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عوامل فرهنگی در ارتقاء سرمایههای انسانی دانش آموزان دورۀ دوم متوسطه
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چکیده:

هدف اين مقاله مطالعۀ نقش عوامل فرهنگي خاصه خصائل ديني در ارتقاء سرمايههای انساني دانش آموزان با
بهره گيری از نظريه های سرمشق گيری بندورا ،رشد اخالفي كلبرگ ،عقالنيت فولي و دينداری گالك و استارك
است .روش پژوهش در اين تحقيق روش پيمايش است .جامعۀ آماری اين تحقيق همۀ دانش آموزان دختر و پسر
مشغول به تحصيل دورۀ دوم متوسطه پايههای دهم ،يازدهم و پيشدانشگاهي شهر تهران در سال تحصيلي -10
 19است .از ميان اين دانش آموزان نمونه ای احتمالي به حجم  303نفر انتخاب شده و برای جمعآوری دادهها،
از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است .يافته ها نشان ميدهد كه ارزشهای اخالقي والدين ،دينداری،
خصائل اخالقي و عقالنيت تأثير مستقيمي بر ارتقاء سرمايههای انساني دارد .دانش آموزان هنجارهای اولياء
خويش را مي پذيرند و به آن عمل مي كنند و به ديگران و عقايدشان احترام مي گذارند و از آسيب رساندن به
آنها اجتناب مي كنند و سعي مي كنند به آنها كمک كنند .دانش آموزان مسئوليتپذير ،وفادار به تعهدات و نظم
در كارها و پايبند به اصول و فروع دين ،رعايت شعائر و مناسک ديني هستند .از اين رو در تحصيالت پيشرفت
مي كنند و توانمندتر و خالقتر مي شوند .آنها معتقدند بدين وسيله مي توانند به حل مشکالت جامعه ،توسعه و
بالندگي آن كمک كنند.
واژگان کلیدی :ارزشهای اخالقي ،دينداری ،خصائل اخالقي ،سرمايههای انساني ،عقالنيت.
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Abstract
The purpose of this article is to study the role of cultural factors, especially religious
traits, in promoting the human capital of students, using the theories of Bandura's
modeling, Kellberg's moral development, Folee is rationality, and Glock and Stark's
religiosity. The research method was survey. The statistical population consisted of
all male and female students of secondary, tenth, eleventh grade and pre-university
secondary schools in Tehran in the education year 96–97. Using probability
sampling method of 384 students were selected and a researcher-made questionnaire
was used for data collection. The results showed that the moral values of parents,
religiosity, moral traits and rationality have had a direct impact on the promotion of
human capital. Students accept and act on their parents' norms and respect others
and their beliefs, avoiding harm and trying to help them. Students are also
responsible, faithful to their commitments and discipline, and adhere to the
principles and requirements of religion and practice religious rituals and practices.
Hence, they advance in education and become more powerful and creative. Based on
such believes, they can help to solve the problems of the society and its
development.
Keywords: Human Capitals, Moral Values, Religiosity, Moral Traits, Rationality.
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مقدمه و بیان مسئله
شهروند بودن ،در دنيای جديد ،شايستگيهايي فراتر از تواناييهای معمول در زندگيهای
سنتي پيشين را طلب ميكند .امروزه از افراد انتظار نميرود تنها محل و مکان زندگي خودشان
را بشناسند ،بلکه بايد بتوانند جايگاه يا موقعيت خودشان را در اجتماع تعريف و مشخص
كنند .بهزعم تافلر نهادهای آموزشي و پرورشي بهشدت تحت تأثير رويکردهای جهاني قرار
دارند ،و با توجه به اهداف مهم مدرسه ،مبني بر جهتدهي به سرمايههای انساني برای زندگي
در جامعه ،انتظار ميرود كه در سطح ملي و بينالمللي متناسب ،همسو و همجهت باشند
(تافلر.)359 :2301 ،
نظام آموزشي كشورهای پيشرو الگوی مناسبي در زمينۀ استفاده از رويکردهای جديد
آموزشي است كه در تالشي كمنظير نسبت به شناسايي ،جهتدهي و شکوفايي استعدادها در
مدارس با استفاده از الگوهای جديد و آموزشهای مناسب ،برای ارتقاء توانمندی سرمايههای
انساني دانش آموزان گامهای مؤثری برداشته است و استعداد نوجوانان را از بالقوّه به بالفعل
رسانده تا آنان را بهعنوان سرمايههای انساني و آيندهسازان توانا سازد .بهطورِمثال دانش آموزان
از يک برنامۀ درسي آزاد و سيّال برخوردار هستند كه بر طبقِ نيازها و عاليق شخصي آنها
تدوين شده است و يا در حوزۀ محتوای آموزشي ،محتوای درسي واحدی به مدارس ابالغ
نميشود و تنها يک چارچوب كلي به مدارس برای تدريس داده ميشود (بهجتي اردكاني،
 .)01 -03 :2312درحاليكه نظام آموزشي كشور هنوز با رويکردهای آموزشي نوين و پويا
فاصله دارد .امروزه بيش از هر زمان ديگری پيشرفت و رفاه زندگي ما به تواناييهايمان در
بهكارگيری صحيح منابع انساني ،شناخت و پرورش استعدادها و سنجش قابليتها و ضعفها
بهمنظور كمک به يکايک افراد در تحقق ظرفيتهايشان بستگي دارد .مسلم است كه هر كسي
كموبيش برای دست يافتن به كمال و دگرگوني از استعدادهايي برخوردار است كه در صورت
پرورش ،بهتر و بيشتر از آنچه هست ،شکوفا خواهد شد و با شکوفايي استعداد و ارتقاء
