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 چکیده 

 تغییرات مانع يا دارد او تکاپو و حرکت به را جامعه يک تواند می تاريخی کنش يک عنوان به تقديرگرايی

 اين. است تغییر( مربیان) کارگزاران نقش است، کننده تعیین کنش اين در آنچه اما. شود جامعه کل در

 شهرستان در آن با مرتبط اجتماعی عوامل و فرهنگیان گرايانه تقدير های کنش فهم هدف با پژوهش

 اطالعات، گردآوری ابزار کمّی، و کیفی پژوهش، روش. است شده انجام 2931 در سال رضوانشهر

 منطقه در شاغل فرهنگیان کلیه شامل آماری جامعه. است عمیق مصاحبه و ساختهمحقق پرسشنامه

 و کوکران فرمول اساس بر نمونه حجم عنوان به نفر 130 تعداد اين از .باشند می نفر 608 که شهر رضوان

 انجام برای ای سهمیه گیری نمونه روش از ستفادها با نفر 90 و ساده تصادفی گیرینمونه روش طريق از

 قرار تحلیل و تجزيه مورد 10 نسخه SPSS افزار نرم وسیله به ها داده .است شده انتخاب مصاحبه

. است تقديرگرايانه نوع از فرهنگیان های کنش درصد 6/21 که دهدمی نشان پژوهش هایيافته. گرفت

 کنش با( تأهل و سن تحصیل، محل فرد، دينی باورهای قتصادی،ا -اجتماعی پايگاه) متغیرهای چنین هم

 .نشد تايید تقديرگرايانه های کنش با جنسیّت متغیر رابطه تنها .دارد رابطه تقديرگرايانه های

  

 رضوانشهر اقتصادی، -اجتماعی پايگاه فرهنگیان، تقديرگرايی،واژگان كلیدي: 
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 مقدمه  

 سوی به ها انسان نوع عالقه و بوده مطرح بارز مسأله يک صورت به ها تمدن تمام در که است ای يرينهد مسائل از گرايی تقدير

 است مجبور يا و نیست سرش پشت فشاری و زور و است مختار کارها انجام در انسان آيا که مسأله اين.  است شده کشیده آن

 بر کس هر و گرفته قرار افراد توجه مورد دور های گذشته از ددهن می سوق خاصی هدف سوی به را او مرئی نا و مرئی عوامل و

 به همیشه را بشر توجه که است گرايی تقدير اعتقادی، باورهای از يکی .است پرداخته آن تحلیل به خود استعداد حدود اساس

 نام به نامرئی قدرتی و گیرد می صورت تخلف قابل غیر طرح و برنامه يک طبق جهان کارهای آيا اينکه. است کرده جلب خود

 آينده در يا و است گرفتن صورت حال در حاضر زمان در آنچه و کند می حکمرانی عالم وقايع جمیع بر قدر و قضا و سرنوشت

 ،مطهری) رود می  دنیا از و آيد می دنیا به مجبور و مقهور انسان و است شده قطعی و معین گذشته در گرفت خواهد صورت

 ، فرهنگی هنجارهای و ارزشها کننده منعکس فرهنگ هر در درس های کالس و مدارس موزشی،آ نظام (.4 ، ص2968

 انتقال کودکان به آموزشی نهادهای طريق از توان می را اعتقادات و باورها و اجتماعی قواعد تمام. است کودکان به اجتماعی

 فراگردی شدن اجتماعی فرد، ديدگاه از. است عهجام افراد کردن اجتماعی پرورش و آموزش عمومی کارکردهای از يکی .داد

 شکوفايی به قادر مطلوب شرايط تحت و هنجارها ها، ارزش پذيرفتن با و شود می نايل هوّيت کسب به فرد آن طی که است

 های ارزش و ها نوآوری و ها ايده مبشرين عنوان به . معلم(262 ، ص2926 بند، عالقه) شود می خود بالقوه استعدادهای

