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چکیده:
پژوهش حاضر باهدف بررسی عوامل مؤثر بر تربیت معنوی کودکان پیشدبستانی و ارائه مدل
انجام شد .ازنظر هدف میتوان پژوهش را جزء پژوهشهای کاربردی و ازنظر ماهیت آمیخته (کیفی و
کمی) تلقی نمود .جامعه پژوهشی در بخش کیفی (استخراج عوامل مؤثر بر تربیت معنوی کودکان)
منابع مرتبط داخلی و خارجی بود که مواردی با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند و گلوله برفی
انتخابشده و پژوهشگر را تا حد اشباع اطالعاتی یاری نمودند .در بخش کمی نیز کل مربیان دوره
پیشدبستانی مناطق شمال ،جنوب ،شرق ،غرب و مرکز تهران به تعداد  5555نفر بودند که با توجه به
جدول کرجسی و مورگان تعداد  353نفر از آنها بهعنوان نمونه برآورد و از طریق روش نمونهگیری
طبقهای متناسب با حجم انتخاب شدند .ابزار اندازهگیری در بخش کیفی فرمهای فیشبرداری از
دادهها و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته  53سؤالی بود که روایی آن با استفاده از داوری
تخصصی (روایی صوری و محتوایی) تعیین و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه
شد .برای تجزیهوتحلیل دادههای کیفی پژوهش از روش تحلیل محتوای کیفی و دادههای کمی از
روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید .یافتههای پژوهش در بخش کیفی حاکی از آن بود
که تربیت معنوی کودکان پیشدبستانی تحت تأثیر سه عامل اصلی احساس آگاهی ،احساس ارزشی و
احساس عرفانی قرار دارد .در بخش کمی نیز مربیان دوره پیشدبستانی شهر تهران اعتبار مدل
مستخرج را تأیید کردند .لذا سیاست گذران و برنامه ریزان درسی دوره پیشدبستان و دبستان
میتوانند با استفاده از الگوی مفهومی مستخرج ،تدابیر شایسته را جهت اجرای مطلوب و باکیفیت
پرورش معنوی اتخاذ کنند .مربیان نیز قادر خواهند بود تا الگوی موجود را بر اساس تجربیات عملی
تدریس ،تطبیق دهند تا تدریس معنوی و معنادارتری داشته باشند.
کلیدواژهها :تربیت معنوی ،مدل ،کودکان پیشدبستانی ،اعتبارسنجی.
 1دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه آزاد اراک
 2دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه اراک
 3عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اراک دانشیار

 652فصلنامه علمي -پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي  -سال دوازدهم ،شماره دوم ،زمستان 9911

