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 چکیده
ار سنجی و اعتب مطلوب یارائه الگو، یتو ترب یمدر تعل یمحبت و مهرورز یمبان یینتبهدف این پژوهش 

از دو رویکرد کیفی ، در اجرای این پژوهشید. اجرا گرد 8993-91. این پژوهش در سال تحصیلی بودآن 
هدف کاربردی ولی از نظر نحوه از نظر  پژوهش. این و کمی در دو مرحله پیاپی استفاده گردیده است

جامعه آماری در بخش  .بودهای ترکیبی اکتشافی های پژوهش با طرحها از انواع روشگردآوری داده
تعلیم و  نفر ازخبرگان حوزه 91تربیت است که بامصاحبه با کیفی شامل کلیه خبرگان حوزه تعلیم و 

های استان خوزستان از طریق نمونه گیری هدفمند به اشباع نظری رسید و در بخش کمی تربیت دانشگاه
مورگان  -نفر بودند و با توجه به استفاده از جدول کرجسی 441کلیه اساتید دانشگاه فرهنگیان به تعداد 

نفر تعیین گردید. دربخش کیفی پژوهش از مصاحبه نیمه ساختار یافته و در  081اد به تعد، حجم نمونه
تفاده شد. اس، قرارگرفتهید تائبخش کمی پرسشنامه محقق ساخته که روایی صوری و محتوایی آن مورد 

ها کمی از محوری و انتخابی( و جهت تحلیل داده، )بازکدگذاری کیفی از روش  هایدادهجهت تحلیل 
گوی های الهای پژوهش مؤلفهیافته بر اساسییدی استفاده گردید. تأتحلیل عاملی با رویکرد روش 

، شناسیعهجام، شناسیزیست، شناسیارزش، شناسیمعرفت، شناسیانسان، شناسیمطلوب در ابعاد هستی
ی مطلوب مؤلفه اصلی استخراج گردید. الگو 1.این ابعاد  بر اساسو دینی ارائه گردید.  شناسیروان

نتایج اجرای تحلیل عاملی تاییدی نشان داد ضرائب بارهای عاملی استخراج طراحی و اعتبار سنجی شد. 
گر . به عبارت دیبوده استهای کلیدی از انسجام الزم و کافی برخوردار شده برای تبیین عوامل مؤلفه

بارهای عاملی مناسب شناخته شده ها و به عنوان گویه گانه 1.نتایج ضرایب ویژه نشان داد که همه مواد 
ها شیوه رینبهت از توان گفت یکییمکه ، تواند محبت و مهرورزی در تعلیم و تربیت را تبیین نمایدو می

 است. محبت از استفاده تعلیم و تربیت در

 یمحبت و مهرورز، یتو ترب یمتعل، مطلوب یالگو کلیدی: هایواژه
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 مقدمه
 اسبراسها وملت کشورها، های مشترک جوامع انسانی استغهدغد ازجملهتعلیم و تربیت 

واین تفاوت  کنندتربیتی خودراتعریف می مقاصد، طرزفکر ومکتب فلسفی وسیاسی خود
 آنچه (.0184، 8و همکاران جونز) انجامددرسبک و روش به تفاوت دراهداف تربیتی می

، ای اجتماعی درابعاد وسیعنیازه باید، تربیتی یهامهم است این است که درتعیین هدف
ت اجتماعی درتحوال کنندهییننقش تع یتچون قرار است تعلیم و ترب، در نظر گرفته شود

ماعی اجت نیازهای، اهداف تربیتی تعلیم و تربیت در (.8994، ساکی و موسوی) باشدداشته 
 دافاه مبنای، اصل واینشودمی درنظرگرفته، باتوجه به تغییر وتحوالت هرعصر و زمان

، عتیشوند. )شری تربیت، خواهندکرد زندگی که بازمانی متناسب نسلی تا گیردمیقرار
 از ستفادها تعلیم و تربیت ها درشیوه بهترین از (. برای تحقق اهداف تربیتی یکی8994
و  است شدهنهینهادمحبت و مهرورزی  هیبر پااست. ذهن پاک و شفاف متربی  محبت

 ،و از مفاهیمی چون محبت و مهرورزی با توجه به مشاهداتهای ذهنی و فکری ابرداشت
( 8911) زادهحسن( و 8998. شجاری )استهای کالسی مطالعات و آموخته

یی به بررسی ابعاد مختلف روش تربیتی محبت در تعلیم و تربیت اسالمی هاپژوهشدر
طرح ( نیز درپژوهش خودم8991) و همکاران خواجه پور فیروزآبادی. اندپرداخته

است و اولیای  بسیار شده دیتأککه درمکتب تربیتی اسالم به عامل تربیتی محبت دنکنیم
 پژوهشی درباره . درانددادهی بسیار گرفتند وآن را محور تربیت قرار هابهرهالهی از آن 

های بیآس نیترمهم( به این نتیجه رسیدند که از 8994) گورتی ونقش محبت حسین زاده 
و تحقیر افراد درهر شرایط دربرابر دیگران است  ضیتبع، ادیق بی مهریاجتماعی و مص

دشنام والقاب زشت ، تهمت، مالمت وسرزنش، ی چون استهزاء و تمسخرهاروشکه با 
توجه به احساسات ، تکریم شخصیت، وراهکارهایی همچون ابراز محبت ابدییمبروز 

 و روش باشد. از طرفی کاپالن راهی برای مقابله با این تواندیم، ودوری از تبعیض
 :مبتنی برمهربانی ومحبتبررسی آموزش  "نیز در پژوهشی باعنوان (.018) 0همکاران

ردند بیان ک "مهربانی در مدارسمبتنی بر آموزشی یهامدل مفهومی برای ارزیابی برنامه
. فزایندبی یادگیریندیبر فرآ مهربانی در مدرسه ممکن استمبتنی بر آموزشی  یهابرنامهکه 

 یدرسی مهم ول در تسلط بر ماده مهارت و اقتدارمربیان، پس در حوزه تعلیم و تربیت
دانش آموزان درخودشناسی و رضایتمندی از  هدف افزایش رشد کلیزیرا ، کافی نیست