 زايی سکون های انديشه و فتالیسم، رواج با تواند می هم و بخشد سرعت را جامعه تعالی و رشد آهنگ تواند می هم جديد،

 .گردد جامعه در تحول و توسعه مانع روزگار اتفاقات برابر در شدن تسلیم و اقتصادی -اجتماعی جبرگرايی چون

 عوامل بررسی به خاص طور به صنعتی و غربی جوامع در عمدتاً و تهگذش قرن نیم در متعددی مطالعات موضوع، اهمیت به بنا

در پژوهشی در  محسنی. است شده انجام اجتماعی روانی متغیرهای برخی و گرايی تقدير میان روابط نیز و گرايی تقدير بر مؤثر

 تصوير تحقیق اين اجرای از هدفپرداخت.  ايران فرهنگی و اجتماعی رفتارهای و ها نگرش ها، آگاهی به بررسی2923سال 

 و بودند موافق پاسخگويان از درصد 4/39بود، نتايج نشان می د هد که  ايران شهری جامعه فرهنگ عمومی شرايط از برداری

در پژوهشی به  2961و همکارش در سال  رفیعی .بودند عقیده اين مخالف نیز درصد 3/12 و بودند موافق حدی تا صد در 3/28

 بر مقتدرانه ساخت چه هر که دهد می نشان تحقیق نتايجپرداختند.  فردوس شهر گرايی تقدير بر موثر ماعیاجت عوامل بررسی

 ديگر نتايج از .شود می افزوده آنها گرايی تقدير میزان بر باشد حاکم بیشتر يابد، می پرورش آن در آموز دانش که ای خانواده

در مطالعه  .است پسران از بیشتر دختران در گرايی تقدير میزان که است يیگرا تقدير و جنسیت بین رابطه وجود تايید تحقیق،

 اجتماعی موثر بر تقدير گرايی دانشجويان دانشگاه اصفهان  -بررسی عوامل روانی به 2964سال شجاعی در ديگر توسط 

زان ندگی آموخته شده با مینتايج تحقیق نشان می دهد، بین متغیر های پايبندی مذهبی، میل به موفقیت و درماپرداختند. 

 تقدير گرايی رابطه وجود دارد.

 کردن درونی مهّم عامل و اجتماعی تغییرات مهّم کارگزاران عنوان به معلمان که است اين حاضر پژوهش اساسی سؤال حال

 تقدير ایه کنش با اجتماعی عوامل چه و است؟ چگونه شان تقديرگرايانه های کنش جديد، نسل های باورداشت و الگوها

 دارد؟ ارتباط آنها گرايانه

 

 روش تحقیق 
. است کیفی و پیمايشی ها داده آوری جمع روش لحاظ از و کاربردی هدف لحاظ به و توصیفی نوع از حاضر پژوهش پژوهش

 .باشند می شاغل 2931سال  تحصیلی سال در که باشد، می شهر رضوان منطقه و پرورش آموزش فرهنگیان جامعه آماری کلیه

 قرار شناسايی مورد سن و جنسیت، تأهل حسب بر را افراد مرتبط طبقات ابتدا پژوهشگر کیفی روش در نمونه حجم تعیین در

 حجم تعیین برای .نمايد انتخاب عمیق مصاحبه انجام برای را نفر 90 تعداد مجموعاً طبقه هر از گرفت تصمیم سپس و داد

 نفر تعیین 910 نمونه حجم کل مجموعاً. شد انتخاب نفر 130 تعداد کوکران فرمول از استفاده با پیمايش نیز، روش در نمونه
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در  .است شده آوری جمع عمیق و منظم مصاحبه تکنیک و پرسشنامه از استفاده با تحقیق متغیرهای مبنای بر ها داده .شد

م داده های مصاحبه و افزايش حجم داده ها ابتدا از طريق مصاحبه منظم و عمیق گردآوری و سپس برای تحکی اين پژوهش ،

 SPSS به وسیله نرم افزار سپس داده هانمونه آماری، از پرسشنامه محقق ساخته نیز جهت جمع آوری داده ها استفاده شد. 