مقدمه
آراستن به کماالت اخالقی و فضایل معنوی ،به مثابه یك مالک برای کارآمدی و ارزیابی راهبردهای
آموزشی مورد توجه می باشد .هدف های آموزشی فراتر از دانش اندوزی ،مهارت آموزی و نگرش یابی
در نظر گرفته می شود .تكامل نفس و تعالی روح و روان یاد گیرنده و زمینه سازی برای تحقق یك
جامعه معنوی ،به منزله هدف نهایی یادگیری در تمام موضوع های درسی در کانون فعالیت های
برنامه ریزی آموزشی و درسی قرار دارد .جهان هستی با تمام ویژگی ها و جلوه های مادی و فیزیكی
که دارد ،دارای ضمیر ،باطن و درونی غیر مادی و فراحسی است (یارمحمدیان و همكاران.)1391،
غایت فراگیری تا حد امكان ،گذشتن از جنبه های ظاهری و برونی و رسیدن به واقعیت های ماورایی
و متافیزیكی می باشد .فرایند تعلیم و تربیت باید به صورتی ادراک و توصیف شود که از اهداف عمده
آن ،پرداختن به موضوع ها و مفاهیم بنیادی همچون فلسفه و چرایی حیات ،آغاز و انجام آن ،مراتب
حیات ،رسالت واقعی انسان در این دنیا ،سعادت و شقاوت حقیقی و چگونگی راهیابی به آن باشد.
اهداف برنامه درسی معنوی و موضوع اصلی آن که رشد و تكامل روحی و نفسانی انسان است و
تمامی حقایق وجودی که به شكلی در این مسیر موثرند  -صرف نظر از میزان و چگونگی تاثیر
گذاری آنها  -مطلوبیت داشته ،به منزله «ارزش» تلقی می شوند( .یوسفی )1331 ،دوران زیر شش
سال از مهمترین و حساسترین دوران رشد کودکان است .در این دوره جنبههای رشد جسمانی،
شناختی ،شخصیتی کودک بیشترین تغییر را تجربه میكنند و تاثیر فراوانی بر ادامه روند زندگی کودک
در بزرگسالی وی نیز دارد (کویین .)2515 ،یكی دیگر از مهمترین جنبههایی که باید در این دوران به
آن توجه کرد ،تربیت معنوی کودکان است (نای و هی )1993 ،که متاسفانه تا به امروز این موضوع
مورد غفلت متخصصین تعلیم و تربیت کودکان کشورمان قرار گرفته است .معنویت یكی از موضوعات
مهم در زندگی آدمی است که هنوز تعریف روشنی برای آن وجود ندارد .بسیاری از افراد این واژه را با
مذهب یكسان میدانند (روسیتر )2555 ،در حالیكه برخی دیگر معنویت را جدای از مذهب میدانند ،از
دیدگاه آنان معنویت بسیار بزرگتر و قدیمیتر از هر شكلی از دین رسمی سازمان یافته است .چرا که
بسیاری از افراد بدون داشتن مذهب بدنبال معنویت هستند (اوموچو1991 ،؛ نای و هی 1993 ،و تسی،
 .)2555به طورکلی تفاسیر موجود از معنویت نشان می دهد که این مفهوم از سازه مذهب متمایز می
باشد (کینگ ،اسپك و توماس .)2551 ،مذهب بهعنوان یك سیستم سازمان یافته ای از عقاید ،اعمال،
رسوم و نمادها بیان میگردد در حالی که معنویت بهعنوان تمایل شخصی به فهم پاسخ های سواالت
بنیادین در رابطه با زندگی ،معنا و ارتباط با ماوراء مطرح می-شود (کوئینگ ،مك کوال و الرسون،
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 .)2555در این پژوهش قصد آن است که به بررسی عوامل مؤثر بر تربیت معنوی کودکان پرداخته
شود و مدل مناسب برای نظام آموزش و پرورش ایران ارائه نمود.
بیان مسأله
در جهان امروز موضوع تربیت کودکان پیش از دبستان به یكی از اساسی ترین مسائل اجتماعی و از
ارکان مهم سعادت جامعه است که به از زمان  4تا پایان  6سالگی را شامل میشود دانشمندان درباره
ی کودک ازنظر روانی و تربیتی مطالعات عمیقی داشته و کتاب های بسیاری در این رابطه نوشته اند...
معنویت نیاز بشر امروز است .معنویت به آگاهی نسل بشر نسبت به ارتباطش با خدا و به هدف نهایی
یعنی لقاح عرفانی با خداوند اشاره دارد (هی و نی .)2556 ،در سالهای  1965رونالد گلدمن روان
شناس ،بحث-های مهمی را پیرامون نحوه رشد ذهنی کودکان مطرح نمود که به توانایی آنها برای
درک معنی مذهب ،خصوصا در متون انجیل ،مرتبط میگشت .او از پیروان روان شناس شناختی ژان
پیاژه بود و مفروضات شخصی وی سبب می شد تا احتمال اینكه معنویت خصیصهای از زندگی
کودکان است را رد کند .اشتباه بزرگ وی این بود که معنویت را یك چیز غیرمعمول تصور میكرد در
حالی که میتوان آن را یك جنبه معمولی از زندگی روزمره کودکان درنظر گرفت .در نظریات روان
شناسی درک مذهب و معنویت بهعنوان رشد استدالل عقالیی و اخالقی کودکان درنظرگرفته شده
است درحالی که درک معنویت میتواند فراتر از آن باشد .در این راستا تحقیقات اولیه ای نیز انجام
گرفت که تجارب و احساسات کودکان را درباره خداوند مورد کاوش قرار دادند (کلینبرگ،1959 ،
الكیندز و دیگران 1962 ،والیاد .)1961 ،یافتهها نشان داند که کودکانی که وارد مرحله بلوغ می شوند،
در آگاهی معنوی و مذهبی آنها تحول رخ میدهد.
به طور کلی کودکان معنویت را در سه سطح متفاوت تجربه میكنند (های و نای-1 :)2556 ،احساس
آگاهی -2احساس عرفانی -3احساس ارزش
در حال حاضر سه رویكرد نسبت به معنویت و رشد معنوی وجود دارد که در پاسخ به نقدهای نظریه
فولر ایجاد گردیده است .نظریات ماهیتی-عملكردی ،نظریات شناختی-فرهنگی و نهضت کودک
معنوی (مینور  ،2512اسكارلت  .)2556نظریه هی و نی ( )2556در رابطه با معنویت و رشد معنوی
کودکان ،نظریه رهبر در نهضت کودک معنوی محسوب می شود (اسكارلت  .)2556طرفداران نهضت
کودک معنوی ادعا می نمایند که معنویت ،یك قابلیت تكامل یافته است ،به نحوی که تجارب و
آگاهی معنوی به خصیصه های رفتاری معمول در نوجوانان و بزرگساالن ارتباطی ندارد (هی و نی
 ،2556هاید  )2515و حتی بسیاری از افراد زمانی که با فشارهای فرهنگی روبه رو می شوند که
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آگاهی نسبی آنها را بی ارزش می نماید ،آن را سرکوب یا نادیده می گیرند .این عامل سبب گردیده
تا آنها رهنمودهایی را برای بزرگساالن ارائه دهند که با پیروی از آنها بتوان به واسطه پرورش
آگاهی نسبی در کودکان هم در محیط-های مذهبی و هم غیرمذهبی سالمت معنوی را ارتقاء داد
(هی و نی  .)2556بدنبال این پژوهش ها نی ( )2559عوامل شش گانه ای را ارائه نموده است که
آگاهی نسبی کودکان را در قالب برنامه های شكل دهی معنویت پرورش می دهد :فضا ،فرایند ،تخیل،
ارتباط ،صمیمیت و اعتماد.
همان گونه که اشاره گردید چارچوب هایی برای توصیف ابعاد معنویت و خصوصا معنویت کودکان
ارائه گردیده است .در این بین ارتباط میان مذهب و عوامل فرهنگی -اجتماعی با معنویت انكار ناپذیر
است .از طرفی این چارچوب ها معیار عینی و جهان شمولی را برای تمامی فرهنگ ها و مذاهب ارائه
نمی دهند .برهمین اساس بررسی و پیمایش سازه معنویت در بستر هر فرهنگ و مذهبی ضروری به
نظر می رسد .به نحوی که با مطالعه محتوای این سازه ،مدلی انحصاری و قابل آزمودن تهیه گردد.
تعدادی از مطالعات نظریه هی و نی ( )1993را مورد بررسی قرار دادند و حمایتهایی نیز در رابطه با
