر اقوال گوناگونی ارائه شده است؛ برخی معنای «معروف و منکر» را واجبـات
و محرمات میدانند (تفتازانی ،بیتا)8 /065 :؛ برخی دیگر مستحبات و مکروهات را نیـز بـه معنـای
این دو افزودهاند (فاضل مقداد 01 :7346 ،و  .)06عالوه بر این ،در تبیین مفهوم این دو واژه مرجـع
تشخیو (شرع و عقل) نیز لحاظ شده است (راغب اصفهانی 7656 ،ق.)337 :
همدلی
همدلی عبارت است از تالش فردی بـرای شـناخت و درک تجـارب م بـت و منفـی شـخو
دیگر .همدلی از دید روانشناسان ،بر زمینههای عاطفی و ادراکی استوار بوده ،بـدین معناسـت کـه
مشاهدهگر همان احسا

عاطفی را پیدا کندکه دیگری تجربه میکند .بـه بیـان دیگـر ،خـود را بـه

جای دیگری گذاردن و احساسات و افکار او را درک کردن (مارک دیویس.)7963 ،
سازگاری اجتماعی
سازگاری اجتماعی معموال در اصطالحات نقشهای اجتماعی ،عملکرد نقش ،درگیر شدن با
دیگران و رضایت با نقشهای متعدد مفهومسازی شده اسـت (کلیـر و کـاردینز ،7916 ،بـه نقـل از
بیدرمن و همکاران .)7993 ،گاه واژههای اجتمـاعی شـدن ،جامعـهپـذیری و رفتـار جامعـهپسـند را
میدانند (مـک کـوبی و مـارتین .)7963 ،اجتمـاعی شـدن فراینـدی
مترادف با سازگاری اجتماعی 
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ارزشهـا و رفتارهـای مـورد نظـر فرهنـگ و جامعـه خـود را

قالـبهـا،

است که فـرد از طریـن آن
میآموزد (ماسن و همکاران ،7990 ،ترجمه یاسایی.)7315 ،

مبانی نظری
جایگاه امربهمعروف و نهیازمنکر در مسئولیتپذیری اجتماعی
جامعه عبارت است از انسانهایی که بر اثر جبر یک سلسله نیازها و تحت نفـوذ یـک سلسـله
عقیدهها ،ایدهها و آرمانها در یکدیگر ادغام شده و در یک زندگی مشترک غوطهورند .نیازهـای
مشترک اجتماعی و روابط ویژه زندگی انسانی ،انسانها را آن چنان بـه یکـدیگر پیونـد مـیزنـد و
زندگی را آن چنان وحدت میبخشد که افـراد را در حکـم مسـافرانی قـرار مـیدهـد کـه در یـک
اتومبیل ،یک هواپیما و یا یک کشتی سوارند و به سوی مقصدی در حرکتاند و همه با هم دچـار
خطر میشوند و سرنوشت یگانهای پیدا میکنند (مطهری.)7310 ،
به عبارت دیگر ،در زندگی اجتماعی همبستگی و وحـدت حکـمفرماسـت .کارهـای خـوب
نیکوکاران در سعادت دیگران مؤثر است و کارهای بد بدکاران نیز در جامعه اثـر مـیگـذارد و بـه
همین دلیل است که مسئولیتهای مشترک نیز وجود دارد .افراد یک جامعه مانند اعضـا و جـوارب
بدن کم و بیش جور یکدیگر را باید بکشند ،اختالل در یکی ،موجـب زوال سـالمت از عضـوهای
دیگر میشود .به دلیل سرنوشت مشترک داشتن افراد اجتماع است که اگر یک نفر بخواهد گناهی
مرتکب شود ،بر دیگران الزم است مانع او شوند (اسالمی.)7310 ،
رسول اکرم(ص) ت ثیر گناه فرد را بر جامعه ضمن م لی بیان کردهاند که گروهی سوار کشتی
بودند و کشتی در دریا حرکت میکرد .یکی از مسافران در جایی که نشسته بـود ،مشـیول سـوراخ
کردن کشتی شد ،دیگران به عذر این که شخو جایگاه خـودش را سـوراخ مـیکنـد متعـرض او
نشدند و کشتی غرق شد ،ولی اگر دستش را گرفته و مـانع کـارش مـیشـدند ،هـم خـود جـان بـه
سالمت میبردند و هم او را نجات میدادند (کلینی .)368 :7367 ،بنـابراین ،افـراد انسـانی بایـد در
قبال یکدیگر احسا

