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Abstract  Article Info 
Introduction: One of the most important issues in education is the correction of people's beliefs, 
feelings and desires, because in order to achieve the growth, development and progress of society 

and the individual, it is necessary to return to human beings and figure out the internal changes in 

them more than  and before the political, economic and social structures. The purpose of this 
study was to investigate the position of the desired internal change  (change in beliefs, feelings 

and desires) in the upstream documents of the educational system of Iran. 

 Method: In this study, Shannon entropy method is employed to provide a descriptive content 
analysis. The high level documents of the education system and its statistical samples including 

the documents of fundamental change and the document of the national curriculum were 

considered. The research tool was a checklist consisting of 37 sub-components involved in three 
main components as the triple acts of the desired internal change. Content validity of this 

checklist was approved by seven professors of educational sciences. 

 Results: In upstream documents A total of 1168 times attention has been paid to the 3 
dimensions of the desired inner change in man, which is the most coefficient of importance (wj) 

belonged to the dimension of the desired internal change tendency with a coefficient of (0.341) 

and then there is the epistemological dimension with a coefficient of importance (0.334) and  the 
voluntary dimension with a coefficient of importance (0.325).  Also, the amount of information 

load (Ej) in 3dimensions, respectively is related to the tendency dimension (1.257), the 

epistemological dimension (1.230) and the voluntary dimension (1.149). (1.257), the 
epistemological dimension (1.230) and the voluntary dimension (1.149). 

Conclusion: The authors of education documents, in regulating the content of the mentioned 

documents, have paid more attention to the orientation dimension than the epistemological 
dimension and the voluntary dimension, because no change takes place until the person is 

emotionally aroused, and the realization of other dimensions is difficult. 

 Keywords::  Upstream 

documents, Change beliefs, 
Change whishes, Change 

emotions, Optimal internal 

change. 
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 j.hashemi@scu.ac.irایمیل:  .رانی، ااهواز ،شهید چمران، دانشگاه اهوازواحد  ،یتیگروه علوم ترب ، یجالل هاشم دیسمسوول:  سندهی*نو

 دهکیچ

برای نیل به رشد، توسعه و پیشرفت جامعه از مسائل مهم در امر آموزش و پرورش اصالح باورها، احساسات و خواسته های افراد است؛ زیرا  :مقدمه

دف و فرد  بیش و پیش از ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، باید به درون انسان ها بازگشت و تغییرات درونی را در آن ها رقم زد. ه

 دستی ناام آموزش و پرورش ایران است.اسناد باالدر  )تغییر در باورها، احساسات و خواست ها( تغییر درونی مطلوببررسی جایگاه پژوهش حاضر، 

اسناد باالدستی   شامل کلیه تحلیلیی  است. جامعه« آنتروپی شانون»، توصیفی از نوع تحلیل محتوا با به کارگیری روش این پژوهش ها: روش

انجام پژوهش، چک لیست محقق  ی آماری آن شامل سندهای تحول بنیادین و سند برنامه درسی ملی است. ابزار ناام آموزش و پرورش و نمونه

باشد و روایی  می ،اند ی عمل تغییر درونی مطلوب قرار گرفته ی فرعی که در ذیل سه مؤلفه اصلی به عنوان ابعاد سه گانهمؤلفه 37ساخته متشکل از 

 محتوایی آن به تأیید تعدادی از متخصصان علوم تربیتی و روان شناسی رسید.

  (Wj) بیشترین ضریب اهمیتمرتبه به ابعاد سه گانه ی تغییر درونی مطلوب در انسان توجه شده، که  1168در اسناد باالدستی در مجموع  :نتایج

 عد ارادی با ضریب اهمیتو بُ 334/0ی با ضریب اهمیت معرفتعد تعلق داشته و پس از آن بُ 341/0تغییر درونی مطلوب با ضریب  گرایشیعد ه بُب

( و بُعد 230/1(، بُعد معرفتی )257/1گرایشی با ) عددر ابعاد سه گانه به ترتیب مربوط به بُ (Ej) قرار دارد. هم چنین، میزان بار اطالعاتی 325/0

 ( است.149/1ارادی )

 معرفتی و بُعد ارادی عداهمیت بیشتر نسبت به بُ گرایشیعد نگارندگان اسناد آموزش و پرورش در تنایم محتوای اسناد مذکور، برای بُ :یریگ جهینت

 شود و تحقق دیگر ابعاد با دشواری روبروست.زیرا تا فرد از نار عاطفی برانگیخته نشود تغییر انجام نمی ؛اندقائل شده

 ، تغییر درونی مطلوبباورها، تغییر خواست ها، تغییر احساسات اسناد باالدستی، تغییر :واژگان کلیدی
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  مقدمه

کنیم که همه چیز آن به طور محیطی زندگی میما در 

و نو شدن است.  Change) (دائم در حال تغییر

و یا تحول و تغییر، از  (Fixity)حرکت و ثبات 

ی ذهنی بشر مباحث کهنی است که همواره دغدغه

ی در انگاره (Heraclitus)بوده است. هراکلیتوس 

نوشدن فلسفی خود، منکر ثبات و بقا بوده و تغییر و 

دائمی را اصل همه چیز دانسته در حالی که 

( به عدم تغییر و ثبات Parmenidesپارمنیدس )

نیز بر این اعتقاد بود  ]1[( xenonمعتقد بود. زنون )

