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چكيده
هدف این پژوهش ،طراحی و اعتباریابی الگوی شایستگی مداحان اهلبیت علیهمالسالم
است .پژوهش حاضر ،ازنظر هدف ،پژوهشی توسعهای و ازنظر راهبرد و روش ،نوعی تحقیق
ترکیبیازنوعاکتشافی(طرحتدوینابزار)وشاملدومرحلهکمیوکیفیاست.موادومحتوای
این تحقیق ،در مرحله کیفی شامل « 17سخنرانی مقام معظم رهبری در جمع مداحان»،
«مرامنامه مداحان»« ،اسناد مربوط به نشست علمی مداحان» و «مصاحبههای انجامشده،
با  10نفر از اساتید برجسته مداحی» بود که با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی مورد
تحلیل قرار گرفت و در ادامه ،یافتههای حاصل از تحلیل دادههای کیفی ،با استفاده از روش
دلفی و در دو مرحله به تائید خبرگان این حوزه رسید .ابزار گردآوری دادههای تحقیق ،در
مرحله کمی ،پرسشنامه محقق ساخته ،با  43گویه با طیف پنج گزینهای لیکرت و با پایایی
 0/80بود که با استفاده از نتایج مرحله کیفی ،طراحی و ساخته شد .جامعه آماری تحقیق،
در این مرحله شامل  250نفر از مداحان عضو کانون بسیج مداحان شهر تهران بود که از بین
آنان  152نفر ،به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامه تحقیق بین آنان
توزیع گردید .نتایج و یافتههای تحقیق نشان داد که الگوی شایستگی مداحان اهلبیت
علیهمالسالم ،دربردارنده  43مؤلفه شایستگی است که در قالب هشت بعد (مؤلفه اصلی)
شامل دانش (با  14مؤلفه) ،تواناییها (با  3مؤلفه) ،مهارتها (با  6مؤلفه) ،ویژگیهای اخالقی
(با  9مؤلفه) ،ویژگیهای شخصیتی (با  3مؤلفه) ،بینش (با  3مؤلفه) ،نگرش (با  3مؤلفه) و
اعتبار(با2مؤلفه)طبقهبندیگردید.
واژگان كليدي:
شایستگی ،الگوی شایستگی ،مداحی ،مداحان اهلبیت علیهمالسالم ،کانون بسیج مداحان.
 .1عضو هیئتعلمی دانشگاه جامع امام حسين علیهالسالم ghrezayat@ihu.ac.ir
 .2کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه جامع امام حسین علیهالسالم amirheydar83@gmail.com
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 -1مقدمه  و بیان مسئله

مداحی در لغت به معنای تعریف و تمجید کردن از کسی است و در اصطالح ،کالم
ستایشآمیز است که به نثر و یا به نظم ادا شده باشد .امروزه در جامعه ما اصطالح مداحی
به تعریف ،تمجید و ستایش ائمه اطهار و معصومین علیهمالسالم اطالق میشود .مداح در
فرهنگ عمید ،به معنی خوانندهی اشعار مذهبی ،مدحکننده؛ ستایشکننده و ستایشگر
آمده است (عمید ،1363 ،ص  .)2203مقام معظم رهبری در تعریف مداحی میفرمایند:
مداحی نوعی هنر است ،مداحی رایج در بین ما ،یک حرفه دوجانبه است؛ فقط آوازه خوانی
و شعرخوانی نیست بلکه ترکیب هنرمندانهای از این دو مقوله است( .بیانات رهبری،
در جمع مداحان .)1380 ،محدثی معتقد است :مداح در اصطالح شیعی ،به کسی گفته
میشود که در ایام والدتها و شهادتهای ائمه علیهمالسالم در مجالس جشن و عزا به
خواندن اشعاری در فضایل و مناقب محمد و آل محمد علیهمالسالم یا مظلومیت آنان
میپردازد (فراهانی 1392 ،به نقل از محدثی).
ارزش و اهمیت مداحی همواره مورد تأکید علمای شیعی بوده است و آنان در رفتار و
گفتار خود توجه ویژهای به این کار بزرگ و ارزشمند داشتهاند .در این میان مقام معظم
رهبری ،هم بهعنوان مرجع دینی و هم بهعنوان رهبر شیعیان جهان دارای جامعترین
نظرات و رهنمودها در این خصوص بوده و به مناسبتهای مختلف بر این امر مهم تأکید
فرمودهاند .ایشان درزمینه ی ارزش و اهمیت مداحی میفرمایند :مرتبت مداحی و منبر
مداحی یکی از با شرافتترین رتبهها و منبرهاست (بیانات رهبری ،در جمع مداحان،
)1384؛ و دربیانی دیگر مداحی را مصداق مجاهدت فی سبیل اهلل معرفی نموده و
میفرمایند :کار مداحی کار بزرگی است ،کار مهمی است ،حرفهی بسیار اثرگذاری است؛
میتواند مصداق درشت و برجستهای از مجاهدت فیسبیل َّ
الل باشد (بیانات رهبری ،در
جمع مداحان .)1389،حضرت آیتاهلل خامنهای در خصوص تأثیرگذاری عمیق و گسترده
کار یک مداح میفرمایند :گاهی یک قطعه شعر که شما در یک مجلسی میخوانید ،آن
مضمون آموزشدهنده و آموزندهای
را خوب ادا میکنید ،وقتی یک قطعه پرمغز خوش
ِ
است ،گاهی از یک سخنرانی دوساعته ،سهساعته ما تأثیر آن بیشتر است (بیانات رهبری،
در جمع مداحان.)1393 ،
با توجه به بیانات مقام معظم رهبری میتوان ،نتیجه گرفت که جایگاه مداحی یک
جایگاه بسیار باارزش و تأثیرگذار و موردتوجه خداوند عالم و اهلبیت علیهمالسالم است.
با این اوصاف مداح حقیقتاً در معنای واقعی و در حقیقت مداحی خود یک رسالتی بدوش
دارد که باید با هنر ورزی این رسالت را انجام دهد ،به این معنی که آنچه رسول خدا فرموده
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و عمل کرده است ،چه لساناً و چه عم ً
ال ،باید به مردم برساند ،یعنی اگر کسی وارد این
لباس شد و این توفیق را به او دادند ،باید زندگی او از زندگی و سیره انبیا و اولیای الهی
الگو بگیرد ،یعنی کالم او ،سکوت او ،نشستن او ،حرکت او ،زندگی او ،یک نمایی از اعمال
و رفتار و گفتار معصومین را داشته باشد.
مداحی و ستایشگری اهلبیت از زمان آن بزرگواران ،بهعنوان یکی از اثرگذارترین
رسانههای تبلیغی و ارزشی نقش مهمی در زنده نگهداشتن دین مبین اسالم و راه نورانی
والیت و تشیع داشته است .در این زمینه نقش مداحان اهلبیت نقشی برجسته و ستودنی
بوده است .چون درواقع کار مداح ،بیان فضائل و مناقب برترین موجودات عالم ،یعنی نبی
مکرم اسالم صلیاهلل علیه و آله و خاندان مطهر ایشان است ،بنابراین ،مداح باید هرچه
بیشتر خود را از جهت گفتار ،رفتار و افعال به آنها نزدیک کند.
مقام معظم رهبری برای بیان اینکه مداحی یک کار ساده و آسان نیست و نیاز به تالش
و کوشش و ویژگیها و تواناییهای خاص خودش را دارد ،از آن تعبیر به یک شغل نمودهاند
مداحی و ستایشگری خاندان پیغمبر (که طبعاً ذکر مصائب را هم به همراه
و میفرمایندّ :
دارد) شغل خیلی مهم و بزرگی است (بیانات رهبری ،در جمع مداحان)1377 ،؛ و دربیانی
دیگر میفرماید :آن چیزهایی را بگوئید که دلها را نرم میکند ،خاشع میکند ،به پیروی
از فاطمه زهرا سالماهللعلیهها راغب میکند .آن چیزهایی را بگوئید که میتواند ،مستمع
شمارا به پیمودن راهی که آن بزرگوار رفت ،تشجیع کند ،تشویق کند .اینها فکر الزم دارد،
آموزش الزم دارد؛ کار آسانی نیست (بیانات رهبری ،در جمع مداحان .)1391 ،ایشان
همچنین داشتن خصوصیات و ویژگیهای خاصی را برای مداحان اهلبیت علیهمالسالم
ضروری میدانند و خواستار مشخص و معین شدن این ویژگیها و شایستگیها شده و
میفرمایند :کسانی که رسماً این منصب را به عهده میگیرند و لباس مقدس ستایش
اهلبیت علیهمالسالم را بر تن میکنند و مردم ،آنها را به این عنوان میشناسند ،بایستی
خصوصیاتی داشته باشند و مرکزی باشد که آنها را با این خصوصیات تشخیص بدهد و
صحه بگذارد (بیانات رهبری ،در جمع مداحان.)1368 ،
با توجه به توضیحات فوق یک مداح باید از جهات مختلف دارای شایستگیهای یک
انسان نمونه و الگو بوده و سعی نماید که جزء بهترینها باشد؛ یعنی کسی که میخواهد
مشرف به انجام این کار بزرگ و بااهمیت شود ،نیاز به یک سری شرایط و ویژگیهای
ّ
خاصی دارد و هرکسی شایسته انجام این کار نیست ،زیراکسانی که فاقد این شرایط و
ویژگیهای الزم باشند ،باعث وارد آمدن صدمات و آسیبهای جبرانناپذیری به ماهیت
عزاداری ،جایگاه اهلبیت و اصل دین میشوند .پس الزم است کسی که میخواهد به مدح
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و ستایش اهلبیت بپردازد ،شایستگیها و ویژگیهای موردنیاز برای این کار را بشناسد تا
بتواند ،این ویژگیها و شایستگیها را در خود ایجاد نماید ،به همین علت ارائه یک الگوی
مشخص و معتبر و مستند ،الزم و ضروری به نظر میرسید .الزم به ذکر است خصوصیات،
ویژگیها و شایستگیهای ویژه مداحان در بیانات و مکتوبات بسیاری از علما و اساتید
حوزه مداحی آمده است ،اما بررسیهای انجامشده ،نشان میدهد ،تاکنون تحقیق یا
پژوهش مدون و علمی و جامع در خصوص تعیین الگوی شایستگی مداحان صورت
نگرفته بود .البته بنیاد دعبل خزاعی در یک نشست علمی با مداحان پیشکسوت برخی
از این ویژگیها و شایستگیها را تعیین نموده است که در این تحقیق از اسناد مربوط به
نشست ،برای تدوین الگوی شایستگی مداحان اهلبیت علیهمالسالم نیز بهره گرفته شد.
با توجه به آنچه بیان شد ،یکی از نیازهای ضروری امروز جامعه مداحان اهلبیت ،تدوین
چارچوبی مناسب برای شناسایی و تعیین شایستگیهای موردنیاز آنان است تا ضمن
شناسایی این شایستگیها ،امکان توسعه و ارتقاء آنها نیز فراهم گردد .لذا مسئله کلی
این پژوهش فقدان چارچوبی مناسب جهت شناسایی و تعریف شایستگیهای مداحان
اهلبیت ،بهمنظور برنامهریزی برای آموزش و توسعه شایستگیهای ایشان بود .با توجه
به توضیحات فوق هدف کلی این پژوهش ،تدوین الگوی شایستگیهای مداحان اهلبیت
علیهمالسالم با بهرهگیری از مواد و محتوای مربوطه است .در همین راستای تأمین این
هدف پژوهش و پاسخگویی به مسئله اصلی تحقیق ،دو سؤال فرعی زیر مطرح شد:
سؤال  )1مؤلفههای اصلی (ابعاد) شایستگیهای مداحان اهلبیت علیهمالسالم
کداماند؟
سؤال  )2مؤلفههای فرعی شایستگیهای مداحان اهلبیت علیهمالسالم کداماند؟
با توجه به توضیحات فوق نوآوری این تحقیق شناسایی شایستگیهای مداحان
اهلبیت علیهمالسالم و طبقهبندی این شایستگیها در قالب الگوی شایستگیهای
مداحان اهلبیت علیهمالسالم بود کاری که تاکنون در قالب یک تحقیق یا پژوهش مدون
و علمی صورت نگرفته است.
 -2ادبیات نظری و پیشینه پژوهش
- 1-2مفهوم شایستگی