مسئولیت کنند .یکی از فریضههای دینی که همه احکام الهی بـر آن مترتـب

است« ،امربهمعروف و نهیازمنکر» است که دین اسالم بر آن ت کیـد بسـیار کـرده اسـت و اگـر در
جامعه اقامه شود ،جوامع انسانی رستگار میشوند.
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جایگاه امربهمعروف و نهیازمنکر در قرآن
از دیدگاه قرآن کریم ،انسان گاهی در خسرانی عظیم قرار میگیرد« :وََلْعَص ى َإَّ َْلِانْساإَ لَفنْ
خُس ٍ :سوگند به عصر ،که واقعا انسان دستخوش زیان است» (عصـر .)8-7/پـس در برابـر بـه هـدر
رفتن عمر باید چیز بهتر از عمر به دست آوریم .مال و مقام و مـدال بهتـر از عمـر نیسـت.آن چـه
بهتر از عمر ماست ،ایمان و عمل صالح استَ« .لّا َلْذدنَ َمَك َ و نَمِل َ َلْصالِحاتِ :مگـر کسـان کـه
ایمان آوردند و کارها شایسته کردند» (عصر .)3/ایمان و کار نیک اگر توسعه پیدا نکند ،ارزش
نخواهد داشت .بنـابراین ،بایـد دیگـران را نیـز بـه ایمـان و عمـل صـالح سـفارش و دعـوت کنـیم:
«وَ تَ َصَ َ بىالْحَقِّ :و همدیگر را به حنّ سفارش کردند» (عصر .)3/البته پیمودن ایـن راه ،مشـکالت
در بر خواهد د اشت؛ یعن اگر بخـواهیم مـردم را بـه خیـر و معـروف دعـوت کنـیم و از مفاسـد و
انحرافات که دارند ،باز داریم ،احتمال دارد که برخوردها ناگوار پیش آید؛ ول به هـر حـال،
باید با پشتکار این راه را بپیماییم «وَ تَ َصَ َ بىالصةب ى :و به شکیبای توصیه کردند» (عصر.)3/
خداوند از خود به عنوان کسی که به معـروف فرمـان مـیدهـد و از منکـر بـاز مـیدارد ،یـاد
میکند« :إنَّ اللَّهَ یَ ْمُرُ بالْعَدْل وَ الْإحْسان وَ إیتاءِ ذِی الْقُرْبی وَ یَنْهـی عَـن الْفححْشـاءِ وَ الْمُنْکحـر وَ الْبَیْـی
یَعِظُکُمْ لحعَلَّکُمْ تحذحکَّرُونح :خداوند به عدالت و نیکی و بخشش به نزدیکان امر میکنـد و از زشـتی و
کار بد و ستمگری نهی مینماید ،شما را پند میدهـد تـا شـاید متـذکر شـوید» (نحـل .)95/خـدا
سبحان ابتدا آن احکام سهگانه را که مهمترین حکم هستند که اسا

اجتماع بشر با آن اسـتوار

است ،و از نظر اهمیت به ترتیب یک پس از دیگر قرار دارند ذکـر فرمـوده اسـت ،زیـرا از نظـر
اسالم مهمترین هدف که در تعالیمش دنبـال شـده ،صـالب مجتمـع و اصـالب عمـوم اسـت ،چـون
هرچند انسانها فرد فردند ،و هر فرد برا خـود شخصـیت و خیـر و شـر دارد ،ولـیکن از نظـر
طبیعت که همه انسانها دارند یعن طبیعت مدنیت ،سعادت هر شخص مبن بـر صـالب و اصـالب
ظرف اجتماع است که در آن زندگ م کند ،به طور که در ظرف اجتماع فاسد که از هر سو،
فساد آن را محاصره کرده باشد ،رستگار یک فرد و صالح شدن او بسیار دشوار اسـت .بـه همـین
دلیل ،اسالم در اصالب اجتماع اهتمام ورزیده که هیچ نظام غیـر اسـالم بـه پـا آن نمـ رسـد؛
درجه جد و جهد را در [عمل به] دستورات و تعالیم دین  ،از جمله در عبـاداتی م ـل نمـاز ،حـ و
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روزه مبذول داشته است ،تا انسانهـا را ،هـم در ذات خـود و هـم در ظـرف اجتمـاع صـالح سـازد
(طباطبایی.)335 /78 ،7671 ،
امربهمعروف و نهیازمنکر نشاندهنده پیوستگی مؤمنان به یکدیگر و جلوه همبسـتگی جامعـه
اسالمی اسـت .رسـتگاری امـت مسـلمان در ایـن اسـت کـه در دعـوت بـه خیـر و امربـهمعـروف و
نهیازمنکر کوشا باشند« .وَ َنتَصِمَ َ بىحَبلى َللَّهِ جَم عاً وَ ال تَفَ َّقُ َ وَ َذْكُ ُوَ نِعمَتَ َللَّهِ نَلَ كُْ َىذْ كُكْتُْ
َُنَُءً فَأَلَّفَ بَ نَ قُلُ بىكُْ فَأَصبَحتُْ بىكِعمَتِهِ َىخْ َناً وَ كُكْتُْ نَلْ شَفا حَفْ َةٍ مِنَ َلكَّارى فَأَنْقَذَكُْ مِكْها كَذلِكَ
دَبَ ِّنُ َللَّهَ لَكُْ آداتِهِ لَعَلَّكُْ تَهتََُوإَ» :و همگ به ریسمان خدا چنگ زنید ،و پراکنده نشوید و نعمت
خدا را بر خود یاد کنیـد :آن گـاه کـه دشـمنان [یکـدیگر] بودیـد ،پـس میـان دلهـا شـما الفـت
انداخت ،تا به لط

