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Abstract: The aim of this study was to evaluate and rank the components of 

educational leadership based on the teachings of Islam. This research was applied in 

terms of purpose and quantitative research in terms of data collection method. The 

statistical population in this study was all principals and deputies of non-governmental 

schools in Tehran, whose number consisted of 1050 people. The sample size was 

selected using Cochran's formula and multi-stage cluster sampling method of 281 

people. Data were collected by documentary and field methods as a researcher-made 

questionnaire. The validity and reliability of the instrument were evaluated and 

confirmed. Reliability was calculated using Cronbach's alpha and combined reliability. 

The values of these two coefficients for all research variables were above 0.7, which 

indicates the reliability of the measurement tool. The collected data were analyzed using 

confirmatory factor analysis and one-sample t-test with Spss-V23 and Lisrel-V8.8 

software. The results showed that the situation of dimensions was slightly higher than 

the average. Due to the low coefficient of mean difference, it can be said that the 

dimensions of religiosity, self-balance and labor relations are slightly higher than 

average. The findings also showed that the dimensions of religiosity, self-balance and 

work relationship, respectively, had the highest priority, which is the first and most 

important dimension in educational leadership, the dimension of religiosity. 

 

Keywords: Self-Discipline, Central Justice, Educational Leadership, Teachings of 

Islam. 
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 مقدمه

انسان    یپرورش در زندگ و آموزش زینقش شگفت انگ     

باار ی انساانن یواال ی اان ارزش اسااداداد ن و ییو شاافو ن

 دواندیپرورش نه تنهن م . آموزش وستین دهیپوش چفسی 

ا راد مؤثر بنشد،  یجسمنن یو حد یر دنر ،یاخالق رشد در

مصانح    و یقا یحق ینز ان یدر جهت ر ا  ن  یا لهیبلفه وس

پرورش  نقش آموزش و ، در واق دیآ یم به شمنر یاجدمنع

 ارد   یو مانو یمند یبه زندگ د یبخش تینیع در نه تنهن

  را او یبلفه تمنم شؤو  اجدمنع شود یمدوقف و محدود نم

جنمااه   یتحاو  اسنسا   و عنمل رشاد  و ردیگ یم بر در زین

 (1396 )عنرف نژاد .گردد یم

بنحناده رارد     در پروراناد   ارد و   پارورش در  آموزش و 

و  اساداداد ن  ییدارد. شننسان  ینتیا دانش آموزا  نقاش ح 

 ی ان  ناه یآنهان در زم  ییشافو ن  یالزم بارا  طیشارا  جندیا

 یمدااند  انسان  درجن اه  ان     ماوزو  و  رشاد  مخدلف و

 ی اان تیمساالوح یجساامنن و یاجدماانع ،یعاان ف ،یعقالناا

، فنبخش)صااانجاانم برسنند بااه دیاااساات رااه بن ینیساانگ

 ( 1392 یآبند یعلو  یرینصی، ادمداریشر

 نی آموزشی به ویژه مادار  باه عناوا  قنحا  و      سنزمن 

جواماا   احگاوی ساانیر نهند اان و مؤسساه  اانی موجااود در  

رو از اررن  اصلی توساه جوام  در زمیناه   این از  سدند و

شوند. تقری نً  مه اعضنی جنماه    نی مخدلف محسوب می

   اانی دوراناای مهاا  از زناادگی خااود را در درو  ساانزمن

 نی دیگار   بخش رنند و در آموزشی و مدرسه سپری می

عملفرد ایان    نی مخدلف تحت تأثیر زندگی نیز به صورت

 انی    ن قرار می گیرند. باه ایان ترتیا  سانزمن      سنزمن 

عملفارد   عملفردشان  راه مداأثر از    آموزشی و مادار  و 

نیاروی انساننی آنهنسات، ا میات و حسنسایت اجدماانعی      

جنمااااه دارای آ   درسااانزمننی دربااانالیی داردراااه رم 

 .  (1396است.)عنرف نژاد 

 نیندیبن ی مه عرصه  ن در پرورش را امروزه آثنرآموزش و

تاوا    یما  ینسا یس و ی ر نگا  ،یاقدصاند  ،یعلما  یزندگ

 ار   است راه در  یحد به ر نیتنث نیشدت ا مشن ده ررد.

شود ره رمدر  یحندث م یدر زندگ یدیجد یدگرگون روز

 نتیح یره انسن  برا یبه  ور .دارد زخودروید بن یش ن د

 به مادد  راتییتغ نیا بن قیط جز ت یخود چنره ا یاجدمنع

روز  است  ر یای   ر،یتنث یگسدردگ نیا بن آموزش ندارد.

عملفاارد ماادار  مااورد  وهیشاا پاارورش و نااوآ آمااوزش و

 ابااند  ییبه شننسن وادار نیمحقق و ردینقد قرار گ پرسش و

 (1392بخش و مفنرا    شوند)صفنبر آموثر 

  ر سنزمننی برای رسید  به قله  نی پیشار ت وتحاو  و  

مها  تارین    اصالی تارین و   تانحی بنید تن به تغییر د اد و 

نقطه ی تغییر در یك سنزمن  راه مای تواناد رال آ   را     

مدحو  نمنید مننب  انسننی آ  می بنشد و امروزه به اث انت  

تحاو  در   ورسیده است ره موتور محرره و عنمل حررات  

و در مادیریت آ  مای بنشاد     مننب  انسننی یاك سانزمن ،  

جهن  امروز آنچه راه مسال  اسات ایان اسات راه بارای        

تغییرات اسنسی در یك سنزمن ، بنید مدیرا  سانزمن   ان   

ت دیل به ر  رانای تاأثیر گا ار گردناد زیارا راه ر  اری        

ر  اری   ظر یت  نی چشمگیری برای ایجاند تغییار دارد،  

 انواآ شیوه  ن برای  به حاداررر  سدرده ای ازشنمل  یف گ

رسنند  پدننسیل  نی سرمنیه انسننی جهت نیل به ا اداف  

     سانزمننی اسات رااه باه ناوعی مو قیاات سانزمننی ننمیااده      

ر  ری بدین جهت بسینر مه  تلقی می شود ره  می شود.

مو قیت ین شفست  ر سنزمننی منسوب به س ك ر  اری  

ست راه  انحیات  انی سانزمن  را      ردین مجموعه ا رادی ا

 .(2020 دایت می رنند)دمیرسیوگلو و چودری 

مالمان  را در ایجاند و آمانده     ر  ری آموزشی مای تواناد  

سنخدن وض  بهدری جهت یندگیری داناش آماوزا  یانری    

ماینر مه  و شنید مه  ترین ضانبطه بارای قضانوت     .یدنمن

بروز ریفیت ر  ر آموزشی این است ره آین این عمل س   

)منرگوحو  و و شفو نئی ین ررود خالقیات و ابدفانر اسات.   