در دهههای اخیر تعاریف متعددی برای شایستگی ارائهشده است که هر یک از آنها از
زاویه خاصی به مقوله شایستگی پرداخته و ابعاد متفاوتی از آن را بیان نمودهاند .وجود
تعاریف متعدد برای شایستگی ،ناشی از کاربرد وسیع و گسترده این واژه در حوزههای

جدول  -1برخی از تعاریف ارائهشده برای شایستگی
نویسندگان(سال)

تعریف شایستگی

شورای عالی انقالب
فرهنگی()1390

شایستگی مجموعهای از صفات ،توانمندیها و مهارتهای فردی و جمعی (نظیر تعقل،
معرفت ،ایمان ،اراده و تقوا) ناظر به تکوین و تعالی هویت در تمام شئون زندگی و تمام
مؤلفههای جامعه صالح است.

محمدی زنجیرانی،
مشتاقیان و راز نهان
()1391

شایستگی مجموعهای از دانش ،مهارت ،توانایی و انگیزهها است بهطوریکه فرد بتواند،
از عهده وظایف محوله بهدرستی برآید.

داناییفرد ،آذر و
شیرزادی ()1391

شایستگی نوعی ویژگی شامل دانش ،مهارت ،توانایی ،رفتار و تجربه است که سبب برتری
و تمایز فرد نسبت به همترازان خود میشود.

دفتر مدیریت امور
کارکنان آمریکا
()2002

شایستگی مجموعهای از دانش ،مهارت ،تواناییها ،رفتارها و دیگر ویژگیهای فردی
موردنیاز ،افراد برای انجام نقشهای کاری و یا عملکردهای شغلی موفق است

دوبویس ،راثول و
کمپ ()2004

شایستگی ترکیبی از دانش ،مهارتها ،جنبههای گوناگون از خودشناسی ،انگیزههای
اجتماعی ،صفات ،الگوهای فکری ،نگرشها و روشهای تفکر ،احساس و عمل است.

برنتال و همکارانش
()2004

شایستگی مجموعهای از دانش ،مهارتها ،تواناییها و رفتارهای موردنیاز برای موفقیت
شغلی است.

ویکراماسیگ و زویزا
()2007

شایستگی مجموعهای از ویژگیهای قابلاندازهگیری یک فرد است که با عملکرد مؤثر
در یک شغل ،سازمان و یا فرهنگ خاص مرتبط است.

بویاتزیس ()2008

شایستگی ،ویژگیهای فردی است که بهگونهای علّی موجب عملکرد اثربخش یا برتر
در یک شغل میشوند.

مولدر،گیولیکرز،بیمانز شایستگی شامل مجموعهای از دانش ،مهارت و نگرش موردنیاز برای عملکرد شغلی
و وسلینک ( )2009مؤثر ،حل مسئله در یک سازمان ،شغل ،نقش و وضعیت خاص است
هونگ هو و یانگ هو
()2009
مجاب ،عزیزی و
زعفریان ()2011

شایستگی است مجموعهای از ویژگیهای مختلف است که کارکنان را به تولید عملکرد
کاری برجسته هدایت نموده و شامل دانش ،مهارت ،شخصیت و انگیزش و غیره است.
شایستگیها را دربردارنده سه بعد دانش مهارت و ویژگیها تعریف میکنند.

طراحی الگوی شایستگیهای مداحان اهلبیت علیهمالسالم  /غالمحسین رضایت و حیدر عمادی

مختلف روانشناسی ،مشاوره شغلی و شاخههای مختلف مدیریت ،همچنین وجود
تفاوت در ارزشها ،مبانی فلسفی ،نگرشها و رویکردهای متفاوت در بین اندیشمندان و
صاحبنظران این حوزه است .جدول  1بیانگر برخی از تعاریف ارائهشده ،برای شایستگی
است.
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نویسندگان(سال)

تعریف شایستگی

سانچز ()2011

شایستگی را بهعنوان مجموعهای از دانش ،مهارت ،نگرش و صفات مرتبط با شغل فرد
تعریف میکند که عملکرد کاری فرد را تحت تأثیر قرار میدهد.