او برادران هم شدید و بر کنار پرتگاه آتش بودید که شما را از آن رهانید .این

گونه ،خداوند نشانهها خود را برا شما روشن م کند ،باشد که شما راه یابید« ،».وَ لْتَكُنْ مِنكْكُْ
ُُمة ي دَُنَ إَ َىلَْ َلْرَ ى وَ دَأْمَ ُوإَ بىالْمَع ُوفِ وَ دَكْهَ إَ نَنى َلْمَكْكَ ى وَ ُُولئِكَ هََْ َلْمَفْلِحَ إَ :و باید از میان
شما ،گروه [ ،مردم را] به نیک دعوت کنند و به کار شایسته وادارند و از زشت بازدارند ،و آنـان
همان رستگاران هستند» (آلعمران.)756-753 /
رحمت الهی شامل مؤمنانی میشود که اهل امربهمعروف و نهـیازمنکـر هسـتند« :وََلْمَؤْمِكُن إَ
وََلْمَؤْمِكَاتَ بَعضُهَْ َُولِ َاء بَعضٍ دَأْمَ ُوإَ بىالْمَع ُوفِ وَدَكْهَ إَ نَنى َلْمَككَ ى وَدَقِ مَ إَ َلصةالَةَ وَدَؤْتُ إَ َلزَّكَناةَ
وَدَطِ عَ إَ َللّهَ وَ رَسَ لَهَ ُُولَئِكَ سَ َ ْحَمَهََْ َللّهَ َىإَّ َللّهَ نَزىدزي حَكِ ٌْ :و مردان و زنان مومن همه یـاور و
دوستدار یکدیگرند ،خلن را به کار نیکو وادار و از کار زشت منع میکنند و نماز را به پا میدارنـد
و زکات میدهند و حکم خدا و رسول او را اطاعت میکنند ،آنـان را البتـه خـدا مشـمول رحمـت
خود خواهد گردانید ،که خدا صاحب اقتدار و درست کردار است» (توبه .)17 /مسئله امربهمعروف
از فروعات است ،یعن والیت امر و مسئول در کار یکدیگر بودن اقتضـا مـ کنـد کـه همـدیگر را
امربهمعروف و نه ازمنکر کنند ،اقامه نماز بهترین رابطه با خدا و دادن زکات بهترین رابطه با انسان
و جامعه ،اطاعت از خدا و رسول اکرم(ص) از آثار ایمان است ،نتیجـه آن کـه چنـین مردمـانی بـه
زود مورد رحمت خدا واقع م شوند ،خدا در انجام این وعده تواناست و ایـن علـت و معلـول از
آثار حکمت خداست .جامعه ا که اک ریت قاطع آن این اوصـاف را دارد ،مـورد رحمـت خـدا و
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جامعها مترق است .مردان و زنان در چنین جامعها هر یک موضوعیت دارند .به هر حـال ،آیـه
فوق به صراحت میگوید مؤمنان اعم از مرد و زن در پاکساز جامعه اسـالم و ایجـاد محیطـی
توحید بر یکدیگر والیت دارند (قرشی.)6 /815 :7311 ،
ویژگی انسانهای صالح این است که پس از ایمان بـه خـدا و روز واپسـین امربـهمعـروف و
نهیازمنکر میکننـد« .دَؤْمِكُ إَ بىاللَّهِ وَ َلْ َن ى َلْنخخِ ى وَ دَنأْمَ ُوإَ بىنالْمَع ُوفِ وَ دَكْهَن إَ نَننى َلْمَكْكَن ى وَ
دَسَارىنَ إَ فِي َلْرَ ََتِ وَ ُُولئِكَ مِنَ َلصةالِحِ نَ :به خدا و روز قیامت ایمان دارند؛ و به کار پسـندیده
فرمان م دهند و از کار ناپسند بازم دارند؛ و در کارها نیک شتاب م کنند ،و آنان از شایستگان
هستند (آلعمران .)776 ،خدا سبحان در این آیه شریفه کلیات از صفات پسندیده نیکان از اهـل
کتاب را برشمرده است :اول ،ایمان به خدا و روز قیامت؛ دوم ،امربهمعروف و نهـ ازمنکـر؛ سـوم،
سرعت در کار خیر و چهارم این است که ایشان مردم صالح هستند .بـه همـین دلیـل ،هـمنشـینان
انبیا ،صدیقین و شهدا هستند (طباطبایی.)3/360 :7671 ،
« بهترین امت هستید که خدا تعـال آن را بـرا مـردم و بـرا هـدایت مـردم پدیـد آورده
مسلمانان هستند .چون مسلمانان همگ ایمان به خدا دارند ،دو تا از فریضههـا دینـ خـود یعنـ
امربهمعروف و نه ازمنکر را انجام م دهند .معلوم است که کلیت و گستردگ این شرافت بر امت
اسالم ،از این جهت است که بعض از افرادش متص

