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ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Analytical Review 

 Purpose: The purpose of this study is to study and compare cultural, 

educational and emotional literacy among students and professors 

of Quran and Hadith. 

Materials and Methods: In terms of applied purpose, this research 

is causal-comparative in nature and was conducted in a survey 

manner. The statistical population also includes all professors and 

students of the Department of Quranic and Hadith Sciences of the 

Virtual College of Quranic and Hadith Sciences in the academic 

year of 1998-99, in which 334 students and 42 faculty members 

were selected by stratified random sampling. 

Findings: After studying the literature and background, a 

researcher-made questionnaire on cultural, educational and 

emotional literacy, the validity and reliability of which was 

confirmed, was distributed among the statistical sample. The results 

of Friedman test showed that the group of professors chose 

educational literacy, cultural literacy and emotional literacy as their 

first to third priorities, respectively, while students chose emotional 

literacy, cultural literacy and educational literacy as their first to 

third priorities, respectively. They chose. 

Conclusion: The results of independent t-test to compare the studied 

literacy from the perspective of professors and students showed that 

in terms of educational and emotional literacy, there is a difference 

in the perspective of students and professors, while in terms of 

cultural literacy, no difference was observed; Finally, a conceptual 

model was proposed to prioritize literacy among students and 

faculty. It was also recommended that side courses be offered to 

students and faculty to provide lifelong learning, especially in the 

discussion of emotional, cultural, and educational literacy. 

 
Authors 

Marjan Masoumi Fard 

 

How to cite this article 
Marjan Masoumi Fard, Comparison of 
Cultural, Educational and Emotional 
Literacy Among Students and Faculty 
Members of Quran and Hadith. Journal 
of Quran and Medicine. 2019; 4 (4):86-
92 

Assistant Professor, Department of 
Educational Sciences, Payame Noor 
University, Tehran, Iran 
(Corresponding Author) 

* Correspondence:  

Address:  

Phone:  

Email: mmf587@gmail.com 

 

 
Keywords: Educational Literacy, Cultural Literacy, Emotional Literacy, 

Faculty of Quran and Hadith, Faculty Members, Students 

  

 

Article History 
Received: 2019/10/07 

Accepted: 2019/12/11 

Published: 2019/12/21 

  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

ur
an

m
ed

.c
om

 o
n 

20
23

-0
5-

18
 ]

 

                               1 / 8

http://quranmed.com/article-1-491-fa.html


  فرد  یمرجان معصوم  87

 1398، پاییز 4، شماره 4دوره  طب و قرآنفصلنامه 

 انیدر م یو عاطف یتیترب ،یفرهنگ یسوادها سهیمقا

 ثیرشته علوم قرآن  و حد دیو اسات انیدانشجو

 
 فرد یمرجان معصوم

سنده ، تهران، ایران )نوینور امیدانشگاه پ یتیگروه علوم ترب، اریاستاد
 مسئول(

 
 چکیده

 ،یفرهنگ یسوادها سهیو مقا یپژوهش، بررس نی: هدف اهدف
رشته علوم قرآن  و  دیو اسات انیدانشجو انیدر م یو عاطف یتیترب
 .است ثیحد

 ثیاز ح ،یهدف کاربرد ثیپژوهش از ح نیا و روش ها: مواد
 یشیمایاست و از نظر اجرا به صورت پ یا سهیمقا -یعل تیماه

گروه  انیو دانشجو دیاسات هیشامل کل زین یانجام شد. جامعه آمار
 یشهرر ثیعلوم قرآن و حد یدانشکده مجاز ثیعلوم قرآن و حد

عضو   42دانشجو و  334 دباشد که تعدا یم 98-99 یلیدر سال تحص
 .به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند یعلم اتیه
پرسشنامه محقق ساخته  نه،یشیو پ اتیپس از مطالعه ادب ها: افتهی

 دیتائ آن مورد ییایو پا ییکه روا یو عاطف یتیترب ،یفرهنگ یسوادها
شان ن دمنیآزمون فر جیشد. نتا عیتوز ینمونه آمار انیقرار گرفت، م

و سواد  یسواد فرهنگ ،یتیسواد ترب بیبه ترت دیداد که گروه اسات
 یاول تا سوم خود انتخاب نمودند، در حال تیرا به عنوان اولو یعاطف

 یتیبو سواد تر یسواد فرهنگ ،یسواد عاطف بیبه ترت انیکه دانشجو
 .اول تا سوم خود انتخاب نمودند تیرا به عنوان اولو