آژانس بهرهوری کانادا شایستگی شامل دانش ،مهارت ،توانایی و ویژگیهای رفتاری قابلمشاهده یا
قابلاندازهگیری است که موجب عملکرد شغلی موفق میشود.
()2016

- 2-2چارچوب نظری تحقیق

چارچوب نظری مورداستفاده در این پژوهش «مدل عملکرد شغلی اثربخش» بویاتزیس
است .وی معتقد است« :که حداکثر عملکرد هنگامی رخ میدهد که توانایی یا استعداد
فرد مطابق با نیازهای شغلی و محیط سازمانی باشد» (بویاتزیس  ،2008 ،ص  .)6بویاتزیس
در این مدل سه عامل شایستگیهای فردی ،نیازهای شغلی و نیازهای محیطی را بهعنوان
عوامل مدل عملکرد شغلی اثربخش مطابق نمودار  1معرفی میکند.
شایستگﯽهايفردي

شایستگﯽهايشﻐلﯽ
بهترینتركيﺐ

شایستگﯽهايمحيطﯽ

نمودار  -1مدل عملکرد شغلی اثربخش (بویاتزیس ،2008 ،ص )7

 -1-2-2مبانی فلسفی

در شناسایی ،تعریف و تشخیص نوع و مصادیق شایستگیها عوامل مختلفی تأثیر دارند.
صاحبنظران و پژوهشگران مختلف ازجمله راثول و همکاران ( ،)2005آرمسترانگ
( )2006و بویاتزیس ( )2008معتقدند :مبانی فلسفی و ارزشهای فرهنگی حاکم بر
جوامع و سازمانها در این زمینه مؤثر هستند .در فرهنگ اسالمی ،بیشترین توجه به
چگونه بودن فرد معطوف است .شهید مطهری در این زمینه مینویسد «:در حقیقت،
چگونه زیستن دو شعبه دارد ،شعبه چگونه رفتار کردن و شعبه چگونه بودن ،چگونه
رفتار کردن به اعمال انسان (که البته شامل گفتار هم میشود) مربوط میشود که چگونه
باید باشد و چگونه بودن ،مربوط میشود به خوی ها و ملکات انسانکه چگونه و به چه
کیفیت باشد» (مطهری  ،1384،ص  .)22لذا در فرهنگ اسالمی عالوه بر شایستگیهای

-2-2-2طبقهبندی شایستگیهای درون یک الگو

شایستگیهای موجود در یک مدل شایستگی ،نباید صرفاً بهصورت یک فهرست کلی ارائه
شوند ،بلکه الزم است ،به روشهای مختلف طبقهبندی و باهم مرتبط گردند» (بویاتزیس،
گلمنوری ،1999،ص.)9لذادربسیاریازپژوهشهایانجامشده،درحوزهشایستگیها،
یکی از مشکالت پیش روی پژوهشگران نحوه طبقهبندی شایستگیها است ،چراکه آنها
همواره بایستی پاسخگوی این سؤال باشند که دلیل انتخاب طبقهها (مؤلفههای اصلی
الگوهای شایستگی) چیست؟
هر طبقه اصلی از شایستگیها ،دربردارنده گروهی از شایستگیها است که اغلب
ازنظر مفهومی با یکدیگر ارتباط پیدا میکنند .شایستگیها در هر طبقه بهصورت نظری
(بهوسیله یک نظریه و یا بر مبنای یک چارچوب نظری خاص) و یا بهصورت تجربی
باهم ارتباط پیدا میکنند .همچنین تحلیلهای آماری نیز ممکن است ،به طبقهبندی
شایستگیهای مرتبط باهم کمک نماید .یک الگوی شایستگی مطلوب ،بایستی ضمن
جلوگیری از همپوشانی طبقهها و تکرار شایستگیها در طبقههای مختلف ،بتواند ،اهداف
کاربردی خود را نیز بهخوبی پوشش دهد.
در خصوص پیشینه طبقهبندی شایستگیها میتوان به برخی از تحقیقات انجامشده
ازجمله گونزالس ( ،)2004اسپندالو ( ،)2007الگوی موسسه مدیریت پروژه (،)2002
غفاریان ( )1379و رضایت ( )1390اشاره کرد .گونزالس ( )2004مؤلفههای اصلی
شایستگی را در پنج گروه کلی شامل ویژگیها و مهارتهای فردی ،شایستگیهای
مدیریتی،شایستگیهایمسئولیتهایاجتماعی،شایستگیهایسازمانیومهارتهای
سازمانی ،اطالعاتی و فنآوری طبقهبندی نمود .اسپندالو ( )2007این مؤلفهها را در سه
گروه کلی شامل دانش ،نگرش و رفتار طبقهبندی کرد .موسسه مدیریت پروژه ()2002
مؤلفههای اصلی شایستگی را در شش گروه کلی شامل دانش ،مهارتها ،تواناییها ،نگرش،
رفتار و شخصیت طبقهبندی نموده است .همچنین غفاریان ( )1379مؤلفههای اصلی
شایستگی را در شش گروه کلی شامل دانش و معلومات حرفهای ،مهارتها ،ویژگیهای
شخصیتی ،نگرش و بینش ،اعتبار حرفهای و اعتبار عمومی طبقهبندی کرد و رضایت
( )1390مؤلفههای اصلی شایستگی را در هشت گروه کلی شامل دانش ،مهارتها،
تواناییها ،بینش ،نگرش ،اعتبار ،ویژگیهای اخالقی و ویژگیهای عاطفی و شخصیتی

طراحی الگوی شایستگیهای مداحان اهلبیت علیهمالسالم  /غالمحسین رضایت و حیدر عمادی

رفتاری ،شایستگیهای مرتبط با مبانی فکری و اعتقادی ،نیت و انگیزههای فردی،
صفات ،بینش ،نگرشها ،ارزشها و  ...نیز بهعنوان بخشی از شایستگیهای اصلی فرد
موردتوجه قرار مینمایند.
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طبقهبندی نمود.
با توجه به مبانی فلسفی و فرهنگ اسالمی ،چارچوب نظری تحقیق و تعاریف ارائهشده
برای شایستگی میتوان ،نتیجه گرفت که شایستگی در این پژوهش هم به مبانی فکری و
اعتقادی ،نیت و انگیزههای فردی ،صفات و خصلتهای ذاتی ،بینش ،نگرشها ،ارزشها
و هم به رفتار فرد مرتبط است ،لذا در این پژوهش شایستگی شامل دانش ،مهارتها،
تواناییها ،نگرش ،بینش و سایر ویژگیهای اخالقی و شخصیتی مداحان است که از ثبات
و پایداری نسبی برخوردار بوده و برای انجام شغل مداحی ضروری است.
- 3-2پیشینه تحقیق

همانگونهکهقب ً
البیانشدتاکنونتحقیقعلمیمستقلیبرایتدوینالگویشایستگیهای
مداحاناهلبیتعلیهمالسالمانجامنشدهاست،امادراینجاسعیشدهتعدادیازتحقیقات
نزدیک به این موضوع بهعنوان پیشینه تحقیق ارائه گردد.
چیتساز ،ذوالفقار زاده و غیاثی ندوشن ( )1391در تحقیقی با عنوان «تدوین
الگوی شایستگیهای محوری مدیران فرهنگی-اجتماعی دانشگاهها در ایران
اسالمی» شایستگیهای مدیران فرهنگی را در هفت خوشه اصلی شامل :هوشیاری،
خویشتنشناسی ،کارآفرینی ،ارتباطات ،مدیریت اجرایی ،رهبری و ارزشهای اسالمی،
تعییننمودندکههریکازاینخوشههادارایشایستگیهایفرعیاست.اینشایستگیها
عبارتاند از :تعهد به یادگیری ،برنامهریزی پیشرفت حرفهای ،آگاهی محیطی ،آگاهی
سازمانی ،تفکر راهبردی ،تفکر تحلیلی و حل مسئله ،تفکر خالق ،زیباییشناسی،
کارآفرینی ،کار گروهی ،مهارتهای ارتباطی ،مدیریت منابع ،برنامهریزی ،مدیریت
عملکرد،توانمندسازیکارکنان،تحولآفرینی،نفوذ،تسهیلگری،ظرفیتسازیفرایندی،
فرهنگشناسی ،اسالمشناسی ،اعتقادات صحیح و دینمحور ،آسیبشناسی فرهنگی
و مسئولیتپذیری.
طالقانی و همکاران ( )1389در تحقیقی با عنوان «مدیریت مسجد :تدوین الگوی
شایستگی منابع انسانی» شایستگی عوامل اجرایی مسجد شامل :امام جماعت ،فعاالن و
کارگزارانونمازگزارانراگردآورینمودند.آناندراینتحقیقشایستگیهایامامجماعت
در سه بعد اصلی« ،دانش» «مهارت» و «فضائل اخالقی و تمایل انگیزش»؛ شایستگیهای
فعاالن و کارگزاران در دو بعد اصلی «فردی» و «بین فردی» و شایستگیهای نمازگزاران
را در سه بعد اصلی «رعایت آداب حضور»« ،سرمایههای اخالقی» و «سرمایههای
اجتماعی» مشخص نمودند.
باقری کراچی ،عباسپور و آقازاده ( )1391در تحقیقی با عنوان «طراحی الگوی