به حقیقت ایمان ،و قائم به حن امربهمعروف

و نه ازمنکرند (طباطبایی« .)314 ،كُكتُْ خَ َ ُُمة ٍ ُُخْ ىجَت لِلكَّاسى تَنأْمَ ُوإَ بىنالْمَع ُوفِ وَتَكْهَن إَ نَننى
َلْمَككَ ى وَتُؤْمِكُ إَ بىاللّهِ :...شما بهترین امت هستید که برا مردم پدیـدار شـدهایـد :بـه کـار پسـندیده
فرمان م دهید ،و از کار ناپسند بازم دارید ،و به خدا ایمان دارید( »...آل عمران.)775 /
بدین ترتیب میتوان گفت امربهمعروف و نهیازمنکر از ضروریات ایمـان و رسـتگاری امـت
است؛ زیرا این فریضه تکمیل کننده فرایضی همانند نمـاز و زکـات اسـت و غالبـا در قـرآن کـریم
توأمان آمده است که نشاندهنده بعد اجتماعی و عملی دین مبین اسالم استَ« .لَّنذدنَ َىإْ مَكَّكَّناهَْ
فِي َلْأَرضى َُقامَ َ َلصةالةَ وَ آتَ ََ َلزَّكاةَ وَ َُمَ ُوَ بىالْمَع ُوفِ وَ نَهَ َ نَنى َلْمَكْكَ ى وَ لِلَّهِ ناقِبَ ُ َلْأُمَ رى :همان
کسانی که اگر آنها را در زمین استقرار دهیم نماز را به پا میکنند و زکات میدهند و به معـروف
امر میکنند از منکر باز میدارند ،و سر انجام کارها با خداست» (ح  .)67 /یک از صفات مؤمنان
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این است که اگر در زمین تمکّن پیدا کنند و در اختیار هر قسم زندگ که بخواهنـد حریتـ داده
شوند ،در میان همه انواع و انحای زندگ یک زندگ صالح را اختیار م کنند و جامعـها صـالح
به وجود م آورند که در آن جامعـه نمـاز بـه پـا داشـته ،و زکـات داده مـ شـود ،امربـهمعـروف و
نه ازمنکر انجام م گیرد (طباطبایی.)76/360 :7671،
اجرای این فریضه ممکن است سختیهایی در پی داشته باشد ،اما باید آن را تحمل کـرد کـه
این از آیه استوار است « .دَا بَكَية َُقِْى َلصةلَاةَ وَُْمَ ْ بىالْمَع ُوفِ وََنْهَ نَنى َلْمَككَ ى وََصبى ْ نَلَْ مَنا َُصَنابَكَ
َىإَّ ذَلِكَ مِنْ نَزْ ى َلْأُمَ رى :ای پسرم نماز را به پا دار و به نیکی امر کن و از بدی و منکـر بـازدار و بـر
آنچه به تو میرسد صبر کن .همانا ،این از کارهای مطلوب است» (سوره لقمان آیه.)71 :
بهترین امربهمعروف و نهیازمنکر آن است کـه انسـان نخسـت خـود را مخاطـب آن سـازد و
بیاثرترین کار آن است که انسان خود را فراموش کند ،واعظ و اندرزگوی دیگـران باشـد .بـدین
ترتیب ،هم کارش بینتیجه خواهد ماند و هم زمینة میضوب شدن خود را فراهم خواهد آورد.
«َُتَنأْمَ ُوإَ َلكَّناسَ بىننالْبى ِّ وَ تَكْسَن إَ َُنْفُسَنكُْ وَ َُنْنتُْ تَتْلُن إَ َلْكِتنا َ َُفَنال تَعقِلُن إَ :شـما کــه
کتاب آسمانی خواندهاید ،چگونه مردم را امر بـه نیکـی مـیکنیـد و خودتـان را از یـاد مـیبریـد؟»
(بقره.)66/
«كَانُ َْ لَا دَتَكَاهَ إَ نَن مُّككَ ٍ فَعَلُ هَ لَبىئْسَ مَا كَانُ َْ دَفْعَلُ إَ :آنها از منکراتی که میکردند دسـت
برنمیداشتند ،به راستی چه بد اعمالی انجام میدادند» (مائده .)19/پس بـر اثـر تـرک ایـن فریضـه،
جامعه دچار تباهی میشود و در این هنگام« ،خُذِ َلْعَفْ َ وَ ُْمَ ْ بىالْعَ ْفِ وَ َُن ىض نَنى َلْجاهِل نَ :عفو را
در پیش بگیر و به نیکی فرمان بده و از نادانان روی بگردان» (اعراف.)799 /
انسانهای منافن از انجام این فریضه مهم سر باز میزنند تا به مقاصد شوم خود برسند:
« َلْمَكَافِقُ إَ وَ َلْمَكَافِقَاتَ بَعضُهَْ مِنْ بَعضٍ دَأْمَ ُوإَ بىالْمَكْكَ ى وَ دَكْهَن إَ نَننى َلْمَعن ُوفِ وَ دَقْبىضُن إَ
َُدُِدَهَْ نَسَ َ َللَّهَ فَكَسِ َهَْ َىإَّ َلْمَكَافِقِ نَ هََْ َلْفَاسِقُ إَ :مردان و زنان دو چهره [هماننـد] یکدیگرنـد .بـه
کار ناپسند وام دارند و از کار پسندیده باز م دارند ،و دستها خود را [از انفاق] فرومـ بندنـد.
خدا را فراموش کردند ،پس [خدا هم] فراموششان کرد .در حقیقت ،این منافقانند که فاسن هستند»
(توبه.)41 /
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اصوال حال منافقین عکس حال مؤمنان است؛ کفر و گناه را مورد تبلیغ و تروی قرار م دهند
و از ایمان آوردن و انجام دادن عبادت و اطاعت خدا و رسول خدا جلوگیر م کنند.
جایگاه امربهمعروف و نهیازمنکر در روایات
تعبیر امربهمعـروف و نهـیازمنکـر از تعبیـرات کلیـدی و پـر محتواسـت کـه در سـخنان ائمـه
معصوم(ع) در مناسبتهای گوناگون و به دالیل مختل

آمده است .قال االمـام علـی(ع)َ« :ئْتَمَن ُوَ

بىالْمَع ُوفِ وَ ُْمَ ُوَ بىهِ وَ تَكَاهَ َ نَنى َلْمَكْكَ ى وَ َنْهَ َ نَكْه» .امام علی(ع) مـیفرمایـد« :پـذیرا معــروف
باشید و به آن نـیز دسـتور بدهید و بپذیرید نه ازمنکـر را و خـود نیـز از آن نهـ کنیـد» (آمـدی،
.)1434 /3 :7344
قالح االمام ُعلـی(ع)« :ظَهَ َ َلْفَسَادَ) فَالَ مَكْكِ ي مَغَ ِّ ي ،وَالَ زََج ي مَزْدَجى يَُ .فَبىهذََ تُ ىدَُوإَ َُإْ تُجَاوىرَوَ
َهللَ فِي دََرى قُُ سِهِ ،وَتَكُ نُ َ َُنَزَّ َُولِ َائِهِ نِكَُْهَ؟ هَ هَاتَ! الَ دَرَُْعَ َهللُ نَنْ جَكَّتِهِ ،وَالَ تُكَناُُ مَ ََْناتُهَ َىالَّ
بىطَانَتِهِ ».امام علی(ع) میفرماید« :فساد آشکار شده است ،اما کسی نیسـت کـه آن را تیییـر دهـد و
بازدارنده ای نیست که آن را باز دارد .آیا این گونه میخواهید در منزلگاه قد