که هر چه را بنگری به یک اعتبار هست و  به اعتبار 

-توان گفت میدیگر نیست؛ نسبت به هیچ چیز نمی

و تداوم  [2]ن است باشد، بلکه همه چیز در حال شد

حیات در ذرات هستی وابسته به این تغییرات و 

های این جهان، تغییر دگرگونی هاست. در همه پدیده

جاری است و این تغییرات تنها شامل طیف خاصی 

شود و انسان نیز به عنوان جزیی از این نظام نمی

ی کلی تغییر است. تغییر، یکی از مادی، مشمول قاعده

حاکم بر جهان طبیعت و به تبع آن  های الهیسنت

ی انسانی است. با این حال قرآن کریم تأکید جامعه

ها و قضایا، انسان کند که محور تسلسل پدیدهمی

-است. پس سنن تاریخی باالی سر انسان حرکت نمی

؛ 11اند )رعد،ها در حرکتکنند، بلکه زیردست انسان

ماعی و هر گونه فساد اجت ]3و4[( 59و کهف، 16جن، 

شود و رفتار شایسته از رفتار آحاد آن اجتماع ناشی می

. ]4[( 11)رعد/ ها موجب رستگاری اجتماع آنهاستآن

حرکت اصالحی جامعه باید از طریق تغییر درونی و 

تحول در بینش، افکار و عاطفه افراد جامعه صورت 

های دیگر حیات اجتماعی جا به ساحتو از آن پذیرد

پیامبران نیز رسالت خویش را با امور کند. سرایت 

فرهنگی آغاز، و افکار و اعتقادات را اصالح کردند. 

سورۀ رعد که اشاره  11عالمه طباطبایی در تفسیر آیه 

گوید این سنت خداست که به سنت تغییر دارد، می

سازد مگر آن اوضاع هیچ قومی را دچار دگرگونی نمی

روحی خود که آن قوم خود برای دگرگونی حاالت 

دست به کار شوند. در تفسیر این آیه دو دیدگاه در 

. تغییر به معنای نگهداری 1خصوص تغییر آمده است: 

ای در و حفظ وضعیت موجود و احسن، اگر جامعه

وضعیت نامطلوب قرار داشت، مطابق این دیدگاه، آیۀ 

. 2سورۀ رعد در این خصوص سکوت کرده است.  11

یت مطلوب )در صورت تغییر به معنای حفظ وضع

برقرار بودن وضعیت مطلوب در جامعه(، در نگاه قرآنی 

توان در حفظ این وضعیت برای جامعه را می

های الهی و امثال این موارد شکرگزاری نسبت به نعمت

دانست؛ و نیز حرکت برای ایجاد وضعیت مطلوب و 

ای نامطلوب( که این احسن )در صورت وجود جامعه

مستلزم تغییرات باطنی و بنیادین در قسم از تغییر، 

باشد و  تا این تغییرات رخ ندهد، جامعه تودۀ امت می

 ]6[ملکیان  .]5[در همان وضعیت باقی خواهد ماند 

تغییرات باطنی افراد را مهم دانسته و معتقد است که 

منش و شخصیت در هر فردی متشکل از پنج ساحت 

الف(  به زعم او منش از سه ساحت درونی:است. 

ها؛ ب( ها، استداللها، ظنساحت عقاید و باورها: یقین

ها، ساحت عواطف، احساسات و هیجانات: دل نگرانی

ها و خالصه هر چیزِ با لذت و الم و ج( ساحت عشق

های انسان ها و مطلوبها: اهداف، انگیزهاراده و خواست

بیرونی کردار و گفتار تشکیل شده  و نیز دو ساحت

است؛ ساحات درونی بر خود افراد آشکار است و 

-دیگران از طریق دو ساحت بیرونی از آنان آگاهی می

کنند که در صورت یابند. بسیاری از افراد گمان می

 گردند در حالیتغییر در عوامل بیرونی حتماً کامروا می

ون است و های درالزمۀ تغییر، تغییر در ساحت که

ها و اعتقادات تغییرات بیرونی، بدون هدایت اندیشه

ها و رو باید اندیشهامکان پذیر نیست؛ به همین

در  اعتقادات هدایت یابند تا تغییر مطلوب رخ دهد.

در کتاب خود با عنوان  ]7[همین زمینه ملکیان 

ترین مشکل یک ، بزرگ«زمین از دریچه آسمان»

احساسات، عواطف، هیجانات و جامعه را باورها، 

داند. وی معتقد است های شهروندان آن میخواسته

های خود بازنگری کنند، آن گاه در اگر آنان در خواسته

دهد و همه نهادهای اجتماعی نیز بازنگری روی می

وضع جامعه به معنای همه نهادهای موجود در آن 

خالق، مانند اقتصاد، سیاست، تعلیم و تربیت، خانواده، ا

رود. هم چنین دین، حقوق و ... رو به بهبود می
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 ]8[گودرزی، سلیمانی دره باغی و شاه احمد قاسمی 

های تحول چیستی و مؤلفه»در پژوهش خود با عنوان 

های آموزشی بر اساس آموزه های انسان در سازمان

، نتیجه گرفتند که از نگاه اسالم، تحول؛ «اسالمی

مطلوب و مثبتی است که  همان تغییرات همه جانبه،

انسان را به کمال و قرب الهی می رساند. چن 

(Chen )]9[  ادراک »نیز در پژوهش خود با عنوان

بر این نکته « احساسات معلم: توسعه وجودی معلم

-تأکید نموده که هر چقدر باورها، گرایشات و نگرش

-ای همچون تغییر، مثبتهای معلمان نسبت به پدیده

ن نشان دادن عملکردی مثبت و ماندگار تر باشد، امکا

وایت وارث و در جهت اجرای تغییر نیز بیشتر است. 