 یسوادها سهیمقا یمستقل برا t-testآزمون  جینتا :یریگ جهینت
نشان داد که درخصوص  انیو دانشجو دیاسات دگاهیمورد مطالعه از د

اوت تف دیو اسات انیدانشجو دگاهیدر د ،یو عاطف یتیترب یسواد ها
مشاهده  یتفاوت ،یکه درخصوص سواد فرهنگ یوجود دارد در حال

سوادها از نظر  یبند تیجهت اولو یهوممدل مف زین تینشد؛ در نها
 یشد، برنامه ها هیتوص نیشد. همچن شنهادیپ د،یو اسات انیدانشجو

در بحث  ژهیمادام العمر، به و یجهت ارائه آموزش ها یجانب یدرس
ارائه  دیو اسات انیدانشجو یبرا ،یتیو ترب یفرهنگ ،یعاطف یسوادها
 گردد.

 
ه دانشکد ،یسواد عاطف ،یسواد فرهنگ ،یتیسواد ترب ها:کلیدواژه

 انیدانشجو د،یاسات ث،یعلوم قرآن و حد
 

 15/07/1398تاریخ دریافت: 
 20/09/1398تاریخ پذیرش:  

 
 :نویسنده مسئولmmf587@gmail.com 
 

 مقدمه
بیستم، تغییر و تحوالت سریع جهانی، چهره ای تازه به از اوایل قرن 

زندگی انسان ها بخشیده و شرایط جدیدی را به وجود آورده است، 
تغییرات پی در پی جهان هستی، سبب شده تا نیمه عمر دانش کوتاه 
شود، لذا در دنیای کنونی دانسته های افراد پاسخگوی نیازهای زندگی 

ود، بنابراین هم اکنون در بسیاری از آنان تا پایان عمر نخواهد ب
جوامع، بحث داشتن سواد فراتر از سواد به معنای سنتی است و انواع 
سوادها در حوزه های متعدد یادگیری بشری، روز به روز مورد 

(. دارا بودن سواد که در متون 1توجه بیشتری قرار گرفته است )
نین چ"انی همچون دینی، ادبی و تاریخی کشور ما نیز با مصادیق فراو

لبوالعلم اط"و  "گفت پیغمبر راستگوی/ زگهواره تا گور دانش بجوی
مورد توجه قرار گرفته، به طور برجسته و نظام  "من المهد الی اللحد

قول آلوین  مندی در قرن حاضر، مهم و کلیدی تلقی می شود و به
 خواندن، توان سواد در دنیای کنونی، منحصر  به ( مفهوم2تافلر)

( بلکه سواد در مفهوم گسترده خود 3نیست ) حساب کردن و نوشتن
قابلیت رمزگشایى و رمزگردانى از معنا و مفهوم، »عبارت است از: 

صرف نظر از قالب یا فرم اجتماعى که معنا با استفاده از آن ابراز 
براى این که بدانیم چه کســى باســواد است، باید از  «. شده است

رده ى سواد پیش برویم. از این رو، باسواد شدن طریق تعریف گســت
به معنى وسیع کلمه، کیفیت و قابلیتى است که به فرد امکان مى 
دهد تا به معانى و مفاهیم ابراز شــده از طریق نظام هاى معناسازى 

به ایــن ترتیب، موسسات آموزشی باید به  گوناگون دسترسى یابد.
نامه هــاى درســى خود توجه پرورش اشــکال متنوع ســواد در بر

 (.4کننــد )
 ا،ه گونه نانوشته، و نوشته قواعد شناخت فرهنگی، سواد از منظور
 ها زمینه موجود، فرهنگی های ارزش ها، سرمایه انواع ها، گفتمان

سواد،  این (5گذارند ) می تاثیر ها انسان عمل بر که است ملزوماتی و
 امکان ها آن به و دهد می قرار افراد اختیار در را خاصی شناخت

 ات است وقوع حال در ها آن پیرامون اتفاقاتی چه بدانند که دهد می
 توانندب یعنی بگیرند، تصمیم آن ها با تعامل نحوه خصوص در بتوانند

 هایی گفتمان یا ها گونه کردارها، رفتارها، چه که دهند تشخیص
 برداشت دو )همان منبع(.  هستند مقتضی یا مناسب خاصی شرایط در