 یبقاان ادامااه و درتحااو ، یآموزشاا نظاانم(. 2016زیگاارت 

اجدننب  یضرورت یر  ر دارد و یاسنس نریجنماه نقش بس

و  یآموزشاا یبرننمااه  اان ینبیارزشاا اجاارا و یباارا ریننپاا 

بان   یآموزشا  ی ن نظنم یسنزگنر یاست.تالش برا یپرورش

از آماوزش و   یحزوم برخاوردار  ،یاجدمنع دهیچیپ راتییتغ

شاد  ت اندالت    یننجها   مه و یبنال برا تیفیپرورش بن ر
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دانشاگنه  ان    مادار  و  را یرند ره مد یم جنبیا ،یانسنن

باه   خانر  شاده و   یو  ادارلمسا  ازمقنم رنرمناد سانده و  

 شاوند،  لیت اد  یسانزمن  آموزشا   یعنمل نوسنز نیمهمدر

توانناد عنمال    یما  یر  ار نقاش   یفان یبان ا   یا ترت نیبد

 (1390در سنزمن  بنشند )ع ن  زاده  تیمو ق و یاثربخش

 نی ینری و رمك به ایجند  رصت ر  ری آموزش در واق 

در آموزش و پرورش و  بهدر برای آموخدن و آموزاند  است

بنید مدننس  بن سنخدنر آماوزش و پارورش بنشد)درسادر،    

 (. 2020رلمنت، موراگوئز و و اتسو  

 دارند دیتنر نیا بر شمندا یاند از ینریبس ،یرنون عصر در

اسات راه    یمجموعاه دانشا   باه  نزمناد ین ی رجنماه ا ره

باه   و رساوم و  رسا   ،ی ر نگا  ،یخیحن ظه تنر مدننس  بن

 نیا ا بنشد. بار  آ  جنماه سنزگنر یزندگ طیمح بن ی ور رل

نه تنهن در   ن، هینظر از ینریشمو  بود  بس جهن  ،اسن 

 ریا ز زیا ن یماند  و یفیزی  حوزهبلفه در یانسنن حوزه علوم

 (1396ی شنمل ی و، صفرینحیر ریسوا  ر ده است )تنمج

 داده است، یرو یرنر ی ن طهیح ره امروزه در یتحوالت بن

احزامنت مدننسا    یپنسخگو گرید موجود یر  ر یاحگو  ن

روابط  بر یم دن یر  ر یاحگو ن به نزین و سدندیدوره ن نیا

 رااه در یر  اار ی اان وهیاز جملااه شاا ،یخالقااا و یانساانن

 یوجود دارد احسان  ما   یاسالم و یمانو ،ینیگفدمن  د

 نیوضا  باه  ما    زیپرورش ن و وزشآم یدر نظنم  ن شود.

 خود را ییمامو  رنرا یدیریمد ی ن فردیرو منوا  است و

اثار   یر  ر یس ك  ن تیا م رو، نیازا از دست داده اند.

 در یا ندهیبه صورت  زا زیمآ تیعملفرد مو ق یبخش برا

توجاه قارار گر داه اسات      ماورد  فا  ی و ستیخال  قر  ب

 .(1393زاده  یو حنج یگیب ریش ی،)غالم

 مفاانرا   در راسادنی پااژو ش حنضار، تاانمجیر ریانحی و   

( در پژو شی به ت یین ابااند ر  اری سانزمننی بان     1396)

اسدفنده از آماوزه  انی نهال اح الغاه پرداخداه اناد و ساه        

 راگیر به عنوا  اباند ر  ری سنزمننی شنمل اباند  مضمو 

 .اعدقندی، اخالقی و ر دنری شننسنیی و ت یین شاده اسات  

( نیز درپژو شی به شننسانیی و  1395 مفنرا  ) حطیفی و

دالحدهانی   ت یین اصو  مدیریت در سیره امنم حساین)آ(و 

 ان   خا  پاژو ش   ،آ  برای دانش مادیریت پرداخداه اناد   

ر  اری امانم    و بااد مادیریدی و   را بررسای  دربنرۀ عنشورا

زناادگی آ  حضاارت تنححظااه   حسااین )آ(را در ساایره و 

در نهنیاات تماانم مضاامو   اانی  ،شااهندت باانزبینی رننااد

اصاو  نانظر باه     د نده ذیل چهنر مضمو   راگیر سنزمن 

 ر  ر، اصو  ننظر باه مادیریت ا اراد و    و  نی مدیر ویژگی

 برننماه ریازی و  و   مفنری، اصو  ننظر به  ادف، را  ارد  

از  محایط قرارگر داه اسات.    اصو  نانظر باه رویانرویی بان    

سایره امانم حساین )آ(     مضنمین  راگیر اسدخرا  شده از

 نیی برای  راحی اصو  عل  مادیریت بار    می توا  دالحت

 مفانرا    احمادی و  .اسن  مننب  دینای اسادخرا  رارد   

( در پژو شی باه  راحای احگاوی مادیریت علاوی      1395)

نظانم جمهاوری اساالمی ایارا       یت مدیرا  ارشدبرای ترب

پرداخده اند و عناوا  رردناد راه حانر  اساالمی، زمیناه       

.  ار یاك از   را  را   رندمردم  و تربیت، خننواده، سنزمن 

  نی اصلی سانزمن  د ناده احگاو از مضامو      این مضمو 

 نی  رعی و عننصری جزئی تار تشافیل شاده اسات راه      

 نورمحمادی و  .سانزد  گسدرش نظری نظنم را ممفان مای  

 ( در پژو شای باه ت یاین ماینر انیی    1394نیك ماین )

جهت اندخنب و  مچنین سنجش عملفرد و ارزینبی میزا  

ر نماود  انی امانم علای      شنیسدگی مدیرا  بن اسادفنده از 

نهل اح الغه پرداخده اند و چندین ماینر را شننسنیی  )آ(در

ن تدبیر، رردند ره شنمل داشدن عداحت، عل  وآگن ی، حس

، قن ایت، ر ق و مدارا، نشان    نو  برننمه ریزی آشننیی بن

مندی، داشدن روحیه مشاورت  قننون و شرح صدر ،شندابی و

دا اه صاحی ،   قدرت تفهی ، جنذبه و وری ورایزنی، سخن و

مینناه روی باود. از باین     مان و،، اعدادا  و    رمنن رداری از

ا  باه   نی اخیر انجنم شده خانرجی نیاز مای تاو     پژو ش

( اشنره ررد. ایشن  در 2019الم ی و مك روآک ) پژو ش

پژو شی به بررسی مسنحه ر  ری رلیدی در قر  بیست و 

یك بن توجه به نقش ما    در مادار  انگلایس، ویلاز و     

ایرحند پرداخده اند و عنوا  رردناد راه بارای بهاره بارد       

 بیشدر از اخالقینت بنید ر  را  آیناده مادار  بان دیادگنه    

(، 2019م   ی تربیت شوند. شوحیخواه و  مفانرا  )   نی
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ر مدار  و شی به بررسی نقش ر  ری مانوی دنیز در پژ