توانمندی سرمايههای انساني ،توسعه در سطح محل زندگي ،شهر و جامعه را موجب خواهد
شد .اكنون زمان آن فرا رسيده است كه دستگاه تعليم و تربيت در جوامع امروزی بهعنوان
كليدیترين نظام آموزشي در جهت توسعۀ همهجانبه و ارتقاء سرمايههای انساني تالش كند.
چراكه در پرتو آموزش ،نوجوانان و جوانان متحول ميشوند و برای رسيدن به اهداف و
شايستگيهای از پيش تعيينشده حركت ميكنند.
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به نظر ميرسد نوجواني دوره «بزرگ شدن» ،دوره حركت از نمو نايافتگي كودكي
بهسوی نمويافتگي بزرگسالي است .در اين دوره ،همراه با قابليتهای گسترشيافتۀ استدالل و
تحول تفکر فرضي -استنتاجي در نوجوان ،رغبت افزايش يافتهای نسبت به موضوعهای
ايدئولوژيکي و فلسفي و شيوۀ ساخته و پرداختهتر نگريستن به آنها ،حاصل ميشود .توانايي
در فکر كردن ،جستجوی نظامهای ارزشي ،ايدئولوژیهای سياسي ،اخالقيات شخصي و
باورهای مذهبي متفاوت را ميسر ميسازد (دلخموشي .)9 :2317 ،گذر از دوره نوجواني به
جواني يک دورۀ انتقالي اساسي است كه نيازمند رشد در جنبههای گوناگون زيستي ،اجتماعي
و شناختي است .اين تغييرات ،فرد را به فرايندهای رشدی گوناگوني هدايت ميكند و تأثير
بسزايي در انتخابهای فردی دارد (صدری.)21 :2390 ،
وجود قوانين ،دستورالعملها و محتواهای متمركز و يکسان برای همه ،كمتوجهي به
تفاوتها ،استعدادهای گوناگون و ظرفيت سرمايههای انساني و همچنين درسهای
حافظهمحور و غيركاربردی در آموزشگاهها ،دانشآموز را از مدرسه بيگانه و متنفر ميسازد.
دانش آموز در مدرسه شديداً در معرض فقر مهارتي و قابليتي قرار دارد و بيشتر بر روی
احساسات آنها كار ميشود .درحاليكه آموزش و پرورش بايد بتواند دانش آموزان را از
جنبههای مختلف از جمله :فکری ،هوش اجتماعي ،قدرت استدالل و سنجشگری ،استقالل
شخصيتي ،ارزشهای ديني ،مهارتهای انتقادی و  ...توانمند بار بياورد.
در اوايل قرن بيستم ج .استانلي هال ،دوران نوجواني را با قدری احساسات توصيف كرد.
آن را دوران «طوفان و تنش شديد» و نيز دوران توانايي فوقالعاده جسماني ،عقالني و عاطفي
ميدانست (بنجامين .)1770 ،اما سرمايۀ انساني از استعدادی ذاتي برخوردار است كه ميتواند
هم خود را دگرگون كند و هم به دگرگوني ساير نهادهها منجر شود و همين ويژگي است كه
به پويايي ميانجامد .سرمايۀ انساني ،به دانش ،تحصيالت و شايستگيهای الزم اشاره دارد
(كارتيک و باسک.)301 :1779 ،
هدايت تحصيلي در آموزش و پرورش از اهميت بااليي برای دانش آموزان پُر از انرژی،
خالقيت و استعدادهای نهفته ،برخوردار است .الزم است استعدادها و عاليق بااهميت
دانشآموز كشف و آنها را تشويق نموده و راه درست و انتخاب صحيح را به او نشان داد.
دغدغه محقق از اينجا آغاز شد كه متوليان امر در مدارس ايران هنوز نتوانستند تمام و كمال به
اين فرايند مهم بپردازند .كمتوجهي به ظرفيت سرمايههای انساني فراگيرنده ،موجب شده تا
نوجوانان بر اساس عالقه و استعداد خود ادامه تحصيل ندهند .شاهد بر اين مدعا ،وجود
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فارغالتحصيالن بيعالقه ،بدون هدف ،كم مهارت ،بيکار و  ...است كه با اخذ مدرك تحصيلي،
برای كشور مسئله اجتماعي بزرگي مانند بيکاری ايجاد شود .اگر برای رفع اين مشکل حياتي و
بااهميت اقدام مناسبي صورت نگيرد عامل يک بحران در جامعۀ كنوني ايران ميشود.
انگيزۀ محقق اين بوده است كه اگر به توانمندی و ظرفيت سرمايههای انساني فراگيرنده
در مدرسه توجه شود و با استفاده از عوامل فرهنگي با عامليت دين بهصورت ويژه ،مسئله
مطرح شده مرتفع و از ايجاد بحران جلوگيری ميشود.
از منظر دين ،ارتقاء سرمايههای انساني ،كه متوجه ارزشهای واالی انسان ميشود،
موجب تکامل و پيشرفت واقعي او ميشود و انسان را به تالش و كوشش بيشتر در اين راهها
وا ميدارد ،هرقدر وسعت بيشتری داشته باشد ،نشانه كمال او بهحساب ميآيد .اصوالً همت
انسان به اندازۀ ظرفيت و اهداف مثبت اوست؛ هر قدر دامنه آنها گستردهتر باشد ،همت او
واالتر است و خداوند ،به مقدار اين ظرفيتها به افراد با ايمان ،اجر و پاداش ميدهد .خداوند
در آموزه های اسالمي ميفرمايند :وَ مَن يَتَوَكَّلَ عَلَي اللّهِ فَاِنَّ اللّهِ عَزيزٌ حَکيم (انفال .)31 ،هر
كس بر خدا توكل كند ،پس (پيروز ميشود؛ چرا) كه خدا شکستناپذيری فرزانه است.
بنابراين دانشآموز نوجواني كه زندگي خود را بر اساس دستورات و فرمان خدا شروع و تنظيم
ميكند ،يقيناً به آنچه خواستۀ اوست ميرسد .چنين دانش آموزاني ،ايمان به حمايت و پشتيباني
خداوند دارند و اميدوارترند .همچنين پيامبر اسالم ،مسلمين را به دانشجويي و اخذ دانش
سفارش ميكند و ميفرمايند« :اُطلبوا العِلم و لو بِالصين» بهدنبال علم و دانش برويد حتي اگر
در چين باشد.
نوجوانان بر اساس اهداف و توانمندیهای خود عمل ميكنند و سطح توانمندیهای
دانش آموزان نقش مهمي در موفقيت تحصيلي آنها دارد .اهداف تحصيلي دانش آموزان در
خأل شکل نميگيرد ،بلکه در متن فرايند رشد اجتماعي و شناختي فرد بروز ميكنند (محمدی
كاجي و كامکاری .)33 :2300 ،اگر بخواهيم از ظرفيت سرمايههای انساني دانش آموزان،
استفاده شود ،الزم است عوامل تأثيرگذار شناسايي شود .اكثر تحقيقات به عوامل «زمينهای»،