در پژوهش  ]10[( Whitworth & Chiuکایو )

، تغییر «ای و تغییر معلمتوسعه حرفه»خود با عنوان 

ها تعریف معلمان را تغییرات در باورها و اقدامات آن

زمینۀ  بررسی پژوهش های انجام شده دراند. کرده

تغییر درونی مطلوب در انسان، ضعف پژوهشی در این 

دهد. تاکنون پژوهشی که به طور حوزه را نشان می

مستقل در این زمینه انجام شده باشد صورت نگرفته 

های نسبتاً مرتبط مکرراً بر این نکته است. پژوهش

اند که قبل از هر چیز باید تغییر در تأکید داشته

ها رخ دهد در غیر این صورت، ساحات درونی انسان

قادر به ایجاد تغییر و تحول نبوده و روند نامطلوب 

دهند. در منابع اسالمی، وضع موجود خود را ادامه می

. .]11[ترین تصاویر انسان است عاملیت آدمی از پررنگ

خسرو باقری در همین زمینه با ارائه دیدگاهی با عنوان 

شی و ارادی را برای انسان عامل سه مبدأ معرفتی، گرای

است. این دیدگاه در پژوهش  عمل انسان معرفی کرده

-حاضر به عنوان مبنای نظری مورد استفاده واقع می

شود. مبدأ معرفتی عمل؛ منظور تصوری است که فرد 

عامل از عمل خود و نتایج آن دارد که لزوماً ثابت 

تواند امری پویا و در حال تحول باشد نیست و می

ر پژوهش حاضر، مبنای شناختی تغییر، به . د]12[

های اسالمی، ارزیابی شخص از آگاهی انسان از مطلوب

وضع موجود خود و آگاهی از تغییر حاالت و ساحات 

درونی خود اشاره دارد. اگر به بعد معرفتی در عمل 

تغییر درونی مطلوب در انسان توجه نشود، انسان 

ت خویش شناخت نادرستی از خود و تغییر و تحوال

داشته و ممکن است در برابر این نوع از تغییر مقاومت 

نموده و یا نسبت به آن شک بورزد، و ممکن نیست 

رفتار برخاسته از این نوع معرفت رفتاری مطلوب و 

سالم باشد، زیرا شناخت انسان است که به عمل وی 

سمت و سو می دهد و آن را جهت دار می سازد و نوع 

طلوبیت و یا عدم مطلوبیت یک جهت گیری است که م

عمل را تعیین می کند. در مبدأ گرایشی، توجه اصلی 

به هیجات و تمایالت معطوف به عمل، قادر خواهند 

بود که فرد را به انجام عملی تشویق و یا از انجام عملی 

بر حذر دارند. در این پژوهش، مبنای گرایشی تغییر به 

مطلوب در خود  تمایل و شوق انسان به ایجاد تغییرات

کند. اگر به بعد عاطفی و هیجانی در عمل اشاره می

تغییر درونی مطلوب در انسان توجه نشود، انسان از 

منبع نیرومندی که محرک اوست محروم می ماندو 

تمایل به عمل و انگیزه ی الزم برای اقدام در راستای 

تغییر درونی مطلوب در فرد ایجاد نمی شود و فرد تا از 

عاطفی برانگیخته نشود در مسیر مورد نظر قدم لحاظ 

نخواهد گذاشت و یا اگر قدم در مسیر بگذارد در میانه 

ی راه از حرکت باز مانده و قادر به پیشرفت نخواهد 

بود. در مبدأ ارادی اختیاری، فرد صاحب اراده باید با 

توجه به شناخت و گرایشاتی که دارد دست به گزینش 

تعدد پیش روی خود زند و در های ماز میان گزینه

نهایت با توجه به قصد خود، تصمیم خود را دربارۀ 

رو، . در نوشتار پیش]13[ها بگیرد طرد یا رد گزینه

مبنای ارادی تغییر به تصمیم آگاهانه و عزم راسخ 

انسان در ایجاد و اجرای تغییرات درونی مطلوب در 

خود مرتبط است. اگر به بعد ارادی در عمل تغییر 

درونی مطلوب در انسان توجه نشود، فرد برای عمل 

کردن قادر به انتخاب و تصمیم گیری نبوده و نمی 

ب را گزینش نماید و  یا تواند خود مسیر تغییر مطلو

در راستای آن عمل کند. شناخت و باوری که در عمل 

به ظهور نرسد هیچ گونه تغییری را در فرد ایجاد 

از آنجا که تربیت در حوزۀ تعلیم و تربیت، نخواهد کرد. 