                                                                                                                                        
1. Jones,A, et al. 2. Kaplan,D., et al. 
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، چند فرهنگی های جدید )به عنوان مثالانواع پدیده، . در مدارس امروزباشدمی زندگی
 کشد و معلمان باید با همکاری نه تنهابه چالش می مربیان را و غیره( کار، محرومیت

ی ها را بررسچگونگی رویارویی با این پدیده، دانش آموزان بلکه با پدر و مادر و جامعه
 برای در آموزش و پرورش و محبت های مبتنی بر عشقبکاربستن شیوهبنابراین . کنند

های ها و تجربهفعالیت از طریق دانش آموزانرسیدن  تحققبه  افزایش حس معنا و
، تیو ترب میتعل متخصصان(. بنابراین 8911، کاشفی) استضروری  هدفمند
ها ینهوزم بایدبه این مهم پرداخته، وپرورشآموزش انیومتصد شناسیروان، شناسیجامعه

را شناسایی ، درمحبت و مهرورزی و همچنین مصادیق بی مهری رگذاریتأثو عواملی 
 عملی ارائه دهندتاباارتقاء کیفیت راهکارهایی، ها ومحتوای آموزشیبرنامه نموده ودر

(. مروری اجمالی بر 8911، زادهحسن) باشدنامطلوب  تیوضع نیا یپاسخگو، یآموزش
تحقیق جامعی که به بررسی مبانی محبت و  تاکنونکه ، تحقیقات پیشین نشان داد

ت به با عنای، الگوی آن ارائهیم و تربیت و مهرورزی با توجه به ابعاد و مؤلفه آن در تعل
مطالعاتی  ألخاست. لذا در این تحقیق با توجه به این  نشدهانجام، بپردازد، اسناد باالدستی

هیالت فراهم شدن تس منظوربهو با در نظر داشتن اهمیت این موضوع در تعلیم و تربیت و 
سی و به برر، کلیه ابعاد زندگی الزم در دستیابی به رشد هماهنگ و متعادل متربیان در

ی است. اهمیت موضوع متولیان آموزش شدهپرداختهتبیین این مبانی در تعلیم و تربیت 
ی مهم نظام هاهینمایکی از  عنوانبهکه این مهم را  داردیممحبت و مهرورزی را بر آن 

ین را بر اقرار دهند. بنابراین در این پژوهش محقق هم خود  موردتوجهتعلیم و تربیت 
که به این پرسش پاسخ دهدکه مبانی محبت ومهرورزی در تعلیم و ، نکته مصروف نموده

 ارائه کرد؟ توانیمتربیت چیست؟ وچه الگوی مطلوبی برای آن 

 روش
ها ازانواع نحوه گردآوری داده ازنظرهدف کاربردی و ازنظر، روش پژوهش کمی وکیفی

ته افی است که به شیوه استقرایی صورت گرفهای ترکیبی اکتشهای تحقیق با طرحروش
است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل کلیه خبرگان حوزه تعلیم و تربیت است که 

های استان خوزستان به اشباع تعلیم و تربیت دانشگاه نفر ازخبرگان حوزه 91بامصاحبه با 
 441 به تعدادو در بخش کمی جامعه شامل کلیه اساتیددانشگاه فرهنگیان ، نظری رسید

داد به تع، مورگان حجم نمونه -که با استفاده از جدول بر آورد نمونه کرجسی استنفر 
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درابتدا ، تهیافساختارنفر تعیین گردید. که در بخش کیفی برای انجام مصاحبه نیمه  081
است.  شدهمانجاگیری به شیوه قضاوتی یاهدفمند وسپس به روش گلوله برفی روش نمونه
گیری تصادفی از روش نمونه، جهت انجام تحلیل عاملی تأییدی، کمی و در بخش

یاز از مطالعات موردنگردآوری اطالعات  منظوربه ی استفاده گردید.اچندمرحله
مایشی روش پی، جدیدترین منابع علمی واسناد و مدارک باالدستی() واسنادیی اکتابخانه

مورد بود که روایی و  4مصاحبه  سؤاالت نیمه ساختاریافته استفاده شد. و انجام مصاحبه
و میزان توافق نظر  8و فرمول اسکات پایایی آنها با استفاده از نظرات متخصصان

 ،های الگوی مطلوببرای پاالیش و نهایی کردن مولفه ( محاسبه شد.%90متخصصان )
قق مح پرسشنامه»محبت و مهرورزی در تعلیم و تربیت با استفاده از روش پیمایشی از 

و انجام تحلیل عاملی تأییدی در راستای اجماع نظر مشارکت کنندگان « پاسخ بسته ساخته
ارای د . ابزار پرسشنامه براساس نظر متخصصان حوزه تخصصی تهیه شد کهاستفاده گردید

 کرونباخضریب آلفای ، Spss 23نرم افزار بود. برای محاسبه پایایی پرسشنامه با  سؤال 1.
محقق  ،بین و سازهیشپصوری و ، برای حصول اطمینان ازروایی محتوا آمد. بدست 1/ 93

دربخش داده  هادادهوتحلیل یهتجزگرفته شد. در مرحله اول برای یشپچندراهبرد رادر
مرحله  رد است. شدهاستفاده، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی، بنیاد ازکدگذاری باز

تقریباً مشابه روش کدگذاری ، هااز مصاحبه آمدهتدسبههای وتحلیل دادهیهتجزدوم برای 
بنیاد استفاده شد. درمرحله سوم ازتحلیل عاملی -ها از تئوری زمینهی دادهبندمقولهو 
ی از انجام تحلیل عامل قبل استفاده شد. کنندگانمشارکتییدی درراستای اجماع نظرتأ

رای تحلیل ها برسی مناسب بودن دادهها اطمینان کردلذا در ابتدا به بربایستی ازکفایت داده
 9وآزمون بارتلت 0KMOاست؛ که برای این کار ازشاخص  شدهپرداختهعاملی 
 است. شدهاستفاده

 مشخصات جمعیت شناختی در بخش کیفی 1 جدول

 جنسیت
مدرک 
 تحصیلی

 سابقه وابستگی

دکتری  مرد 81
 تخصصی

، ورن دانشگاه پیام، دانشگاه آزاد اسالمی، دانشگاه دولتی
 دانشگاه فرهنگیان

 09تا  88
 زن 81 سال

                                                                                                                                        
1. Scott 
2. Kaiser-Mayer-Olkin 

3. Bartlett 
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 توزیع فراوانی متغیرهای جمعیت شناختی مربوط به مشارکت کنندگان 2جدول 