الهـی بـا خداونـد

مجاور و همنشین شوید و از عزیزتـرین اولیـای او بـه حسـاب آییـد؟ هرگـزن خداونـد را در مـورد
بهشتش نمی توان گول زد و جز با اطاعت نمی توان رضای او را به دست آورد» (نه البالغـه/789 :
.)864
قالح االمام ُعلـی(ع)« :وَ َُمةا حَقِّي نَلَ كُْ فَالْ َفَاءَ بىالْبَ عَ ى وَ َلكَّصِ حَ ُ فِي َلْمَشْهَُِ وَ َلْمَغِ ن ى ».امـام
علی(ع) میفرماید« :حن من بر شما وفای به بیعت و نصیحت آشکار و نهان است ».بنابراین ،از منظر
امام(ع) عام ه مردم و آحاد جامعه نه تنها وظیفـه دارنـد کـه مقابـل پیشـوای ظـالم بایسـتند و او را از
معصیت باز دارند ،بلکه در مقابل پیشوای عادل و معصومی همچون خـودش هـم حـن دارنـد او را
نصیحت کنند و باالتر از آن ،این که این نصیحت یک تکلی

است و حن امام بر مردم اسـت کـه

باید مردم آن را ادا کنندن در جایی دیگر به مردم تذکر میدهد که اگر به ایـن وظیفـه و حـن خـود
یعنی امربهمعروف و نهیازمنکر نسبت به حاکم عمل نکننـد ،مسـتوجب عقوبـت و مجـازات الهـی
خواهند بود (نه البالغه.)776 /36 ،
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قالح االمام علـی(ع)َ« :إَّ َالم َ بىالمع وفِ وَ َلكَّهيَ نَنى َلمَكك ى لَرُلُقاإى مِن خُلُقىَهللى سَبحانَهَ ».امـام
علی(ع) میفرماید« :همانا امربهمعروف و نهیازمنکر دو خلن از اخالق خداوند سبحان مـیباشـند».
در این حدیث خداوند متعال نیز «امربهمعروف» و «ناهی از منکر» دانسته میشود کـه خـود نشـانگر
کمال فضیلت و ارزش برای این دو فریضه است .همین فضیلت برای آمران به معروف و ناهیـان از
منکر کافی است تا مقتدای خود را در این راه مقـد  ،خداونـد تبـارک و تعـالی بداننـد و متوجـه
باشند که در چه مسیر مقد

و مهمی قدم برمیدارند (نه البالغه.)879/704 ،

قال االمام بـاقر (ع)َ« :ىإَّ َلْأَم َ بىالْمَع ُوفِ وَ َلكَّهيَ نَنى َلْمَكْكَ ى سَبى لُ َلْأَنْبى َناءِ وَ مِكْهَنا َ َلصُّنلَحَاءِ
فَ ىدضَ ي نَظِ مَ ي بىهَا تُقَا َ َلْفَ ََئِضَ وَ تَأْمَنُ َلْمَذََهِ َ وَ تَحِلُّ َلْمَكَاسِ َ وَ تُ َدُّ َلْمَظَالَِْ وَ تُعمَن ُ َلْنأَرضَ وَ
دَكْتَصَفَ مِنَ َلْأَنََُءِ وَ دَستَقِ َْ َلْأَم ُ ».امام باقر(ع) میفرماید« :امربهمعروف و نه ازمنکـر راه و روش
پیامبران و شیوه صالحان است و فریضه بزرگ است که دیگر فرایض به واسطه آن برپـا مـ شـود،
راه ها امن م گردد و درآمدها حالل م شود و حقوق پایمالشده به صاحبانش برم گـردد ،زمـین
آباد م شود و (بدون ظلم) حن از دشمنان گرفته م شود و کارها سامان م پذیرد (کلینی.)04/0 ،
در بیان دیگر ،امام علی(ع) میفرمایـد« :غاد ُ َلُِّدنى َألم ُ بىالمَع وفِ ،و َلكَّهنيَ نَننى َلمَككَن ى ،و
َقامَ ُ َلحَُود :غایت دین ،امربهمعروف و نهـیازمنکـر و اقامـه حـدود اسـت» .در اینجـا سـه عنصـر
«امربهمعروف»« ،نهیازمنکر» و «اقامه حدود» که همگی در یک راستا و هدف قرار دارند ،غایـت و
منتهای هر دینی از جمله دین مبین اسالم دانسته شدهاند .کالم دیگر امیرمؤمنان(ع) با تعبیری دیگر:
قالح االمام علی(ع)« :ق َ َلش دعه َالم بالمع وف و َلكهي نن َلمكك و َقامه َلحُود» .امام علـی(ع)
میفرماید« :برپایی شریعت به وسیله امربهمعـروف و نهـیازمنکـر و اقامـه حـدود اسـت» (اآلمـدی،
.)753 /7

فرضیه پژوهش
مسئله امربهمعروف و نهیازمنکر بر همدلی و سازگاری اجتماعی دانشآمـوزان متوسـطه دوم
شهرستان میناب اثر معنادار دارد.
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روش تحقیق
تحقین حاضر از نظر اهداف ،جزو تحقیقات کاربردی و از نظر روش ،تحقین نیمـه آزمایشـی
است که در آن از طرب پیش آزمون  -پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است .جامعه آماری
این پژوهش شامل کل دانشآموزان پسر متوسطه دوم شهرستان میناب است .برای انتخاب نمونه ،به
خاطر بزر