تالشی است در راستای تحول ممکن و مطلوب آدمی و 

شود؛ رفتار انسان پس از آن دستخوش تغییر می

یت اسالمی نیز بالتبع تالشی در راستای تحول ترب
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انسان از نوع ربّانی است؛ یعنی انتقال جان آدمی از 

حیات حیوانی به حیات معقول و از حیات معقول به 

حیات الهی. بر این اساس صیرورت جان آدمی به سوی 

حیات طیبۀ الهی معرّف جریان مرکزی تربیت اسالمی 

جمهوری اسالمی تحقق اهداف متعالی نظام  .است

خلیفه اهلل از طریق به عنوان پرورش انسان و  ایران

در  پذیر خواهد بود. آموزش و پرورشی هدفمند امکان

سالیان اخیر متولیان سیستم آموزشی کشور اسناد 

باالدستی )از جمله سند بنیادین تحول و سند برنامه 

اند که به عنوان نقشۀ راه درسی ملی( طراحی نموده

؛ زیرا این گیرندر امر تعلیم و تربیت قرار میمربیان د

های موجود در اجتماع و نظام اسناد با شناسایی کمبود

باشند. ساز تغییراتی فردی و جمعی میآموزشی، زمینه

این مسأله از دید متولیان تعلیم و در این بسترسازی، 

جامعه متشکل از افراد است و  تربیت پنهان نمانده که

گام اول در بهبود بخشیدن به وضعیت نامطلوب یک 

جامعۀ نابسامان، تغییر در سیستم آموزش و پرورش 

آن جامعه و تحول در اساس آن سیستم یعنی انسان 

است؛ چنانچه گام ابتدایی در تباهی هر جامعه، 

فاسدسازی نظام آموزش و پرورش آن است. بنابراین 

ی سالم و حکومتی برای ایجاد یک جامعه هر نظام

متعادل از طریق سرمایه گذاری تربیتی، تأکید بر 

اعتالی فرهنگ فردی و ایجاد تغییرات درونی مطلوب، 

در این پژوهش با تواند تحول بیافریند. در افراد می

میزان اهتمام نظام  بررسی محتوای اسناد باالدستی،

وب در افراد و آموزشی به ایجاد تغییر درونی مطل

ها در مسیر تحقق حیات طیبه و بهبود هدایت آن

شود. کیفیت زندگی فردی و اجتماعی مشخص می

در پژوهش حاضر، پس  بنابراین تمرکز کار نویسندگان

    تبیین مفهوم تغییر درونی مطلوب در انسان و از 

بر تعیین میزان توجه هایی برای آن، ی مؤلفهارائه

به هر یک  ظام آموزش و پرورش ایراناسناد باالدستی ن

و نیز مفهوم تغییر درونی مطلوب ها و ابعاد از مؤلفه

ی راهکارهایی در این زمینه بر پایه اطالعات ارائه

 بدست آمده است.

 روش ها

در این پژوهش، روش توصیفی از نوع تحلیل محتوا به 

ی توصیف عینی، کار گرفته شد. تحلیل محتوا، شیوه

. ]14[مند محتوای آشکار ارتباطات است  کمی و نظام

برای تحلیل محتوا شش مرحلۀ شناخت مسأله، ساخت 

پیکره، تدوین مقوله ها، انتخاب واحدهای تحلیل، 

. برای ]15[شمارش و تفسیر را معرفی کرده اند 

جامعۀ آماری پژوهش حاضر، متن سند تحول بنیادین 

و نیز  ]16[ 1390آموزش و پرورش مصوب آذر ماه 

شورای  ]17[ 1391سند برنامه درسی ملی مصوب 

عالی آموزش و پرورش انتخاب شد. نمونه تحلیلی در 

این مطالعه با جامعه تحلیلی برابر در نظر گرفته شد، 

بدین معنا که با توجه به ماهیت و موضوع پژوهش از 

گیری نظری صرف نظر شد و جامعۀ تحلیلی به نمونه

ورد بررسی قرار گرفت. ابزار عنوان نمونۀ تحلیلی م

ها، چک لیست محقق ساخته بر جمع آوری داده

اساس دیدگاه انسان عامل باقری بود که در دو مرحله 

الف( تعیین مؤلفه های مفهومی تغییر درونی مطلوب 

ی وارسی محتوا و در انسان و ب( تدوین سیاهه

متشکل از سه زیر ساخت اصلی عمل تغییر یعنی 

، گرایشی و ارادی و سی و هفت مؤلفه مبادی معرفتی

به ابعاد و  1در ادامه و در جدول فرعی تشکیل شد. 

های مفهوم تغییر درونی مطلوب اشاره شده مؤلفه

 است:

 

 های فرعی تغییر درونی مطلوب در اسناد باالدستی نظام آموزش و پرورش-ها و مؤلفه. زیرساخت1جدول 

 مؤلفه های فرعی تعداد مؤلفه
 هایزیر ساخت

 تغییر درونی مطلوب

11 
شناسی، مثبت اندیشی و خوش بینی، حساسیت به امور، خودشناسی، خداشناسی، دنیا 

 اعتقاد به معناداری و هدفمندی زندگی، ایمان، یقین، یقظه، بصیرت، آزاد اندیشی

 بُعد معرفتی
 

15 
امیدواری، شادی، شجاعت، خود دوستی، مالطفت و مدارا، آرامش و اطمینان خاطر، والیت 

پذیری، تعلق، شکرگزاری، خود کنترلی، اعتماد به نفس، انعطاف پذیری، لذت بردن از 
 بُعد گرایشی
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 زیبایی ها، محبت و مهرورزی، سعه صدر

11 
عقالنی، کمال جویی، اصالح و تهذیب نفس، رضایت الهی، -صبر و بردباری، التزام شخصی

 فالح و رستگاری، هدایت و رشد، تقرب الهی، عزتمندی، عبادت و عبودیت، قیام و جهاد

 بُعد ارادی
 

 

تدوین سیاهۀ وارسی محتوا و محاسبۀ روایی و  پس از

پایایی آن اجرای تحلیل محتوا آغاز شد. بدین صورت 

که متون اسناد به طور کامل توسط پژوهشگران 

خوانده شد. پس از آن مضامین عبارات همسو با 

موضوع تغییر درونی مطلوب مشخص و ثبت شد. 