 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی سطوح متغیر ردیف

 جنسیت 8
 1./1 1./1 803 مرد
 1/811 1/99 19 زن

  1/811 081 جمع

 تحصیالت 0
 1/19 1/19 801 فوق لیسانس

 1/811 1/41 11 دکتری
 081 1/811  

 سابقه کار 9

 .0/8 .0/8 94 سال 81زیر 
 1/19 93/. 39 سال 01تا  88

 1/811 .0/4 93 سال 08بیش از 
  1/811 081 مجموع

 مرتبه علمی 4

 1/09 1/09 0. مربی
 9/99 9./1 894 استاد یار
 8/91 1/4 81 دانشیار

 1/811 9/8 4 ستاد تماما
  1/811 081 مجموع

 هایافته
چارچوب کلی الگوی محبت ، سؤاالتجهت پاسخ به  در راستای هدف پژوهش و
ازاسناد و متون مربوطه واز ، های کیفیریزی شد. دادهیپومهرورزی درتعلیم و تربیت 

د نظریه داده فرآینبا رویکردی مبتنی بر  و یافته گردآوری شدساختارطریق مصاحبه نیمه 
ارائه  مؤلفه 1.مبنا و  1، بعد 9تحلیل و کدگذاری شد و الگوی اولیه پژوهش در ، بنیاد

تی های باالدسمتون و استراتژی، شد. الگوی مطلوب محبت و مهرورزی متناسب با اسناد
 در الگوی پژوهش تحقیق، و در راستای تحقق مطلوب رسالت و اهداف تعلیم و تربیت

 آمده است. 8در جدول 
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 و مبانی الگوی مطلوب محبت و مهرورزی در تعلیم و تربیت ابعاد .3جدول 

 موضوع ابعاد مبانی
 شناسیهستی

 فلسفی

ارائه الگوی مطلوب 
محبت و مهرورزی در 

 تعلیم و تربیت

 شناسیانسان
 شناسیمعرفت
 شناسیارزش
   شناسیزیست

 شناسیجامعه
  علمی

  شناسیروان

  دینی دینی

ها و مؤلفه، الگوی مطلوب محبت و مهرورزی در تعلیم و تربیت دارای چه ابعاد
 هایی است؟ویژگی

 های اصلیهای پژوهش در هر یک از عامل. بار عاملی هر یک از مؤلفه4جدول 

 هامؤلفه مبنا
بار  بیضرا

 یعامل

 شناسیهستی

مبدأ و منشأ  نعنوابهضرورت پرداختن به ربوبیت خداوند متعال 
 هستی و محبت

.9/1 

حیات طیبه و دستیابی  مراتببهدستیابی ، هدف و غایت تربیت
 زندگی تیغابه

.4/1 

 1/1. هستی و کائنات، ضرورت یادگیری عشق و محبت به خالق

و  در سایه محبت، خداوند متعال، استحکام رابطه انسان با مبدأ هستی
 مهرورزی

10/1 

های خالق هستی به عاطفه برانگیزی و به توصیهضرورت پرداختن 
 طرح دوستی بندگان با یکدیگر

31/1 

 شناسیانسان

 11/1 در نظر گرفتن نیاز محبت و محبوب شدن

های درونی فطری و استعدادهای طبیعی آدمی و با گرایش برهیتک
 اختیار و اراده، استفاده از نیروی عقل

.1/1 

ی پیوسته هویت و تعالی در تکوین مهرورزی محبت و نیآفرنقش
 خانوادگی و اجتماعی، آدمی در ابعاد فردی

.8/1 

 11/1 و تعدیل حب ذات انسانی گراجمعهای توجه به فعالیت
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 هامؤلفه مبنا
بار  بیضرا

 یعامل

 1/.3 تربیت عاطفی ازجملهضرورت پرداختن به انواع تربیت 

 19/1 های یادگیری و مدیریت عاطفیضرورت

 شناسیمعرفت

و  و منشور محبت، جهت بینش و گرایش درونیدستیابی به معرفت 
 معرفت

98/1 

 90/1 ضرورت استفاده از توان عاطفی در فرایند آموزشی

یی شناختی و توجه به منابع و ابزار مختلف برای رسیدن به گراکثرت
 معرفت و محبت

19/1 

عقالنی و ، هویت جامع و منسجم معرفت و توأمان بودن ابعاد وحیانی
 عاطفی

91/1 

 هاآنی زیآمرنگطراحی تصاویر کتب و ، محتوای کتب آموزشی
 جهت القای حس آرامش و دوستی و مهرورزی

.1/1 

اختیاری با توجه به استعداد  صورتبهانتخاب برخی واحدهای درسی 
 ی دانش آموزانهایمندعالقهو 

.4/1 

 وپرداختن به برخی مواد درسی نظیر هنرهای تجسمی و موسیقی و... 
 در بروز عواطف انسانی و تلطیف روحیه هاآنی نیآفرنقش

31/1 

 شناسیارزش

های مبتنی و سازگار با دین معیار اسالمی و ارزش نظامبهپرداختن 
 اسالم و توجه به محبت و مهرورزی

.3./1 

انتخاب و التزام آگاهانه و آزادانه نظام معیار مناسب با دین اسالم و 
 ورزیتوجه به محبت و مهر

31/1 

های قرآن کریم در باب محبت و مهرورزی و نقش معنوی و آموزه
ای و تربیتی پیامبر اکرم )ص( و معصومین )ع( برای تحقق اسوه

 جامعه عدل جهانی
18/1 

 33/1 هاارزشپرورش عواطف انسانی و مدیریت آن بر اساس 

ب لم و ادپرورش اخالقیات و استفاده از متون ادبی و اشعار بزرگان ع
 با محوریت محبت و مهرورزی در محتوای آموزشی

.1/1 

 33/1 های درسیگرایش انسان به هنر و زیبایی و لحاظ کردن آن در برنامه

های بروز تخیل و ی و ارائه فرصتشناسییبایزپرورش و تربیت 
 خالقیت و توجه به محبت و مهرورزی

34/1 

دادن عشق و محبت و  کاربرد و پرورش حواس بصری جهت نمایش
 تبادل مفاهیم و درک پیرامون، احساسات