 سطح در که فرهنگیان تقديرگرايانه های کنش متغیر کلی کرونباخ آلفای ضريب مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت. 10نسخه 

 الزم اعتماد قابلیت از ابزار که دهد می نشان ضريب اين. است شده برآورد درصد 4/26 میزان به  شد، سنجیده ای فاصله

 .است برخوردار

 

  یافته ها

بعد از جمع آوری اطالعات داده های پژوهش مورد تجزيه و تحلیل آماری قرار گرفتند و يافته های حاصل در در پژوهش حاضر 

 درصد 6/21 که شد مشخص( 2با توجه به جدول )توصیفی و ب( يافته های استنباطی آمده است. دو بخش الف( يافته های 

 عيتوزنیز  (1)در جدول  .دارند تدبیرگرايانه کنشهای آنهادرصد 1/12 تنها و هست تقديرگرايانه نوع از فرهنگیان های کنش

 می کنید.تقديرگرايانه افراد را مشاهد  های ی کنشها یو درصد آزمودن یفراوان

 
 كنش هاي تقدیرگرایانه فرهنگیان -1جدول 

 درصد نسبی فراوانی ابعاد كنش

 %2126 199 تقدیرگرا

 %1221 62 تدبیرگرا

 
 كنش هاي تقدیرگرایانهآزمودنی هاي  درصد و فراوانی توزیع -2 جدول

 تقدیرگرا
 

 فراوانی درصد

 زن 222 1/38
 جنسیت

 مرد 249 6/44

 مجرد 246 9/48
 لتأه

 متأهل 221 2/39

4/23 81 90-10 

 90-40 221 93 سن

 به باال 42 248 8/43

 

یر وابسته متغبا  (و محیط تحصیل دينی باورهایو  اجتماعی -پايگاه اقتصادییر های مستقل )متغبرای آزمون همبستگی 

آزمون پیرسون، سطح معناداری  (9) طبق جدول ز آزمون پیرسون استفاده شده است.ا (کنش های تقديرگرايانه فرهنگیان)

باورهای دينی  ،( -896/0) اجتماعی -پايگاه اقتصادیر های بین متغی گزارش شده و مقدار ضريب همبستگی (0000/0)

 اجتماعی -پايگاه اقتصادیبین : درصد، می توان گفت 33با اطمینان  .تعیین شده است( 34/23) تحصیل محیطو ( 201/0)

اجتماعی در يک  -پايگاه اقتصادی با باالتر رفتن عبارتی به رابطه معکوس وجود دارد. ديرگرايانه فرهنگیانکنش های تقافراد با 

 تقديرگرايانه های کنش و دينی باورهای بینهمچنین  د.درصد پايین می آي 89 کنش های تقديرگرايانه افراد واحد ، میزان

میزان گرايش به کنش های  پايبند به اصول و باورهای دينی باشد،فرد هرچه  عبارتی به. دارد وجود معنادار رابطه فرهنگیان

 وجود دارد. معناداری تفاوت تقديرگرايانه های کنش نوع با افراد تحصیل محیطاز طرفی بین  تقديرگرايانه افزايش می يابد.
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 كنش هاي تقدیرگرایانهبا  و محیط تحصیلباورهاي دینی  ،اجتماعی -آزمون همبستگی پایگاه اقتصادي -3 جدول

 داري معنی سطح ضریب آزمون نوع مستقل متغیر نام

 000/0 -896/0 پیرسون اجتماعی -پایگاه اقتصادي

 000/0 201/0 پیرسون باورهاي دینی

 H 34/23 000/0 محیط تحصیل

 

 با سطح معناداری 932/0ر با براب F( و مقدار434/0انحراف میانگین سن افراد ) شود، می ( مشاهده4) جدول در که طور همان

تفاوت معناداری  کنش های تقديرگرايانهدرصد اطمینان می توان گفت: بین سن افراد با  33لذا با  ،تعیین شده است( 0000/0)

، است شده گزارش 4383/0 معناداری سطح با و 249/0  تقديرگرايانه های کنش و جنسیت متغیر بین همچنین وجود دارد.