 -3روششناسی
- 1-3روش تحقیق

باتوجهبهاینکههدفپژوهشحاضرتدوینالگویشایستگیمداحاناهلبیتعلیهمالسالم
بود ،پژوهش حاضر ازنظر هدف پژوهشی توسعهای است و ازنظر راهبرد و روش ،نوعی
تحقیق ترکیبی از نوع ابتدا کیفی(اکتشافی جهت تدوین ابزار) است ،پژوهشگران زمانی
از این طرح استفاده میکنند که به ساخت ابزاری برای اعتباریابی دادههای حاصل از
تحلیل کیفی نیاز دارند .در این طرح پژوهشگر ابتدا به لحاظ کیفی موضوع پژوهش را با
شرکتکنندگان محدود بررسی کرده ،سپس بر مبنای یافتههای کیفی نسبت به ساخت
ابزار موردنظر اقدام نمود؛ و در مرحله دوم با استفاده از ابزار تهیهشده ،به گردآوری دادههای
کمی میپردازد.
مواد و محتوای این تحقیق در مرحله کیفی شامل « 17سخنرانی مقام معظم رهبری
در جمع مداحان طی سالهای « »1368-1394مرامنامه مداحان» «اسناد مربوط به
نشست علمی مداحان» و «مصاحبههای انجامشده با  10نفر از پیشکسوتان ،خبرگان و
اساتید برجسته مداحی» بود که با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی مورد تحلیل
قرار گرفت ،مصاحبهها بهصورت انفرادی و جمعاً به مدت  6ساعت انجام شد و در ادامه
یافتههای حاصل از تحلیل دادههای کیفی ،در دو مرحله با استفاده از روش دلفی به تائید
خبرگاناینحوزهرسید.دراینمرحله43مؤلفهبرایشایستگیهایمداحانبهدستآمد.

طراحی الگوی شایستگیهای مداحان اهلبیت علیهمالسالم  /غالمحسین رضایت و حیدر عمادی

شایستگیهای دانشآموختگان دانشگاه اسالمی برای خدمت محوری و تأمین نیازهای
جامعه» این شایستگیها را شامل تقوی و وظیفهشناسی ،انطباقپذیری ،هوشمندی و
فرا کنشی بودن ،روحیه کار تیمی و گروهی ،توانایی انعطافپذیری ،خالقیت ،نوآوری و
کارآفرینی شناسایی نمودند.
میرسپاسی و غالمزاده ( )1388در پژوهشی با عنوان «طراحی الگوی شایستگی برای
پرورش مدیران در بخش دولتی ایران ،مطالعه موردی :مدیران میانی بخش صنعت»
شایستگیهای موردنیاز مدیران دولتی را در زمینههای توسعه اداری مدیریت ،توسعه
تبعی مدیریت ،توسعه هدایتگر و توسعه اشتراکی به دست آوردند.
قربانی نژاد و عیسی خانی ( )1392در پژوهشی با عنوان «الگوی شایستگی مدیران بر
اساس نهجالبالغه امام علی (ع)» ،شایستگیهای مدیران را بر مبنای نهجالبالغه ،در قالب
پنج شایستگی اصلی شامل تقوی مداری ،امانتداری ،عدالت ورزی ،انصاف ،تصمیمگیری
و رفتاری -اخالقی ارائه نمودند.
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ابزار گردآوری دادههای تحقیق ،در مرحله کمی ،پرسشنامه محقق ساخته ،شامل
 43گویه با طیف پنج گزینهای لیکرت و با پایایی  0/80بود که با استفاده از نتایج مرحله
کیفی ،طراحی و ساختهشده بود .جامعه آماری تحقیق ،در این مرحله شامل مداحان عضو
کانون بسیج مداحان شهر تهران با حجم  250نفر بود که از بین آنان  152نفر با استفاده
از نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامه تحقیق بین آنان توزیع گردید .الزم به
ذکر است برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد .تحلیل دادههای حاصل
از پرسشنامه ،با استفاده از آمار توصیفی (شامل میانگین ،واریانس و انحراف معیار و رسم
نمودار) و آمار استنباطی شامل آزمون  tو معادالت ساختاری تحلیل عاملی اکتشافی و
تأییدی و تحلیل مسیر صورت گرفت.
نرمافزارهای مختلفی برای معادالت ساختاری ازجمله «لیزرل» « ،ایموس» « ،ایی
کیو اس» و ...برای تحلیل معادالت ساختاری مبتنی بر کوواریانس طراحی و روانه بازار
گردید ،اما پیشنیازهای این روش ازجمله نرمال بودن دادهها و تعداد نمونه زیاد باعث
شد که مشکالتی را برای محققین پیش بیاورد .در پی بروز این مشکالت ،وولد در سال
 1975روش حداقل مربعات جزئی را ابداع نمود که محدودیتهای اشارهشده ،در روش
کوواریانس محور را نداشت .این روش بهترین ابزار برای تحلیل دادههایی است که
توزیع دادهها غیر نرمال و حجم نمونه اندک و روابط بین متغیرها در آنها پیچیده است.
(طالبی و همکاران .)1392 ،یکی از نرمافزارهای موجود برای معادالت ساختاری مبتنی
بر حداقل مربعات جزئی نرمافزار «اسمارت پی ،آل ،اس» است .در این تحقیق به دلیل
کوچک بودن حجم نمونه برای تحلیل معادالت ساختاری از نرمافزار «اسمارت پی ،آل،
اس» و برای تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون  tاز نرمافزار «اس پی اس اس» استفاده شد.
 - 2-3اعتبار (روایی) همگرا و واگرا

اعتبار پرسشنامه توسط دو معیار اعتبار همگرا و واگرا که مختص مدلسازی معادالت
ساختاری است بررسی شد .اعتبار همگرا به میزان توانایی شاخصهای یک بُعد در تبیین
آن بُعد اشاره دارد و اعتبار واگرا نیز بیانگر این مطلب است که سازههای مدل پژوهش
بایستی همبستگی بیشتری با سؤاالت خود نسبت به سازههای دیگر داشته باشند (طالبی
و همکاران .)1392 ،برای ارزیابی اعتبار همگرا از معیار میانگین واریانس استخراجشده
مربوط به متغیرهای مرتبه اول استفاده شد .فورنل و الرکر معیار میانگین واریانس
استخراجشده را برای سنجش اعتبار همگرا ،مقدار بحرانی عدد  0/5مطرح کردند بدین
معنا که مقدار باالی  0/5اعتبار همگرای قابلقبول را نشان میدهد (داوری و رضازاده،
.)1392
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متغیر

اخالقی

بینش

دانش

اعتبار

مهارت

نگرش

شخصیتی

توانایی

مقدار بحرانی

0.56

0.80

0.51

0.65

0.57

0.79

0.60

0.62

نتایج جدول  2نشان میدهد ،اعتبار همگرای تمامی ابعاد پرسشنامه حاضر قابلقبول
است .در خصوص اعتبار واگرا ،میزان همبستگی بین شاخصهای یک سازه با آن سازه
و میزان همبستگی بین شاخصهای یک سازه با سازههای دیگر مقایسه میگردد.
درصورتیکه مشخص گردد ،میزان همبستگی بین یک شاخص با سازه دیگری غیر از سازه
خود بیشتر از میزان همبستگی آن شاخص با سازه مربوط به خود است ،اعتبار واگرای
مدل ،زیر سؤال میرود (فورنل و الرکر به نقل از داوری و رضازاده .)1392 ،برای اعتبار
واگرا ماتریسی تشکیل میشود که مقادیر اصلی آن ماتریس جذر ضرایب معیار میانگین
واریانس استخراجشده ،برای هر سازه است و مقادیر پایین قطر اصلی ضرایب همبستگی
بین هر سازه با سازههای دیگر است .این ماتریس در جدول  3نشان دادهشده است.
جدول  - 3ماتریس مقایسه جذر  AVEو ضرایب همبستگی سازهها
متغیر