سپس بعد از مشخص شدن تعداد فراوانی و درصد 

انی هر مؤلفه و هر بُعد از تغییر درونی مطلوب فراو

ها به (، این کار جهت بررسی اعتبار یافته2)جدول

تأیید هفت نفر از اساتید علوم تربیتی رسید و همسانی 

نظرات آن ها مورد تأیید قرار گرفت. به منظور تعیین 

ضریب پایایی تحقیق از روش پای اسکات استفاده شد. 

وارسی محتوا در اختیار هفت بدین صورت که سیاهۀ 

نفر از صاحب نظران و متخصصین قرار گرفت و ضریب 

  محاسبه شد. 75/95ها برابر با توافق آن

                                                                                  35+36+35+34+35+36+37 

75/95 = 100 ×                                                          =C.R 

37×7                                

های حاصله از تحلیل محتوای اسناد با استفاده از داده

های توصیفی در فرآیند آنتروپی شانون شاخص

(Shannon Entropy)  مورد تجزیه و تحلیل قرار

از روش آنتروپی شانون به عنوان یکی از  گرفت.

ها های محاسبه اوزان شاخصترین روشمعروف

های پژوهش در بدین معنی که داده می شود.استفاده 

-فرایند تحلیلی آنتروپی شانون )به هنجار کردن داده

ها و به های جدول فراوانی، محاسبۀ بار اطالعاتی مقوله

ها( تجزیه، تحلیل و ست آوردن ضریب اهمیت آند

  .]18[ توصیف می شوند

 نتایج

های تغییر درونی مطلوب به همرراه  در اولین گام مؤلفه

 آورده شده است.  2فراوانی در جدول 

 آموزش و پرورش ج.ا.ا: فراوانی مؤلفه های تغییر درونی مطلوب در اسناد باالدستی نظام 2جدول 
 فراوانی مؤلفه بُعد

 مجموع کل یمل یسند برنامه درس نیادیسند تحول بن

 معرفتی

 0 0 0 مثبت اندیشی و خوش بینی

 12 12 0 حساسیت به امور

 126 121 5 خودشناسی

 7 7 0 اعتقاد به معناداری و هدفمندی زندگی

 99 95 4 هستی شناسی

 72 67 5 خداشناسی

 50 45 5 ایمان

 3 2 1 یقین

 16 11 5 بصیرت

 4 4 0 آزاد اندیشی

 1 0 1 یقظه

 گرایشی
 5 4 1 امیدواری

 6 2 4 شادی
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 فراوانی مؤلفه بُعد

 مجموع کل یمل یسند برنامه درس نیادیسند تحول بن

 8 3 5 شجاعت

 4 4 0 خود دوستی

 38 20 18 ارزشمندی علم

 7 4 3 حقیقت جویی

 10 6 4 آزاد منشی

 22 17 5 مالطفت و مدارا

 5 5 0 آرامش 

 38 31 7 پذیریوالیت 

 22 14 8 شکرگزاری 

 126 112 14 تعلق

 11 10 1 خود کنترلی 

 12 9 3 اعتماد به نفس

 67 63 4 انعطاف پذیری

 12 11 1 لذت بردن از زیبایی ها

 22 19 3 محبت و مهرورزی

 11 11 0 سعه صدر

 19 14 5 عزت نفس

 ارادی

 8 8 0 صبر و بردباری

 51 40 11 عقالنی-شخصیالتزام 

 52 39 13 کمال جویی

 23 17 6 الگوگیری

 30 20 10 مسئولیت پذیری

 14 14 0 اصالح و تهذیب نفس 

 9 8 1 رضایت الهی

 30 21 9 حیات طیبه

 8 8 0 فالح و سعادت

 12 10 2 تقرب الهی

 60 51 9 هدایت و رشد

 9 9 0 عبادت و عبودیت

 14 12 2 تالشگری 

 13 7 6 قیام و جهاد
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سرند تحرول   ی خودشناسری در  در گام دوم، بار اطالعاتی هر مؤلفه محاسبه شد. به عنروان مثرال برار اطالعراتی مؤلفره     

 شود:بصورت زیر محاسبه می 5با فراوانی  نیادیبن

𝐸1 = −
1

ln(60)
×

1

5
× 𝐿𝑛 (

1

5
) = 0.3931 

 آید.ها بدست می Eآن بر مجموع کل  E( از تقسیم wدر گام سوم، مقدار وزن هر مؤلفه )

 

های تغییر درونی مطلوب در اسناد باالدستی نظام آموزش و پررورش  : بار اطالعاتی، وزن و رتبه ی نهایی مؤلفه3جدول 

 ج.ا.ا

 مؤلفه بُعد

 رتبه وزن بار اطالعاتی

ل 
حو

د ت
سن یبن

یاد
ه  ن
ام

رن
د ب

سن رس
د

 ی
مل

ل ی
ع ک

مو
ج

م
ل  

حو
د ت

سن یبن
یاد

مه ن
رنا

د ب
سن

 

رس
د

 ی
مل

ل ی
ع ک

مو
ج

م
ل  

حو
د ت

سن یبن
یاد

ه  ن
ام

رن
د ب

سن رس
د

 ی
مل

ل ی
ع ک

مو
ج

م
 

ی
فت

عر
م

 