38/1 
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 هامؤلفه مبنا
بار  بیضرا

 یعامل

های جذاب هنری و نمادسازی جهت ایجاد حس آرامش کاربرد قالب
 و دوستی و مهرورزی

19/1 

 شناسیزیست

ها و یکسانی چارچوب و ثبات نیازهای زیستی در تمامی انسان
 های اولیهمسئولین مدارس در تأمین این نیاز زیآممحبتالتفات 

39/1 

شناخت و تعدیل نیازهای زیستی و فیزیولوژیکی بدن انسان با ایجاد 
 انگیزه درونی و افزایش توان عاطفی مهرورزی

31/1 

ی و شناختستیزهای ژنتیکی و انسانی بر ویژگی ارادهنقش 
 ارادهو  معرفتی ازینشیپ عنوانبهتأثیرگذاری مثبت محبت و مهرورزی 
 انسانی

1./1 

تأثیر و ضرورت استفاده از توان عاطفی و محبت و صمیمیت در 
 های فیزیکی و زیستیخودباوری و فائق آمدن بر محدودیت

11/1 

نظیر ) بدنی فیزیولوژیکی هاکنندهمیتنظنقش و تأثیر محبت بر 
 هورمون سروتونین( و در پی آن تعادل عملکرد بدن

33/1 

ترل امیال جنسی و توجه به های صحیح کنضرورت پرداختن به راه
یکی از اهداف ارضای  عنوانبهایجاد محبت و پیوند عاطفی زوجین 
 جنسی

.14/1 

 شناسیجامعه

پرداختن به جامعه استوار بر روی نمودن و حب به خدا در حالت 
 تسلیم و رضا

.4/1 

، معرفت، های انسانی و اخالقیروابط اجتماعی معطوف به ارزش
 یا انتفاعی زیآمخشونتخدا و عاری از ارتباطات محبت و اطاعت از 

34/1 

گیری مشارکتی و همدالنه هایی برای تصمیمایجاد فرصت
 آموزاندانش

31/1 

ی زندگی اجتماعی و بسر بردن با هامهارتافزایش توان فراگیری 
 حس مهرورزی و اهمیت پیوندهای اجتماعی باوجوددیگران 

.1/1 

 13/1 و تعامل بین فردی ضرورت برقراری ارتباط

ادراک موقعیت و ، پرورش احساسات مثبت و عواطف مشترک
 ی شکوفایی خود و دیگران با گفتمانمندعالقه

.11/1 

 39/1 هایی برای مهرورزی و همدلی با دیگرانایجاد فرصت

 شناسیروان
های درونی و خودجوش که منشأ بروز محبت و پرداختن به انگیزش

 مهرورزی
13/1 



 933 ... مهرورزی و محبت مطلوب الگوی اعتباریابی و تدوین 

 هامؤلفه مبنا
بار  بیضرا

 یعامل

ی ارتباطی و هامهارتهای کاربردی عاطفی در ی روشریکارگبه
 های تدریس و آموزشروش

14/1 

ی ریکارگبهپرورش و مدیریت هوش درون فردی در جهت رشد و 
 عواطف

10/1 

 14/1 و جهت دادن منطقی به رفتارهای عاطفی اعتدالبهنیل ، آموزش

 39/1 وانی برای سالمت جسم و رنگرجامعها برنامه

 39/1 تقویت هوش فکورانه

 11/1. ی برانگیزاننده هوش عاطفی و هیجانیجوسازمانمحیط و 

 1/.1 توجه به معماری و ساختار هندسی مدارس

نقش فضای فیزیکی کالس درسی و... در تلطیف عواطف و 
 احساسات و روحیه افراد

91/1 

عواطف و  ها جهت تلطیفوجود فضای سبز و نمادها و المان
 احساسات و روحیه افراد

38/1 

 دینی

ها و محتوای آموزشی با های انسانی و دینی در برنامهتوجه به ارزش
 مفاهیم مهرورزی و رأفت اسالمی

10/1 

آموزشی و عامل بودن به  انیمتصدهای شخصیتی و اخالقی ویژگی
 محبت و حسن خلق، احکام شریعت

33/1 

نمودهایی  ارائههای مذهبی و ملی در قپرداختن به الگوها و سرمش
 عینی و شاخص از محبت و مهرورزی

33/1 

دین در رابطه با  موردنظری گراجمعپرداختن و توجه به اهداف 
 مراعات و مهرورزی با همنوع و طبیعت پیرامون

13/1 

پیروی از عقل و شریعت در تعدیل و جهت دادن به عواطف انسانی 
 و رعایت حدود شرعی

19/1 

 10/1 های رأفت انگیز و آموزنده کتب آسمانیها و داستاناستفاده از تمثیل

مراقبه و ، های دینی مانند انذار و بشارتهای عملی آموزهتوصیه
 محاسبه در اشاعه عمل مهرورزانه

18/1 

های یکی از عرصه عنوانبهپرداختن به محبت و عالقه به فرزند 
 امتحان الهی در منطق قرآن

14/1 

 14/1 موعظه و جدال احسن

 39/1 تأثیر نیایش و دعا در تلطیف عواطف انسانی

  مؤلفه 1. مجموع
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که  دادنشان  4در جدول  یدییتأی آمده ناشی از اجرای تحلیل عاملدستنتیجه به
انی های کلیدی مربوط به مبعوامل مؤلفهشده برای تبیین بارهای عاملی استخراج بیضرا

 اند.برخوردار بوده ز انسجام الزم و کافیت و مهرورزی ادینی محب

 است لتبارتو آزمون   KMO. خروجی آزمون5جدول 

KMO 118/1 مقدار 

 آزمون بارتلت

 1/84034 کای اسکوئر

 8331 یآزاددرجه 

 118/1 یداریمعنسطح 

ون همچنین آزم و 118/1( برابر KMOاندازه کفایت نمونه ) 1 جدولمطابق اطالعات 
که  آمدهدستبه 118/1 برابر با( در تحلیل عاملی Bartlettمعناداری کرویت نمونه )

بر اساس آماره  ( لذا>11/1p. )استها برای انجام تحلیل عاملی کفایت نمونه دهندهنشان
حاصله برای تمامی عوامل  مقدار آماری آزمون کای اسکوئر Bartlett's Testآزمون 
( معنادار >11/1Pجدول بحرانی است و همچنین در سطح ) تر از کای اسکوئربزرگ