«شخصي» و «محيطي» توجه كردهاند .اين پژوهش با استفاده ازنظريههای «سرمشقگيری آلبرت
بندورا»« ،دينداری چارلز گالك و رادني استارك»« ،رشد اخالقي كلبرگ» و «عقالنيت ريچارد
فولي» ،به عوامل فرهنگي در ارتقاء سرمايههای انساني يعني دانش آموزان دورۀ دوم متوسطه
پرداخته است.
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اگر نوجوان دانشآموز بهخوبي در چارچوبي معين و هدايتشده بتواند ابزار توانمندی
ذهني را دريافت كند ،آمادۀ محقق ساختن حداكثر تواناييهای بالقوّه خويش بهمنظور برآوردن
خواستههايش ميشود .اين ابزار ميتواند فرهنگي ،مهارتي و يا علمي باشد (هالپين.)1773:50 ،
براساس هرم سلسلهمراتب نيازهای آبراهام مزلو ،انسانها ميكوشند ازطريق خودشکوفايي ،از
امکانات به شيوهای بهينه استفاده كرده و تمامي استعدادهای پنهان خود را شکوفا كنند .به تعبير
ايشان «آنچه انسان ميتواند باشد ،بايد بشود» (مزلو .)231 :2190 ،در اين تحقيق به مطالعۀ
عوامل فرهنگي با تأكيد بر دين در ارتقاء سرمايههای انساني پرداخته ميشود.
در بيان ضرورت اين مسئله الزم است گفته شود كه بهرغمِ تحقيقات وسيع چندسالِ اخير
پژوهشگران در زمينهها و ابعاد مختلف نظام تربيتي و جامعۀ متعلمين و معلمين ،توجه به
مؤلفههای ارتقاء سرمايههای انساني نوجوانان و همچنين ظرفيت و اهداف تحصيلي آنها
بهنحوِ غيرقابلِانکاری مغفول مانده است .بهنحویكه ما در اين قسمت با كمبود چشمگير منابع
و تحقيقات معتبر دانشگاهي روبهرو هستيم .آنچه علت انجام اين مطالعه شد عبارت است از:
شناخت ارزشها و مالكهای فرهنگي مؤثر بر شکلگيری اهداف تحصيلي دانش آموزان كه از
كودكي با تأكيد بر دين نشو و نمو يافته است ،شناسايي جهانزيست و زمينهای كه نوجوان به
بالندگي ذهني ميرسد و دستيابي به چگونگي جهتدهي به ظرفيت تحصيلي در بستر ذهن
يک نوجوان كه با كمک معلمان و مربيان رشد مييابد.
سؤاالت تحقيق حاضر اين است كه آيا بين ارزشهای اخالقي والدين با تمايل به ارتقاء در
سرمايههای انساني رابطۀ معنيداری وجود دارد؟ آيا بين خصائل اخالقي با تمايل به ارتقاء در
سرمايههای انساني رابطۀ معنيداری وجود دارد؟ آيا بين عقالنيت با تمايل به ارتقاء در
سرمايههای انساني رابطۀ معنيداری وجود دارد؟ آيا بين دينداری با تمايل به ارتقاء در
سرمايههای انساني رابطۀ معنيداری وجود دارد؟
پیشینه پژوهش
تحقيقات انجام شده دربارۀ تمايل به ارتقاء در سرمايههای انساني را ميتوان به دو دسته داخلي
و خارجي طبقهبندی كرد .مطالعات داخلي با استفاده از سه دسته از عوامل زمينهای (اقتصاد،
جنسيت و سن) ،شخصي (ادراك شخصي و نگرش به مدرسه و هماالن) و محيطي (والدين و
معلم) تأثيرگذار بر ارتقاء سرمايههای انساني به بررسي پرداخته است .برای مثال تحقيق حسني
و همکاران ( )2313گويای اين است كه عوامل زمينهای ،شخصي و محيطي تأثير مستقيم بر
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اهداف تحصيلي دانش آموزان دارد .همچنين هدف تحصيلي تأثير مستقيم و معنيدار بر
پيشرفت تحصيلي داشته است .تحقيق توالئي ( )2300نشان داده است كه دانش آموزان برای
پيشرفت تحصيلي و برخورداری از تفکر و تعقل ،بايد با استرس مقابله كنند .از ديدگاه ايشان
دانش آموزان خوشبين بيشتر از راهبرد حل مسئله (تفکر) استفاده ميكنند .فيضي ()2313
كسب مدارج تحصيلي باال و بهدستآوردن شغل مناسب در يک شرايط غير آنوميک را از
اهداف موردِتوجه جوانان اعالم كرده است و هدف «پول و ثروت» در مقايسه با هدف
«تحصيلي» در اولويت اول جوانان قرار داشته است .قاسمي ( )2313در بررسي خود به اين
نتيجه رسيده است كه اكثر دانش آموزان به رشتۀ علوم تجربي و شغل پزشکي گرايش داشتهاند.
باور به مستعد بودن در رشتۀ انتخابي و عالقهمند بودن به دروس ،جزء بيشترين داليل دانش
آموزان برای انتخاب رشته در دبيرستان و عالقۀ شخصي جزء بيشترين داليل آنها برای
انتخاب رشته دانشگاهي موردِنظر بوده است .تقريباً به يک ميزان ،دانش آموزان با والدينشان در
مورد انتخاب رشته در دبيرستان و دانشگاه ،دارای اختالف نظر و فاقد اختالف نظر بودهاند و
بين والدينشان در خصوص انتخاب رشتۀ فرزندان ،اختالف نظری وجود نداشته است .اكثر
دانش آموزان در انتخاب رشتۀ خود ،مستقل عمل ميكردند و تحت تأثير نظرات والدينشان ،در
صورت مخالف بودن ،قرار نگرفتهاند.
تحقيقات خارجي اغلب با استفاده از عوامل زمينهای ،شخصي و محيطي دربارۀ موضوع
پژوهش به مطالعه پرداخته است .برای مثال بررسي كاجي و كامکاری )2317( 2نشان داده
است كه بين سن ،جنسيت و تحصيالت والدين با آرزوی تحصيلي دانش آموزان رابطهای
وجود ندارد ،درصورتيكه پيشرفت تحصيلي يک پيشبيني كنندۀ قوی ،ثابت و معنيدار در
زمينۀ مسير تحصيلي بوده است .خصوصاً زماني كه با اهداف بلند تحصيلي همراه شود .آنا
اُوانگوُ كيچ )1727( 1نشان داده است كه جوانان استعداد تحصيلي و شغلي بااليي داشتهاند و
تمام اهدافشان راهيابي به دانشگاه و كسب مدارج باالی دانشگاهي و پذيرش در رشتههايي
نظير پزشکي ،دندانپزشکي ،حقوق و مهندسي بوده است .همچنين مشخص شده است كه
هدف شغلي و تحصيلي زماني تحقق مييابد كه دانش آموزان از پشتيبانيهای اجتماعي قوی
نظير والدين ،معلمان ،هماالن و ديگران مهم كه در اين زمينه مؤثر بودهاند و بهنوعي از آنها
آموزش عالي را انتظار داشته و يا از لحاظ فرهنگي دانش آموزان را به داشتن چنين اهدافي