اخالقی

اخالقی

0.748

بینش

0.669

0.892

دانش

0.704

0.556

0.710

اعتبار

0.649

0.380

0.678

0.807

مهارت

0.672

0.415

0.808

0.679

0.755

نگرش

0.643

0.734

0.614

0.487

0.541

0.890

شخصیتی

0.695

0.651

0.542

0.562

0.527

0.670

0.777

توانایی

0.592

0.529

0.586

0.547

0.685

0.569

0.576

بینش

دانش

اعتبار

مهارت

نگرش

شخصیتی

توانایی

0.790

همانگونهکهنتایججدول3نشانمیدهد،بهجزیکمورد،دربقیهمواردجذرضرایبمعیار
میانگین واریانس استخراجشده ،برای هر سازه از ضرایب همبستگی آن سازه با سازههای
دیگر بیشتر است که این مطلب حاکی از قابلقبول بودن روایی واگرای سازهها است.
 -3-3پایایی مدل

برای سنجش پایایی مدل به بررسی آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی پرداخته شد .ضریب
آلفای کرونباخ بیانگر میزان توانایی سؤاالت در تبیین مناسب ابعاد مربوط به خود است.
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جدول - 2نتایج میانگین واریانس استخراجشده متغیرهای مرتبه اول پژوهش
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همچنین ضریب پایایی ترکیبی نیز میزان همبستگی سؤاالت یک بُعد با یکدیگر برای
برازش کافی مدلهای اندازهگیری را مشخص میکند( .طالبی و همکاران )1392 ،نتایج
این قسمت در جدول  4نشان دادهشده است.
جدول - 4نتایج پایایی مدل
دانش

اعتبار

اخالقی بینش

متغیر
آلفای کرونباخ

0.9

0.9

0.9

0.5

0.8

پایایی ترکیبی
()CR

0.9

0.9

0.9

0.8

0.9

شخصیتی

توانایی

مهارت نگرش
0.9

0.7

0.7

0.9

0.8

0.8

نتایج جدول  4نشان میدهد که هرچند در متغیر اعتبار مقدار آلفای کرونباخ کمتر از 0.7
است ولی با توجه به اینکه مقدار پایایی ترکیبی آن  0.8شده است .مقادیر پایایی ترکیبی
سازهها،معیارواقعیترودقیقترینسبتبهآلفایکرونباخاست(داوریورضازاده،1392،
ص )80لذا میتوان ،ادعا کرد که مدل در کل از پایایی مطلوبی برخوردار است.
-4تحلیل یافته ها
-1-4تحلیل یافته های کیفی

-1-1-4تحلیل بیانات مقام معظم رهبری

یکی از منابع ارزشمند و راهگشا در این تحقیق بیانات مقام معظم رهبری در جمع مداحان
به مناسبت میالد حضرت زهرا سالماهللعلیها طی سالهای  1368-1394جمعاً شامل
 17سخنرانی بود .حضرت آیتاهلل خامنهای در این سخنان بهطور کامل و جامع ویژگیها،
شایستگیها و مسیر راه مداحان را مشخص نمودهاند و بهحق میتوان ،عنوان کرد که
هیچکسی تاکنون اینقدر دقیق ،ظریف و موشکافانه به این موضوع نپرداخته است.
این سخنرانیها با روش تحلیل محتوا موردبررسی و تحلیل قرارگرفته و شایستگیها
مداحان اهلبیت علیهمالسالم از آنها استخراج و تعدادی از آنها در جدول  5و مابقی
در پیوست مقاله ارائهشده است.
جدول - 5نمونه تحلیل محتوای بیانات مقام معظم رهبری در جمع مداحان
ردیف
1

واحد ضبط

مقوله (شایستگی)

این هنر را باید یاد گرفت ،الحمداهلل در جلسه امروز و در جلسات سالهای آشنایی با اصول و فنون
مداحی
پیش و نیز به مناسبتهای دیگر ،کسانی که نشانه استادی یا پختگی در کار،
از حرکات و حرف زدن و شروع و ختم و دست تکان دادن و نگاه کردنشان
پیداست ،من زیاد دیدهام .این ،یک هنر است .این هنر بایستی آموخته بشود و
کامل گردد و افزایش پیدا کند

ردیف
2

معارف شیعه را در همهی سطوح عرضه کرد؛ از سطوح ذهن متوسط و عامی آشنایی با اصول عقاید
بگیرید تا سطوح باالترین فیلسوفها

3

در دعاها و زیارتهای ما ،تعبیرات عاشقانه و خیلی خوبی هست که حقایقی را آشنایی با ادعیه و زیارات
نشان میدهد :اینها را محور باید قرارداد.

4

بنابراین توصیهی ما این است :تالوت قرآن ،انس با قرآن ،انس با حدیث ،آشنایی آشنایی با علوم حدیث
با معارف اهلبیت از طریق حدیث

مقولههای حاصل از تحلیل بیانات مقام معظم رهبری در جمع مداحان :آشنایی با اصول و
فنون مداحی ،آشنایی با اصول عقاید ،آشنایی با ادعیه و زیارات ،آشنایی با علوم حدیث،
آشنایی با احکام ،آشنایی با ادبیات فارسی ،آشنایی با تاریخ اسالم ،آشنایی با علم اخالق،
آشناییباعلومقرآنی،آشناییباشیوههایمجلس-داری،مقتلشناسی،مخاطبشناسی،
مهارت نوحهخوانی ،مهارت روضهخوانی ،مهارت فن بیان و سخنوری ،مهارت کاربرد
نغمات و دستگاههای موسیقی ،مهارت روخوانی و روانخوانی قرآن ،خالقیت ،صدای
خوش ،برخورداری از حافظه قوی ،تکلیف گرایی ،مسئولیتپذیری ،بینش اعتقادی،
بینش اجتماعی ،بینش سیاسی ،تقوا ،حسن خلق ،شجاعت ،اخالص ،الگو و نمونه بودن،
بیتوجهی به مادیات و زخارف دنیوی ،صداقت ،وظیفهشناسی ،اهل مطالعه و تحقیق.
 -2-1-4تحلیل متن مرامنامه ستایشگری

مرامنامه ستایشگری ،توسط بنیاد دعبل تهیه گردیده است ،در ابتدای این مرامنامه آمده
است :مرامنامه ستایشگری ،عهدنامه ذاکران و مداحان اهلبیت علیهمالسالم است تا
هدف و قصد هماره فرارو باشد و غفلت و انحراف از این صراط مستقیم دامنگیر نشود.
مرامنامه ستایشگری و ذاکری معیار و شاخص رفتار مداحان و ذاکران و تعهد و التزام
به ساحت ستودگان اهلبیت (ع) است .این مرامنامه دارای  14بند است که دربرگیرنده
شایستگیها و ویژگیهای مداحان اهلبیت علیهمالسالم در ابعاد گوناگون است که در
این تحقیق مورداستفاده قرارگرفته است و با روش تحلیل محتوا مورد تحلیل قرارگرفته
و نتایج تحلیل تعدادی از آنها در جدول  6و مابقی در پیوست مقاله ارائهشده است.
جدول  -6نمونه تحلیل محتوای مرامنامه ستایشگری و ذاکری
ردیف

واحد ضبط

مقوله (شایستگی)

1

ما ستایشگران متعهد میشویم فاخرترین اشعار ،بهترین گفتار ،زیباترین
اجرا و متناسبترین رفتار را در مجالس و محافل منتسب به این بزرگان
داشته باشیم

آشنایی با اصول و
فنون مداحی
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واحد ضبط

مقوله (شایستگی)
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2

آشنایی و انس با قرآن ،روایات ،تاریخ اسالم و انقالب ،زندگی و سیره اهلبیت ،آشنایی با اصول عقاید
ادعیه و زیارات و ارتقای معرفت دینی در مرکز توجه ما ستایشگران اهلبیت
(ع) قرار دارد