اکتورها ف که ماتریس همبستگی افتیتوان به این نتیجه دستاست بنابرشواهد فوق می
 (>11/1Pبرای انجام تحلیل عاملی مناسب است. )

 تربیت و تعلیم در مهرورزی و های محبتبرای مولفه جزئیات واریانس کل .6جدول 

 هامؤلفه

 ویژه ضرایب
 حاصلهمجموع مجذورات 

 استخراجی()

 کل
درصد 
 واریانس

درصد 
تراکمی 
 واریانس

 کل
درصد 
 واریانس

درصد 
تراکمی 
 واریانس

ضرورت پرداختن به ربوبیت 
مبدأ و منشأ  عنوانبهخداوند متعال 
 بخشیهست و عالقههستی و محبت 

 مطلق به مخلوقات

./01 4/94 4/94 ./01 4/94 4/94 

دستیابی ، تربیت هدف و غایت
حیات طیبه و دستیابی  مراتببه

 زندگی تیغابه
19/3 3/88 8/4. 19/3 3/88 8/4. 

ضرورت یادگیری عشق و محبت به 
 هستی و کائنات، خالق

4/1 8/9 0/11 4/1 8/9 0/11 



 939 ... مهرورزی و محبت مطلوب الگوی اعتباریابی و تدوین 

 هامؤلفه

 ویژه ضرایب
 حاصلهمجموع مجذورات 

 استخراجی()

 کل
درصد 
 واریانس

درصد 
تراکمی 
 واریانس

 کل
درصد 
 واریانس

درصد 
تراکمی 
 واریانس

 ،استحکام رابطه انسان با مبدأ هستی
در سایه محبت و ، خداوند متعال

 مهرورزی
98/9 1/1 3/.1 9/9 1/1 3/.1 

های ضرورت پرداختن به توصیه
خالق هستی به عاطفه برانگیزی و 

 طرح دوستی بندگان با یکدیگر
4/0 4/8 9/.4 4/0 ¼ 9/.4 

در نظر گرفتن نیاز محبت و محبوب 
شدن که جزء نیازهای اساسی انسان 

 .است
13/0 4/9 9/.1 13/0 4/9 9/.1 

های درونی فطری و گرایش برهیتک
بیعی آدمی و با استعدادهای ط

اختیار و ، استفاده از نیروی عقل
 اراده

1/8 1/0 9/31 1/8 1/0 9/31 

ی در مهرورزی محبت و نیآفرنقش
ی پیوسته هویت آدمی و تعالتکوین 

خانوادگی و ، در ابعاد فردی
اجتماعی با تالش شخصی و تأثر 

 اجتماعی

9/8 0/8 8/39 9/8 0/8 8/39 

 و گراجمعهای توجه به فعالیت
تعدیل حب ذات انسانی و پرهیز از 

 ییفردگرای و خودخواه
8/8 9/8 11/31 8/8 9/8 11/31 

ضرورت پرداختن به انواع تربیت 
تربیت عاطفی با در نظر  ازجمله

گرفتن نیازهای مختلف انسانی 
عواطف انسانی و عدم تک  ازجمله

 بعد نگری

11/8 3/8 1/3. 11/8 3/8 1/3. 

ریت های یادگیری و مدیضرورت
 عاطفی

9/1 ./8 4/31    

دستیابی به معرفت جهت بینش و 
و منشور محبت و ، گرایش درونی

ساز باور )ایمان( و زمینه، معرفت
9/1 1/8 1./11    
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 هامؤلفه

 ویژه ضرایب
 حاصلهمجموع مجذورات 

 استخراجی()

 کل
درصد 
 واریانس

درصد 
تراکمی 
 واریانس

 کل
درصد 
 واریانس

درصد 
تراکمی 
 واریانس

تصمیم معطوف به ) ارادهتکوین 
 عمل(

ضرورت استفاده از توان عاطفی در 
 فرایند آموزشی

1/1 4/8 1/18    

یی شناختی و توجه به گراکثرت
منابع و ابزار مختلف برای رسیدن به 

 معرفت و محبت
3/1 0/8 3/10    

هویت جامع و منسجم معرفت و 
 عقالنی و، توأمان بودن ابعاد وحیانی

 عاطفی
./1 8/8 9/19    

طراحی ، محتوای کتب آموزشی
 هاآنی زیآمرنگتصاویر کتب و 

جهت القای حس آرامش و دوستی 
 و مهرورزی

./1 13/8 10/11    

انتخاب برخی واحدهای درسی 
اختیاری با توجه به  صورتبه

ی دانش هایمندعالقهاستعداد و 
 آموزان

./1 99/1 18/1.    

پرداختن به برخی مواد درسی نظیر 
هنرهای تجسمی و موسیقی و... و 

در بروز عواطف  هاآنی نیآفرنقش
 انسانی و تلطیف روحیه

1/1 9/1 9/1.    

عیار اسالمی و م نظامبهپرداختن 
های مبتنی و سازگار با دین ارزش

 اسالم و توجه به محبت و مهرورزی
1/1 9/1 9/13    

انتخاب و التزام آگاهانه و آزادانه 
نظام معیار مناسب با دین اسالم و 

 عنوانبهتوجه به محبت و مهرورزی 
 انسانی واردهمعرفتی  ازینشیپ

4/1 1/1 3/11    

در باب محبت  های قرآن کریمآموزه
و مهرورزی و نقش معنوی و 

4/1 3/1 1/19    



 935 ... مهرورزی و محبت مطلوب الگوی اعتباریابی و تدوین 

 هامؤلفه

 ویژه ضرایب
 حاصلهمجموع مجذورات 

 استخراجی()

 کل
درصد 
 واریانس

درصد 
تراکمی 
 واریانس

 کل
درصد 
 واریانس

درصد 
تراکمی 
 واریانس

ای و تربیتی پیامبر اکرم )ص( و اسوه
معصومین )ع( برای تحقق جامعه 

 عدل جهانی
پرورش عواطف انسانی و مدیریت 

 هاارزشآن بر اساس 
4/1 3/1 0/91    

پرورش اخالقیات و استفاده از متون 
 ادبی و اشعار بزرگان علم و ادب با
محوریت محبت و مهرورزی در 