 تعریفی اول برداشت، دارد وجود فرهنگی سواد به نسبت متفاوت

 همه کردن فهرست به کند و می عرضه مفهوم این از ایستا
، برای زندگی در یک جامعه فرد یک که پایه یا اساسی اطالعات

-نشانه با شود، این مفاهیم اساسی شامل آشنایی می منتهی بداند باید

 همچنین و تاریخی مهم رویدادهای تا اطراف فرد در موجود های
 شناخت ها، کالم تکیه رایج، اصطالحات از استفاده در توانایی

 فرهنگ همچنین و نو و کالسیک اصیل، شعر ادبیات مجموعه

 حال در دنیای در ایستایی تلقی چنین ، اما(6)پسند می باشد عامه

 سواد از نیز پویاتری برداشت لذا نیست. کافی امروز، تحول

 شناخت های از ای مجموعه بر هم که است شده ارائه فرهنگی

 این تعمیق برای نیاز مورد های کارآمدی بر هم و اساسی و پایه

است، بر  مبتنی جدید اطالعات از استفاده و گردآوری و شناخت
 تساهل تسامح، معنی به فرهنگی سواد جامعه، یک این اساس، در

 هویت های متعدد بین گفتگوهای و درک بیشتر، مدارای و
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 و دیگران عقاید به احترام و مختلف مذهبی و قومی اجتماعی،
  (.7)است  فرهنگی های تفاوت پذیرش

 توانایی تربیت فرزندان به نحو شایسته سواد تربیتی عبارت است از
همه فرهنگ هاى جوامع بشرى محصولى از نظام تربیتى است، . (8)

از آنجا که هر جامعه اى، تصویری از انسان تربیت یافته در واقع 
مطلوب خود ترسیم می نماید، معنا و غایت معینى براى تربیت 
درنظام ارزشی خود قائل اســت، لذا مى کوشــد تا افراد را بر 

(. بنابراین پرداختن به سواد 9اســاس این تصور و معنا تربیت کند )
ممکن  ،«کیمیاى تربیت»ت است که تربیتی به این دلیل حائز اهمی

اســت با عدم اطالع و دانش کافی و ســهل انگارى ها، تبدیــل به 
خاکســتر گــردد و همه چیز را با خود بــه انهدام و نابودى 

(. بنابراین هدف از سواد تربیتی آن است که والدین 10بکشــاند )
اى فرهنگى، بتوانند فرزند خود را طبق الگوى اعتقادات و ارزش ه

 دینى، اجتماعى، سیاسى جامعه خود تربیت کند و انسانى متناسب و

 (.11شایســته آن جامعه تحویل دهد )

توانایی اندیشیدن، تشخیص دادن، اداره "سواد عاطفی عبارت است از 
(. این سواد در واقع 12) "طور مناسبکردن و انتقال عواطف خود به

خورده است و افراد و جامعه گره با تمام ارکان نظام آموزشی، فرد
در هرلحظه به آن نیاز دارند تا درک درستی از موقعیت داشته باشند 

شود که افراد به (، بنابراین سواد عاطفی به توانایی اطالق می13)
وسیله ی آن قادر به اندیشیدن، تشخیص دادن، اداره کردن، دریافت 

هم این مطلب و انتقال عواطف خود به طور مناسب و درک و ف
هستند که این عوامل چگونه رفتارها و مناسبات افراد را شکل داده 

یونسکو نیز  .(14) و بر اندیشیه ها و باورهای آنها تأثیر می گذارند
سواد عاطفی را توانایی برقراری روابط عاطفی با خانواده، همسر و 
دوستان به نحو احسن تعریف می کند؛ این سواد مشتمل بر 

ی، مدیریت احساسات، رویارویی با فشار روانی، همدلی، خودآگاه
 (.3ارتباط، حل تعارضات و پویایی گروه است )

بررسی پیشینه پژوهش نیز نشان می دهد، اندیشمندان متعددی به 
پژوهش درخصوص سوادهای  فرهنگی، تربیتی و عاطفی، با روش 

است های گوناگون پرداخته اند، از جمله این پژوهش ها، تحقیقی 
انجام داد، او در پژوهش خود به بررسی دیدگاه ( 15) که رسولی

های ناقص از سواد فرهنگی پرداخت و بر ضرورت مدیریت و 
مهندسی فرهنگی در عصری که شاهد جهانی شدن و رقابت 
تنگاتنگ فرهنـگ هـا هسـتیم، با ابزارهای نوین و اثربخش، تاکید 

گویی مناسب برای مدیریت کرد، نتایج پژوهش او منجر به ارائه ال
جعفری و رئیس فرهنگی با رویکرد توسعه فرهنگـی بود. 