3

آشنایی و انس با قرآن ،روایات ،تاریخ اسالم و انقالب ،زندگی و سیره اهلبیت ،آشنایی با ادعیه و زیارات
ادعیه و زیارات و ارتقای معرفت دینی در مرکز توجه ما ستایشگران اهلبیت
(ع) قرار دارد

مقولههایحاصلازتحلیلمرامنامهستایشگریمداحان:آشنایی با اصول و فنون مداحی،
آشنایی با اصول عقاید ،آشنایی با ادعیه و زیارات ،آشنایی با علوم حدیث ،آشنایی با
ادبیات فارسی ،مقتلشناسی ،آشنایی با تاریخ اسالم ،آشنایی با علم اخالق ،آشنایی با
علوم قرآنی ،آشنایی با شیوههای مجلسداری ،مهارت روضهخوانی ،مهارت فن بیان و
سخنوری ،مهارت کاربرد نغمات و دستگاههای موسیقی ،مهارت روخوانی و روانخوانی
قرآن ،مهارت دعاخوانی ،خالقیت ،مردمداری ،بینش اعتقادی ،بینش سیاسی ،تقوا،
حسن خلق ،اخالص ،الگو و نمونه بودن ،تواضع ،بیتوجهی به مادیات و زخارف دنیوی،
اهل مطالعه و تحقیق.
 -3-1-4تحلیل نشست علمی مداحان

یکی دیگر از اقدامات بنیاد دعبل خزاعی برگزاری نشست هماندیشی علمی مداحان
سراسر کشور ،با حضور بیش از  80نفر از نخبگان عرصه مداحی و ستایشگری اهلبیت
علیهمالسالم درباره محورها و موضوعات و مسائل مبتالبه جامعه مداحی در دیماه سال
 1390است که در این نشست برخی از ویژگیها و شایستگیهای موردنیاز مداحان در
قالب  5کارگروه ویژه مشخص و تعیین گردید .نتایج این نشست با روش تحلیل محتوا
مورد تحلیل قرارگرفته و نتایج تحلیل تعدادی از آنها در جدول  7و مابقی در پیوست
مقاله ارائهشده است.
جدول  -7نمونه مقولههای حاصل از تحلیل نشست علمی مداحان
کارگروه

واحد ضبط

مقوله (شایستگی)

کارگروه اخالق مداحی
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ردیف

واحد ضبط

مقوله (شایستگی)

شناخت بایستههای رفتاری و سیرت مداح و ذاکر (مداح الگو و اسوه) ،شناخت نا
بایستههای سیرت و سلوک مداحی و ذاکری ،شناخت عناصر رفتاری و منشی:
قبل ،حین و بعد از مداحی ،شناخت آسیبهای رفتاری مداحان :غرور و کبر و
خودبرتربینی ،ریاکاری ،استهزاء ،فقدان وقار ،بدزبانی و بیحرمتی به دیگران،
فقدان اخالص و تقوا ،بروز و ظهور و طرح اهداف مادی (فقدان عفاف اقتصادی)،
شناخت فضیلتهای اخالقی مداحی :تواضع ،وقتشناسی ،حرمتگذاری،
صداقت ،سلوک معنوی ،آدابدانی.

آشنایی با علم
اخالق ،تواضع،
اخالص ،تقوا ،حسن
خلق ،بیتوجهی به
مادیات و زخارف
دنیوی ،صداقت

-4-1-4تحلیل مصاحبهها

برای دستیابی به شایستگیهای مداحان با  10نفر از اساتید و صاحبنظران این حوزه
بهصورتفردیمصاحبهگرفتهشد.مصاحبههاپسازپیادهسازیباروشتحلیلمحتوامورد
تحلیل قرار گرفت که نتایج تعدادی از آنها در جدول  8و مابقی در پیوست مقاله ارائهشده
است .در این مرحله پس از تحلیل مصاحبهها ،بهمنظور افزایش اعتبار مقولهبندیهای
انجامشده ،متن مصاحبه به همراه مقولههای بهدستآمده به مصاحبهشوندگان ارائه و
از آنها خواسته شد تا نسبت به تأیید و یا اصالح مقولهها اعالم نظر نمایند و در ادامه
اصالحات موردنظر ایشان بر روی مقولهها اعمال گردید.
جدول  -8نمونه تحلیل مصاحبه اساتید و صاحبنظران حوزه مداحی اهلبیت
ردیف

واحد ضبط

مقوله (شایستگی)

1

ما دو بخشداریم یکی علم است و یکی هم مهارتها است ،یعنی مداح فنون
مداحی را بداند

آشنایی با اصول و
فنون مداحی

2

در مباحث اعتقادی اصول عقاید عمومی و اصول عقاید تخصصی کار خودش آشنایی با اصول عقاید
را باید بداند

3

دعا را بفهمد تا بتواند حق دعا را ادا کند

آشنایی با ادعیه و زیارات

4

علومی که یک مداح نیاز دارد حداقل این است که علوم قرآن و حدیث را بداند آشنایی با علوم حدیث

5

مداح اهلبیت بایستی به احکام عمومی و احکام تخصصی موردنیاز مداحان
و جامعه مداح مسلط باشد

6

یک مداح به اعتقاد من هم باید ادبیات فارسی را بداند

آشنایی با احکام
آشنایی با ادبیات فارسی

مقولههای حاصل از تحلیل مصاحبه :آشنایی با اصول و فنون مداحی ،آشنایی با اصول
عقاید ،آشنایی با ادعیه و زیارات ،آشنایی با علوم حدیث ،آشنایی با احکام ،آشنایی با ادبیات
فارسی ،آشنایی با زبان عربی ،آشنایی با تاریخ اسالم ،آشنایی با علم اخالق ،آشنایی با
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مقولههای حاصل از تحلیل محتوای نشست علمی مداحان :آشنایی با علم اخالق ،تواضع،
اخالص ،تقوا ،حسن خلق ،بیتوجهی به مادیات و زخارف دنیوی ،صداقت ،بینش اعتقادی،
مردمداری،اهلمطالعهوتحقیق،آشناییباادبیاتفارسی،بینشاجتماعی،مقتلشناسی،
مخاطبشناسی ،آشنایی با شیوههای مجلسداری ،برخورداری از حافظه قوی ،مهارت
روضهخوانی ،آشنایی با تاریخ اسالم ،آشنایی با ادعیه و زیارات ،مهارت دعاخوانی ،مهارت
کاربرد نغمات و دستگاههای موسیقی ،آشنایی با فناوری اطالعات و ارتباطات ،آشنایی با
اصول و فنون مداحی ،خالقیت ،آراستگی ظاهری ،وظیفهشناسی ،انعطافپذیری ،اهل
مطالعه و تحقیق.
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علوم قرآنی ،آشنایی با شیوههای مجلسداری ،مقتلشناسی ،مخاطبشناسی ،مهارت
نوحهخوانی ،مهارت روضهخوانی ،مهارت فن بیان و سخنوری ،مهارت کاربرد نغمات و
دستگاههای موسیقی ،مهارت روخوانی و روانخوانی قرآن ،مهارت دعاخوانی ،خالقیت،
صدای خوش ،تکلیف گرایی ،برخورداری از حافظه قوی ،مسئولیتپذیری ،مردمداری،
بینش اعتقادی ،بینش اجتماعی ،بینش سیاسی ،تقوا ،حسن خلق ،اخالص ،الگو و نمونه
بودن ،تواضع ،سعهصدر ،بیتوجهی به مادیات و زخارف دنیوی ،صداقت ،وظیفهشناسی،
اعتمادبهنفس ،انعطافپذیری ،آراستگی ظاهری ،اهل مطالعه و تحقیق.
در ادامه مقولههای بهدستآمده از تمامی منابع تحقیق ،پاالیش و فهرست اولیه
شایستگیهای مداحان با  43مؤلفه به دست آمد .در مرحله بعد فهرست شایستگیهای
بهدستآمده ،بهمنظور افزایش اعتبار مقولهبندیهای انجامشده ،با استفاده از روش دلفی
در قالب پرسشنامهای در اختیار  10نفر استاد و خبره مداحی قرارگرفته و از آنان خواسته
شد ،نظر خود را در مورد میزان اهمیت هر یک از شایستگیها مشخص کنند .پسازآن
نتایج بهدستآمده با استفاده از آزمون دوجملهای تحلیل شد .نتایج آزمون دوجملهای
نشان داد که کلیهی مقولههای شایستگیهای بهدستآمده در سطح  p ≥0/05معنادار
بوده است و مورد تأیید مصاحبهشوندگان قرار گرفت.
-2-4نتایج تحلیل یافته های کمی