 با و( 20/1) تقديرگرايانه های کنش و تاهل متغیر بین .ندارد وجود معناداری تفاوت تقديرگرايانه های کنش و جنسیت بین لذا

 .دارد وجود معناداری تفاوت تقديرگرايانه های کنش و تاهل بین لذا ،است شده گزارش(002/0)  معناداری سطح

 
 كنش هاي تقدیرگرایانهبا تأهل افراد  سن، جنسیت و تفاوت سنجشمستقل  Tو  ANOVAهاي  آزمون -4جدول 

 داري معنی سطح T قدارم Fمقدار آزمون نوع مستقل متغیر نام

 ANOVA 932/0 --- 000/0 سن

 433/0 249/0 --- مستقل  T جنسیت

 002/0 20/1 --- مستقل  T تأهل

 

  گیريبحث و نتیجه
وجود داشت و به نظر می رسد اين حضور پررنگ وابسته به  درصد 29تقديرگرايی در جامعه آماری مورد مطالعه ما تا حدود 

چند اکثر قريب به اتفاق آنها در کنار تقدير معتقد  شرايط اقتصادی، اجتماعی و سنت های حاکم بر محیط زندگی می باشد، هر

بی قوی وجود دارد، افراد به اختیار آدمی و تغییر در تقدير نیز بودند. در محیط هايی که هنوز باورهای فرهنگی و اعتقادات مذه

هم متأثر از آن محیط و خاستگاه های خانوادگی و اجتماعی خود باور به تقدير و سرنوشت را در ذهن خود جای داده اند و در 

زندگی خود تکرار می کنند و اين باور را متأسفانه به فرزندان خود هم انتقال می دهند. اعتقاد به قسمت و تقدير افراد را در 

آرام می گردند. باور به جبر و  ی قانع و راضی نگه می دارد از اينرو کمتر به فکر تالشی افزون و روحیه ای سرکش و نازندگ

تقديرگرايی سد آهنین بر سر راه توسعه و پیشرفت جامعه است. از اينرو بايد بکوشیم که اين تفکر را ذهن نسل های جوان و نو 

فعال و خالق در آنها ايجاد کنیم. اعتقاد به خالقی بی همتا و يقین به اين که انسان  انديش خود اصالح کرده و دگرگونی بس

اشرف مخلوقات است و با نیروی تفکر و تعقل خود می تواند دنیايی بیافريند که هر آن دنیای ديگران را زيباتر کند و سهم خود 

قضیه مهمی که در اين میان به آن رسیدم  پیش تعیین شده.را از هستی با لیاقت و توانايی خود رقم بزند، نه قدر و قسمت از 

اين بود که هر چه میزان تحصیالت فرد باالتر می رود، میزان وابستگی اش به تقدير گرايی کاهش می يابد معلمانی که دارای 

ه تحصیلی هم نقش مدارك تحصیلی باالتری بودند اعتقادکمتری به تقدير و سرنوشت از پیش تعیین شده داشتند. هر چند رشت

تعیین کننده ای در اين زمینه داشت مثالً افرادی که در رشته هايفنی، تجربی يا کاربردی فارغ التحصیل شده بودند کمتر 

تقدير گرا بودند و افرادی که در رشته های معارف، الهیات يا فلسفه و ... فارغ التحصیل شده بودند تقديرگرا تر بودند. مسئله 

معلمانی که از طريق دانشسرا يا تربیت معلم جذب آموزش و پرورش شده بودند با معلمانی که از طريق نهضت  جالب تر اينکه
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سواد آموزی به استخدام آموزش و پرورش درآمده بودند تفاوت زيادی در نگرش های تقديرگرايانه داشتند. دسته اول روشن 

ر کامل( حتی استخدام خودشان را هم به نوعی جزء قسمت و تقدير بینانه تر فکر می کردند اما دسته دوم )البته نه به طو

 خوبشان می دانستند. 