بودن حجـم جامعـه از روش نمونـهگیـری خوشـهای چندمرحلـهای تصـادفی اسـتفاده

میشود .بدین صورت که بعد از تصحیح پیش آزمـون 65 ،نفـر ( 85نفـر کـه نمـره پـایین گرفتنـد،
به عنوان گروه آزمایش و  85نفر که نمره خوب داشتند به عنوان گـروه کنتـرل یـا گـواه) انتخـاب
شدند .در این پژوهش برای اندازهگیری سازگاری اجتماعی از آزمون شخصیتسـن کالیفرنیـا یـا
همان پرسشنامه روانی کالیفرنیا (( )CPIکالرک و همکاران )7903 ،استفاده شده است .البته از 65
سؤالی که مربوط به سازگاری اجتماعیاند ،استفاده شده است .در پـژوهش عـاط

وحیـد و فـتح

اللهی ( )7366برای تعیین روایی این پرسشنامه از روش تحلیل عاملی اسـتفاده شـده اسـت .در ایـن
تحلیل ،مجذور ضریب همبستگی چند متییری مقیا ها روی قطـر اصـلی مـاتریس قـرار گرفـت و
کفایت نمونهبرداری با آزمـون  KMOبررسـی شـد ( )5/970و بـرای ایـن کـه مشـخو شـود آیـا
ماتریس همبستگی بهدست آمده تفاوت معناداری با صفر دارد و بر پایـه آن اجـرای تحلیـل عـاملی
قاب ل توجیه است ،از آزمون کرویت بارتلت بهره گرفته شد که میزان  777660/876به دست آمد.
اصفهانی اصل ( ) 7367در تحقیقی میزان ضرایب پایایی این مقیا
آلفای کرونبـاخ و تصـنی

را بـا اسـتفاده از دو روش

بـرای سـازش اجتمـاعی  65درصـد و  19درصـد و بـرای کـل آزمـون

 95درصد و  93درصد به دست آورده است .در این تحقیـن نیـز بـرای تعیـین پایـایی پرسشـنامه از
روش آلفای کرونباخ استفاده شده است که  5/66به دست آمد.
برای سنجش همـدلی از پرسشـنامه همـدلی داویـس ( )7963اسـتفاده شـد .ایـن پرسشـنامه از
 87گویه تشکیل شده و میزان همدلی را در افراد مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است .مؤلفههای
این پرسشنامه عبارتاند از :دغدغـه همدالنـه ،دیـدگاهگرایـی و آشـفتگی شخصـی .نمـرهگـذاری
پرسشنامه براسا

طی

لیکرت  0درجهای؛ و از کامال موافـن تـا کـامال مخـال

است.
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روایی پرسشنامه در پژوهش قریانی ( )8575و داویس ( )7963با روش تحلیل عوامل مطلوب
گزارش شده است .پایایی پرسشنامه همدلی در پژوهش داویس با آلفای کرونباخ باالی  15درصد
به دست آمده است .در این تحقین نیز برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده
شده است که  5/67بهدست آمد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از تحلیل کوواریـانس اسـتفاده شـده
است.

یافتههای توصیفی و جمعیتشناختی پژوهش
جدول  .0نتایج آزمون کلموگرواسمیرنو در مورد تطابق نمرات پس آزمون
متغیر همدلی و سازگاری اجتماعی آزمودنیها با منحنی نرمال
متغیر

همدلی
سازگاری
اجتماعی

ردی

انحراف

مقدار

مقدار

مقدار

کلموگرو

سطح

معیار

قدرمطلق

مثبت

منفی

اسمیرنو

معناداری

تعداد

65

48/55

76/6

5/73

5/73

-5/784

5/688

65

70/18

6 /8

5/798

5/593

-5/798

7/871

آزمودنی

میانگین

5 /0

5 /7

دوم جدول باال نتای کلموگرواسـمیرنو در مـورد انطبـاق نمـرات پـس آزمـون متییـر

همدلی آزمودنیها با منحنی نرمال را نشان میدهد .همان طـور کـه آمـده اسـت ،سـطح معنـاداری
شاخو کلموگرواسمیرنو ( )5/0از  5/50بیشتر است و بنـابراین معنـادار نیسـت .بـه ایـن معنـی کـه
نمرات پس آزمون متییر همدلی آزمودنیها با منحنی نرمال مطابقت دارد .بنابراین ،انطباق نمرات با
منحنی نرمال برقرار است .ردی

سوم جدول باال نتای کلموگرواسمیرنو در مـورد انطبـاق نمـرات

پس آزمون متییر سازگاری اجتماعی آزمودنیها با منحنی نرمال را نشان میدهـد .همـان طـور کـه
آمده است ،سطح معناداری شاخو کلموگرواسمیرنو ( )5/7از  5/50بیشتر است و بنابراین ،معنادار
نیست .به این معنی که نمرات پس آزمون متییر سازگاری اجتماعی آزمـودنیهـا بـا منحنـی نرمـال
مطابقت دارد .بنابراین ،انطباق نمرات با منحنی نرمال برقرار است.
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جدول  .1نتایج آزمون لوین در مورد همسانی واریانس نمرات پس آزمون متغیر همدلی و
سازگاری اجتماعی آزمودنیهای گروه کنترل با گروه آزمایش
شاخص