در این مرحله پرسشنامه محقق ساخته ،با استفاده از نتایج بهدستآمده در مرحله کیفی
تهیه و در اختیار  152نفر از اعضای نمونه قرار داده شد که تعداد  146نفر پرسشنامههای
خود را تحویل دادهاند و برای تحلیل دادههای پرسشنامه در مرحله اول از آزمون تحلیل
عاملی اکتشافی استفاده شد که نتایج آن حاصل از پرسشنامهها به شرح زیر است.
- 1-2-4اجرای تحلیل عاملی

در پژوهش حاضر ،برای پاسخگویی به سؤالهای  1و  2پژوهش از روش تحلیل عاملی
اکتشافی استفاده شد .نکته مهمی که در تحلیل عاملی باید موردتوجه قرار گیرد ،مالک
و معیار انتخاب متغیرهای قابلقبول ،برای باقی ماندن در نتایج پژوهش است .برای این
منظور مالکهای مختلفی ازجمله مقدار بار عاملی و میزان اشتراک هر متغیر ،وجود دارد.
هومن ( )1380در مورد حداقل بار عاملی قابلقبول مینویسد :برخی از پژوهشگران مقادیر
باالتر از  0/3و تعدادی نیز مقادیر باالتر از  0/4را مهم و بامعنا میدانند .در پژوهش حاضر
معیار انتخاب هر متغیر ازنظر پژوهشگر حداقل بار عاملی  0/40و برخورداری از میزان
اشتراک بیش از  %50بود .نتایج میزان اشتراک تبیین شده ،توسط هر یک از متغیرها
حاصل از اجرای تحلیل عاملی اکتشافی در جدول  9ارائهشده است.
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استخراج
شده

سؤال

عنوان شایستگی

استخراج
شده

سؤال

1

آشنایی با اصول و فنون مداحی

/754

23

برخورداری از حافظه قوی

/662

2

آشنایی با اصول عقاید

/619

24

تکلیف گرایی

/598

3

آشنایی با ادعیه و زیارات

/597

25

مسئولیتپذیری

/755

4

آشنایی با علوم حدیث

/649

26

مردمداری

/756

5

آشنایی با احکام

/638

27

بینش اعتقادی

/631

6

آشنایی با ادبیات فارسی

/484

28

بینش اجتماعی

/779

7

آشنایی با زبان عربی

/485

29

بینش سیاسی

/692

8

آشنایی با تاریخ اسالم

/527

30

تقوا

/713

9

آشنایی با علم اخالق

/671

31

حسن خلق

/666

10

آشنایی با علوم قرآنی

/726

32

شجاعت

/463

11

آشنای با شیوههای مجلسداری

/736

33

اخالص

/843

12

آشنایی با فناوری اطالعات و ارتباطات

/468

34

الگو و نمونه بودن

/552

13

آشنایی با مقتل

/683

35

تواضع

/761

14

مخاطبشناسی

/580

36

سعهصدر

/512

15

مهارت نوحهخوانی

/714

37

زهد

/462

16

مهارت روضهخوانی

/763

38

صداقت

/534

17

مهارت فن بیان و سخنوری

/619

39

وظیفهشناسی

/724

18

کاربرد نغمات و دستگاههای موسیقی

/513

40

اعتمادبهنفس

/423

19

مهارت روخوانی و روانخوانی قرآن

/803

41

انعطافپذیری

/543

20

مهارت دعاخوانی

/747

42

آراستگی ظاهری

/635

21

خالقیت

/542

43

اهل مطالعه و تحقیق

/477

22

صدای خوش

/748

عنوان شایستگی

نتایجموجوددرجدول9نشانمیدهدکهبارعاملیتمامیمؤلفههایشایستگیبیشتراز/40
است،لذامیتوان،نتیجهگرفتکهکلیهاینمؤلفههاموردقبولوتأییدپاسخگویانبودهاست.

طراحی الگوی شایستگیهای مداحان اهلبیت علیهمالسالم  /غالمحسین رضایت و حیدر عمادی

جدول  -9میزان اشتراک تبیین شده توسط هر یک از متغیرها
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 -2-2-4اجرای تحلیل عاملی تأییدی

با انجام تحلیل عامل اکتشافی تمامی مؤلفههای شایستگیهای مداحان مورد تأیید قرار
گرفت ،درواقع در این مرحله سؤال شماره  1تحقیق پاسخ داده شد ،اما به دلیل آنکه
عاملهای پیشنهادی توسط تحلیل عامل اکتشافی در مورد طبقهبندی مؤلفههای
شایستگیهای مداحان ،پاسخ مناسبی برای سؤال شماره  2نبود ،لذا محقق با استفاده
از ادبیات و پیشینه تحقیق نسبت به طبقهبندی شایستگیهای مداحان اقدام نمود .در
تعیین تعداد ابعاد شایستگیها ،طبقهبندیهای مختلفی وجود دارد ،ولی به دلیل آنکه
طبقهبندی انجامشده توسط رضایت ( )1390نسبت به سایر طبقهبندیهای موجود
کاربردیتر و عملیاتیتر بود ،لذا از این طبقهبندی که شامل  8بعد ،دانش ،مهارت ،توانایی،
ویژگیهای اخالقی ،ویژگیهای شخصیتی ،نگرش ،بینش و اعتبار بود ،برای طبقهبندی
مؤلفههای شایستگیهای مداحان استفاده و مؤلفههای بهدستآمده از تحلیل عامل
اکتشافی بهتناسب برخورداری از مفاهیم مشترک و مشابه در ابعاد مذکور طبقهبندی
گردیدند و سپس با استفاده از تحلیل عامل تأییدی نسبت به اعتباریابی مدل مذکور
اقدام شد .نتایج تحلیل عامل تأییدی در نمودار  2ارائهشده است.

نمودار  -2مدل نهایی پژوهش به همراه بارهای علمی حاصل از تحلیل عاملی تاییدی

-3-4الگوی نهایی شایستگی های مداحان

نتایج حاصل از اجرای معادالت ساختاری شامل تحلیل عاملی ،تحلیل مسیر و آزمون
( tجدول  )10نشان میدهد همه ضرایب مدل با سطح اطمینان بیش از  99درصد به

روابط

جدول  -10نتایج حاصل از یافتههای مدل اندازهگیری
ضریب مسیر

انحراف استاندارد

مقدار t

سطح معناداری

نتیجه

اخالقی

0.885

0.016

54.868

کمتر از 0.001

تائید رابطه

بینش

0.731

0.056

13.707

کمتر از 0.001

تائید رابطه

دانش

0.909

0.015

55.226

کمتر از 0.001

تائید رابطه

اعتبار

0.749

0.037

19.024

کمتر از 0.001

تائید رابطه

مهارت

0.850

0.030

27.933

کمتر از 0.001

تائید رابطه

نگرش

0.777

0.034

21.725

کمتر از 0.001

تائید رابطه

شخصیتی

0.751

0.055

13.419

کمتر از 0.001

تائید رابطه

توانایی

0.741

0.042

17.498

کمتر از 0.001

تائید رابطه

شاخصها

نتایج موجود در جدول  10که حاصل تحلیل دادههای کمی و کیفی است ،نشان
میدهد ،مدل نهایی شایستگیهای مداحان شامل  8بعد و  43مؤلفه است.
جدول  -11ابعاد و مؤلفههای شایستگی مداحان اهلبیت علیهمالسالم
ابعاد شایستگی

مؤلفههای شایستگی

دانش

آشنایی با اصول و فنون مداحی ،شناخت اصول عقاید ،آشنایی با ادعیه و زیارات ،آشنایی
با علوم حدیث ،آشنایی با احکام ،آشنایی با ادبیات فارسی ،آشنایی با زبان عربی ،آشنایی با
تاریخ اسالم ،آشنایی با علم اخالق ،آشنایی با علوم قرآنی ،آشنایی با شیوههای مجلسداری،
آشنایی با رایانه و فضای مجازی ،آشنایی با مقتل،