اینكه آگاهی نسبی قلب معنویت است ،وجود دارد (چامپین2553 ،؛ هارت 2553 ،و هاید .)2553 ،البته
با توجه به چارچوبهای نظری که به آنها اشاره گردید میتوان گفت هنوز یافتههای پژوهشی قابل
استنادی در رابطه با اعتبار این چارچوبها موجود نمیباشد و نیاز به انجام مطالعات بیشتری در این زمینه
است .با وجود اینكه در این چارچوب ها تالش شده است زمینه های مذهبی و فرهنگی مورد توجه
قرار گیرد ،با این حال درهم تنیدگی این عوامل با سازه معنویت انكار ناپذیر است .بر همین اساس
آزمون فرضیات ناشی از این چارچوبها در سایر فرهنگ ها و مذاهب ،میتواند قابلیت اطمینان و
کاربردی بودن آنها را روشن تر نماید .برهمین اساس ،از آنجا که تربیت کودکان در هر قالب و برنامه
ای به طور قطع میتواند آینده و زندگی آتی او را تحت تاثیر قرار دهد ،تربیت معنوی میتواند او را به
سرمنزل نهایی نزدیك تر نماید و موجبات سعادت او را فراهم آورد .تعداد زیادی از اندیشمندان و
صاحبنظران دینی و غیر دینی در خصوص تربیت معنوی کودکان سخنها بیان کرده اند اما آنچه که
اهمیت و ضرورت یك پژوهش علمی را اثبات می کند توافق نظر بر سر این موضوع هست که در
دنیای پرتالطم امروزی و پیدایش مكاتب گوناگون خرافی و انحرافی ،بازگشت به معنویت به طرز
شگفت انگیزی مطرح شده است هر صاحبنظر یا اندیشمندی پیزو هر آیین و مذهبی باشد (البته دین
های آسمانی) با وجود پیشرفت گسترده علم در همه جوانب زندگی ،چاره ای جز قلم زدن و توجه به
معنویت و تربیت معنوی را ندارند لذا رسالت عظیم و طوالنی مدت آموزش و پرورش این است که در
سایه توجه به این مهم قدمهایی را بردارد و ترسیم چشم اندازهای مطمئن و مبتنی بر واقعیت در سایه
ی پژوهش هایی صورت می گیرد که بتواند مختصات و مولفه های تربیت معنوی را تبیین ومورد
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بررسی قرار دهد لذا به توجه به این اهمیت و ضرورت ،پژوهش حاضر خواهان بررسی این موضوع
بوده تا قدمی هر چند کوچك در این راه پرتالطم و کاستن از معضالت بشر امروزی ،بردارد و بتواند
معنویت گرایی را در گروه بسیار مهم یادگیری توسعه و تقویت کند و راهكارهای قابل قبولی هم ارائه
نماید.
لذا پاسخ به سؤاالتی چون:
 -1عوامل مؤثر بر تربیت معنوی کودکان پیشدبستانی کدامند؟
 -2مدل مطلوب تربیت معنوی کودکان پیشدبستانی به چه میزان دارای اعتبار است؟
در پاسخ به سوال اول عوامل مؤثر بر تربیت معنوی کودکان پیشدبستانی را بر طبق تحقیقات انجام
شده توسط هی و نی (احساس آگاهی ،احساس عرفانی و احساس ارزشی) این سه مولفه را به ریز
مولفه های مرتبط تفسیم بندی کردیم و در نهایت آنها را با طراحی سواالت محقق ساخته توسط
متخصصین و مربیان پیشدبستانی به آزمون گذاشتیم؛ که نتایج آن در ادامه خواهد آمد.
پرسشهای جزئیالف عوامل مؤثر بر احساس آگاهی کودکان پیشدبستانی کدامند
مؤثر بر احساس خود آگاهی اجتماعی در کودکان پیشدبستانی کدامند؟
عوامل مؤثر بر خودآگاهی جسمی در کودکان پیشدبستانی کدامند؟
عوامل مؤثر بر خودآگاهی روانی در کودکان پیشدبستانی کدامند؟
عوامل مؤثر بر خودآگاهی پنهان در کودکان پیشدبستانی کدامند؟
عوامل مؤثر بر خودآگاهی آرمانی در کودکان پیشدبستانی کدامند؟
عوامل مؤثر بر احساس ارزشی کودکان پیشدبستانی کدامند؟
عوامل مؤثر بر نشاط درونی در کودکان پیشدبستانی کدامند؟
عوامل مؤثر بر رعایت نظم و انظباط در کودکان پیشدبستانی کدامند؟
عوامل مؤثر بر ارتباط مؤثر با دیگران در کودکان پیشدبستانی کدامند؟
عوامل مؤثر بر لذت بردن از داشته ها در کودکان پیشدبستانی کدامند؟
عوامل مؤثر بر رفتار اجتماعی در کودکان پیشدبستانی کدامند؟
عوامل مؤثر بر احساس عرفانی کودکان پیشدبستانی کدامند؟
عوامل مؤثر بر حس پرسشگری درباره خدا در کودکان پیشدبستانی کدامند؟
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عوامل مؤثر بر کنجكاوی نسبت به طبیعت در کودکان پیشدبستانی کدامند؟
عوامل مؤثر بر شناخت نعمتها در کودکان پیشدبستانی کدامند؟
عوامل مؤثر بر تفكر در کودکان پیشدبستانی کدامند؟
عوامل مؤثر بر حس دوستی با خدا در کودکان پیشدبستانی کدامند؟
روش تحقیقتصمیم گیری درباره روش تحقیق بستگی به هدف تحقیق ،ماهیت مسأله مورد مطالعه و روشهای
مختلف بررسی آن دارد (دالور .)1334 ،در مسیر این انتخاب باید توجه داشته باشیم که وجود روشهای
مختلف پژوهش انواع مختلف پژوهش را از همدیگر جدا و متمایز میسازد ،یعنی هر نوع پژوهش،
روش خاص خود را ایجاب میكند .در واقع میتوان گفت از عوامل مهم تفاوت بین تحقیقهای مختلف
وجود همین روشهای تحقیق متفاوت بین آنهاست (سرمد ،بازرگان و حجازی)1333 ،
این پژوهش ازنظر مقصد و هدف کاربردی است و شامل دو مرحله اساسی بوده است:
مرحله اول (کیفی) :روش این مرحله اسنادی -تحلیلی بود که در آن به بررسی و تحلیل محتوای
متون مرتبط با موضوع پرداخته است .تحلیل در این جا به معنای جستجوی ارتباط میان مفاهیم
مختلف و باز شناسی روابط و شبكه های مفهومی است .دراین پژوهش با توجه به تفكیكی که میان
روشهای تحلیل منطقی و تحلیل زبانی وجود دارد ،سعی بر آن است تا در جریان تحلیل ،ارتباطی
منطقی میان مفاهیم کشف گردد .در تحلیل این مفاهیم ،مسأله ی پژوهش از حد امری شخصی،
موردی و خاص فراتر رفته و به صورت امری کلی و ضروری مشخص می شود .لذا روش پژوهش در
این تحقیق ،تحلیلی تبیینی می باشد.
مرحله دوم (کمی) :روش این مرحله پیمایشی می باشد که منجر به ساخت ابزار ،برای اجرا برروی تنی
چند از صاحبنطران حوزه تربیت معنوی می شود.
جامعه و نمونه پژوهشی و آماری
جامعه پژوهشی در بخش کیفی (استخراج عوامل مؤثر بر تربیت معنوی کودکان) منابع مرتبط داخلی و
خارجی بود که مواردی با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند و گلوله برفی انتخابشده و پژوهشگر را
تا حد اشباع اطالعاتی یاری نمودند .در بخش کمی نیز کل مربیان دوره پیشدبستانی مناطق شمال،
جنوب ،شرق ،غرب و مرکز تهران به تعداد  5555نفر بودند که با توجه به جدول کرجسی و مورگان
تعداد  353نفر از آنها بهعنوان نمونه برآورد و از طریق روش نمونهگیری طبقهای متناسب با حجم
انتخاب شدند.
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ابزار های پژوهش
ابزار اندازهگیری در بخش کیفی فرمهای فیشبرداری از دادهها و در بخش کمی پرسشنامه محقق
ساخته  53سؤالی بود.
پرسشنامه مستخرج دارای سه مولفه ی کلی بود که مشروح آن به قرار زیر است:
جدول ( :)1-3ابعاد و تعداد سواالت مربوط هر بعد در پرشسنامه محقق ساخته
تعداد سواالت یا عوامل
مولفه ها
ردیف
22
احساس آگاهی
1
19
احساس ارزشی
2
11
احساس عرفاتی
3