درجه آزادی

درجه آزادی

لوین

DF1

DF2

سطح معناداری

پس آزمون متییر همدلی

5/610

7

36

5/6

پس آزمون متییر سازگاری اجتماعی

5/606

7

36

5/0

متغیر

ردی

دوم جدول ( )8نتای آزمون لوین در مورد همسانی واریانس متییر نمرات پس آزمون

متییر همدلی آزمودنیهای گروه کنترل با گروه آزمایش را نشان میدهد .همان طور که در جدول
آمده سطح معناداری شاخو لوین از  5/50بیشتر است و بنابراین معنیدار نیست .به این معنـی کـه
واریانسهای نمرات پس آزمون گروههـای آزمـایش و کنتـرل در متییـر همـدلی یکسـان هسـتند.
بنابراین این پیش فرض برقرار است .ردی

سوم جدول باال نتای آزمون لـوین در مـورد همسـانی

واریانس متییر نمرات پس آزمون متییر سازگاری اجتماعی آزمودنیهـای گـروه کنتـرل بـا گـروه
آزمایش را نشان میدهد .همان طور که در جدول آمـده سـطح معنـاداری شـاخو لـوین از 5/50
بیشتر است و بنابراین معنیدار نیست .به این معنی که واریانسهای نمرات پس آزمـون گـروههـای
آزمایش و کنترل در متییر سازگاری اجتماعی یکسان هستند .بنابراین این پیش فرض بر قرار است.
جدول  .3تحلیل کوواریانس نمرات پس آزمون متغیر همدلی و سازگاری اجتماعی
آزمودنیها به عنوان تابعی از متغیر گروه با نمرههای همپراش پیش آزمون این متغیر
متغیر

مجموعه

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

(همپراش)

339/66

7

339/66

گروه (کنترل-

0698/768

7

0698/768

آزمایش)

8816/04

31

47/610

منبع

سطح
F

معنیدار
ی

میزان

توان

تأثیر

آماری

پیش آزمون
پس آزمون
متییر همدلی

0/0

5/586

5/73

90/6

5/5557

5/187

7

خطا
پس آزمون
متییر
سازگاری
اجتناعی

پیش آزمون
(همپراش)

7/64

7

7/64

گروه (کنترل-

7676/149

7

7676/149

آزمایش)

456/69

7

74/604

خطا
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5/553

775/08

5/5557

5/169

7
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ردی

دوم جدول باال نتای تحلیل کوارانس نمرات پس آزمون متییر همدلی آزمودنیها بـه

عنوان تابعی از متییر گروه با نمرههای همپراش پیش آزمون این متییر را نشان میدهد .همـان طـور
که در این جدول آمده ،سطح معناداری ت ثیر متییر همپراش (پیش آزمون) بـر متییـر وابسـته (پـس
آزمون) از  5/50بیشتر است و بنابراین ،معنیدار نیست .در واقـع ،در ایـن فرضـیه پـیش آزمـون بـه
عنوان متییر همپراش مطرب نیست و ت ثیری در نتای ندارد .نیز براسـا

جـدول سـطح معنـیداری

ت ثیر متییر مستقل (آموزش کارگاهی امربهمعروف و نهیازمنکر) معنیدار است .به ایـن معنـی کـه
ت ثیر متییر مستقل (آموزش کارگاهی امربهمعروف و نهیازمنکر) در ارتقای همدلی دانشآمـوزان
در اینجا  18/7درصد است .توان آماری هم معادل  7میباشد .پس میتوان نتیجه گرفـت آمـوزش
الگوی قرآنی و روایی دعوت به خیر و امربهمعروف و نهیازمنکر بر همدلی دانشآموزان متوسطه
دوم شهرستان میناب ت ثیر داشته است.
ردی

سوم جدول فوق نتای تحلیل کوارانس نمرات پس آزمون متییر سـازگاری اجتمـاعی

آزمودنیها به عنوان تابعی از متییر گروه بـا نمـرههـای همپـراش پـیش آزمـون ایـن متییـر را نشـان
میدهد .همان طور که در این جدول آمده ،سطح معناداری ت ثیر متییر همپراش (پیش آزمـون) بـر
متییر وابسته (پس آزمون) از  5/50بیشتر است و بنابراین ،معنیدار نیست .در واقـع ،در ایـن فرضـیه
پیش آزمون به عنوان متییر همپراش مطرب نیست و تـ ثیری در نتـای نـدارد .نیـز براسـا

جـدول

سطح معنیداری ت ثیر متییر مستقل (آموزش کارگاهی امربهمعروف و نهیازمنکر) معنیدار اسـت.
به این معنی که ت ثیر متییر مسـتقل (آمـوزش کارگـاهی امربـهمعـروف و نهـیازمنکـر) در ارتقـای
سازگاری اجتماعی دانشآموزان در اینجا  16/9درصد است .توان آماری هـم معـادل  7مـیباشـد.
پس میتوان نتیجه گرفت که آموزش الگوی قرآنـی و روایـی دعـوت بـه خیـر و امربـهمعـروف و
نهیازمنکر بر سازگاری اجتماعی دانشآموزان متوسطه دوم شهرستان میناب ت ثیر داشته است.
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جدول  .4میانگین و انحراف معیار نمرات همدلی و سازگاری اجتماعی در پس آزمون
متغیر

میانگین تعدیل

انحراف

میانگین تعدیل

نشده

معیار

شده

9/ 8

16/30
69/46

گروه

تعداد

آزمایش

85

13/65

کنترل

85

05/85

1/ 7

سازگاری

آزمایش

85

35/40

3/ 7

35/01

اجتماعی

کنترل

85

74/35

6/ 4

74/31

همدلی

همانگونه که از ردی

دوم جدول بـاال مشـاهده مـیشـود ،میـانگین نمـرات همـدلی گـروه

آزمایش ،پس از حذف ت ثیر پیش آزمون ( )16/30و برای گروه کنترل ( )69/46شده است که این
نشاندهنده ت ثیر آموزش الگوی قرآنی و روایی دعوت به خیـر و امربـهمعـروف و نهـیازمنکـر بـر
همدلی دانشآموزان در گروه آزمایش است .همانگونه که از ردیـ