 

 نتیجه گیري

داشتن ارتباط بین باور های دينی با کنش های تقديرگرايانه تاکید داشتند، لذا يافته های پژوهش حاضر نیز با نظريه های بر 

 -یجه تحقیقاتشان به وجود ارتباط بین طبقات اقتصادینت ، شجاعی که درمحسنی اين جامعه شناسان هم سويی دارد.

يافته  .گرايانه رسیدند، يافته های پژوهش حاضر نیز وجود رابطه بین اين دو متغیر را تايید کرد اجتماعی با کنش های تقدير

 محسنیافته های ))سن و تأهل( با ي های پژوهش حاضر مبنی بر وجود رابطه کنش های تقدير گرايانه و متغیر های زمینه ای

در مجموع می توان گفت:  )جنسیت( با کنش های تقدير گرايانه تايید نشد. و آهنی( هم سويی دارد. اما رابطه متغیر زمینه ای

 درصد( کنش های تقدير گرايانه دارند و در اين کنش ها، متغیرهای 6/21فرهنگیان به عنوان کارگزران اصلی نظام آموزشی با )

گاتنگی را نشان می دهد. به طوری که اگر فرد، نسن و تأهل( رابطه ت اجتماعی، محل تحصیل، -پايگاه اقتصادی ،)باورهای دينی

سن پايین، و محل تحصیلش دانشگاه آزاد يا غیرانتفاعی و مجرد باشد می  اقتصادی باال ، باورهای دينی باال، -پايگاه اجتماعی

با که: لذا در اين راستا پیشنهاد می شود  کس از نوع تقديرگرايانه خواهد بود.توان گفت کنش تدبیرگرايانه خواهد داشت و برع

اولیاء دانش آموز نیز در درونی کردن باورها و عقايد دانش آموزان مؤثر بوده، تحقیق مشابهی  توجه به اين که عالوه بر معلم،

های تدبیرگرايانه دوره های آموزشی در کالس  برای تبیین و توجیه انديشههمچنین برای اولیاء دانش آموزان صورت گیرد. 

 های ضمن خدمت فرهنگیان برگزار شود.

 يک کامل نماد و سمبل عنوان به معلمان نگرش و تلقی طرز که کنیم می آرزو پژوهش اين های يافته و فوق موارد به توجه با

 های آگاهی سطح و باشد تر بینانه واقع و مثبت نگرشی دانند، می خود عیار تمام الگوی را آنها کالس آموزان دانش که جامعه

 .باشند سازنده و آگاه نسلی کنند، می تربیت که نسلی تا شود تر افزون روز به روز شان اجتماعی
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Abstract 
Fatalism as a historical action could force a society to move and or be  preventing  changes in 

a whole society. But what is determines this action the role of change agents(educator). 

purpose of this research understanding the fatalism actions among teachers to the city 

Rezvanshahr and determination related social factors with it at 92 years. The research was 

done through survey and qualitative method, and data instrument was researcher-made 

questionnaire ana in-depth interviews. The statistical universe consisted of 806 practitioners 

educator at 92 academic year in the area Rezvanshahr. 290 individuals of whom were selected 

via simple random sampling method based on cookran's formula, and 30 individuals of whom 

were selected via quota method to do interviews. Research results indicated that there is 

72.8% of the actions educator of the fatalistic. Also confirmed relationship between the 

independent variables (social-economic status, religious beliefs, school location age, marital 

status) with action fatalism. and gender variable not confirmed relationship with action 

fatalistic. 
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