روایی و پایایی پرسشنامه
قابلیت اعتماد و روایی داخلی این تحقیق براساس مبانی نظری و دیدگاههای متخصصان و تئوری
های علمی در خصوص موضوع تحقیق حاصل شده است .تمامی اطالعات با توجه به مباحث نظری و
علمی و نظر متخصصین جمع آوری شده است تا روایی محتوایی آن حاصل گردد .در این فرایند مولفه
های مستخرجه بارها به رویت متخصصین این حوزه رسید تا انواع روایی ظاهری ،محتوایی محقق
شود .مشروح هرکدام از نوع روایی به قرار زیر است:
 oروایی صوری :برای تعیین روایی صوری پرسشنامه تدوین شده را برای  15نفر از متخصصانی که
مشابه گروه اصلی و نمونه آماری پژوهش بودند ارسال شد تا از این طریق روایی صوری ابزار محقق
گردد که آیا متناسب باهدفی که دارد موارد و مولفه ها را می سنجد یا خیر؛ که نتایج نشان داد که
متخصصان بر سر اینكه این ابزار قابلیت سنجش هدف مدنظر پژوهش را دارد ،توافق باالیی داشتند.
 oروایی محتوایی :روایی محتوایی به تحلیل منطقی محتوای یك آزمون بستگی داشته و تعیین آن بر
اساس قضاوت ذهنی و فردی است .در این روش سوال های آزمون در اختیار متخصصان یا برخی از
آزمودنی ها گذاشته می شود واز آنها می خواهند که مشخص کنند آیا سواالت آزمون صفت مورد نظر
را اندازه گیری می کند یا خیر و این که آیا سوال ها کل محتوای آزمون را در بر می گیرد یا خیر .در
صورتی که بین افراد مختلف در زمینه روایی آزمون توافق وجود داشته باشد ،آن آزمون دارای روایی
محتوایی است.
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 oشاخص روایی محتوایی (CVI):جهت بررسی شاخص روایی محتوا از روش والتز و باسل استفاده
می شود ...بدین صورت که متخصصان «مربوط بودن»« ،واضح بودن» و «ساده بودن» هر گویه را بر
اساس یك طیف لیكرتی  4قسمتی مشخص می کنند .متخصصان مربوط بودن هر گویه را ازنظر
خودشان از « 1مربوط نیست»« 2 ،نسبتاً مربوط است»« 3 ،مربوط است» تا « 4کامالً مربوط است»
مشخص می کنند .ساده بودن گویه نیز به ترتیب از « 1ساده نیست»« 2 ،نسبتاً ساده است»« 3 ،ساده
است» تا « 4ساده مربوط است» و واضح بودن گویه نیز به ترتیب از « 1واضح نیست»« 2 ،نسبتاً
واضحاست»« 3 ،واضحاست» تا « 4واضح مربوط است» مشخص می شود.
حداقل مقدار قابل قبول برای شاخص  CVIبرابر با  5/19است و اگر شاخص  CVIگویه ای کمتر
از  5/19باشد آن گویه بایستی حذف شود .این شاخص برای ابزار پژوهش  5/32به دست آمد.
 oروایی سازه :روایی سازه یك آزمون عبارت است از میزان صحت آن در اندازه گیری ساخت نظری
یا ویژگی مورد نظر .برای بررسی روایی سازه ،ساختار عاملی آزمون باید مورد ارزیابی قرار گیرد که
معرف ترین روش برای تحلیل ساختار آزمون ،شیوه آماری تحلیل عاملی است که بارهای عاملی
محاسبه مربوط به هر گویه در فصل چهارم مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفته است و نشان می دهد که
تك تك گویه ها از بارهای عاملی باالیی برخوردار هستند.
جهت سنجش پایایی آزمون ،از روش آلفای کرانباخ استفاده شد و با اجرای مقدماتی پرسشنامه برروی
 35نفر معلمان پیشدبستانی ،عدد  5/33به دست آمد که نشان از پایایی و همبستگی درونی باالی
گویه های پرسشنامه بود.
3-5مراحل کلی اجرای تحقیق:تحقیق حاضر در مراحل زیر انجام گردید:
بررسی منابع مربوط به موضوع تحقیق ونسخه برداری از منابع مرتبط.
دسته بندی نسخه های گردآوری شده مشابه و یكسان ازنظریه های گوناگون
خالصه سازی مقوله ها به صورت گویا و شفاف،
استخراج مقوله ها با فراوانی باال برای ارایه به متخصصین جهت نظرسنجی از آنها
سپس مولفه های مستخرجه به صورت منسجم و مورد توافق گروههای هدف دسته بندی شد.
تایید مؤلفه ها توسط اساتید راهنما ،مشاور و صاحب نظران و متخصصان
اجرای پرسشنامه محقق ساخته بر روی نمونه هدف جهت اعتبار سنجی
تجزیهوتحلیل دادهها پس از گردآوری
تدوین گزارش نهایی تحقیق.