 نی دینی در پرورش ر دنر نی اخدیانری   بن توجه به آیین

در بین دانش آموزا  پرداخدند و نشن  دادند راه اسادفنده   

از ر  ری مانوی اموزشی در مدار  بنعث ارتقن و پارورش  

 اخدینری  مر ت در بین دانش آموزا  می شود. ر دنر نی 

درحفومت اسالمی مدار  برای  را   آورد  زمینه  انی  

 تانحی وشفو نیی انسن   نوتحقق ا داف عنحیه دین اساالم، 

 و ارزشاهن  راه بان   به ناوعی از ر  اری آموزشای نینزدارناد    

  پیوسادگی داشاده   آم اننی اخالقای    دسدورات اسالمی و

مورد توجه قرار د د. حا ا بان    سالمی را نی ا ارمن  بنشد و

توجه به م نحاث مطارح شاده ا میات و ضارورت بانالی       

پژو ش حنضر بر آ  است تان   پژو ش حنضر مشهود است.

 ر  اری   انی  موحفه بندی رت ه و بن این مطنحاه به ارزینبی

اسالم بپاردازد تان شانید     دین  نیآموزه م ننی بر آموزشی

ر  ری آموزشای بار اسان     مسیری را برای ارتقنی اصو  

 آموزه  نی اسالمی در آموزش و پرورش بنز نمنید.  

  کار روش

 رت اه  و راه پاژو ش حنضار در ماورد ارزیانبی      آنجن از     

 دین  نیآموزه م ننی بر آموزشی ر  ری  نی موحفه بندی

بنشد، ح ا از نظار  ادف، ایان تحقیاق رانربردی      اسالم می

می د پژو شی حنضر رمی است. از نظر نوآ داده  ن، رویفر

 .  بنشد

رلیاه مادیرا  و ماانونین    پاژو ش   نیا در ا یآمنر ۀجنما

 1050 ان  است ره تاداد آ شهر تهرا   مدار  غیردوحدی

سنزمن  آموزش و پرورش شاهر   تیسنوب)من  :  نفر است

 یجهت برآورد حج  نمونۀ مورد نینز در بخش رم(. تهرا 

سپس مراحل ذیل شد. اسدفنده  رمو  روررا  پژو ش از 

نفار   281برای تایین حج  نمونه صورت پ یر ت و تاداد 

نموناه   ،اندخنب شدند. روش نمونه گیاری پاژو ش حنضار   

گیری خوشه ای چند مرحله ای بود. بدین ترتیا  راه بان    

توجه به پرارندگی جغرا ینیی، ابددا، شهر تهرا  به منن ق 

له شمن ، جنوب، شر،، غرب و مررز تقسی  شد و در مرح

باد مدار  غیردوحدی در  ار منطقاه شننسانیی شادند و     

مدیرا  و مانونین در نهنیت باه صاورت تصاند ی اندخانب     

 شدند.

ا العاانت از دو روش  آوریجماا  یپااژو ش باارا نیاادر ا

ارزینبی اسدفنده شد. جهت  یدانیو م یا نهنمطنحانت ردنبخ

م نانی   ر  ری آموزشای بار  و شنخص  نی   ناباند، مؤحفه

شنمل مطنحااه   ی نی دین اسالم، از روش ردنبخننه اآموزه

  نیو پژو شاسدخرا  آینت و رواینت مرت ط  ینظر یم نن

مقنالت و  ن، ننمهن یپن، یندرندیا  نیگنهیپن قیاز  رن یشیپ

راه   یدانیا مروش اسدفنده شاد. در  ی و خنرج یرد  داخل

شاد، بان اعمان   مان نگی  انی الزم       انجنم در یك بخش

 در باین نموناه آمانری توزیا  و    ه محقق سنخده پرسشننم

مجموآ داده  نی جم  آوری شاده وارد   وآوری شد جم  

مورد تجزیه وتحلیل قرار گر ت. پرسشننمه  سیسد  شده و

دارای سه باد دین مداری، تاند  نفس و روابط رنری بود. 

و موحفه دین داری و اسدمداد احهی باد دین مداری دارای د

پرسش داشادند. بااد تااند  نفاس      دام دهربود ره به  ر 

دارای سه موحفاه تندیا  نفاس، عجا  شافنی و ررامات       

پرساش باود.    9و  11، 9 ا زایی بود ره به ترتی  شانمل 

ساانزمننی،  بااد رواباط راانری دارای  فات موحفااه  ادایت    

 و قلاوب، تحمال   سانزی، تانحیف   پ یری، اعدمند مسلوحیت

، 7  شانمل  محوری ره به ترتیا  مدارا، مشنررت و عداحت

 پرسش بودند. 9و  9، 7، 10، 11، 10

از روایاای ظاان ری،  منظااور تایااین روایاای پرسشااننمه بااه

محدااوایی و ساانزه اساادفنده شااد. در روایاای ظاان ری      

گر، چناد نفار از    ن ق ل از توزی  توسط پژو شپرسشننمه

اعضنی نموناه و برخای خ رگان  حاوزه و دانشاگنه ماورد       

 انی  محدوایی بن رماك  ارم  بررسی قرار گر ت. در روایی 

CVR  وCVI چند نفر از  فر از خ رگن  وو به رمك ده ن

 نی اضن ی  ن و ... محدوای پرسشننمه ازنظر سؤا آزمودنی

 CVI ن مورد بررسای قارار گر ات.  ارم     و ین اصالح سؤا 

ر  ری آموزشای بان رویفارد     نی نشن  داد ره  مه سؤا 

ضا  باود  و مرباو     نظر سانده باود ، وا  ، از نقطهاسالمی

بود  از وضایت مننس ی برخوردارند )میازا  ایان ضاری     

چناین بان   بود(؛  ا   0.79 ن بنالتر از برای  ر یك از سؤا 
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 ان بانالی   بارای  ماه ساؤا     CVRتوجه به اینفه مقدار 

به دسات آماد  ایؤ ساؤاحی نیانز باه حا ف شاد           0.62

را و نداشت. در مورد روایی سنزه نیز از دو نوآ روایای  مگا  

اسادفنده شاد. در    Smart-Pls 2ا ازار  واگرا بن رمك نارم 

 ن نشان  داد ضارای  مانانداری    بررسی روایی  مگرا ین ده

بود )آمنره تی( یانای   2.58تر از تمنم بنر نی عنملی بزرگ

درصاد ماناندار باود؛     99تمنمی بنر نی عنملی بن ا مینن  

ابطه مدغیر بود )ر 0.5مقندیر تمنم بنر نی عنملی نیز بنالی 

( AVEآشفنر و پنهن (؛ میننگین واریننس اسدخرا  شده )