1 Kaji & Kamkari
2 Anna Avangvkych
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ترغيب ميكردهاند .محمدی كاجي و قرباني )2300( 2در مطالعۀ خود با استفاده از اطالعات
طولي تأثير موانع ادراكشده و حمايتهای دريافتشده در پيگيری ظرفيت و هدف تحصيلي و
شغلي دانش آموزان نشان داده است كه هدف تحصيلي از مرحلۀ اول به مرحلۀ آخر ،بين
آزمودنيهای سنين مختلف و همچنين در بين آزمودنيهای دختر و پسر بهصورت معناداری
افزايش پيدا كرده است .همچنين دختران نسبت به پسران تمايل بيشتری به ادامه تحصيل پس
از دبيرستان پيدا كردهاند .در ضمن ميزان تحصيالت والدين كه نشاندهندۀ موقعيت اقتصادی-
اجتماعي خانواده و انتظارات والدين از فرزندان است ،پيشبيني كنندۀ قوی از ظرفيت و هدف
تحصيلي و شغلي و دستيابي به آنها نبوده است.
در اينجا بيان ميشود كه همۀ تحقيقات بهصورت غيرمستقيم با عناوين متفاوت و اهداف
جزئي در بخشي از مطالعات خود بدون توجه به دين ،به بررسي ارتقاء سرمايههای انساني
پرداختهاند .درحاليكه هدف اصلي در اين مقاله مطالعۀ عوامل فرهنگي در ارتقاء سرمايههای
انساني است كه ساير پژوهشها به عوامل فرهنگي و دين توجهي نداشتهاند.
چارچوب نظری تحقیق
نظريه بندورا بر اين بوده است كه در زمينۀ عمل اخالقي ،تشکيل مدل معيارهای اخالقي بر
اساس تواناييهای عاملي فرد و الگوهای اجتماعي است .الگوگيری معيارهای اخالقي ،فرايندی
مداوم است كه در آن معيارها بسط مييابند ،اصالح ميشوند و موارد جديد به تصويب
ميرسد .فرزندان در تعامل با والدين ،از طريقِ واكنش آنها به رفتار خود ،برای برخي
رفتارهايشان مجوز اخالقي ميگيرند و برای برخي ديگر خود را سزاوار سرزنش ميبينند.
مهمترين منبع معيارهای اخالقي در سنين باالتر ،جامعه و همساالن هستند (بندورا .)2101 ،بر
اساس نظر بندورا رفتارهای انسان از طريقِ الگو آموخته ميشود و ويژگيهای راستگويي،
درستکاری ،تالش و كوشش والدين در ارتقاء سرمايه انساني دانش آموزان تأثير دارد و فرض
بر اين است كه راستگويي و درستکاری والدين موجب ميشود تا فرزندان به آنها اعتماد
كنند ،صداقت در گفتار و كردار را از آنها پيروی كنند ،خود را اميدوار و سعادتمند ببينند و با
ايجاد تمايل در خود گامهای ارتقاء سرمايههای انساني را با جديت و هدفمند بپيمايند.
از نظر كلبرگ ،رشد اخالقي دارای مراحل مشخص و قطعي است و ميان رشد اخالقي و
رشد روانشناختي ،درجهای از همساني برقرار است .وی تأكيد ميكند كه به دنبال رشد
1 Mohammadi Kaji & Ghorbani
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روانشناختي ،كه در زمينۀ مهارتهای شناختي به دست ميآيد ،رشد اخالقي محقق ميشود.
كلبرگ بر آن است كه رشد اخالقي دارای سه سطح است كه هر يک از اين سه سطح دو
مرحله دارد .بهطور كلي ،شش مرحله در رشد اخالقي انسانها وجود دارد .از نظر او ،اين
مراحل بدون هيچگونه تغييری در پي يکديگر ميآيند .وی مدعي نيست كه همۀ انسانها
ناگزير بايد به باالترين مرحله (مرحلۀ ششم) برسند .در واقع ،ممکن است فرد در مرحلۀ چهار
يا پنج باقي بماند .آنچه وی ادعا ميكند اين است كه شخص برای دستيابي به مرحلۀ شش
بايد هر يک از مراحل پيشين را پشت سر بگذارد و اين كار نيز بهنحوی پياپي و مرحلهبهمرحله
انجام ميپذيرد .از نظر كلبرگ سطوح مراحل رشد اخالقي عبارت است از؛ الف) سطح اخالق
پيش قراردادی ب) سطح اخالق قراردادی 2ج) سطح اخالق پساقراردادی و مبتني بر اصول
اخالقي (كلبرگ .)2103 ،با توجه به نظر كلبرگ مشخص است كه همۀ دانش آموزان در عقايد
و نظرات خود با ديگران متفاوت هستند .اما زندگي اجتماعي آنان مستلزم تعامل و ارتباط با
ديگران است و برای اين منظور ،درك و احترام متقابل بين آنها ضرورت دارد .نوجوانان برای
ارتقاء سرمايه انساني خود تالش ميكنند تا به ديگران و عقايدشان احترام بگذارند و به سايرين
آسيب نرسانند ،به ديگران كمک كنند و هميشه مسئوليتپذير باشند ،به تعهدات خود عمل
كرده و به آن وفادار باشند و در انجام كارها نظم و ترتيب داشته باشند.
فولي از لحاظ همۀ اهداف فرد اعم از نظری و عملي و منحصر ندانستن منظر اتخاذی را
دو شرط الزم برای ارزيابي جامع عقالني بر ميشمرد .به نظر او ادلۀ عملي با تعيين اهميت
موضوع مورد باور و توجه به نقش اجتماعي باورنده ،معيارهای الزم باور موجه را مشخص
ميكنند .با وجود فراهم آمدن فهم بهتر و كارآمدتر ،عقالنيت در چارچوب نظريۀ فولي،
نسبيگرايي ،آسانگيری ،ناديده گرفتن مالكهای اجتماعي و عيني ،غير تدافعي بودن،
ابزارگرايي و عدمِتوجه الزم به ساير انواع عقالنيت غير از عقالنيت معرفتي است (فولي،
 .)2100همۀ ادعاهای عقالنيت معطوف به هدفاند؛ اين ادعاها ،در اينبارهاند كه چگونه
شخص بهطور مؤثری از طريقِ باورها يا رفتارهای خود ،اهداف خود را دنبال ميكند (فولي،
 .)273 :2113ريچاد فولي معتقد است بر اساس عقل نظری (باور) و عقل عملي (رفتار) ،دانش
آموزان بهعنوان سرمايههای انساني تالش ميكنند با پيشرفت تحصيلي ،ارتقاء علمي و ادامه
تحصيل ،استعدادهايشان را شکوفا كنند تا به حرفههای اين حوزه دست يابند و از اين طريق
خدمات ارزندهای به سايرين ارائه دهند .پس از باور ،عقل نوجوان حکم ميكند تا در عمل
1 conventional
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برای ج امعه مفيد باشد و با آموختن علم به سايرين خدمت كند و نسبت به رفع مشکالت
جامعه اقدام كند.
هدف اصلي نظريه گالك و استارك ،عموماً درك شيوههای گوناگوني بود كه مردم با
توسل به آن ،خود را مذهبي تلقي ميكردند .گالك و استارك بر اين عقيده بودند كه بهرغم
آنکه اديان جهاني در جزييات بسيار متفاوتاند ،اما دارای حوزههای كلي هستند كه دينداری
در آن حوزهها و يا آن ابعاد جلوهگر ميشود .آنها برای دينداری چهار بُعد اصلي؛ عمل ،باور،
تجربه ،دانش يا معرفت را تحت عنوان ابعاد عمومي الزام ديني مطرح كردهاند .اين ابعاد
چهارگانه ،در سطح مقياسهای اوليه به پنج شاخص يا مقياس تقسيم شدهاند كه افزايش آن،
ناشي از تفکيک بُعد عمل به دو بخش شاخص مناسکي و عبادی است .در مقياس ثانويه،
شاخصها درنهايت به هشت عدد افزايش يافته است كه شاخصهای ناظر بر روابط اجتماعي
دينداران هم به آن اضافه شده است (گالك و استارك .)2102 ،بر اساس اين نظريه دانش
آموزان دين دار معتقدند كه موفقيت آنان با خواست خدا و عمل به دستورات او و هدايت
پيامبران امکانپذير است و با اعتقاد به معاد و روز قيامت ،دنيا را ميداني برای «عمل و تالش»
ميدانند .و با نماز خواندن ،به عهد و پيمان فردی و اجتماعي نيز پايبند ميشوند .همچنين
روزه گرفتن را موجب تالش ،استقامت ،صبر و پايداری در خود ميدانند و با رعايت شرعيات
و شركت در مناسک مذهبي ،شايستگيهای الزم را برای ارتقاء سرمايههای انساني خود مهيا
ميكنند.
فرضيههای تحقيق حاضر عبارتاند از:


تمايل به ارتقاء در بين

سرمايههای انساني با ارزشهای اخالقي والدين رابطۀ مستقيم دارد.



تمايل به ارتقاء در بين

سرمايههای انساني با خصائل اخالقي رابطۀ مستقيم دارد.



تمايل به ارتقاء در بين

سرمايههای انساني با عقالنيت رابطۀ مستقيم دارد.



تمايل به ارتقاء در بين

سرمايههای انساني با دينداری رابطۀ مستقيم دارد.

روش تحقیق
روش تحقيق با توجه به ماهيت و موضوع موردِ بررسي ،روش پيمايش است .جامعۀ آماری
اين تحقيق ،همۀ دانش آموزان پسر و دختر دورۀ دوم متوسطه (پايههای دهم ،يازدهم و
پيشدانشگاهي) شهر تهران است .مطابق با آمار سال تحصيلي  2319 -2310گروه طرح و
برنامۀ اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران كه مجموع جمعيت آن برابر است با 113300
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نفر .شيوۀ جمعآوری دادهها در اين تحقيق ،پرسشنامه محقق ساخته است .به اينصورت كه
پرسشنامۀ تحقيق در اختيار دانش آموزان قرار گرفت و پس از تکميل ،جمعآوری شد.
حجم نمونه با توجه به جمعيت جامعۀ آماری و با استفاده از فرمول كوكران با خطای
نمونهگيری  5درصد  303نفر تعيين شده است .روش نمونهگيری طبقهبندی خوشهای
چندمرحلهای است .به اين صورت كه ابتدا بر اساس نقشۀ تهران ،مناطق آموزش و پرورش
شهر تهران به پنج طبقه تقسيم شده كه عبارت است از« :طبقۀ شمالي شامل مناطق  3 ،2و ،»3
«طبقۀ جنوبي شامل مناطق  20 ،20 ،29 ،25و « ،»21طبقۀ شرقي شامل مناطق  23 ،0و ،»23
«طبقۀ غربي شامل مناطق  1 ،5 ،1و  »27و «طبقۀ مركزی شامل مناطق  22 ،0 ،9و  .»21سپس
در مرحلۀ اول از هر طبقه يک منطقه بهطور تصادفي انتخاب شد و در مرحلۀ دوم از هر منطقۀ
منتخب دو مدرسۀ پسرانه و دو مدرسۀ دخترانه (خوشه) بهطور تصادفي انتخاب شد و در
مرحلۀ سوم از هر مدرسه بين  21تا  17دانشآموز بهصورت تصادفي انتخاب شده است .علت
اين طبقهبندی اين بوده كه همۀ مناطق منتخب در سراسر شهر تهران پراكنده باشند.
گويههای ماتريس عملياتي و پرسشهای سنجش متغيرهای زمينهای چون جنسيت و پايۀ
تحصيلي در قالب يک پرسشنامۀ محقق ساخته تنظيم شده است .پرسشنامۀ ساخته شده ،برای
انجام پيشآزمون 2بهمنظور چيدمان نهايي و رفع ابهام از سؤاالت و گويهها ابتدا توسط  17نفر
از دانش آموزان دورۀ دوم متوسطه در يکي از مدارس آموزش و پرورش شهر تهران كه
بهصورت تصادفي انتخاب شده بودند ،آزمون شده و پس از اِعمال اصالحات مقتضي ،نهايي
شده است.
برای جمعآوری دادهها ،پس از مراجعه به اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران و
دريافت معرفي نامه از گروه تحقيق و پژوهش برای ورود به مناطق و مدارس منتخب،
پرسشنامههای مزبور در اختيار دانش آموزان قرار گرفت و پس از تکميل ،جمعآوری شد .البته
با توجه به تعدد حضور محققين دانشجو در مدارس و حساسيتهای موجود در آن محيط،
مصاحبهشوندگان تمايل كمي برای پاسخگويي به پرسشنامه داشتند كه محقق با استفاده از
روش اعتمادسازی و ايجاد جوّی تعاملي و دوستانه ،دانش آموزان را متقاعد كرد تا در فضايي
آرام و با اطمينان خاطر به پرسشنامه پاسخ دهند.
با پايان يافتن مرحله عمليات ميداني و تکميل پرسشنامهها توسط جمعيت موردِ مطالعه،
مقدمات كار دادهپردازی فراهم گرديد .پرسشنامههای تکميلشده مورد بازبيني مجدد قرار
1 Pre-test
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گرفت و در مواردی اصالحات الزم اِعمال شد .تجزيه و تحليل اطالعات هم با استفاده از
تحليل رگرسيون صورت گرفته است .پاسخگويان دختر و پسر دانشآموز در رشتههای علوم
انساني ،علوم تجربي ،رياضيفيزيک و كاردانش مشغول تحصيل بودهاند .كه در مناطق ،9 ،5 ،3
 0و  29شهر تهران زندگي ميكردهاند .بيش از نيمي از سطح تحصيالت پدر پاسخگويان
ليسانس و باالتر بوده است ،درحاليكه حدود شصت درصد سطح تحصيالت مادران ديپلم و
پايينتر اعالم شده است.
شاخص ارتقاء سرمايۀهای انساني شامل شش گويه بود كه همۀ پاسخگويان در خصوص
قبولي دانشگاه در رشتۀ تحصيلي دلخواه ،نفر اول كالس شدن ،ادامه تحصيل با درآمد كم،
درس نخواندن و كار كردن و از تمام استعداد خود برای پيشرفت تحصيلي استفاده كردن ،به
سؤاالت پاسخ دادهاند .در ضمن ميانگين و ميانۀ تقريبي اين شاخص بيش از  3است ( 2نمره
پايين و  5نمره باال) كه نشان ميدهد تعداد كمي از دانش آموزان تمايل به ارتقاء سرمايۀ های
انساني بسيار پايين دارند .شاخص ارزشهای اخالقي والدين شامل سه گويه بود كه همۀ
پاسخگويان راجع به راستگويي ،كوشايي و درستکاری والدين خود به سؤاالت جواب
دادهاند .بنابراين ميانگين و ميانۀ تقريبي اين شاخص بيش از  3است ( 2نمره پايين و  5نمره
باال) كه نشان ميدهد تعداد كمي از والدين ارزشهای اخالقي بسيار پايين دارند .شاخص
دينداری شامل هشت گويه بود كه همه پاسخگويان در خصوص خداوند متعال ،پيامبران ،معاد
و روز قيامت ،نماز خواندن ،روزه گرفتن ،به غذای حالل و حرام توجه كردن ،مسجد رفتن و
مراسم عزاداریهای تاسوعا و عاشورا به سؤاالت پاسخ دادهاند .در ضمن ميانگين و ميانۀ
تقريبي اين شاخص نزديک  3است ( 2نمره پايين و  5نمره باال) كه نشان ميدهد تعداد كمي
از دانش آموزان دينداری بسيار پايين دارند .شاخص خصائل اخالقي شامل هشت گويه بود
كه همۀ پاسخگويان به سؤاالت در زمينۀ احترام به ديگران و عقايدشان ،به ديگران آسيب
نرساندن ،به ديگران كمک كردن ،مسئوليتپذيری ،وفاداری به تعهدات و در كارها نظم و
ترتيب داشتن ،پاسخ دادهاند .در ضمن ميانگين و ميانۀ تقريبي اين شاخص حدود  3است (2
نمره پايين و  5نمره باال) كه نشان ميدهد تعداد كمي از دانش آموزان خصائل اخالقي بسيار
پايين دارند .شاخص عقالنيت شامل چهار گويه بود كه همۀ پاسخگويان راجع به حل
مشکالت جامعه ،خدمت به جامعه و برای جامعه مفيد بودن ،به سؤاالت پاسخ دادهاند .در
ضمن ميانگين و ميانۀ تقريبي اين شاخص حدود  3.5است ( 2نمره پايين و  5نمره باال) كه
نشان ميدهد تعداد كمي از دانش آموزان عقالنيت بسيار پايين دارند.
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یافتههای تحقیق
برای اندازهگيری ميزان تأثيرات متغيرهای ارزشهای اخالقي والدين ،دينداری ،خصائل
اخالقي و عقالنيت بر متغير وابستۀ ظرفيت سرمايههای انساني ،فرضيههايي در پرتو مدل
مفهومي و نظری تحقيق تنظيم و فرموله شده است و با آزمون فرضيهها ،يافتهها به شرح ذيل
بيان ميشود:
مطابق نتايج تحليل رگرسيون (جدول  )2ميزان همبستگي بين دو متغير «ارتقاء
سرمايههای انساني» و «ارزشهای اخالقي والدين» حدود  7/37است ( )r = .295كه نشان
ميدهد بين اين دو متغير رابطۀ مستقيم برقرار است .سطح معناداری هم كمتر از  7/75است
( )Sig = .000كه بدان معنا است كه به احتمال  15صدم مقدار ضريب رگرسيون فوق در
جمعيت مبنای نمونهگيری يعني كل دانش آموزان دورۀ دوم متوسطه شهر تهران نيز كموبيش
وجود دارد .اين يافتهها مبين تأييد فرضيه اول است .بدين معني كه هر چه پايبندی والدين به
ارزشهای اخالقي بيشتر باشد تمايل به ارتقاء در بين سرمايههای انساني نيز باالتر است.
جدول  .1تأثیر ارزشهای اخالقی والدین بر ارتقاء سرمایههای انسانی
N
Sig.
سطح معناداری تعداد
.000

384

)Dependent Variable Predictors: (Constant
R
R Square
متغير وابسته
متغير مستقل
 Betaضريب تعيين ضريب همبستگي
ارتقاء سرمايه های انساني
ارزشهای اخالقي والدين
.295
.087
.295

مطابق نتايج تحليل رگرسيون (جدول  )1ميزان همبستگي بين دو متغير حدود 7/37
است ( )r = .395كه نشان ميدهد بين «ارتقاء سرمايههای انساني» و «خصائل اخالقي» رابطه
مستقيم برقرار است .سطح معناداری هم كمتر از  7/75است ( )Sig = .000كه بدان معنا است
كه به احتمال  15صدم مقدار ضريب رگرسيون فوق در جمعيت مبنای نمونهگيری يعني كل
دانش آموزان دورۀ دوم متوسطه شهر تهران نيز كموبيش وجود دارد .اين يافتهها مبين تأييد
فرضيۀ دوم است .بدين معني كه هرچه خصائل اخالقي مثبت دانش آموزان بيشتر باشد تمايل
به ارتقاء در بين سرمايههای انساني نيز باالتر است..
جدول  .2تأثیر خصائل اخالقی بر ارتقاء سرمایههای انسانی
)Dependent Variable Predictors: (Constant
R
R Square Beta N
Sig.
متغير وابسته
متغير مستقل
ضريب تعيين ضريب همبستگي
سطح معناداری تعداد
.395
.156
.395 384
.000
ارتقاء در بين سرمايه انساني
خصائل اخالقي