عوامل مؤثر در تربیت معنوی کودکان پیشدبستانی با ارائه مدل 263

روش تجزیهوتحلیل دادهها
تجزیهوتحلیل دادههای پژوهش در بخش کیفی از طریق تحلیل محتوای کفی و در بخش کمی در دو
سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفته است .شاخص هایی از آمار توصیفی که در بخش کمی این
پژوهش به کار رفته است عبارتند است از
شاخص مرکزی مانند میانگین جهت تعیین مقادیر متوسط نمرات آزمون ها،فراوانی و درصدشاخص های پراکندگی مانند واریانس و انحراف استاندارد به منظور تعیین تغییرات یا پراکندگیتوزیع نمره نسبت به میانگین
شاخص های آمار استنباطی مورد استفاده در بخش کمی پس از تعیین نرمال یا عدم نرمال بودن
دادهها ،در این پژوهش عبارت است از:
تحلیل عاملی سطح 1
تحلیل عاملی ) (FAجهت پی بردن به متغیرهای زیر بنایی یك پدیده یا تلخیص مجموعه ای از
دادهها استفاده میشود .دادههای اولیه برای تحلیل عاملی ،ماتریس همبستگی بین متغیرها است.
تحلیل عاملی ،متغیرهای وابسته از قبل تعیین شده ای ندارد.
در تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول رابطه عامل یا عاملها (متغیرهای پنهان) با گویهها (متغیرهای
مشاهدهپذیر) مورد سنجش قرار میگیرد .در این روش هیچگونه رابطهای بین متغیرهای پنهان مورد
بررسی قرار نمیگیرد .این نوع مدل اندازهگیری صرفاً برای اطمینان از آن است که متغیرهای پنهان
درست اندازهگیری شدهاند .در تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول میتوان رابطه یك عامل با چند گویه
یا چندعامل با چند گویه را مورد بررسی قرار داد.
زمانی که یك سازه بزرگ خود از چند متغیر پنهان تشكیل شده باشد ،از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه
دوم استفاده میشود .در تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم عالوه بر بررسی رابطه متغیرهای
مشاهدهپذیر با متغیرهای پنهان ،رابطه متغیرهای پنهان با سازه اصلی خود نیز بررسی میشود (ایمان،
(.1393
مالحظات اخالقی تحقیق:
آیین نامه های اخالقی به منظور تنظیم روابط محققان با افراد و میدآنهایی که قصد مطالعه شان را
دارند صورت بندی شده اند .اصول اخالق تحقیق این سؤال را مطرح می کنند که آیا محققان از
طریق احترام گذاشتن و توجه به نیازها و عالیق و منافع شرکت کنندگان در فرآیند تحقیق از آسیب
رساندن به آنان احتراز کرده اند یا خیر؟ این آیین نامه های اخالقی مقرر می دارند که تحقیق بر پایه
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رضایت آگاهانه باشد (یعنی شرکت کنندگان بر اساس اطالعات ارائه شده از سوی محقق با شرکت در
مطالعه موافقت کنند) .همچنین مقرر می دارند که تحقیق می باید از آسیب رساندن به شرکت
کنندگان پرهیز کند .در انجام این پژوهش محقق تالش نمود موازین و مسائل اخالقی پژوهش را که
بعضاً به شرح ذیل است ،رعایت نماید:
تالش شد در فرایند اجرای پرسشنامه از رضایت کامل پاسخ دهندگان اطالع کسب نموده و سپس
پرسشنامه در اختیار آنها قرار داده شد.
قبل از اجرای پرسشنامه ،از پاسخ دهندگان درخواست می شد که از نوشتن مشخصات شخصی مانند
اسم کوچك و بزرگ پرهیز کنند.
در حین اجرای پرسشنامه ها اعتماد پاسخ دهندگان را به مواردی همچون اخالقی بودن پژوهش ،مثمر
ثمر بودن آن برای آموزش و در حالت کلی هدف واالی تحقیق ،جلب می شد تا با انگیزه و دقت
بیشتری نسبت به پرکردن پرسشنامه اقدام می کردند.
نمودار  .1نتایج شناسایی کیفی عوامل مؤثر بر تربیت معنوی کودکان پیشدبستانی بر اساس
مبانی نظری مرتبط
عوامل کلی
خود اجتماعی

خودآگاهی جسمی

احساس آگاهی

خودآگاهی روانی

خودآگاهی پنهان

خودآگاهی آرمانی

عوامل جزئی
تقویت اراده کودک
شكوفایی فكری
دعوت به ترک زشتی ها
تشویق به انجام خوبی ها
گفتگو درباره ویژگیهای جسمانی
پرداختن به پرورش جسمانی و زیستی
بحث در مورد فلسفه وجودی انسان
مطالعه متون علمی و داستآنهای فلسفی و گزارش نتایج آنها
شناساندن گذشتگان
داشتن مربی با روح
کسب اطالعات و آگاهی درباره واقعیت رشد انسانی
معنا بخشیدن به فعالیتهای یاددهی
استفاده از ظرفیتهای بازی های کودکانه
استفاده از ظرفیتهای هنری
بهره گیری از شعر و موسیقی
تبیین فلسفه و حكمت امور معنوی به کودک
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عوامل کلی

نشاط درونی

رعایت نظم و انضباط

احساس ارزشی

ارتباط مؤثر با دیگران

لذت بردن از داشته ها

رفتار اجتماعی

احساس عرفانی

پرسشگری درباره خدا

عوامل جزئی
استفاده از ظرفیت خانواده کودکان بهعنوان دستیار تربیتی
فعالتر نمودن قوه تخیل
هدایت به سمت ایمان با توجه به سطح شناختی کودک
تمرکز و رهایی از پراکندگی فكری
غمخواری و با نشاط بودن مربیان
محیط آموزشی غیرمحصورانه و محبوسانه
استفاده از روش تقویت یا دادن پاداش
الگو بودن مربیان
در نظر گرفتن عواقب و پیامدهای مشخص
استفاده از کار گروهی
زینت کودک به خوشرویی
تقویت مثبت نگری
آموزش بردباری
محبتورزی
راضی بودن به مقدرات الهی
برنامهریزی مربی درباره آگاه سازی کودکان از خطرات و دام های
شیطانی
توجه کودک به کرامت انسانی دیگران
توجه دادن کودکان به لزوم هماهنگی بین گفتار و رفتار
توجه به امنیت و سالمت روانی
هشیارسازی کودک نسبت به اعمال و رفتار همساالن
بهره گیری از رسانههای مجازی و غیرمجازی
نظارت و کنترل رفتارها
پاسخ گویی و هدایت صمیمانه مربیان
درنگ مربی در پاسخ گویی سواالت مرتبط با خدا
پرهیز مربی از رفتارها و پاسخ های اضطراب آلود
گوش سپردن هشیارانه به پرسش های کودک درباره خدا
تكیه بر تمایالت فطری کودک
استفاده از موقعیت های گوناگون
پیوند خداشناسی با مسائل روزمره کودک
تأخیر در آموزشهای جدی تا شكل گیری مقدمات ذهنی
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عوامل جزئی