در پژوهش خود به تاثیر سواد فرهنگی بر توسعه ( 5)میرزایی
در مطالعه خود ( 16)رومیایی و ضیائیان ، توریسم فرهنگی پرداختند

سواد فرهنگی بر روی جامعه مبتنی بر دانایی تمرکز داشته  تاثیربه 
 . اند

نقش سواد  ( با عنوان17نتایج پژوهش تاج آبادی وکارگریان مروسی )
والدین و آموزش خانواده بر شیوه های فرزند پروری و تربیت دانش 
آموزان حاکی از آن بود که بی سوادی و کم سوادی در مساله تربیت 
فرزندان، گرچه مسئله ی حاد کشورهای جهان سوم است، ولی در 

عتی نیز مشکل جدی می باشد، نتایج این کشورهای پیشرفته ی صن

پژوهش همچنین بر نقش بسیار مهم خانواده به عنوان کانون مقدس، 
پژوهشی دیگری نیز توسط طالب زاده نوبریان تربیت تاکید داشت. 

( تحت عنوان  تأثیر میزان سواد و آگاهی بر نگرش 8و همکاران )
ه تهران انجام شد تربیتی مادران درباره تربیت اجتماعی نوجوان شهر

است، هدف از انجام پژوهش شناسایی تاثیر میزان سواد تربیتی و 
آگاهی بر نگرش مادران درباره تربیت اجتماعی فرزندان نوجوان 

مقایسه ای انجام شد، نتایج نشان داد بین میزان -بود و به روش علی
سواد تربیتی و آگاهی با نگرش مادران درباره تربیت فرزندان تفاوت 

کین، بر اساس مطالعاتی اظهار می کند که  معناداری وجود دارد.
سواد والدین، توانایی آنها را در امر تعلیم و تربیت فرزندان و میل و 
رغبت آنها در جهت جستجو برای یافتن مناسب ترین روش های 
پرورش فرزندان افزایش می دهد. عالوه بر این، سواد می تواند توانایی 

رکیب کردن اطالعات افزایش دهد و در نهایت به والدین را در ت
تصمیم گیری مناسب در جهت رسیدن به اهداف منجر شود. سواد 
تربیتی والدین با دقت آنان در بررسی عملکرد تحصیلی و توقعات 

 (.18واقع گرایانه آنها از فرزندان هم خوانی دارد )
طفه پژوهش ها درخصوص سواد عاطفی نیز معموالً به دو دسته عا

منفی و عاطفه مثبت تقسیم شده است، درخصوص عواطف مثبت 
( که به پژوهش درخصوص 19نتایج تحقیق واتسون و همکاران )

ابعاد عواطف مثبت پرداختند، نشان داد افـرادی کـه عواطـف مثبـت 
بـاالیی دارند، از تاکتیک های مدیریت تأثیر متمرکـز بـر دیگـران 

 مالحظـه و توجـه، استفاده می کنند از جملـه استدالل، انگیزش،
درخصوص عاطفه منفی نیز نتایج پژوهش واتسون و همکاران  (. 20)
( که به مطالعه عواطف منفی پرداختند نشان داد، افرادی که 21)

عواطف منفـی بـاالیی دارنـد، رفتارهــای رفتارهای تهاجمی بیشتری 
 از خود بروز می دهند. 

های ذکر شده و با توجه به مبانی نظری  با توجه به نتایج پژوهش
پژوهش، به نظر می رسد پرداختن به مساله سوادهای فرهنگی، تربیتی و 

از جمله تغییرات عاطفی، به دالیل مختلف حائز اهمیت است، 
روزافزون محیط بیرونی انسان ها و تبدیل جهان ملموس به جهان 

ینی، رقابل پیش بناشناخته، پیچیده، غیرخطی و البته آشوبناک و غی
سبب شده تا نظام های تعلیم و تربیت کنونی نتوانند به نیازهای 
آموزشی جوامع در حال رشد فزاینده پاسخ مناسب دهند و برای تمام 
موقعیت هایی که انسان های قرن حاضر با آن رو به رو خواهند 
شد، دستورالعمل از قبل مشخص شده، ارائه دهند. لذا آموزش 