مطابق نتايج تحليل رگرسيون (جدول  )3ميزان همبستگي بين دو متغير حدود 7/35
است ( )r = .354كه نشان ميدهد بين «ارتقاء سرمايههای انساني» و «عقالنيت» رابطۀ مستقيم
برقرار است .سطح معناداری هم كمتر از  7/75است ( )Sig=.000كه بدان معنا است كه به
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احتمال  15صدم مقدار ضريب رگرسيون فوق در جمعيت مبنای نمونهگيری يعني كل دانش
آموزان دورۀ دوم متوسطه شهر تهران نيز كموبيش وجود دارد .اين يافتهها مبين تأييد فرضيۀ
سوم است .بدين معني كه هرچه عقالنيت دانش آموزان بيشتر باشد تمايل به ارتقاء در بين
سرمايههای انساني نيز باالتر است.
جدول  .9تأثیر عقالنیت بر ارتقاء سرمایههای انسانی
)Dependent Variable Predictors: (Constant
R
R Square Beta N
Sig.
متغير وابسته
متغير مستقل
ضريب تعيين ضريب همبستگي
سطح معناداری تعداد
.354
.125
.354 384
.000
ارتقاء سرمايههای انساني
عقالنيت

مطابق نتايج تحليل رگرسيون (جدول  )3ميزان همبستگي بين دو متغير حدود 7/19
است ( )r =.263كه نشان ميدهد بين «ارتقاء سرمايههای انساني» و «دينداری» رابطۀ مستقيم
برقرار است .سطح معناداری هم كمتر از  7/75است ( )Sig = .000كه بدان معنا است كه به
احتمال  15صدم مقدار ضريب رگرسيون فوق در جمعيت مبنای نمونهگيری يعني كل دانش
آموزان دورۀ دوم متوسطه شهر تهران نيز كموبيش وجود دارد .اين يافتهها مبين تأييد فرضيه
چهارم است .بدين معني كه هر چه دينداری دانش آموزان بيشتر باشد تمايل به ارتقاء در بين
سرمايههای انساني نيز باالتر است.
جدول  .4تأثیر دینداری بر ارتقاء سرمایههای انسانی
)Dependent Variable Predictors: (Constant
R
R Square Beta N
Sig.
متغير وابسته
متغير مستقل
ضريب تعيين ضريب همبستگي
سطح معناداری تعداد
.263
.069
.263 384
.000
ارتقاء سرمايههای انساني
دينداری