 محتوای آموزشی

4/1 3/1 9/91    

گرایش انسان به هنر و زیبایی و 
های درسی لحاظ کردن آن در برنامه

، مظاهر هنری کهنیاو توجه به 
مرهون گرایش درونی انسان به این 

ترین امور و محبت و مهرورزی مهم
 واسطه برقراری رابطه

4/1 ./1 1/98    

و  یشناسییبایزربیت پرورش و ت
های بروز تخیل و ارائه فرصت

خالقیت و توجه به محبت و 
 معرفتی ازینشیپ عنوانبهمهرورزی 

و تأثیرگذار مثبت در خلق آثار 
، نقاشی، هنری در قالب موسیقی

 شعر و ادبیات، معماری

9/1 1/1 8/90    

 بصریکاربرد و پرورش حواس 
( اهامیپاستفاده از ابزار بصری در )

جهت نمایش دادن عشق و محبت و 
تبادل مفاهیم و درک ، احساسات

 پیرامون

9/1 1/1 3/90    

های جذاب هنری و کاربرد قالب
استفاده از نمادها و ) نمادسازی

های عاطفی( جهت ایجاد استعاره
 حس آرامش و دوستی و مهرورزی

9/1 1/1 0/99    
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 هامؤلفه

 ویژه ضرایب
 حاصلهمجموع مجذورات 

 استخراجی()

 کل
درصد 
 واریانس

درصد 
تراکمی 
 واریانس

 کل
درصد 
 واریانس

درصد 
تراکمی 
 واریانس

یکسانی چارچوب و ثبات نیازهای 
ها و التفات می انسانزیستی در تما

مسئولین مدارس در  زیآممحبت
 تأمین این نیازهای اولیه

9/1 1/1 3/99    

شناخت و تعدیل نیازهای زیستی و 
فیزیولوژیکی بدن انسان با ایجاد 

انگیزه درونی و افزایش توان عاطفی 
 مهرورزی

9/1 1/1 0/94    

های انسانی بر ویژگی ارادهنقش 
ی و تشناخستیزژنتیکی و 

تأثیرگذاری مثبت محبت و 
 معرفتی ازینشیپ عنوانبهمهرورزی 

 انسانی ارادهو 

0/1 4/1 ./94    

تأثیر و ضرورت استفاده از توان 
عاطفی و محبت و صمیمیت در 

خودباوری و فائق آمدن بر 
 های فیزیکی و زیستیمحدودیت

0/1 4/1 11/91    

نقش و تأثیر محبت بر 
 دنبیولوژیکی ی فیزهاکنندهمیتنظ

نظیر هورمون سروتونین( و در پی )
 آن تعادل عملکرد بدن

0/1 4/1 1/91    

های صحیح ضرورت پرداختن به راه
کنترل امیال جنسی و توجه به ایجاد 

محبت و پیوند عاطفی زوجین 
یکی از اهداف ارضای  عنوانبه

 جنسی

0/1 9/1 3/91    

پرداختن به جامعه استوار بر روی 
و حب به خدا در حالت نمودن 

 تسلیم و رضا
0/1 9/1 8/9.    

روابط اجتماعی معطوف به 
، های انسانی و اخالقیارزش

0/1 9/1 4/9.    
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 هامؤلفه

 ویژه ضرایب
 حاصلهمجموع مجذورات 

 استخراجی()

 کل
درصد 
 واریانس

درصد 
تراکمی 
 واریانس

 کل
درصد 
 واریانس

درصد 
تراکمی 
 واریانس

محبت و اطاعت از خدا و ، معرفت
 زیآمخشونتعاری از ارتباطات 

هایی برای ایجاد فرصت
گیری مشارکتی و همدالنه تصمیم

د ها برای ایجادانش آموزان در برنامه
 ی و الفت دربستگدل، حس رضایت

 محیط یادگیری

0/1 9/1 3/9.    

ی هامهارتافزایش توان فراگیری 
زندگی اجتماعی و بسر بردن با 

 حس مهرورزی باوجوددیگران 
0/1 9/1 13/93    

ضرورت برقراری ارتباط و تعامل 
 بین فردی

0/1 0/1 9/93    

پرورش احساسات مثبت و عواطف 
 مشترک

8/1 0/1 1/93    

هایی برای مهرورزی و ایجاد فرصت
 همدلی با دیگران

8/1 0/1 1/93    

های درونی و پرداختن به انگیزش
خودجوش که منشأ بروز محبت و 

 مهرورزی
8/1 0/1 91    

های کاربردی ی روشریکارگبه
ی ارتباطی و هامهارتعاطفی در 

 های تدریس و آموزشروش
8/1 0/1 0/91    

و مدیریت هوش درون پرورش 
ی ریکارگبهفردی در جهت رشد و 

 عواطف
8/1 8/1 4/91    

و جهت دادن  اعتدالبهنیل ، آموزش
 منطقی به رفتارهای عاطفی

8/1 8/1 1/91    

ی برای سالمت نگرجامعها برنامه
جسم و روان در جهت افزایش 

رفتارهای انسانی مطلوب و 
 مهرورزی

8/1 8/1 3/91    
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 هامؤلفه

 ویژه ضرایب
 حاصلهمجموع مجذورات 

 استخراجی()

 کل
درصد 
 واریانس

درصد 
تراکمی 
 واریانس

 کل
درصد 
 واریانس

درصد 
تراکمی 
 واریانس

    9/91 8/1 8/1 ش فکورانهتقویت هو

ی برانگیزاننده جوسازمانمحیط و 
 هوش عاطفی و هیجانی

8/1 8/1 99    

توجه به معماری و ساختار هندسی 
 هاپوشکف، درب ورودی، مدارس

و... جهت تلطیف عواطف و 
 احساسات و روحیه افراد

8/1 8/1 8/99    

نقش فضای فیزیکی کالس درسی و 
، ندلیچیدمان ص، راهروها
ی و... در زیآمرنگ نورپردازی

تلطیف عواطف و احساسات و 
 روحیه افراد

8/1 8/1 0/99    

هایی وجود فضای سبز و ارائه جلوه
آبشار و چشمه و گل و ) طبیعتاز 

ها جهت گیاه( و نمادها و المان
تلطیف عواطف و احساسات و 

 روحیه افراد

./1 8/1 9/99    

و دینی های انسانی توجه به ارزش
ها و محتوای آموزشی با در برنامه

 مفاهیم مهرورزی و رأفت اسالمی
1/1 8/1 4/99    

های شخصیتی و اخالقی ویژگی
آموزشی و عامل بودن به  انیمتصد

محبت و حسن ، احکام شریعت
 خلق

1/1 8/1 1/99    

های پرداختن به الگوها و سرمشق
نمودهایی  ارائهمذهبی و ملی در 

ص از محبت و عینی و شاخ
 مهرورزی

1/1 8/1 ./99    

پرداختن و توجه به اهداف 
دین در رابطه با  موردنظری گراجمع

1/1 8/1 3/99    
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 هامؤلفه

 ویژه ضرایب
 حاصلهمجموع مجذورات 

 استخراجی()