 اور پنیانیی ترری ای    بود و  مین 0.5 ن بنالی  مه مؤحفه

تر از میننگین واریننس اسادخرا  شاده    ن بزرگ مه مؤحفه

 انی  توا  گفت ره روایای  مگارای سانزه   آ  بود؛ ح ا می

در  (.1398شااوند)بورگ و دامااین گاان ، مااد  تنئیااد ماای

بررسی روایی واگرا نیز از آزمو   ورنل و الررر )این آزمو  

روایی واگرا )تشخیصی( را در سط  مدغیر انی پنهان  بان    

تاریاف   Smart-Pls 2ا ازار  اسدفنده از منژوحی ره در نرم

سنجد( و آزمو  بانر عرضای )ایان آزماو  روایای      شده می

ره  پ یر توسط منژوحیواگرا را در سط  مدغیر نی مشن ده

ساانجد( تاریااف شااده ماای Smart- Pls2ا اازار در ناارم

 ان نشان  داد،   اسدفنده شد. در آزمو   ورنل و الررر ین داه 

ج ر میننگین واریننس اسادخرا  شاده  ار مدغیار پنهان       

بیشدر از حداررر  م سدگی آ  مدغیر بن دیگار مدغیر انی   

چنین ندنیل آزمو  بانر عرضای نشان     پنهن  مد  بود؛   

 نی عنملی  رردام از مدغیر نی پژو ش بیشادر از  داد، بنر

گیری  نی اندازهای دیگر مد بنر نی عنملی مشن ده پ یره

موجود در مد  بود و از  رف دیگر بنر عانملی  ار مدغیار    

 0.1پ یر بر روی مدغیر پنهن  مدنانظرش حاداقل   مشن ده

پا یر بار   بیشدر از بنر انی عانملی  مان  مدغیار مشان ده     

هن  دیگر بود. بننبراین ندانیل ایان دو آزماو     مدغیر نی پن

 بیننگر روایی واگرا بود.

پنینیی: در ایان پاژو ش پنیانیی از  ریاق ضاری  آحفانی       

شود. مقندیر ایان دو  ررون نخ و پنینیی ترری ی محنس ه می

باه دسات    7/0ضری  برای  مه مدغیر نی پژو ش بنالی 

 .ی بودگیرد نده پنین بود  ابزار اندازهآمد ره نشن 

پنینیی اباند مورد تنئید است زیرا آحفنی ررون انخ و ضاری    

 AVE>0.5و  مچناین   اسات  0.7پنینیی ترری ی بنالی 

؛ CR>0.7است. روایای  مگارا ماورد تنئیاد اسات، زیارا       

CR>AVE  ؛AVE>0.5 ور روایی واگرا نیاز  و  مین 

 > ASVو  MSV < AVEماورد تنئیاد اسات زیارا    

AVE. 

دو بخش آمنر توصایفی و  ی پژو ش از  نبرای تحلیل داده

-اسدن ن ی اسدفنده شد. به منظور توصیف آمانری ویژگای  

 نی جمایت شننخدی از درصد،  راوانی، جادو ، شافل و   

 منظور توصیف مدغیر نینمودار اسدفنده شد و  مچنین به

پژو ش از میننگین، انحاراف مایانر، چاوحگی و رشایدگی     

منظاور آزماو     باه  اسدفنده شد. در بخش اسادن ن ی نیاز  

 انی مااندالت سانخدنری و    سوا   نی پژو ش از آزماو  

 آزمو  تی تك گرو ی اسدفنده شد.  

در جدو  زیر، شنخص  نی مررزی و پرارندگی مربو  به 

 نی دیان اساالم نمانیش    ر  ری آموزشی بر م ننی آموزه

داده شده است. الزم به ذرر اسات، رمیناه و بیشاینه  ار     

 بنشد.می 5و  1ر به ترتی  یك از مدغیر نی زی

 های دین اسالمهای آماری رهبری آموزشی بر مبنای آموزه. مشخصه1جدول 

Table1. Statistical characteristics of educational leadership based on the teachings of Islam 

 کشیدگی چولگی انحراف استاندارد میانگین مولفه بعد

 مداریدین
 -0.11 -0.08 0.76 3.31 داریدین

 -0.19 -0.04 0.78 3.34 استمداد الهی

 تعادل نفس

 -0.29 0.19 0.81 3.19 تادیب نفس

 0.19 0.10 0.71 3.28 شکنیعجب

 0.45 0.01 0.73 3.24 افزاییکرامت 

 0.19 -0.24 0.79 3.37 هدایت سازمانی روابط کار
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 0.39 0.03 0.75 3.21 پذیریمسئولیت

 0.55 -0.29 0.73 3.30 اد سازیاعتم

 0.37 0.17 0.75 3.11 تالیف قلوب

 0.04 0.20 0.81 3.11 تحمل و مدارا

 0.44 0.11 0.77 3.08 مشارکت

 0.10 0.01 0.77 3.17 محوریعدالت

 نی آمنری  مچو  میننگین، انحاراف  جدو  بنال، مشخصه

ی بار  اسدنندارد، چوحگی و رشیدگی را برای ر  ری آموزش

د اد.  مچناین، بان     نی دین اسالم نشن  میم ننی آموزه

ی ماقاوحی  توجه به مقندیر چوحگی و رشیدگی ره در بانزه 

تاوا    ان قارار دارناد، مای    برای حد  بر نرمن  بود  داده

  ن را مطرح ررده و پ یر ت.   رض نرمن  بود  داده

 آگن ننه، رضنیت اخ  شنمل اخالقی موازین پژو ش این در

  مچناین . شاد  رعنیات  رازداری و خصوصی حری  مینتض

 تمانمی  تفمیال  به تأرید ضمن  ن پرسشننمه تفمیل زمن 

 در پاژو ش  از خارو   مورد در رنندگن  شررت  ن، سؤا 

 آنهان  باه  و بودناد  مخدانر   اردی  ا العانت  ارائه و زمن   ر

 امار  ایان  و میمنند محرمننه ا العنت ره شد داده ا مینن 

 اخااال، رااد باان حنضاار پااژو ش. شااد رعنیاات راانمالً نیااز

IR.IAU.TMU.REC.1399.237 شد ث ت. 