عوامل کلی

حس کنجكاوی نسبت به بودن و حضور در طبیعت
طبیعت
محول کردن یك سرگرمی مرتبط با طبیعت به کودک
شناخت نعمت ها

تفكر

بهره گیری از داستآنها و مراسمات مذهبی
یادآوری ذهنی ،گفتاری ورفتاری نعمتها
سالمت مغز و قوای ادراکی
آرامش و سالمت محیط زندگی
گفتگو

حس دوستی با خدا

شناخت خداوند
هدفگذاری معنوی
فضاسازی محیطی انس با خدا
توجه دادن کودکان به محبت خدا
برگزاری مراسم دعا و نیایش

نتیجه گیری ،تفسیر ،جمع بندی و ارائه پیشنهادها
جهانی که در آن زندگی میکنیم ،بهطور روزافزون و بدون اینكه بتوان به سادگی جلوی آن را
گرفت ،بهسمت کثرت پیش میرود .کثرتی که گاهی زیست را خوش آب و رنگتر کرده و گاهی نیز،
زشتتر؛ اما توجه به این نكته بسیار مهم است که برای به وحدت رساندن نسبی این کثرات نیز،
چارهای جز گذر از این مسیر و تحلیل جامع و مانع آن نداریم .کثرت امروز جهان حرکت از معنویتی
تجریدی بهسمت سوژههایی است که کامالً شكلی مادی یافتهاند و روز به روز این مادهپذیریِ امور
تجریدی و انتزاعی به گمگشتگی انسان در این هزارتوی رنگارنگ منجر میشود .جهان سادهی خیر و
شر دیگر تمام شده است .پیدا کردن خیر از میان شرارت و شر از میان خوبیها هر روز سختتر و
گاهی ناممكن میشود .برای همین ،مقصود این رساله نه تكذیب و انكار رنگارنگی موضوع ،بلكه
تحلیل و بررسی عوامل مؤثر بر تربیت معنوی کودکان بود .به همین منظور محقق اعتقاد دارد که
گاهی باید با پرهیز از انكار ،از این کثرات برای یافتن زبانی نو جهت هدایت انسان بهسوی معنوی
شدن و حرکت مجدد او بهسوی تجرید استفاده شود.
در این فصل ،ابتدا خالصه ای از موضوع ،روش تحقیق و ابزار گردآوری دادهها ارائه می شود،
سپس پژوهشگر یافته های تحقیق را بیان کرده و آنها را با تحقیقات مشابه ،مورد مقایسه وتحلیل
قرار می دهد و در پایان پیشنهادهای کاربردی و محدودیت های تحقیق ارائه می گردد.
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خالصه پژوهش
پژوهش حاضر با عنوان " بررسی عوامل مؤثر بر تربیت معنوی کودکان پیشدبستانی و ارائه
مدل" انجام شد .ازنظر هدف میتوان پژوهش را جزء پژوهشهای کاربردی و ازنظر ماهیت آمیخته
(کیفی و کمی) تلقی نمود .جامعه پژوهشی در بخش کیفی (استخراج عوامل مؤثر بر تربیت معنوی
کودکان) منابع مرتبط داخلی و خارجی بود که مواردی با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند و گلوله
برفی انتخابشده و پژوهشگر را تا حد اشباع اطالعاتی یاری نمودند .در بخش کمی نیز کل مربیان
دوره پیشدبستانی مناطق شمال ،جنوب ،شرق ،غرب و مرکز تهران به تعداد  5555نفر بودند که با
توجه به جدول کرجسی و مورگان تعداد  353نفر از آنها بهعنوان نمونه برآورد و از طریق روش
نمونهگیری طبقهای متناسب با حجم انتخاب شدند .ابزار اندازهگیری در بخش کیفی فرمهای
فیشبرداری از دادهها و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته  53سؤالی بود که روایی آن با استفاده
از داوری تخصصی (روایی صوری و محتوایی) تعیین و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ
محاسبه شد .برای تجزیهوتحلیل دادههای کیفی پژوهش از روش تحلیل محتوای کیفی و دادههای
کمی از روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید.
بحث و نتیجه گیری از یافته های پژوهش:
در این بخش به طور خالصه ابتدا یافته های بدست آمده از دو سؤال اصلی و کلی پژوهش تبیین
و پیرامون آن بحث مختصری ارائه شده است.
عوامل مؤثر بر تربیت معنوی کودکان پیشدبستانی کدامند؟
بر اساس مبانی نظری موجود اولین عامل مؤثر در تربیت معنوی کودکان پیشدبستانی "احساس
آگاهی" بود .برای این عامل کلی عواملی مانند "خود اجتماعی" (تقویت اراده کودک ،شكوفایی
فكری ،دعوت به ترک زشتی ها ،تشویق به انجام خوبی ها)" ،خودآگاهی جسمی" (گفتگو درباره
ویژگیهای جسمانی ،پرداختن به پرورش جسمانی و زیستی)" ،خودآگاهی روانی" (بحث در مورد
فلسفه وجودی انسان ،مطالعه متون علمی و داستآنهای فلسفی و گزارش نتایج آنها ،شناساندن
گذشتگان)" ،خودآگاهی پنهان" (داشتن مربی با روح ،کسب اطالعات و آگاهی درباره واقعیت رشد
انسانی ،معنا بخشیدن به فعالیت های یاددهی ،استفاده از ظرفیت-های بازی های کودکانه ،استفاده از
ظرفیت های هنری ،بهره گیری از شعر و موسیقی)" ،خودآگاهی آرمانی" (تبیین فلسفه و حكمت امور
معنوی به کودک ،استفاده از ظرفیت خانواده کودکان بهعنوان دستیار تربیتی ،فعال تر نمودن قوه
تخیل) در نظر گرفته شدند که میتوانند به پرورش معنویت در کودکان کمك شایانی کنند.
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دومین عامل مؤثر بر تربیت معنوی کودکان پیشدبستانی "احساس ارزشی" بود .بر ای این عامل
کلی نیز عواملی مانند "نشاط درونی" (هدایت به سمت ایمان با توجه به سطح شناختی کودک ،تمرکز
و رهایی از پراکندگی فكری ،غمخواری و با نشاط بودن مربیان ،محیط آموزشی غیرمحصورانه و