 کل
درصد 
 واریانس

درصد 
تراکمی 
 واریانس

 کل
درصد 
 واریانس

درصد 
تراکمی 
 واریانس

مراعات و مهرورزی با همنوع و 
 طبیعت پیرامون

پیروی از عقل و شریعت در تعدیل 
و جهت دادن به عواطف انسانی و 

 رعایت حدود شرعی
9/1 8/1 3/99    

های ها و داستانتمثیلاستفاده از 
 رأفت انگیز و آموزنده کتب آسمانی

9/1 11/1 1/99    

های دینی های عملی آموزهتوصیه
مراقبه و ، مانند انذار و بشارت

محاسبه و...)احادیث و روایات و...( 
 در اشاعه عمل مهرورزانه

9/1 11/1 1/99    

پرداختن به محبت و عالقه به فرزند 
های امتحان عرصهیکی از  عنوانبه

 الهی در منطق قرآن
9/1 11/1 9/99    

همراهی و ) احسنموعظه و جدال 
 همدلی با فراگیر(

0/1 11/1 9/99    

تأثیر نیایش و دعا در تلطیف 
 عواطف انسانی

8/1 11/1 811    

 مؤلفه 1. مجموع

 نتایج
د باشنع قادر میدرمجمو، هاحاکی از آن است که ضرایب ویژه مربوط به مؤلفه .جدول  

ین یرا تبمحبت و مهرورزی در تعلیم و تربیت صورت کامل و صد درصد واریانس به
 نمایند.
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 الگوی مطلوب محبت و مهرورزی در تعلیم و تربیت .1 شکل
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 مهرورزی و محبت هایمؤلفهبرای  جزئیات واریانس کل .1نمودار 

 یریگجهینتبحث و 
ب محبت و مهرورزی در تعلیم و تربیت و مدارس هدف این پژوهش ارائه الگوی مطلو

و همچنین  وپرورشآموزشهای کلی نظام که اشاره شد در سیاست طورهمانایران بود؛ 
ریزان و یابی برنامهبرای دستدر سند و برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران 

ر مبنای ها بههای درسی و تربیتی به اهداف تفصیلی دورتولیدکنندگان محتوای برنامه
های است. لذا سازمان شدهاشاره، انیهای متربانتظارات و توانمندی، تمایالت، نیازها

بستر ، شدر این پژوه شدهارائهی الگوی ریکارگبهتوانند با متولی امر تعلیم و تربیت می
 دهآمملعبههای ها را در تعلیم و تربیت فراهم سازند. با بررسیسازی این سیاستپیاده

در وسع و توان محقق وبه لحاظ فقدان تحقیقات پیشین داخلی در ارتباط با ارائه الگوی 
امکان مقایسه نتایج پژوهش با تحقیقات ، محبت و مهرورزی در تعلیم و تربیت کشور

 ،ی مشابهی نظیر شعبانی چافجیریهاپژوهش حالنیدرعپیشین فراهم نگردید؛ ولی 
مناسب  ییالگو و جامع یجود طرحضرورت و ( ضمن8998) اجدادحسینی ، رخشنده نیا

 عنصر هس برهیتک با و ینیدهای آموزه از استفادهبا ، رانیا یمعنو و یماد شرفتیپ جهت
 شرفتیپ جهت مناسب ییالگو، یلیتحل یفیتوص روش با و یآزاد و محبت، علم یاساس

 نقش و قیعم ارتباط زا یحاکها یبررس کهاند نموده ارائه یاسالم رانیا یمعنو و یماد
ص مشخ جامعه شرفتیپ تحقق جهت یو آزاد محبت، علم عنصر سهجانبه همه و یاساس
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ی اهپژوهشاز  ترکامل موردنظرهای الگوی گردید. در این پژوهش ابعاد و مبانی و مؤلفه
 ( بود. زیرا بیشتر هدف ارائه الگوی.018) همکارانپژوهش کاپالن و ، خارجی مثل

پالن و کا موردنظرمدارس  در مهربانی بر مبتنی آموزشیهای ارزیابی برنامه برای مفهومی
 مبتنی برها برای ارزیابی آموزشهمکاران در پژوهش بوده است و طراحی این الگو 

چنین است. هم مورداستفاده قرارگرفته مدارس در در سبک سنتی و غیر سنتی مهربانی
ی نقش مهربانی و مراقبت در تمامی ( که به بررس0184) همکارانو جونز پژوهش 

و  روابط انسانی کنندهنگرانپرداختند و با اشاره به وضعیت  وپرورشآموزشهای بخش
 دانش آموزان فعالو  یادگیری مؤثرراه رسیدن به ، هایی که دراین زمینه وجود داردچالش

ژوهش ر این پد کهیدرصورتبا احترام و محبت دانستند.  توأمهای مشارکتی فعالیت، را
بسترسازی الزم برا اجرای و در جهت ، های انسانی عصر حاضرنیز با همین دغدغه چالش

به طراحی و ارائه مدل منسجم  سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی
از اسناد و ، کیفی هایدادهو کاملی از محبت و مهرورزی در تعلیم و تربیت پرداخت. 