مثبت اندیشی و خوش 

 27 27 14 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 بینی

 17 16 14 0.021 0.023 0.000 0.512 0.589 0.000 حساسیت به امور

 1 1 10 0.041 0.044 0.035 0.997 1.137 0.393 خودشناسی

اعتقاد به معناداری و 

 22 21 14 0.016 0.018 0.000 0.401 0.461 0.000 هدفمندی زندگی

 2 3 11 0.039 0.042 0.030 0.947 1.079 0.339 هستی شناسی

 3 4 10 0.036 0.038 0.035 0.881 0.996 0.393 خداشناسی

 8 7 10 0.033 0.035 0.035 0.806 0.902 0.393 ایمان

 26 26 14 0.009 0.006 0.000 0.226 0.164 0.000 یقین

 14 17 10 0.023 0.022 0.035 0.571 0.568 0.393 بصیرت

 25 24 14 0.012 0.013 0.000 0.286 0.329 0.000 آزاد اندیشی

 27 27 14 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 یقظه

ی
ش

رای
گ

 

 24 24 14 0.014 0.013 0.000 0.332 0.329 0.000 امیدواری

 23 26 11 0.015 0.006 0.030 0.369 0.164 0.339 شادی

 21 25 10 0.017 0.010 0.035 0.429 0.260 0.393 شجاعت

 25 24 14 0.012 0.013 0.000 0.286 0.329 0.000 خود دوستی

 9 12 1 0.031 0.027 0.062 0.750 0.710 0.706 ارزشمندی علم

 22 24 12 0.016 0.013 0.024 0.401 0.329 0.268 حقیقت جویی

 19 22 11 0.019 0.016 0.030 0.475 0.425 0.339 آزاد منشی

 12 14 10 0.026 0.026 0.035 0.637 0.671 0.393 مالطفت و مدارا

 24 23 14 0.014 0.015 0.000 0.332 0.381 0.000 آرامش

 9 10 8 0.031 0.031 0.042 0.750 0.814 0.475 والیت پذیری

 12 15 7 0.026 0.024 0.045 0.637 0.625 0.508 شکرگزاری
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 مؤلفه بُعد

 رتبه وزن بار اطالعاتی

ل 
حو

د ت
سن یبن

یاد
ه  ن
ام

رن
د ب

سن رس
د

 ی
مل

ل ی
ع ک

مو
ج

م
ل  

حو
د ت

سن یبن
یاد

مه ن
رنا

د ب
سن

 

رس
د

 ی
مل

ل ی
ع ک

مو
ج

م
ل  

حو
د ت

سن یبن
یاد

ه  ن
ام

رن
د ب

سن رس
د

 ی
مل

ل ی
ع ک

مو
ج

م
 

 1 2 2 0.041 0.043 0.057 0.997 1.118 0.645 تعلق

 18 18 14 0.020 0.021 0.000 0.494 0.546 0.000 خود کنترلی 

 17 19 12 0.021 0.020 0.024 0.512 0.521 0.268 اعتماد به نفس

 4 5 11 0.035 0.038 0.030 0.867 0.982 0.339 انعطاف پذیری

 17 17 14 0.021 0.022 0.000 0.512 0.568 0.000 لذت بردن از زیبایی ها

 12 13 12 0.026 0.027 0.024 0.637 0.698 0.268 محبت و مهرورزی

 18 17 14 0.020 0.022 0.000 0.494 0.568 0.000 سعه صدر

 13 15 10 0.025 0.024 0.035 0.607 0.625 0.393 عزت نفس

ی
اد

ار
 

 21 20 14 0.017 0.019 0.000 0.429 0.493 0.000 صبر و بردباری

 7 8 4 0.033 0.034 0.052 0.810 0.874 0.586 عقالنی-التزام شخصی

 6 9 3 0.033 0.034 0.055 0.814 0.868 0.626 کمال جویی

 11 14 9 0.026 0.026 0.039 0.646 0.671 0.438 الگوگیری

 10 12 5 0.029 0.027 0.050 0.701 0.710 0.562 مسئولیت پذیری

 15 15 14 0.022 0.024 0.000 0.544 0.625 0.000 اصالح و تهذیب نفس

 20 20 14 0.018 0.019 0.000 0.453 0.493 0.000 رضایت الهی

 10 11 6 0.029 0.028 0.047 0.701 0.722 0.537 حیات طیبه

 21 20 14 0.017 0.019 0.000 0.429 0.493 0.000 فالح و سعادت

 17 18 13 0.021 0.021 0.015 0.512 0.546 0.169 تقرب الهی

 5 6 6 0.034 0.036 0.047 0.844 0.932 0.537 هدایت و رشد

 20 19 14 0.018 0.020 0.000 0.453 0.521 0.000 عبادت و عبودیت

 15 16 13 0.022 0.023 0.015 0.544 0.589 0.169 تالشگری

 16 21 9 0.022 0.018 0.039 0.529 0.461 0.438 قیام و جهاد

 

 های بدست آمده از بکارگیری روش آنتروپی شانون در پژوهش حاضری یافته: خالصه4جدول 

 

 

 ابعاد

 رتبه وزن بار اطالعاتی فراوانی ها

ی )
وان

فرا
ع 

مو
مج

11
68

) 

ها
ی 

وان
فرا

د 
رص

د
 

 بن
ول

تح
د 

سن
ی

یاد
 ن

رس
 د

مه
رنا

د ب
سن

مل ی
 ی

ل
 ک

وع
جم

م
 

 بن
ول

تح
د 

سن
ی

یاد
 ن

رس
 د

مه
رنا

د ب
سن

مل ی
 ی

ل
 ک

وع
جم

م
 

 بن
ول

تح
د 

سن
ی

یاد
 ن

رس
 د

مه
رنا

د ب
سن

مل ی
 ی

ل
 ک

ه 
رتب

 