محبوسانه)" ،رعایت نظم و انضباط" (استفاده از روش تقویت یا دادن پاداش ،الگو بودن مربیان ،در
نظر گرفتن عواقب و پیامدهای مشخص ،استفاده از کار گروهی)" ،ارتباط مؤثر با دیگران" (زینت
کودک به خوشرویی ،تقویت مثبت نگری ،آموزش بردباری ،محبت ورزی)" ،لذت بردن از داشته ها"
(راضی بودن به مقدرات الهی ،برنامه ریزی مربی درباره آگاه سازی کودکان از خطرات و دام های
شیطانی)" ،رفتار اجتماعی" (توجه کودک به کرامت انسانی دیگران ،توجه دادن کودکان به لزوم
هماهنگی بین گفتار و رفتار ،توجه به امنیت و سالمت روانی ،هشیارسازی کودک نسبت به اعمال و
رفتار همساالن ،بهره گیری از رسانه های مجازی و غیرمجازی ،نظارت و کنترل رفتارها) در نظر
گرفته شدند.
احساس عرفانی سومین عامل مؤثر بر تربیت معنوی کودکان پیشدبستانی بود .برای این عامل
کلی عواملی مانند "پرسشگری درباره خدا" (پاسخ گویی و هدایت صمیمانه مربیان ،درنگ مربی در
پاسخ گویی سواالت مرتبط با خدا ،پرهیز مربی از رفتارها و پاسخ های اضطراب آلود ،گوش سپردن
هشیارانه به پرسش های کودک درباره خدا ،تكیه بر تمایالت فطری کودک ،استفاده از موقعیت های
گوناگون ،پیوند خداشناسی با مسائل روزمره کودک ،تأخیر در آموزشهای جدی تا شكل گیری مقدمات
ذهنی)" ،حس کنجكاوی نسبت به طبیعت" (بودن و حضور در طبیعت ،محول کردن یك سرگرمی
مرتبط با طبیعت به کودک)" ،شناخت نعمت ها" (بهره گیری از داستآنها و مراسمات مذهبی،
یادآوری ذهنی ،گفتاری ورفتاری نعمت ها)" ،تفكر" (سالمت مغز و قوای ادراکی ،آرامش و سالمت
محیط زندگی ،گفتگو)" ،حس دوستی با خدا" (شناخت خداوند ،هدف گذاری معنوی ،فضاسازی
محیطی انس با خدا ،توجه دادن کودکان به محبت خدا ،برگزاری مراسم دعا و نیایش) در نظر گرفته
شدند.
درباره همسویی نتایج سؤال اول پژوهش با سوابق مطالعاتی پیشین میتوان گفت که پژوهش
های مختلفی از جمله شریفی ( ،)1333ادیبی سده ( ،)1339احدیان و همكاران ( ،)1395کرمی
( ،)1395احسانی ( ،)1393رایت ( ،)2555جی واسیلیو ( ،)2552روزن -گالوین ( ،)2554وایت (،)2551
راول ( ،)2553بحر ( ،)2553آرنت ( ،)2559ریاض ( ،)2512ایپك ( )2512به تربیت معنوی بهعنوان
یك برنامه آموزشی نگاه می کنند که جوانب وجودی کودک را در همه موارد چه از جهت شناختی ،چه
از جهت ارزشی و ارزشمندی و چه از جهت عرفانی در بر می گیرد .پژوهشگران مذکور اعتقاد دارند که
تربیت معنوی در محیط پیشدبستانی باید نوعی تجربه ورزی معنوی را برای کودک مهیا کند چرا که
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این تجربه های معنوی میتواند اثرات قوی در زندگی داشته باشد؛ به طوری که رشد اخالقی و
ارتباطات اجتماعی کودکان را تقویت می کند و راه ارتباط با خویشتن و رفتارهایش را تنظیم می نماید.
البته ناگفته نماند که مقدمه چنین نتایجی شناخت کودک و اقتضائات دوران کودکی چه از منظر
فلسفی و چه از منظر روان شناختی است.
مدل مطلوب تربیت معنوی کودکان پیشدبستانی به چه میزان دارای اعتبار است؟
در بخش کمی که به صورت پیمایشی انجام شده بود پاسخ دهندگان سؤاالت پرسشنامه که
عوامل مؤثر بر تربیت معنوی کودکان را در  3عامل کلی 15 ،عامل جزئی 53 ،عامل جزئی تر در نظر
گفته بود ،اعتبار مدل را تأیید کردند .چرا که میزان  KMOتحقیق  50651بود که این یك تحلیل
عاملی در سطح متعادل را نشان می داد .همچنین سطح معنی داری آزمون بارتلت ،کم تر از  5055بود
که نشان از کفایت مدل تحلیل عاملی داشت.
با این توجه میتوان نتیجه گرفت که برای تربیت معنوی در دوره پیش از دبستان مدنظر قرار
دادن عوامل کشف شده ،کارساز خواهد بود .چرا که مدل تدوین شده درصدد حل تعارضات و
مشكالت کنونی جوامع بشری با تكیه بر اشتراکات انسانی است و بازدهی که از فراگیر مدنظر دارد،
کسی است که درون انسآنها و برای انسآنها زندگی کرده و در عمل و از صمیم قلب انسانی و با
روح زندگی می کند و او کسی است که راه حل بهتری برای حل تعارضات و تنش ها در نظر خواهد
داشت .مدل مفهومی به همه جنبه های زندگی کودک توجه کرده و بنابراین برنامه برخاسته از آن
میتواند موجب برآورده شدن اهداف تربیت معنوی و به طور کلی پرورش معنوی کودک شود.
نكته پایانی که نباید آن را فراموش کرد این است که مدل مفهومی طراحی شده درصدد ایجاد
معنویت در کودکان نیست ،بلكه محقق معتقد به این موضوع است که معنویت در همه انسآنها به
صورت ذاتی وجود داشته و فقط نیازمند آن است که شكوفا شده و در واقع از بالقوه به بالفعل برسد و
برای همین مدل روی فطرت ذاتی انسان تمرکز کرده و به دور از هر گونه کثرت گرایی از وحدتی
صحبت می کند که بین همه انسآنها مشترک است .معنویت مورد نظر این مدل ،معنویتی فراگیر
است که تعارضات موجود بین معنویت های نوین را از بین خواهد برد .باعث خواهد شد که همه نگاه
ها رو به سمتی باشد که نیاز واقعی بشر بوده و معنویت به معنای واقعی است.