، یادگردآوری و با توجه به نظریه داده بن یافتهز طریق مصاحبه نیمه ساختارمتون مربوط و ا
 علمی و دینی و، تحلیل و کدگذاری گردیده و الگو اولیه پژوهش در سه بعد فلسفی

 ارائه شد. مؤلفه 1.همچنین هشت مبنا و 

 مهوریج در تربیت فلسفه برگرفته از، درسی ملی مبانی و اصول حاکم بر برنامه
تحول  ایران؛ سند اسالمی جمهوری در عمومی و رسمی تربیت ایران؛ فلسفه میاسال

 مهمی هایداللت بر و است کلیات تخصصی کمیته مطالعات ووپرورش آموزش بنیادین
د. ورزتأکید می، درسی ملّی را شکل دهد های برنامهمؤلفه و عناصر بر حاکم نگرش که

، شناسی ارزش، معرفت شناسی، انسان شناسی، اسیمبانی هستی شن، در برنامه درسی ملی
خورد اما در الگو ارائه و دینی به چشم می شناسیروان، جامعه شناسی، زیست شناسی

تفکیک و دسته بندی مناسبی از آنها صورت گرفته است. در الگو ارائه شده در این ، شده
 استفاده عملیاتی و دسته بندی مناسبی از معیارهای محبت و مهرورزی و امکان، پژوهش

ردیده تر فراهم گدر تعلیم و تربیت بیشتر و دقیقکاربردی معیارهای محبت و مهرورزی 
دسته بندی چندانی صورت نگرفته است. در الگو ، است. اما در برنامه درسی ملی کشور

عدیل ت، هایی نظیر مدیریت پیوندهای اجتماعی و عاطفیمولفه، ارائه شده در این پژوهش
رون مدیریت هوش د، های زیستی و فیزیولوژیکی با انگیزش درونی و توان عاطفینیاز

تقویت هوش فکورانه لحاظ شده است و ، فردی در جهت رشد عواطف انسانی



 919 ... مهرورزی و محبت مطلوب الگوی اعتباریابی و تدوین 

های شخصیتی و اخالقی دست اندرکاران امر آموزش و پرورش بصورت ویژگی
مستقیم  آموزش رفتن. این الگو با در نظر گتر و تاثیرگذارتر معرفی شده استبرجسته

هم به صورت یک راهکار ارتقای سالمت روانی و هم ابزاری  تواندمی، مهارتهای زندگی
 –قوی در دست متولیان تعلیم و تربیت در جهت توانمندسازی جوانان در ابعاد روانی 

، اداعتی نظیر جامعه به مبتال اجتماعی –های روانی در پیشگیری از آسیب، اجتماعی
 فادهاست قابل مشابه موارد و ایدز، خودکشی، کودکان آزار، اجتماعی و خانگی هایخشونت

توانایی انجام ، پذیری افرادنقش مهم و کلیدی در جامعه که زندگی هایمهارت باشد.
رفتار سازگارانه و مثبت و کنار آمدن با چالشها و ضروریات زندگی دارد. به افرادکمک 

 اجتماعی –های روانی خودشان و هم جامعه را از آسیبهم ، کنند تا مثبت عمل کردهمی
های . شاید در دههبخشند ارتقاء را جامعه و خویش روانی بهداشت سطح و کرده حفظ

ذیری پذیر بودن زندگی اجتماعی )کارآمدی الگوپتر بودن و پیش بینیگذشته به دلیل ساده
سادگی در طی رشد آموخته شده  تر از آن( این مهارتها بههای قبلاز والدین و حتی نسل

، وقفه اطالعاتشد. ولی اکنون با هجوم بیو نیازی به آموزش مستقیم آنها احساس نمی
شود در دنیای ارتباطات که متاسفانه درونی نشده و برخالف گذشته به مهارت تبدیل نمی

چگونگی  یشناسبیآسگردد برای ارزیابی و می پیشنهاد .نمایدمیبسیار حیاتی و ضروری 
در این پژوهش  شدهارائهجایگاه محبت و مهرورزی در تعلیم و تربیت ایران از الگوی 

، هایی که در طول انجام این پژوهش وجود داشتاستفاده نمایند. از جمله محدودیت
محدودیت در دسترسی به افراد صاحب نظر و خبرگانی بود که جهت مصاحبه نیمه 

ادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی تسلط کامل ساختار یافته به سند تحول بنی
 داشته باشند.

 منابع
 در تربیت زابیآسی عاطفی هاروش نیترمهم(. تبیین 8994) .ع، ؛ قاسمی گورتی.ع، حسین زاده
 .31-11، (00).، قرآنی معارفپژوهشنامه آیات قرآن کریم و احادیث ائمه.  برهیتکبا 
بیتی محبت در تعلیم تربیت اسالمی. دانشکده روان شناسی (. روش تر8911). ف، حسن زاده

 دانشگاه عالمه طباطبایی.، وعلوم تربیتی

 فرآیند در مهرورزی و محبت نقش(. 8994. )ر، .؛ رفعتیا، ؛ هاشمی.ک، فیروزآبادی پور خواجه

، تربیتی علوم و حسابداری، اقتصاد، مدیریت المللی بین کنفرانس اولین. تربیت و تعلیم
 نشگاه پیام نور نکا.دا
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. انتظار عصر در اسالمی زندگیسبک  :تیدر ترب محبت جایگاه(. 8994) .س، ؛ موسوی.م، ساکی
 و اجتماعی مطالعات، شناسیروان و تربیتی علوم در پایدار توسعه ملی کنفرانس دومین

 تهران.، فرهنگی
سومین همایش . یهقش محبت در زندگی اخالقی از منظر حکمت متعال(. ن8998) .م، شجاری

 .8998آبان  9، دانشگاه زنجان، ملی سهروردی با موضوع اخالق کاربردی
 یاسالم یرانیا یالگو(. 8998ا. ) .س، ؛ حسینی اجداد.ا .س، ؛ رخشنده نیا.ه، شعبانی چافجیری

المی مطالعات الگوی اس. نید منظر از یآزاد و محبت، علم عنصر سه بر هیتک با شرفتیپ
 .814-808، (8)8، رفتو ایرانی پیش

جویان دانش یثربخشی درمان مبتنی بر مهرورزی بر افسردگی و خود انتقاد(. ا8994م. )، شریعتی
 .(9.)83، کاربردی شناسیروانوهش در پژ فصلنامه دانش و، دختر

 . قم: بوستان کتاب.آیین مهرورزی(. 8911ر. ).م، کاشفی
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