 2 1 3 0.334 0.340 0.273 1.230 1.215 0.671 39/33 390 معرفتی
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 1 2 1 0.341 0.339 0.373 1.257 1.213 0.918 1/38 445 گرایشی

 3 3 2 0.325 0.321 0.354 1.197 1.149 0.873 51/28 333 ارادی

 

 بحث

بررسی یافته های حاصله از تحلیل محتوای اسناد 

باالدستی بیانگر آن است که محتوای اسناد از ظرفیت 

باالیی برای پوشش مؤلفه های هر سه بعد تغییر 

با توجه به درونی مطلوب در انسان برخوردار است. 

 1168تحلیل محتوای متون اسناد باالدستی، مجموعاً

مورد اشاره به مؤلفه های تغییر درونی مطلوب در ذیل 

مؤلفه  37سه بعد معرفتی، گرایشی و ارادی با 

نتایج بدست آمده از تحلیل محتوای  شناسایی شد.

اسناد باالدستی حاکی از آن بود که در سند تحول 

اطالعاتی ابعاد تغییر درونی مطلوب بنیادین، میزان بار 

در اسناد مورد بررسی به ترتیب از بیشترین به 

کمترین مربوط به بُعد گرایشی، بُعد ارادی و بُعد 

معرفتی بود. در بُعد معرفتی تغییر درونی مطلوب، 

های خودشناسی، بیشترین بار اطالعاتی به مؤلفه

هستی شناسی و خداشناسی مربوط بود. در بُعد 

ایشی تغییر درونی مطلوب، بیشترین بار اطالعاتی به گر

-های والیتپذیری و مؤلفههای تعلق، انعطافمؤلفه

پذیری و ارزشمندی علم اختصاص داشت. همچنین در 

بُعد ارادی تغییر درونی مطلوب بیشترین بار اطالعاتی 

های هدایت و رشد، کمال جویی و التزام به مؤلفه

میزان بار اطالعاتی شخصی تعلق داشت. بررسی 

ها که بار نشانگر آن بود که هر یک از ابعاد و مؤلفه

ها بیشتر بود، از فراوانی بیشتر برخوردار اطالعاتی آن

هایی که بار اطالعاتی بودند و بالعکس ابعاد و مؤلفه

ها را به خود کمتری داشتند، تعداد کمتری از فراوانی

ن بود که در اختصاص داده بودند که این به معنای آ

ها از درجه محتوای مورد بررسی، این ابعاد و مؤلفه

اهمیت کمتری برخوردار بودند و لذا به میزان کمتری 

های مربوط به ها پرداخته شده بود. بررسی ستونبه آن

های تغییر درونی مطلوب، وزن هر یک از ابعاد و مؤلفه

ب، بیانگر آن بود که در بُعد معرفتی تغییر درونی مطلو

های هستی ی خودشناسی و پس از آن مؤلفهمؤلفه

شناسی و خداشناسی به ترتیب از بیشترین مقدار وزن 

های دیگر برخوردار بودند. همچنین در نسبت به مؤلفه

های تعلق، انعطاف بُعد گرایشی، بیشترین وزن به مؤلفه

پذیری و ارزشمندی علم اختصاص پذیری، والیت

-یشترین میزان وزن به مؤلفهداشت. در بُعد ارادی، ب

های هدایت و رشد، کمال جویی و التزام شخصی و 

های مندرج در ذیل هر یک عقالنی مربوط بود. مؤلفه

ی تغییر درونی مطلوب نشانگر آن گانهاز ابعاد سه

ها به یک میزان وزن نداشتند، بودند که این مؤلفه

بودند و ها تر از دیگر مؤلفهتر و یا سبکبرخی سنگین

الزم بود مورد توجه بیشتری قرار بگیرند. در آنتروپی 

ها اهمیت مساوی نداشتند، شانون، از آنجا که داده

( Wjبرای ایجاد تعادل بین مؤلفه ها، از ضریب وزنی )

استفاده شد. نتایج بدست آمده در بررسی میزان وزن 

هر یک از ابعاد تغییر درونی مطلوب بیانگر آن بود که 

موع، سهم اوزان هر یک از ابعاد سه گانه به در مج

ترتیب از بیشترین به کمترین به بُعد گرایشی، بُعد 

      معرفتی و بُعد ارادی متعلق بود. وزن سنگین 

های بُعد گرایشی بیانگر اهمیت عواطف و مؤلفه

احساسات در ایجاد تغییر درونی مطلوب بود. این 

از جمله ملکیان  های صاحب نظرانیها با یافتهیافته

، اوجو و ]9[، چن ]20[رافرتی ، ]19[یاناسد، ]8[

همسو و  ]10[و وایت وارث و کایو  ]21[اوبیاما 

هماهنگ است که بر بُعد نگرشی تغییر تأکید داشته 

اند و نگرش را جنبه ی مهمی از رفتار و دانش انسان 

ها دانسته اند که واکنش افراد را نسبت به رویدادها، 

موضوعات و افراد تعیین می نماید. با این حال، همواره 

مؤلفه های بعد شناختی، در اولویت بوده و از مؤلفه 

عد نگرشی که برانگیزاننده و محرک فرد برای های بُ

به طور ایجاد هر نوع رفتاری هستند، غفلت شده است. 