 هایافته

  نی نی پژو ش بن اسدفنده از روشدر این بخش داده     

علمی در بخش ریفی و رمی مورد تحلیل و ارزیانبی قارار   

ش  ن پیش پارداز گیرد؛ امن ق ل از تجزیه و تحلیل دادهمی

  ن مورد بررسی قرار گر ت. داده

 ی ن و ابااند ر  ار   ن، موحفهشنخص ر رابطه بن رت ه بندید

، از مدحسانزی  اساالم  نیا د ی ان آماوزه  یبرم نان  یآموزش

 ماد   شننسای روش ماندالت سانخدنری اسادفنده شاد. در   

 سنزه روایی تن است الزم سنرن به ابددا سنخدنری، ماندالت

 اندخنب  نیگویه شود مشخص تن گر ده قرار مطنحاه مورد

 دقات  از خاود  ماوردنظر  مدغیر نی گیریاندازه ایبر شده

 عنمال  تحلیال  از منظاور،  این برای.  سدند برخوردار الزم

  ار  عانملی  بانر  ره شفل این به. شودمی اسدفنده تنئیدی،

 در بنشاد؛  1.96 از بانالتر  t مقدار دارای خود مدغیر بن گویه

 آ  گیاری انادازه  بارای  الزم دقت از گویه این صورت، این

 زیار،  جاداو   در. اسات  برخاوردار  مفناو   مدغیار  ین سنزه

 آورده مفناو   مدغیار   ار   نیآید  برای عنملی بنر مقندیر

برآورد نی پنرامدر اسدنندارد شده در شفل زیار   .است شده

 ن از ححنظ آمنری ماننداری د د ره  مه شنخصنشن  می

 سدند و بنر نی عنملی آ  در ساط  بانالیی قارار دارناد.     

 نی برازش حنری از برازش مننسا   نیل شنخصبررسی ند

مدحهنی سنخدنری  ر یك از اباند در حنحات   بنشد.مد  می

مااد  ماناانداری در ذیاال قنباال مشاان ده ماای بنشااند.    

 29 توساط  نفاس  تاند  گویه، مد  20مداری توسط دین

گیااری گویااه انادازه  63گویاه و ماد  روابااط رانر توساط     

 شود.می

شاود.  گیاری مای  یاه انادازه  گو 20مداری توسط مد  دین

برآورد نی پانرامدر اسادنندارد شاده در شافل زیار نشان        

 ان از ححانظ آمانری مانانداری     د د ره  ماه شانخص  می

 سدند و بنر نی عنملی آ  در ساط  بانالیی قارار دارناد.     

 نی برازش حنری از برازش مننسا   بررسی ندنیل شنخص

 ان  بنشد. الزم به ذرر اسات،  ار یاك از شانخص    مد  می

بنادی شاده اسات؛    براسن  بنر عنملی مربو  باه آ  رت اه  

 اان براساان  میااننگین بنر اانی عاانملی   مچنااین، موحفااه

 بندی شده است.اوحویت
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 مداری و تعادل نفسهای تایید شده دین. گویه2جدول 

Table2. Approved items of religiosity and self-balance 

 اولویت وضعیت گویه tمقدار  یبارهای عامل گویه اولویت مولفه 

 دین مداری

 1 داریدین

 5 تایید شد 17.89 0.76 1سوال 

 6 تایید شد 17.80 0.76 2سوال 

 10 تایید شد 14.90 0.66 3سوال 

 9 تایید شد 16.97 0.73 4سوال 

 4 تایید شد 18.96 0.79 5سوال 

 2 استمداد الهی

 9 تایید شد 16.36 0.71 6سوال 

 7 تایید شد 16.63 0.72 7سوال 

 10 تایید شد 16.24 0.71 8سوال 

 4 تایید شد 18.87 0.79 9سوال 

 8 تایید شد 16.50 0.72 10سوال 

 تعادل نفس

 2 تادیب نفس

 6 تایید شد 18.88 0.79 1سوال 

 8 تایید شد 18.31 0.77 2سوال 

 3 تایید شد 19.61 0.81 3سوال 

 7 تایید شد 18.88 0.79 4سوال 

 2 تایید شد 20.20 0.82 5سوال 

 3 عجب شکنی

 8 تایید شد 17.51 0.74 6سوال 

 7 تایید شد 17.94 0.76 7سوال 

 3 تایید شد 18.66 0.78 8سوال 

 2 تایید شد 19.15 0.79 9سوال 

 9 تایید شد 15.63 0.68 10سوال 

 1 کرامت افزایی

 7 تایید شد 17.21 0.74 11سوال 

 4 تایید شد 18.64 0.78 12سوال 

 3 تایید شد 18.94 0.79 13سوال 

 2 تایید شد 19.45 0.80 14سوال 

 8 تایید شد 20.09 0.72 15سوال 

 

 راین،بنانب  بودند؛ 1.96 از بزرگدر t آمنره دارای  نگویه  مه

 ندیجاه،  در. شاوند نمای  فح  مد  از  نگویه از ردام  یؤ

 بررسای  باه  و داده اداماه ( ساواالت )  ان گویه  مه بن را رنر

 راه  شنخصای  عانملی،  بنر انی   ر ی، از. پردازی می مد 

 مدغیار  گیاری اندازه در بنشد، داشده را عنملی بنر بیشدرین

 ضاارای  رااه شنخصاای و دارد بیشاادری سااه  مربو ااه

 گیاری ازهاناد  در را رمداری  سه  بنشد داشده تریروچك

 .رندمی ایفن مربو ه سنزه

 

 

گویاه   63و روابط رنر توساط   29مد  تاند  نفس توسط 

رد شاود. برآورد انی پانرامدر اسادنندا    گیری میگویه اندازه

 ان از ححانظ آمانری    د د ره  ماه شانخص  شده نشن  می

ماننداری  سدند و بنر نی عنملی آ  در سط  بنالیی قارار  

 نی بارازش حانری از بارازش    دارند. بررسی ندنیل شنخص

از  كیا الزم باه ذرار اسات،  ار     بنشاد.  مننس  ماد  مای  

شاده   یبندمربو  به آ  رت ه ی ن براسن  بنر عنملشنخص

 یعانمل  یبنر ان  نیننگی ن براسن  مموحفه ن،یاست؛  مچن

 .شده است یبندتیاوحو
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 های تایید شده روابط کار. گویه3جدول 