حاضر در نظام آموزشی کشور ما، می تواند افراد را  سوادهای قرن
برای رویارویی با چالش هایی که از قبل مشخص نیست در حوزه 
های مختلف به طور عام و در حوزه های فرهنگی، تربیتی و عاطفی 
به طور خاص فراهم کند. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی و 

ان دانشجویان و مقایسه سوادهای فرهنگی، تربیتی و عاطفی در می
 . اساتید رشته علوم قرآن  و حدیث است
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 مواد و روش ها
مقایسه ای  -این پژوهش از حیث هدف کاربردی، از حیث ماهیت علی

جامعه آماری نیز است و از نظر اجرا به صورت پیمایشی انجام شد. 
شامل کلیه اساتید و دانشجویان گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده 

می  98-99مجازی علوم قرآن و حدیث شهرری در سال تحصیلی 
عضو هیات  48دانشجو و  2584باشد که تعداد آنها عبارت است از 

دانشجو  334علمی است که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 
علمی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار عضو هیات   42و 

پژوهش نیز، پرسشنامه محقق ساخته سوادهای فرهنگی، تربیتی و 
 14گویه درخصوص سواد فرهنگی،  14گویه ) 42 عاطفی که دارای 

گویه سواد عاطفی( و با طیف لیکرت تنظیم  14گویه سواد تربیتی، 
 متخصصان مورد تائیدشده است. روایی محتوایی ابزار پژوهش توسط 

به  83/0قرار گرفت و پایایی آن نیز با استفاده از آلفای کرونباخ 
 دست آمد که نشان دهنده پایایی قابل قبول پرسشنامه است. 

 تجزیه و تحلیل داده ها و اطالعات
 جنسیت و سن اساتید:

( 1نفر اساتید مورد مطالعه، مطابق اطالعات جدول ) 42از بین 
( نیز %4/52نفر ) 22( از آنان زن و %6/47نفر ) 20 مشاهده می شود

 35( از اساتید زیر %1/7نفر ) 3مرد می باشند. همچنین از نظر سنی؛ 
( باالی %3/26نفر ) 11سال و  45تا  35( بین  %6/66نفر) 28سال؛ 

 سال دارند. 45
 

 توزیع فراوانی جنسیت اساتید .1جدول 
 درصد تعداد هاگزینه متغیر

 اساتیدجنسیت 
 زن

 مرد
20 
22 

6/47 
4/52 

 سن اساتید

 سال 35زیر
 سال 35-45

 سال 45باالی 

3 
28 
11 

1/7 
6/66 
3/26 

 100 42 جمع 
 جنسیت و سن دانشجویان:

( 2نفر دانشجویان مورد مطالعه، مطابق اطالعات جدول ) 334از بین 
( %86/51نفر ) 173( از آنان زن و %2/48نفر ) 161مشاهده می شود 

( از %5/57نفر ) 192مرد می باشند. همچنین از نظر سنی؛  نیز
 26سال و  35تا30( بین%8/34نفر ) 116سال؛  30دانشجویان زیر 

 سال دارند. 35( باالی %7/7نفر )
 

 توزیع فراوانی جنسیت دانشجویان. 2جدول 
 درصد تعداد هاگزینه متغیر

 جنسیت دانشجویان
 زن

 مرد
161 
173 

2/48 
8/51 

 دانشجویانسن 

 سال 30زیر
 سال 30-35

 سال 35باالی 

192 
116 
26 

5/57 
8/34 
7/7 

 100 334 جمع 

 
اولویت سوادهای )فرهنگی، تربیتی و عاطفی( از نظر اساتید کدام -1

 است؟
بر اساس آزمون فریدمن انجام گرفته جهت رتبه بندی و اولویت 

می گردد بندی سوادهای مورد مطالعه از دیدگاه اساتید؛ مالحظه 
، شاخص سواد تربیتی با میانگین رتبه 3طبق اطالعات جدول شماره 

اولویت  9/2در اولویت اول، سواد فرهنگی با میانگین رتبه  86/3
در اولویت آخر قرار دارند.  37/1دوم و سواد عاطفی با میانگین رتبه 

با سطح  2χ=  204/701، مقدار 4همچنین مطابق جدول شماره 
این اولویت بندی معتبر  05/0و زیر  p=  000/0ون معنی داری آزم

می باشد. در واقع سواد تربیتی بیشترین و سواد عاطفی کمترین اولویت 
 را نزد اساتید دارا بودند.