نتايج آزمون فرضيههای نشان ميدهد در مجموع همه فرضيههای تأييد شدهاند ،البته
ميزان تأثير متغيرهای ثابت (ارزشهای اخالقي والدين ،دينداری ،خصائل اخالقي و عقالنيت)
بر متغير وابسته (ارتقاء سرمايههای انساني) يکسان نبوده است .بيشترين ميزان ،متغير خصائل
اخالقي بهعنوان يک عامل فرهنگي در ارتقاء سرمايههای انساني تأثير داشته است .پس از آن،
ارتباط متغير عقالنيت با ارتقاء سرمايههای انساني بيشتر بوده است .در مرتبۀ بعد ،متغير
ارزشهای اخالقي والدين قرار دارد .كمترين ميزان ،ارتباط متغير دينداری با ارتقاء سرمايههای
انساني مؤثر بوده است .بنابراين همۀ متغيرهای ثابت با تغيير وابسته ارتباط مستقيم داشته است
و همۀ فرضيههای مورد تأييد قرار گرفته است ،پس نتايج آن به كل جامعۀ آماری قابل تعميم
است.
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نتیجهگیری
هدف اصلي تحقيق اين بوده است كه آيا بين عوامل فرهنگي (ارزشهای اخالقي والدين،
خصائل اخالقي ،عقالنيت و دينداری) با تأكيد بر دين در تمايل به ارتقاء در سرمايههای
انساني دانش آموزان رابطۀ معنيداری وجود دارد؟ پاسخ به هر يک از سؤاالت در ادامه بيان
شده است .سؤال اول اين است كه آيا بين ارزشهای اخالقي والدين با تمايل به ارتقاء در
سرمايههای انساني رابطۀ معنيداری وجود دارد؟ در پاسخ بيان ميشود كه بررسيها نشان داده
است دانش آموزان هنجارهای اولياء خويش را پذيرفته و به آن عمل ميكنند و همچنين به
والدين خود اعتماد كرده و برای رسيدن به اهدافشان اميدوار شده و در خودشان انگيزه و شور
و اشتياق ايجاد ميكنند تا بتوانند برای خودشکوفايي ،پيشرفت تحصيلي و ارتقاء علمي ،سنگ
تمام بگذارند .يافتههای تحقيق نشان از اين دارد كه ارزشهای اخالقي والدين بر تمايل به
ارتقاء در بين سرمايههای انساني اثرگذار بوده است و با آن رابطه مستقيم دارد .بنابراين با توجه
به نتيجۀ آزمون ،فرضيۀ اول مبني بر تأييد نظريۀ بندورا ،تحقيقات قاسمي ( ،)2313كاجي و
قرباني ( ،)2300آنا اُوانگوُ كيچ ( )1727و شهيری طبرستاني و تسليمي ( )2302از نتايج يافتهها
حمايت ميكنند.
سؤال دوم اين است كه آيا بين خصائل اخالقي با تمايل به ارتقاء در سرمايههای انساني
رابطۀ معنيداری وجود دارد؟ يافتههای تحقيق نشان داده است كه نوجوانان اظهار داشتند برای
رسيدن به تعامل و احترام متقابل ،به تحميل نکردن عقايد خودشان بر ديگران ،سرزنش نکردن
باورهای قلبي و عقايد سايرين و گوش دادن به نظرات آنان بدون اظهار مخالفت و جبههگيری
نياز است .پاسخگويان قبول داشتند بهجای جبههگيری و قضاوت راجع به ديگران ،به عقايد و
نظرات همديگر احترام بگذارند تا تعامل و تفاهم در روابط اجتماعي پُر رنگتر شود .احترام
به ديگران و عقايدشان ،موجب نگهداشتن حرمتها ،حفظ ارزشهای انساني ،ساختن كانوني
امن و آرام ،استحکام روابط و افزايش رفاقت ميشود .همچنين با حفاظت از حقوق خود،
حقوق ديگران را رعايت ميكنند و دارای عزتنفس بااليي هستند .حد و مرز خود را
ميشناسند و به ديگران آسيب نميرسانند .با اعتماد به نفس و ايجاد آرامش ،رعايت حقوق
ديگران و پذيرش هويت جمعي به پيشرفت و كمال ميرسند .وقتي كمک به ديگران را وظيفۀ
خود ميدانند ،برای خودشان عزت ميآفرينند ،نوجوانان متعهدی ميشوند ،مهارتهای
جديدی كسب ميكنند و اعتماد به نفس را در خود افزايش ميدهند .همچنين باور دارند و
سعي ميكنند در كارها مسئوليت پذير بوده و به تعهدات خودشان وفادار باشند .در امور ديني و
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فرهنگي شركت ميكنند ،ارزشمندی و عزتنفس را در خودشان احساس ميكنند .همچنين
برای پيشرفت و موفقيت تحصيلي و انجام فعاليتهای خود ،نظم و ترتيب دارند .يافتههای
تحقيق حاكي از اين است كه خصائل اخالقي بهعنوان يک عامل فرهنگي بر تمايل به ارتقاء در
بين سرمايههای انساني تأثيرگذار بوده و ارتباط مستقيم با آن دارد .بنابراين با توجه به نتيجۀ
آزمون ،فرضيۀ دوم مبني بر تأييد نظريۀ كلبرگ ،تحقيقات حسني و همکاران ( ،)2313سميعي
( )2312و كاجي و كامکاری ( )2317از نتايج اين يافتهها حمايت ميكنند.
سؤال سوم اين است كه آيا بين عقالنيت با تمايل به ارتقاء در سرمايههای انساني رابطۀ
معنيداری وجود دارد؟ نتايج نشان داده است نوجوان با استفاده از عقالنيت نظری باور ميكند
برای جامعه مفيد است و باور كرده است بايد روشنفکر باشد .درس خواندن و علم آموختن