Table3. Approved items of labor relations 

 اولویت وضعیت گویه tمقدار  بارهای عاملی گویه اولویت مولفه

 6 هدایت سازمانی

 5 تایید شد 16.58 0.72 1سوال 

 4 تایید شد 16.16 0.73 2سوال 

 3 تایید شد 16.57 0.74 3سوال 

 7 تایید شد 12.83 0.61 4سوال 

 7 پذیریمسئولیت

 1 تایید شد 20.02 0.81 5سوال 

 2 تایید شد 18.07 0.79 6سوال 

 8 تایید شد 15.16 0.69 7سوال 

 4 تایید شد 16.35 0.74 8سوال 

 5 اعتمادسازی

 5 تایید شد 17.25 0.74 9سوال 

 7 تایید شد 16.75 0.74 10سوال 

 4 تایید شد 17.22 0.76 11سوال 

 1 تالیف قلوب

 10 تایید شد 17.81 0.75 12سوال 

 9 تایید شد 17.56 0.77 13سوال 

 7 تایید شد 19.92 0.83 14سوال 

 2 تایید شد 20.50 0.84 15سوال 

 2 تحمل و مدارا

 1 تایید شد 20.74 0.83 16سوال 

 2 تایید شد 19.23 0.81 17سوال 

 3 تایید شد 17.56 0.76 18سوال 

 4 مشارکت

 1 تایید شد 21.81 0.86 19سوال 

 8 تایید شد 18.56 0.72 20سوال 

 7 تایید شد 17.20 0.75 21سوال 

 3 محوریعدالت

 8 تایید شد 15.47 0.68 22سوال 

 7 شد تایید 18.45 0.78 23سوال 

 1 تایید شد 19.96 0.83 24سوال 

 

 بنانبراین،  بودند؛ 1.96 از بزرگدر t آمنره دارای  نگویه  مه

 ندیجاه،  در. شاوند نمای  ح ف مد  از  نگویه از ردام  یؤ

 بررسای  باه  و داده اداماه ( ساواالت )  ان گویه  مه بن را رنر

 راه  شنخصای  عانملی،  بنر انی   ر ی، از. پردازی می مد 

 مدغیار  گیاری اندازه در بنشد، داشده را عنملی بنر رینبیشد

 ضاارای  رااه شنخصاای و دارد بیشاادری سااه  مربو ااه

 گیاری انادازه  در را رمداری  سه  بنشد داشده تریروچك

 شفل زیر مربو  به مد  نهنیی   .رندمی ایفن مربو ه سنزه

 

 

 

است. مقدار رنی اسفوئر بر درجاه آزادی ماد    روابط رنر 

 بنشد.می 0.066برابر  RMSEAقدار و م 2.46حنضر 

برای اینفه بدانی  وضایت موجود مدغیر نی پاژو ش باه   

 ان و  چه میزا  است، بن توجه به نرمن  باود  توزیا  داده  

اسدفنده شد. الزم باه   tای مدغیر ن از آزمو  مقین   نصله

 3ذرر است ارزش عددی برای مقنیسه بن آمنره تی را عدد 

 در نظر گر دی .  

ای در جدو  زیار آورده شاده   جه آزمو  تی تك نمونهندی

 است.
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 ای به منظور بررسی وضعیت موجود. آزمون تی تک نمونه4جدول 

Table4. Sample t-test to check the current situation 

 بعد

 3ارزش آزمون = 

 میانگین اختالف .Sig مقدار تی
 اختالف از درصد 95 اطمینان فاصله

 حد باال نپایی حد

 0.413 0.240 0.327 0.000 7.440 مداریدین

 0.317 0.151 0.234 0.000 5.542 تعادل نفس

 0.277 0.111 0.194 0.000 4.623 روابط کار

 

شود، سط  ماننداری  ور ره در جدو  مشن ده می من 

بنشد؛ بننبراین،  رض صافر  می 0.05در  مه اباند رمدر از 

درصد ا مینن  برای این اباند رد و  ارض پاژو ش    95بن 

 ان  شود.  مچنین، بن توجه به اخادالف میاننگین  تأیید می

شاود راه   ره مقندیری مر ت  سدند، چنین اسدن ن  مای 

بنشد. اح ده بن توجه باه  وضایت اباند در حنحت مطلوب می

تاوا  گفات راه    پنیین بود  ضری  اخدالف میننگین می 

اباند دین مداری، تاند  نفس و روابط رنر رمای بانالتر از   

 میننگین  سدند.  

 نتیجه گیریبحث و 

 موحفاه  بنادی  رت اه  و ارزیانبی   دف بن حنضر پژو ش     

 انجانم  اسالم دین  نیآموزه برم ننی آموزشی ر  ری  نی

 رمای  ابااند  وضاایت  ره داد نشن  پژو ش ندنیل .پ یر ت

 ضاری   بود  پنیین به توجه بن است بوده میننگین از بنالتر

 ماداری،  دیان  ابااند  راه  گفات  توا  می میننگین اخدالف

.  سادند  میاننگین  از بانالتر  رمی رنر روابط و نفس تاند 

 دیان  ابااند  ترتیا   باه  راه  داد نشان    ان  ین ده  مینطور

 باه  را اوحویات  بنالترین رنری ارت ن  و نفس تاند  مداری،

 ر  اری  در باد ترین مه  و اوحین ره دنددا اخدصنص خود

 .است مداری دین باد آموزشی،

نوآ غربی اسدفنده  س ك ر  ری آموزشی ازاز  در رشور من

من،راه   توجه به  ر نا  باومی رشاور    می شود. این امر بن

آ  می بنشاد،چندا  منطقای    اصلی در دین دارای رنرررد

نخیت به نظرنمی رسد، زیرا آ  مدیریت،بن این  ر ن  سا 

 چندانی ندارد.ازاین رونمی توا  اندظنر داشت تلوری  نی 

 

 