سـوم جـدول بـاال مشـاهده

میشود ،میانگین نمرات سازگاری اجتمـاعی گـروه آزمـایش ،پـس از حـذف تـ ثیر پـیش آزمـون
( )35/01و برای گروه کنترل ( )74/31شده است که این نشاندهنده ت ثیر آموزش الگوی قرآنی و
روایی دعوت به خیر و امربهمعروف و نهیازمنکر بر سازگاری اجتمـاعی دانـشآمـوزان در گـروه
آزمایش است.
نتیجهگیری
نتای تحلیل کوواریانس در متییر همدلی با توجه به جدول ( )3نشان داد که طراحی آموزشی
الگوی قرآنی دعوت به خیر و امربهمعروف و نهیازمنکر بـر همـدلی تـ ثیر معنـادار داشـته اسـت و
نتای جدول ( )6نشان میدهد که مقدار میانگین نمرات همدلی گروه آزمایش ،پس از حذف ت ثیر
پیش آزمون بیانگر ت ثیر آموزش الگوی قرآنی دعوت بـه خیـر و امربـهمعـروف و نهـیازمنکـر بـر
همدلی دانشآموزان در گروه آزمایش است .به عبارتی ،اگر مفاهیم و باورهـای مـذهبی و فراینـد
امربهمعروف و نهیازمنکر با اصول و شرایط خود در دانـشآمـوزان درونـی شـود و نسـبت بـه آن
پایبند باشند ،میتوان همدلی را در دانشآموزان افـزایش داد .آنـان مـیتواننـد راحـتتـر نیازهـا و
احساسات عاطفی خود را با دیگران در میان بگذارند ،از تنشها و آسیبها نجات یابند ،بـه محـیط
اجتماعی اعتماد کنند ،استعدادهای خود را شکوفا سازند و فردی اجتماعی و مسئولیتپذیر باشند.
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نتای تحلیل کوواریـانس در متییـر سـازگاری اجتمـاعی براسـا

جـدول ( )3نشـان داد کـه

طراحی آموزشی الگوی قرآنی دعوت به خیر و امربهمعروف و نهیازمنکر بر سـازگاری اجتمـاعی
دانشآموزان ت ثیر معنادار داشته است .نتای جدول ( )6نشان میدهـد کـه مقـدار میـانگین نمـرات
سازگاری اجتماعی گروه آزمایش ،پس از حذف ت ثیر پیش آزمون بیـانگر تـ ثیر آمـوزش الگـوی
قرآنی دعوت به خیر و امربهمعروف و نهیازمنکر بر سازگاری اجتمـاعی دانـشآمـوزان در گـروه
آزمایش است .در ت یید نتیجه این قسمت از فرضیه اصـلی مـیتـوان بـه نتیجـه پـژوهش اسـماعیلی
( )7398و کرمی و همکاران ( )7396اشاره کـرد کـه بیـان مـیکننـد آمـوزش معنویـتدرمـانی بـر
سازگاری اجتماعی ت ثیر معنادار دارد و همچنین خدایاری فرد ،رحیمینژاد ،هومن و غبـاری بنـاب
( ) 7360در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که بین باورهای دینی با سـازگاری اجتمـاعی همبسـتگی
م بت و معنادار وجود دارد که باز هم بیانگر ت ثیر مفاهیم قرآنی بر سـازگاری اجتمـاعی اسـت و بـا
این فرضیه همخوانی دارد.
نتای یافته های برزگـر بفرویـی ( )7396نشـان مـیدهـد کـه آمـوزش همـدلی بـر سـازگاری
اجتماعی و پرخاشگری دانشآموزان دختر ت ثیر معناداری دارد .البته این تحقین بـا یافتـههـای ایـن
پژوهش به طور مستقیم مطابقت ندارد .یافتههای خیاطیان ( )7396مبنی بر طراحی و اجرای کارگاه
امربـهمعـروف و نهـیازمنکـر (از منظـر قـرآن و روایـات) و تـ ثیر آن در ارتقـای روابـط اجنمـاعی
دانشآموزان با یافتههای این تحقیـن ،از ایـن نظـر کـه طراحـی آمـوزش الگـوی قرآنـی  -روایـی
امربهمعروف و نهیازمنکر ت ثیر م بتی بر روابط اجتماعی افراد داشته ،همسویی دارد.
در مجموع نتای نشان داد که طراحی آموزشی الگوی قرآنی دعوت به خیر و امربهمعروف و
نهیازمنکر بر همدلی و سازگاری اجتماعی دانشآموزان ت ثیر م بت داشته و اگر معلمان ،مـدیران،
والدین تمام مفاهیم مذهبی و اعتقادی مانند امربهمعروف و نهیازمنکر را با توجه به شـرایط سـنی،
رشد شناختی ،رشد اجتماعی و رشد عاطفی و اخالقی دانشآموزان بـرای آنـان بیـان و فایـدههـای
آنان را با م الهای زیبا و جذاب نقل کنند و بعد به آنان تکالیفی از امربهمعروف و نهیازمنکـر کـه
در طول روز مشاهده میکنند ،با مد نظر قرار دان شرایط بدهند ،ایـن باورهـا و اعتقـادات در آنـان
درونی میشـود و م ـل هنجـار اعتقـادی -اخالقـی در مـیآیـد و در آینـده افـرادی جامعـهپـذیر و
مسئولیتپذیر و قابل اعتماد از لحاظ اخالقی و مصون از فسادهای اجتماعی خواهیم داشت.
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