 
رتبه بندی و اولویت بندی شاخص های دهگانه سواد از  .3جدول 

 دیدگاه اساتید

 میانگین رتبه عوامل

 86/3 سواد تربیتی

 9/2 سواد فرهنگی

 37/1 سواد عاطفی

 
 نتایج  آزمون فریدمن جهت اولویت بندی رتبه ها. 4جدول 

 تعداد 42

204/701 2χ 

 درجه آزادی 9

000/0 P 

اولویت سوادهای )فرهنگی، تربیتی و عاطفی( از نظر دانشجویان  -2
 کدام است؟

بر اساس آزمون فریدمن انجام گرفته جهت رتبه بندی و اولویت 
سوادهای مورد مطالعه از دید گاه دانشجویان؛ مالحظه می بندی 

، شاخص سواد عاطفی عاطفی با 5گردد طبق اطالعات جدول شماره 
 3در اولویت اول، سواد فرهنگی با میانگین رتبه  4/8میانگین رتبه 

در اولویت آخر  5/1در اولویت دوم و سواد تربیتی با میانگین رتبه 
 قرار دارد.

با سطح  2χ=  87/3075، مقدار 6جدول شماره همچنین مطابق 
این اولویت بندی معتبر  05/0و زیر  p=  000/0معنی داری آزمون 

می باشد. در واقع سواد عاطفی بیشترین و سواد تربیتی کمترین اولویت 
 را نزد دانشجویان دارا بودند.

 
رتبه بندی و اولویت بندی شاخص های دهگانه سواد از . 5جدول 

 دانشجویاندیدگاه 

 میانگین رتبه عوامل

 5/1 سواد تربیتی

 3 سواد فرهنگی

 4/8 سواد عاطفی
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 نتایج  آزمون فریدمن جهت اولویت بندی رتبه ها .6جدول 
 تعداد 334

87/3075 2χ 

 درجه آزادی 9

000/0 P 

 
میان اولویت سوادهای مورد مطالعه )فرهنگی، تربیتی و عاطفی(  -3

 دانشجویان چه تفاوتی وجود دارد؟در بین اساتید و 
مستقل  t-test( و مطابق آزمون 8( و )7بر اساس اطالعات جدول )

انجام گرفته؛ برای مقایسه سواد فرهنگی از دیدگاه اساتید و 
و  05/0و باالی  P= 28/0دانشجویان، سطح معنی داری آزمون 

 قتایید و فرضیه تحقی H0می باشد. در نتیجه فرض t = 08/1مقدار 

رد می شود و توجه به سواد فرهنگی از دیدگاه اساتید و دانشجویان 
 یکسان است.

همچنین نتایج این آزمون برای مقایسه سواد تربیتی از دیدگاه اساتید 
و  05/0و زیر  P= 000/0و دانشجویان با سطح معنی داری آزمون 

رد و فرضیه تحقیق  H0می باشد. در نتیجه فرض t = 81/22مقدار 
( نیز نشان می دهد که سواد تربیتی 9-4د می شود و نتایج جدول)تایی

به صورت معنی داری باالتر از   76/3از دیدگاه اساتید با میانگین 
 می باشد.  5/1دیدگاه دانشجویان با میانگین 

همچنین نتایج این آزمون برای مقایسه سواد عاطفی از دیدگاه اساتید 
و  05/0و زیر  P= 000/0و دانشجویان با سطح معنی داری آزمون 

رد و فرضیه تحقیق  H0می باشد. در نتیجه فرض t = 82/79مقدار 
( نیز نشان می دهد که سواد عاطفی 9-4تایید می شود و نتایج جدول)

به صورت معنی داری باالتر  8/ 39ن با میانگین از دیدگاه دانشجویا
 می باشد. 37/1از دیدگاه اساتید با میانگین 

 

 آمار توصیفی مقایسه دیدگاه اساتید و دانشجویان در شاخص سواد های مورد مطالعه .7جدول

 استانداردانحراف  میانگین تعداد گروه متغیرها

 سواد تربیتی
 67/0 5/1 334 دانشجویان

 86/0 76/3 42 اساتید

 سواد فرهنگی
 63/0 3 334 دانشجویان

 84/0 89/2 42 اساتید

 سواد عاطفی
 02/1 39/8 334 دانشجویان

 65/0 37/1 42 اساتید

 اساتید و دانشجویاننتایج آزمون مقایسه میانگین ها برای شاخص سوادهای مورد مطالعه از دیدگاه . 8جدول 