 ر ن  غربی است به  اور   موجود مدیریت ره آمیخده بن

باه  ایؤ وجاه     رانربرد داشاده بنشاد و    من رشور رنمل در

رلای   به صورت مطلق و را  ن صحی  نیست ره آ  تلوری

احیننان   بان ترجماه نانقص و    مندقال رارد و   خاود  به رشور

خود را مصرف رننده  من   اصلی والتین مدیریت،نندرست 

پنالیشای باه    بی  یؤ پیارایش و  دیگرا  دانست و وامدار و

 یایشاف  ،روزی)پتوسط مدیرا  توصیه نمود ارنرگیری آ  ر

 ارا     یمدار  بارا  یدرحفومت اسالم (1389 یبهشد و

از  یانسن   ان باه ناوع    ییوشفو ن یتانح ی ن نهیآورد  زم

ماورد   را یاساالم  یآرمننهان  نزدارندراه ین یآموزشا  یر  ر

 یبار اسان  آماوزه  ان     یآموزش یر  ر وتوجه قرار د د 

ایان  در . دیا نمن نیما رور را تانم   نزیتواند ن یاسالم م نید

تاند  نفس و روابط رنری را به  ، اباند دین مداری،پژو ش

ترتی  به عنوا  اباند اصلی ر  ری آموزشی برم ننی آموزه 

نسنیی شد. این پژو ش عنوا  می رند  نی دین اسالم شن

، بااد دیان   ن و مه  ترین باد در ر  ری آموزشای ره اوحی

تی  شنمل موحفاه  انی    رمداری است. باددین مداری به ت

ن داری نیز به .موحفه دیسدمداد احهی می شود. ا دینداری و

 از ینه و امر به ماروف و نمنز ییبرپن: ترتی  اوحویت شنمل

 بهدرین سنعنت ش  و و وترین وقت  نمنفر، اخدصنص نیف

داشدن  ا نعات   مقدّم ،، انجنم واج نتخدا و روز براى خود

 نیا د ییپن بر  یالش برات، یتقو ،من یا ،بر دیگررنر ن خدا

پر یاز  ، ن یا ب نیقدرت و بن بهدر یتمنم یریخدا و بن بفنرگ

 .مای بنشاد   ت،یا ع ودو  تورل ،بن خدا یاز احسن   مننند

 نى  بدی تغییراحهی به ترتی  شنمل  ل  موحفه اسدمداد 

 ل  تو یق زیار مجموعاه    خدا:به خوبى صفنت  خودحن  
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قنبال  ها      ل  پننه برد  به خدا از گمراه ررد  دیگرا 

پننه برد   ، ل  حفمت و اححن، به شنیسدگن  ،شد  رالم

  ل  عل  ، ل  شرح صدر بر خدا  نگنم تف ر بر  مفنرا 

 د  امور می بنشد.آسن  ش  ل  و ینری  ل 

دومین باد شننسنیی شده، تاند  نفس مای بنشاد راه باه     

  تندیا  نفاس    و ترتی  شنمل موحفه  انی ررامات ا زایای   

 یپنسخ باد می بنشد. موحفه ررامت ا زایی به ترتی  شنمل 

 نءیاز شوخى مرق ت از ر دنر واعمن  خود ح زیپر  یفیبن ن

امت نفس رر حفظ  مفنرا  ینری از تمسخر زیداشدن پر 

(.می شود موحفه در خود تواض  داشدن خدمت به  مفنرا 

ساخنن    د یاز شان  زیا پر تندی  نفس به ترتیا  شانمل   

ومضر اسادوار و درسات ساخنف گفادن صاح ت در       هودهیب

ار نگانه باه  رچاه روا     ریا مواق  حزوم رسن سخن گفدن پر 

عندت داد  راالم باه    ینفس صح ت بن نرم  یتند ،ستین

   (شاود  یما  رتیبصا  ه انچه بنعاث ع ارت و  توجه ب ییفوین

از  زیا پر موحفه عج  شفنی به ترتیا  شانمل )   .می بنشد

 ریا رنرمندا  ز از اندظنر سپنسگ ارى از زیپر  ،ی خر  روش

 یاز از خاود راضا   زیپر  ،از امدینز خوا ى زیمجموعه، پر 

از  زیا پر ،   گاو  شیرنررنن  سادن  تیترب ازممننات  ،بود 

از  زیا پر  ،خاود  د ید ییاز اسدرنن زی پر ،ینیبرتر ب یخو

از بازرگ   زیا پر  ،ی ل ا  شیاز سادن  زیپر  ،ی ل  نستیر

 .می شود از غرور  زیپر و  دخو یشمرد  رنر ن

 ،قلاوب  فیتانح سومین باه به ترتیا  شانمل موحفاه  انی     

 اعدمندسانزی،  ،مشانررت  ،عاداحت محاوری   مدارا، تحمل و

 فیتانح وحفه پ یری می شود. ممسلوحیت   دایت سنزمننی و

پنهان   ، زی رچ د یدر بخش ییگوارابه ترتی  شنمل  قلوب

 لیت د ،از منّت گ ارى زیررد  اعمن  زشت  مفنرا ، پر 

در صاورت اخادالف     یو آشاد  یرقارار ب ،تیمیبه صم یبد

پنهن  داشدن عیوب  ، مفنرا  نیفورنرى به رنرمندا  نیب

 رمنادا  بان رن  ییعطو ت به  مفانرا  نارم خاو    ،رنرمندا 

 مدارا موحفه تحمل و می شود.  من نگى بن اخال، رنررنن 

تحمل سخنن  تناد رنرمنادا     ،گر دن از ص ر ینری شنمل

از نشد  از ریفر ررد ، پشیمن  نشاد   ، شند مجموعه ریز

موحفاه عاداحت    .شاود  یاز خش  ما  زیپر  وبخشش تغن ل 

برخورد قان   بان    ،شنمل ارزشینبى دقیقبه ترتی   یمحور

 ،رنررنان   یورزپرخاورد بان اساد داد    نم حجّات، تما، نخنئ

 عداحت ییبرپن ،ازظل  زی، پر  مفنرا  نتیبه شفن یدگیرس

باه  موحفه مشانررت   .شود یم حقبه  یداورو  یمدار حق

، مشاورت  راغا   ی ان  رویا گار دن از ن  مادد  شنملترتی  

اندقاند   ، نگنم رنجش  مفنرا  ییدحجو ، مفنرا  بن ررد 

عا ر   و یماازو  منا  بان مهربانن     ریدحجویى ازماد  ،یریپ 

 ریا ،قارار داد  رنرمنادا  ز   مجموعه، ری، تشفر از زیخوا 

 اساادق ن   از اراء ،مجموعااه بااه راانرى رااه دوساات دارنااد

شانمل  باه ترتیا     یموحفه اعدمندسانز  .شود ی مفنرا  م

راارد  حقااو،  ماان یاز پن زیااپر  ،از آزار رنررناان  زیااپر 

از  زیااپر  ،در مااورد گاازارش د نااده  قیااتحق ، مفاانرا 

 ،یامننات دار  ،به وعده  ن عملاتّهنم  گنهیقرارگر دن در جن

در  قیا تحق ،دور ررد  گمن  باد از خاود   ،ییازدورو زیپر 

از  زیا از ماده  رارد   مفانرا ، پر     زیپر  ،مورد گزارش

باه ترتیا     یسانزمنن  تیموحفاه  ادا   .شود یگمن  سوء م

ن  اس بر مفنرا   تی مفنرا ،  دا ن یشنمل حضور در م

 نییتا ،مشنررت  مفنرا  یسنمنند  ،حق مانر ه رنررنن 

و   مفانرا   یر دنر  ان  یبررس ،مجموعه ریز فیشرح وظن

 یریپا  تیموحفه مسلوح .شود ی مفنرا  م بررسى عملفرد

 تیدانساادن مساالوح ،یاحهاا آزمااو دانساادن  عهاادشاانمل 

 ،یشا یمر ت اند ،رنر  ر روز در  من  روز انجنم ت،یمسلوح

 از عجلاه و  زیپر ، ا دمنم تالش و ،در رنر یداز سس زیپر 

باه   یدگیرسا  تیامننات دانسادن مسالوح    ،شدنب در اماور 

 .شود یم ییدانش ا زاو   مفنرا  در اسرآ وقت یتقنضن

در پژو ش حنضر به ارزینبی وضایت موجود پرداخده شده 

است و مشخص شد ره ر  اری آموزشای از حیاث ابااند     

     قارار دارد. باه نظار    در وضاایت مطلاوبی    شننسانیی شاده  

می رسد ره سنزمن  آموزش و پرورش توانسده است تن حد 

قنبل توجهی به ر  ری آموزشای بپاردازد و در ایان راه از    

رویفرد اسالمی و دینی به نحاو مطلاوبی اسادفنده نمنیاد.     