يکي از بهترين راههای آن است .در تشخيص درست از نادرست ،عقل و علم مکمل هم
هستند .بنابراين انسانهای انديشمند و عالم ،عاقلترند و عقالنيت باالتری دارند .بنابراين
نوجوان با پيشرفت تحصيلي ،توانمندتر و خالقتر شده و با باور خود به حل مشکالت جامعه
كمک كرده و به جامعه خدمت ميكند .در اين مرحله توجه دارد تا دچار تناقض نشده و منطق
را زير پا قرار ندهد .يافتههای تحقيق نشان داده است كه عقالنيت بهعنوان يک عامل فرهنگي
بر تمايل به ارتقاء در بين سرمايههای انساني تأثير داشته است و ارتباط مستقيم با آن دارد.
بنابراين با توجه به نتيجۀ آزمون ،فرضيۀ سوم مبني بر تأييد نظريۀ فولي ،تحقيقات فيضي
( )2313و توالئي ( )2300از نتايج يافتهها حمايت ميكند.
سؤال چهارم اين است كه آيا بين دينداری با تمايل به ارتقاء در سرمايههای انساني
رابطۀ معنيداری وجود دارد؟ يافتههای پژوهش مشخص كرده است دانش آموزان ديندار به
اصول دين پايبند هستند .به خدا اعتقاد دارند و به وجود پيامبران شک نميكنند و به معاد و
روز قيامت معتقدند و باور دارند كه دنيا مزرعه آخرت و ميداني برای «عمل و تالش» است.
همچنين با پايبندی به نماز كه از فروع دين است ،به عهد و پيمان فردی و اجتماعي نيز پايبند
ميشوند و نيازی به كنترل بيروني ندارند .روزه گرفتن را پيکاری دروني وسيلۀ آماده شدن
برای پيکارهای سخت بيروني ميدانند .تالش ميكند با رعايت شرع ،مورد اعتماد خدا واقع
شود .خود را موظف ميداند تا يک سری بايدها و نبايدها را رعايت كند و استفاده از
خوراكهای حالل و حرام هم يکي از بايدها و نبايدهاست .همچنين نوجوانان دريافتهاند كه
حضور در مسجد بهعنوان يک مناسک مذهبي آدابي دارد كه بهصورت شايسته به آن توجه
دارند و مسجد را مركزی برای تعليم و تربيت ،كنگرهای برای مشورت و همفکری و انجمني
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برای كسب آشنايي و پيوند دوستي و آموزشگاهي برای پرورش عملي ميدانند .نوجوانان باور
دارند كه مراسم عزاداریهای تاسوعا و عاشورا يک فرصت آموزشي و تربيتي برای خودشان،
خانواده و جامعه بوده و تزكيۀ نفس جامعهای سالم را موجب ميشود .نتايج بررسيها نشان
داده است كه دينداری بهعنوان يک عامل فرهنگي بر تمايل به ارتقاء در بين سرمايههای
انساني تأثير داشته و با آن رابطۀ مستقيم دارد .بنابراين با توجه به نتيجۀ آزمون ،فرضيۀ چهارم
مبني بر تأييد نظريۀ گالك و استارك ،آيه  31سورۀ انفال و حديث «اُطلبوا العِلم و لو بِالصين»
رسول اكرم (صلياهللعليهوآلهوسلّم) از نتايج يافتهها حمايت ميكنند.
پيشنهادات
هر چه ميزان ارزشهای اخالقي والدين بيشتر باشد به همان نسبت تمايل به ارتقاء در بين سرمايههای انساني
افزايش مي يابد .پس الزم است برای تقويت و به كار بستن ويژگي ها و مهارتهای راستگويي ،كوشايي و
درستکاری والدين ،دورههای آموزشي برای اولياء فراگيران در مدرسه ،برنامهريزی و اجرا شود.
خصائل اخالقي فراگيران نقش چشمگير و اساسي در تمايل به ارتقاء در سرمايههای انساني داشته است
اين امر نشان ميدهد كه جامعهپذيری با رويکرد حفظ ارزشها و حضور همساالني با كمال ميباشد .الزم است
همه اركان مدرسه ،به عنوان الگو ،به خصائل اخالقي اهميت بيشتری بدهند تا در اين سطح حفظ و يا ارتقاء يابد.
از آنجايي كه اگر عقالنيت فرزندان تقويت شود انسانهای فکور ،با اراده ،خالق و عاقل خواهيم داشت.
بنابراين الزم است آموزش و پرورش برای حفظ و تقويت عقالنيت فراگيران نسبت به بازبيني و اصالح
محتواهای آموزشي و دستورالعملها ،گامهای مؤثری را بر دارد تا فرايند آموزشي از حافظه محوری به پژوهش
محوری و عملگرايي تغيير يابد.
هر اندازه دينداری فراگيران بيشتر باشد به همان نسبت تمايل به ارتقاء در سرمايههای انساني افزايش
مييابد .برای پايبندی به دينداری و تحقق آن الزم است والدين و مربيان ،عامل به عمل باشند تا موجب ارتقاء و
پايبندی دين در سرمايههای انساني شوند.
نتايج نشان داده است كه تمايل به ارتقاء در سرمايههای انساني با ارزشهای اخالقي والدين ،دينداری،
خصائل اخالقي و عقالنيت ارتباط مستقيم دارد .برای تقويت و نهادينه كردن آنها در نوجوانان و فراگيران ،از
دستگاه تعليم و تربيت انتظار ميرود در فرايند ياددهي و يادگيری با نگاهي ويژه به آن توجه شود.
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