پیشنهادهای کاربردی تحقیق:
 oعوامل تدوین شده میتوانند به صورت یك سند مدون در اختیار مدیران و مربیان دوره
پیشدبستانی قرار بگیرند تا از آن بهعنوان ابزاری برای رشد معنوی کودکان استفاده شود.
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 oمدیران و سیاستگذاران آموزش و پرورش پیشدبستانی میتوانند از عوامل تدوین شده بهعنوان
چارچوبی مفید و مرجعی برای تدوین استراتژی های توسعه حرفه ای در جهت بهبود مستمر دانش و
مهارت معنوی مربیان مراکز آموزشی استفاده نمایند.
 oکنشگران و برنامه ریزان درسی عرصه آموزش پیشدبستانی به صورتی متوازن ،متعادل و
زنجیره ای وار به عوامل مؤثر تربیت معنوی معرفی شده توجه نمایند تا نوعی نگرش سیستمی و
معرفتی بر فرایند زیست معنوی کودکان حاکم گردد .البته این حاکمیت میتواند به دو صورت متجلی
گردد نخست این که برنامه معنوی به صورت واحد درسی کامالً مجزا و مستقل در برنامه درسی
کودکان قرار گیرد و دوم به صورت دمیدن روح معنوی در کل برنامه درسی .اگر رویكرد نخست
مدنظر باشد یك نیاز عمده شكل خواهد گرفت و آن برنامه درسی جدید است که مختصات و عوامل
مؤثر در آن (به ویژه در تدوین اهداف و محتوا) به خوبی در پژوهش حاضر معرفی شد؛ اما اگر رویكرد
اول که تدبیر خوبی برای مواجهه با ناکامی های استداللی دانش آموزان بود میسر نشد میتوان از
طریق شیوه های غیرمستقیم مانند گفتگوهای کالسی ،روش معنوی ،یعنی روش توأم با غیرمادی
بودن و نوعی رهاشدگی معنوی را به کودکان آموزش داد؛ بنابراین در رویكرد دوم برنامه معنوی
آموزشی در کنار سایر آموزش ها نیست ،بلكه زمینه ای برای رشد مهارت های معنوی در تمامی
دروس برنامه درسی دوره پیشدبستانی می باشد.
 oبرای کاربست بهتر تربیت معنوی ابتدا زمینه ها و بستر اجرای این برنامه فراهم شود از جمله
این که ابتدا تمامی امكانات واحد های آموزشی تجهیز گردد و دیگر این که مربیان دارای صالحیت و
شایستگی الزم برای تدریس و یادگیری باشند و صالحیت حرفه ای آنها به تایید مراجع صالحیت دار
رسیده باشد.
 oآشنایی و فرهنگ سازی عمومی بویژه برای خانواده ها و معرفی مدل مفهومی در سطح کشور و
همچنین جلب مشارکت فعال والدین میتواند در بهیود اقدامات و عملكردهای تربیتی شان بیفزاید.
 oفضاسازی هنرمندانه محیط پیشدبستانی با عوامل معنوی معرفی شده میتواند به صورت
پنهانی پیام های محقق در مدل مفهومی را به کودکان منتقل نماید.
 oبا توجه به درگیر کردن همه عناصر انسانی موجود در مراکز پیشدبستانی توسط مدل مفهومی؛
تشكیل کارگروه معنویت افزایی به کودکان میتواند منجر به تسهیل برنامه ریزی های مشارکتی و
افزایش کیفیت خروجی های جلسات گردد.
 oطراحی بسته ها و نرم افزارهای مرتبط با مدل موجود برای کودکان ،میتواند بهعنوان مكمل
فعالیتهای موجود در مراکز پیشدبستانی مورد استفاده قرار گیرد.
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 oدر فرایند اجرای ترببیت معنوی از هدف واقعی برنامه و ایمان داشتن به کاربست آن ،اطمینان
حاصل کرده سپس به اجرای آن پرداخته شود.
موضوع های پیشنهادی برای تحقیق های بعدی
 oامكان سنجی اجرای مدل تربیت معنوی منطبق با پژوهش حاضر در نظام آموزش پیشدبستانی
 oبررسی داللت های مدل عوامل مؤثر بر تربیت معنوی کودکان در برنامه درسی دوره
پیشدبستانی
 oبررسی روشهای تدریس مرتبط با مدل تربیت معنوی معرفی شده و ارائه یك استراتژی خاص
در این زمینه
 oاعتباریابی مدل طراحی شده بر اساس دیدگاه فیلسوفان تعلیم و تربیت و روان شناسان تربیتی
 oطراحی واحد درسی متناسب با مدل معرفی شده ،جهت آشنایی دانشجویان دوره کارشناسی
آموزش و پرورش پیشدبستانی
محدودیت های تحقیق
بیان محدودیت ها در پژوهش به محققانی که قصد تحقیق در زمینه های مختلف را دارند کمك
می کند تا با دیدی باز و آگاهی از موانع ،کمبودها و محدودیت های تحقیق به امر پژوهش در زمینه
های مشابه بپردازند ،این تحقیق دارای موانع و محدودیت هایی است که در ذیل به آن اشاره می
شود:
 oیافتن منابع قابل اعتماد به دلیل رسوخ اندیشه های گوناگون در معنویت
 oنبودن مدل های طراحی مشابه جهت انجام مقایسه نتایج و تعبیر و تفسیر آنها
 oگستردگی حوزه تحقیق و طوالنی تر شدن فرایند تدوین و اجرای پرسشنامه ها
 oضوابط اداری بازدارنده در مرحله توزیع و دریافت پرسشنامه ها در میان افراد نمونه
 oامتناع برخی از مربیان از تكمیل پرسشنامه به دلیل کمبود وقت و مشغله زیاد کاری و خانوادگی
 oاز آنجا که تحلیل دادههای کیفی بخش اول مبتنی بر پارادایم تفسیری است ،لذا ممكن است در
این بخش ذهنیت محقق در نحوه استخراج عوامل کلی و جزئی تأثیرگذار بوده باشد؛ که البته در
پژوهش حاضر محقق تالش نموده تا حد امكان بدون سوء گیری عمل نموده و صرفاً اقدام به رصد
مبانی نظری نماید.
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