ر  ری آموزشی در آموزش و پرورش بر اسن  سند تحو  

 نی دینی و قرآنی رآ  برآموزه بنیندین تدوین می شو ،و د

رید شده است . ین ده  نی حنصال از پاژو ش بان ین داه     تن
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بن  ن  مسو است. برای نمونه   نی حنصل از برخی پژو ش

(  مسویی دارد. 1396 مفنرا  ) پژو ش تنمجیر رینحی و

ایشن  در پژو شی سه مضامو   راگیار باه عناوا  ابااند      

 دانری  ر  ری سنزمننی شنمل اباند اعدقاندی، اخالقای و ر  

شااوحیخواه و  مفاانرا   .شننساانیی و ت یااین شااده اساات 

ادنااد رااه اساادفنده از ر  ااری مانااوی   ( نشاان  د2019)

ارتقاان و پاارورش ر دنر اانی   ساا  موزشاای در ماادار  آ

 ی  مر اات در بااین دانااش آمااوزا  ماای شااود.   اخدیاانر

( چناادین مایاانر را  1394نورمحماادی ونیااك ماااین )  

شننسنیی رردند ره شنمل داشادن عاداحت، علا  وآگان ی،     

 ایت، ر ق و ، قنبن  نو  برننمه ریزیحسن تدبیر، آشننیی 

قاننو  منادی، داشادن     شرح صدرو ،مدارا، نشن  و شندابی

قدرت تفهی ، جنذباه   ری ورایزنی، سخنو روحیه مشورت و

 او،، اعدادا  ومینناه     دا اه صاحی ،  رمانن رداری ازمان    و

در پژو شاای بااه  (2019) روآک مااك و الم اای روی ااود.

بررسی مسنحه ر  ری رلیدی در قر  بیست و یك بن توجه 

به نقش م    در مدار  انگلیس، ویلز و ایرحند پرداخداه  

اخالقیانت   اند و عنوا  رردند ره برای بهره برد  بیشدر از

 انی ما   ی تربیات     بنید ر  را  آینده مدار  بن دیدگنه

 شوند.

 نی اصلی سنزمن  د ناده احگاو از     ر یك از این مضمو 

 نی  رعی و عننصری جزئی تر تشفیل شده است  مضمو 

بار اسان     .ره گسدرش نظری نظنم را ممفان مای سانزد   

  نی پژو ش حنضر می توا  چند پیشنهند ارائاه داد: ین ده

درسی بن عنوا  ر  ری آموزشی اساالمی در واحاد نی   . 1

بارای دیان   . 2تدریس شاود.   درسی دانشگن ی گنجننده و

به ود روابط رنر ر  را  آموزشای، از   نفس و یتانح مداری،

ا راد رنرشنن  و خ ره بارای ساخنرانی در سانزمن  بهاره     

مجموعه خود را تدوین  ر  را  وظنیف زیر. 3 گر ده شود.

عهاده بگیرناد. بادین     خود مسلوحیت این رنر را بررنند و 

منظور می توانناد بان تشافیل جلسانت  و ان   فاری، از       

مسنیل آموزشی آگنه شده و شرح شغلی را بر اسان  آ  و  

 بن مشنررت اعضن تنظی  نمنیند.  

از جملااه نقطااه ضاااف  اانی پااژو ش حنضاار محاادودیت 

قان   جغرا ینیی آ  به شهر تهرا  بود.  مچنین از جملاه ن 

قوت پژو ش حنضر می تاوا  باه جانم  رانربردی و باروز      

 آموزشای  ر  اری   نی بود  موضوآ پژو ش یانی  موحفه

 .اسالم اشنره ررد دین  نیآموزه برم ننی
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   1400 ویژه ننمه، دوازد  سن                                                                                                                                                            
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 ی ان آموزه یم نن بر یآموزش یر  ر یموحفه  ن یو رت ه بند ینبیحنضر بن  دف ارز پژو ش چکیده:

داده  ان،   یروش جما  آور  ثیا و از ح یپژو ش از ححنظ  دف، رنربرد نی. ار تیاسالم انجنم پ  نید

 حدای دو غیار  مدار  مانونین و مدیرا  رلیهپژو ش  این در آمنری جنماۀ بود. یرم ی ن جزء پژو ش

بان اسادفنده از  رماو  راوررا  و      نمونه حج  بود. نفر 1050  ن مدشفل ازآ  تاداد ره بود تهرا  شهر

داده  ان باه دو    ینفر از آنهن اندخنب شادند. گاردآور   281 یچند مرحله ا یخوشه ا یریروش نمونه گ

ابازار ماورد    یینیا و پن یی. روار تیانجنم پ  سنخده محققپرسشننمه ی به صورت دانیو م یروش اسنند

. شاد  محنسا ه  ترری ای  پنینیی و ررون نخ آحفنی ضری   ریق از پنینیی شد. دییسنجش قرار گر ت و تن

 باود   پنیان  د ندهنشن  ره آمد دست به 7/0 بنالی پژو ش مدغیر نی  مه برای ضری  دو این مقندیر

و  یدییا تن یعنمل لیفنده از تحلشده، بن اسد یجم  آور یداده  ن لیو تحل هیتجز بود. گیریاندازه ابزار

پژو ش نشن   لیانجنم شد. ندن Lisrel-V8.8و  Spss-V23 یبن نرم ا زار ن ای تك نمونه یازمو  ت

 میاننگین  اخدالف ضری  بود  پنیین به توجه بن بوده است نیننگیبنالتر از م یاباند رم تیداد ره وضا

 نطاور ی.  م سدند میننگین از بنالتر رمی رنر طرواب و نفس تاند  مداری، دین اباند ره گفت توا  می

را به خاود   تیاوحو نیبنالتر یتاند  نفس و ارت ن  رنر ،ینمداریاباند د  ی ن نشن  داد ره به ترت ن دهی

 .است مداری دین باد آموزشی، در ر  ری باد ترین مه  و اوحین رهاخدصنص دادند 

 

 .اسالم نید ی نآموزه ،یآموزش یر  ر ،ینفس، عداحت محور  یتند کلیدی: واژگان

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 