کلی یافته ها نشان داد که اسناد مذکور به بسیاری از 

مؤلفه ها در هر یک از ابعاد سه گانه ی معرفتی، 

بینشی و ارادی تغییر درونی مطلوب در انسان پرداخته 
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اهانه و هدفمندی در پرداختن بودند و توجه نسبتاً آگ

به آموزش تغییر درونی مطلوب وجود داشت. با این 

حال مؤلفین از تشریح و بحث درباره موضوعاتی چون 

مثبت اندیشی و خوش بینی، صبر و بردباری، تقرب 

الهی، آزاداندیشی، حساسیت به امور، خوددوستی، 

ی هابا توجه به یافتهیقین و یقظه غفلت ورزیده بودند. 

شود که در بحث تغییر درونی مطلوب پیشنهاد می

تدوین اسناد باالدستی و کتب درسی در نظام آموزش 

های تربیتی  و پرورش کشور، ضمن توجه به تمام مؤلفه

-هایی که وزن بیشتری به خود اختصاص دادهبه مؤلفه

اند )مثل خودشناسی، هستی شناسی، خداشناسی، 

شد و کمال جویی( پذیری، هدایت و رتعلق، انعطاف

بیشتر پرداخته شود تا اثرگذاری بیشتر و سریعتری را 

به همراه داشته باشند. سیاستگذاران آموزش و پرورش 

های ضمن خدمت، اهمیت و گیری از آموزشبا بهره

های تغییر درونی ضرورت توجه به ابعاد و مؤلفه

-مطلوب را برای مدیران و معلمان تشریح نمایند تا آن

فرصت مناسب این مباحث را برای همکاران، ها در 

آموزان تبیین نمایند. هم چنین الزم والدین و دانش

های میل و گرایش به تغییر  است عالوه بر اینکه زمینه

شود به تقویت بُعد شناختی و ارادی در افراد تقویت می

افراد هم توجه شود زیرا عدم توازن در میزان توجه به 

به کاهد. از تحقق این عمل میهر یک از این ابعاد 

پژوهشگرانی که قصد انجام پژوهش در راستای موضوع 

 _این پژوهش را دارند، پیشنهاد می شود که پژوهش

هایی در زمینه تحلیل محتوای کتب درسی نظام 

آموزش و پرورش از منظر میزان توجه به مؤلفه های 

تغییر درونی مطلوب و همچنین بررسی تحلیلی مبانی 

ۀ تغییر ی، دینی، جامعه شناسانه و روان شناسانفلسف

درونی مطلوب در انسان بپردازند و جهت کاربردی 

نمودن این موضوع در نظام تعلیم و تربیت داللت های 

های تربیتی آن را استخراج و ارائه نمایند. از محدودیت

توان به عدم وجود پیشینه پژوهشی این پژوهش می

های به دست سه یافتهمرتبط با موضوع، جهت مقای

ها و تحلیل کمی اطالعات اشاره نمود. آمده با آن

بنابراین آنچه در این پژوهش ارائه شده است پژوهشی 

بکر و مقدماتی برای پرداختن به موضوع تغییر درونی 

مطلوب در اسناد باالدستی نظام آموزش و پرورش 

 است. 

 نتیجه گیری

بیانگر آن است که نتایج به دست آمده از تحلیل محتوا 

های ابعاد و مؤلفه های تغییر از مجموع کل فراوانی

درونی مطلوب، در دو سند مورد بررسی، بیشترین 

میزان توجه به ترتیب به مؤلفه های بُعد گرایشی تغییر 

درونی مطلوب و پس از آن بُعد معرفتی و بُعد ارادی 

اختصاص داشت. در انجام تحلیل محتوا به روش 

هایی که شانون، مشخص شد ابعاد و مؤلفهآنتروپی 

فراوانی بیشتری به خود اختصاص داده بودند از بار 

اطالعاتی به میزان بیشتری برخوردار بودند. در 

و  معرفتی ،گرایشیپژوهش حاضر، هر یک از ابعاد 

ارادی به ترتیب از بیشترین به کمترین میزان بار 

ی ترتیب اطالعاتی برخوردار بودند که این به معنا

های هر یک از این ابعاد بود. درجه اهمیت مؤلفه

، میزان اوزان هر یک از  ابعاد همچنین در این پژوهش

و مؤلفه ها در ایجاد تغییر درونی مطلوب تعیین شد 

که در مجموع مؤلفه های بعد نگرشی تغییر درونی 

مطلوب از وزن باالتری نسبت به دیگر ابعاد برخوردار 

نتایج حاصله، ضرورت دارد که کلیۀ بودند. بنابر 

ساحات معرفتی، گرایشی و ارادی در تعامل با یکدیگر 

ی عمل که با هم و در هم و به عنوان ظروف مرتبطه

مؤثرند و در کنار هم عمل تربیتی و تحول در انسان را 

دهند، در نظر گرفته شوند و از پیامدها و آثار شکل می

ه آنها ممکن است در نامطلوبی که در اثر کم توجهی ب

فرد و به تبع آن در اجتماع ایجاد شود، جلوگیری به 

 عمل آید. 

 مالحظات اخالقی

در این مطالعه، همه مالحظات اخالقی رعایت گردیده 
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پژوهشگران از همکاری صمیمانه اعضای هیأت علمی 

گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز در 

جهت اجرای تحقیق حاضر، کمال قدردانی را اعالم 

دارندمی
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