 متغیرها
 همگنی واریانسها

t p 
F P 

 000/0 81/22 000/0 2/25 سواد تربیتی

 28/0 08/1 000/0 7/33 سواد فرهنگی

 000/0 82/79 000/0 76/33 سواد عاطفی

 گیرینتیجه
اولویت سوادهای )فرهنگی، تربیتی و عاطفی(  "درخصوص سوال اول 

نتایج آزمون فریدمن نشان داد که  اساتید " از نظر اساتید کدام است؟
به ترتیب سواد تربیتی، سواد فرهنگی و سواد عاطفی را به عنوان 
اولویت اول تا سوم خود انتخاب نمودند. این یافته ها با نتایج پژوهش 

در تبیین . همخوانی دارد ( 7ران )دورو و همکا( و 22های گراف )

این یافته ها می توان گفت از آنجا که قرآن کتابی برای تربیت همه 
، لذا از در واقع عملی است آگاهانه انسانها است و عمل تربیت نیز

نظر استادان علوم قرآن و حدیث، داشتن سواد تربیتی حائز اهمیت 
اه ه بر مبنای دیدگبسیاری است، همچنین در نظام تربیتی ما نیز ک

اسالمی است، ایجاد زمینه رشد در جنبه های مختلف عقلی، فکری، 
اعتقادی، اخالقی، عاطفی، روانی و ... افراد به نحوی که به نیکوزیستن 
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بیانجامد نیازمند داشتن سواد تربیتی است، بدون سواد تربیتی نمی 
توان از پس این امر مهم برآمد. همچنین درخصوص اختصاص 

 هکلویت پایین تر به سواد عاطفی در میان اساتید، به نظر می رسد او
 چه حاوی دیگران و خود هیجانات و عواطف دانند می اساتید اغلب
 می وجود به را آنها عواملی چه و ؟دارند قدرتی چه ؟هستند چیزی
 را دیگران و خود احساسات و عواطف هستند قادر بنابراین ؟آورد

 نمایند. اداره و کنترل کرده، درک
اولویت سوادهای )فرهنگی، تربیتی و عاطفی(  "درخصوص سوال دوم 

نتایج آزمون فریدمن نشان داد که " از نظر دانشجویان کدام است؟
دانشجویان به ترتیب سواد عاطفی، سواد فرهنگی و سواد تربیتی را 

ها با به عنوان اولویت اول تا سوم خود انتخاب نمودند. این یافته 
( همخوانی دارد. در تبیین این یافته ها 23، 20نتایج پژوهش های )

می توان گفت شاید یکی از دالیل آن باشد که بسیاری از دانشجویان 
هنوز تجربه الزم را جهت چگونه مدیریت کردن عواطف خود 
کسب نکرده اند و یا شاید یکی دیگر از دالیل سن دانشجویان باشد، 

آن است که هر چه افراد به سن باالتری داشته  پژوهش ها حاکی از

باشند، جهت مدیریت عواطف خود پخته تر عمل می نمایند 
(، اما هر چقدر افراد در جامعه بیشتر مراوده داشته اند، سواد 20،23)

 عاطفی بیشتری را در تجربیات غیررسمی خود دارند.
میان اولویت سوادهای مورد مطالعه "درخصوص سوال سوم 

هنگی، تربیتی و عاطفی( در بین اساتید و دانشجویان چه تفاوتی )فر
مستقل برای مقایسه سوادهای  t-testنتایج آزمون وجود دارد؟: 

مورد مطالعه از دیدگاه اساتید و دانشجویان نشان داد که درخصوص 
سواد های تربیتی و عاطفی، در دیدگاه دانشجویان و اساتید تفاوت 

درخصوص سواد فرهنگی، تفاوتی مشاهده وجود دارد در حالی که 
نشد. در نهایت نیز مدل مفهومی جهت اولویت بندی سوادها از نظر 

(، پیشنهاد شد. همچنین توصیه 1دانشجویان و اساتید )شکل شماره 
شد، برنامه های درسی جانبی جهت ارائه آموزش های مادام العمر، 

، برای به ویژه در بحث سوادهای عاطفی، فرهنگی و تربیتی
 دانشجویان و اساتید ارائه گردد. 

 

 
 : مدل مفهومی اولویت سوادهای مورد مطالعه از دیدگاه اساتید و دانشجویان1شکل 
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