مهارت

مخاطبشناسی ،مهارت نوحهخوانی ،مهارت روضهخوانی ،مهارت فن بیان و سخنوری ،مهارت
کاربرد نغمات و دستگاههای موسیقی ،مهارت روخوانی و روانخوانی قرآن ،مهارت دعاخوانی،

توانایی

خالقیت ،صدای خوش ،برخورداری از حافظه قوی

نگرش

تکلیف گرایی ،مسئولیتپذیری ،مردمداری

طراحی الگوی شایستگیهای مداحان اهلبیت علیهمالسالم  /غالمحسین رضایت و حیدر عمادی

معناداری آماری رسیدهاند .معناداری ضرایب آماری نشان میدهد که ابعاد شایستگیهای
مداحان از مؤلفههای اخالقی ،بینش ،دانش ،اعتبار ،مهارت ،نگرش ،شخصیتی و توانایی
تشکیلشده است .سایر نتایج اینکه مؤلفه دانش با ضریب استاندارد  0/909بیشترین
تبیین را نسبت به متغیر شایستگیهای مداحان دارد .بهعبارتدیگر ،تغییری بهاندازه
یک انحراف معیار در مؤلفه دانش موجب ایجاد تغییری بهاندازه  0/909انحراف معیار
در متغیر شایستگیهای مداحان خواهد شد .مجموع نتایج جدول  10نشان میدهد که
مدل فوق از استحکام باالیی برای توجیه شایستگیهای مداحان برخوردار است.
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مؤلفههای شایستگی

ابعاد شایستگی

بینش

بینش اعتقادی ،بینش اجتماعی ،بینش سیاسی

اخالقی

تقوا ،صداقت ،حسن خلق ،شجاعت ،اخالص ،الگو و نمونه بودن ،تواضع ،سعهصدر ،زهد

شخصیتی
اعتبار

وظیفهشناسی ،اعتمادبهنفس ،انعطافپذیری
آراستگی ظاهری ،اهل مطالعه و تحقیق

-5بحث ،نتیجه گیری و پیشنهادها
 -1-5بحث

بررسیهای انجامشده ،نشان میدهد ،تاکنون تحقیق یا پژوهش علمی و جامعی در
خصوص تدوین الگوی شایستگی مداحان صورت نگرفته است ،لذا در پژوهش حاضر
سعی شد ،الگوی شایستگی مداحان ،با بهرهگیری از  17مورد سخنرانی مقام معظم
رهبری در جمع مداحان ،مرامنامه مداحان ،اسناد مربوط به نشست علمی مداحان و
مصاحبههای انجامشده با  10نفر از اساتید برجسته مداحی و با استفاده از روش تحقیق
ترکیبی شامل دو مرحله کمی و کیفی طراحی و تدوین گردد .این تحقیق دارای یک
سؤال کلی و  2سؤال فرعی بود.
یافتههای پژوهش در راستای پاسخ به سؤال اول تحقیق در مرحله کیفی نشان داد
که الگوی شایستگی مداحان شامل  43مؤلفه فرعی است که از نتایج این مرحله برای
ساخت پرسشنامه استفاده شد ،نتایج آزمونهای آماری در مرحله کمی نیز تأییدکننده
 43مؤلفه فرعی حاصل از مرحله کیفی بود که این امر حکایت از پایایی و اعتبار باالی منابع
مورداستفاده در این تحقیق شامل بیانات مقام معظم رهبری ،منشور ستایشگری ،متن
دومین نشست علمی مداحان و مصاحبه با خبرگان و اساتید مداحی همچنین فرایند و
ابزارهای مورداستفاده در این تحقیق دارد.
در پاسخ به سؤال دوم تحقیق و برای تعیین ابعاد الگوی شایستگی مداحان اهلبیت
علیهالسالم ،ابتدا از طریق تحلیل عاملی اکتشافی سعی شد ،این ابعاد شناسایی شود،
اما به دلیل نامناسب بودن عاملهای ارائهشده ،توسط این روش ،در ادامه مؤلفههایی
که ازنظر مفهومی دارای مفاهیم نزدیکی بوده و ازنظر آماری نیز از همبستگی باالیی
برخوردار بودند ،با یکدیگر تلفیق و به یک عامل تبدیل و برای هر عامل با استفاده از روش
قیاسی و بر اساس مبانی نظری تحقیق نام مناسبی انتخاب شد ،سپس از طریق تحلیل
عامل تأییدی ،الگوی نهایی شایستگی مداحان اهلبیت علیهالسالم در قالب  8بعد شامل
دانش (با  14مؤلفه) ،تواناییها (با  3مؤلفه) ،مهارتها (با  6مؤلفه) ،ویژگیهای اخالقی

 -2-5نتیجه گیری

با توجه به اینکه از بین ابعاد اصلی شایستگی بعد «ویژگیهای اخالقی» با میانگین 4/46
بیشترینامتیازرانسبتبهابعاددیگربهدستآورد؛میتواننتیجهگرفتکهپاسخ دهندگان
برای پایبندی و تعهد یک مداح به اخالق اسالمی ارزش ویژهای قائل هستند ،همچنین
با توجه به اینکه ابعاد ویژگیهای اخالقی و دانش بیشترین امتیاز را نسبت به سایر ابعاد
داشتند ،میتوان نتیجه گرفت که مهمترین مشخصه و ویژگی یک مداح داشتن دانش و
علم الزم درزمینه ی مداحی و پایبندی به ویژگیهای اخالقی است.
با توجه به اینکه از بین ابعاد اصلی شایستگی ،بعد «توانایی» با میانگین  4/01کمترین
امتیاز را نسبت به ابعاد دیگر کسب نموده ،میتوان نتیجه گرفت برخی از تواناییهای ذاتی
انسان مانند« :صدای خوش» ،برخالف «ویژگیهای اخالقی» که از مهمترین و مؤثرترین
عوامل مداحی است ،عاملی تعیین کننده در انجام کار مداحی نیست.
 -3-5پیشنهادها

 -1با توجه به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر وجود مرکزی که شایستگیهای مداحان
را تشخیص بدهد و بر آن صحه بگذارد،مرکزی برای این منظور توسط نهادهای ذیربط
مانند سازمان بسیج مداحان و سازمان تبلیغات اسالمی طراحی و سازماندهی شود.
 -2با توجه به شایستگیهای شناساییشده در این الگو مرکزی برای استعدادیابی

طراحی الگوی شایستگیهای مداحان اهلبیت علیهمالسالم  /غالمحسین رضایت و حیدر عمادی

(با  9مؤلفه) ،ویژگیهای شخصیتی (با  3مؤلفه) ،بینش (با  3مؤلفه) ،نگرش (با  2مؤلفه)
و اعتبار (با  2مؤلفه) طبقهبندی گردید.
الزم به ذکر است ،ابعاد الگوی شایستگی مداحان اهلبیت علیهالسالم در بعد دانش
با نتایج تحقیقات اسپندالو ( ،)2007الگوی موسسه مدیریت پروژه ( ،)2002غفاریان
( )1379و رضایت ()1390؛ در بعد مهارتها با نتایج تحقیقات گونزالس ( ،)2004الگوی
موسسه مدیریت پروژه ( ،)2002غفاریان ( )1379و رضایت ()1390؛ در بعد تواناییها،
با نتایج تحقیقات الگوی موسسه مدیریت پروژه ( ،)2002غفاریان ( )1379و رضایت
()1390؛ در بعد بینش ،با نتایج تحقیقات غفاریان ( )1379و رضایت ()1390؛ در بعد
نگرش ،با نتایج تحقیقات اسپندالو ( ،)2007الگوی موسسه مدیریت پروژه (،)2002
غفاریان ( )1379و رضایت ()1390؛ در بعد ویژگیهای اخالقی ،با نتایج تحقیقات رضایت
()1390؛ در بعد ویژگیهای شخصیتی ،با نتایج تحقیقات الگوی موسسه مدیریت پروژه
( ،)2002غفاریان ( )1379و رضایت ()1390؛ و در بعد اعتبار با نتایج تحقیقات غفاریان
( )1379و رضایت ( )1390همخوانی دارد .این میزان همخوانی بین نتایج و یافتههای
این تحقیق با نتایج و یافتههای تحقیقات پیشین ،نشاندهنده اعتبار باالی آن است.
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بر مبنای این شایستگیها طراحی و سازماندهی شود.
 -3مرکزی برای پرورش و توسعه شایستگیهای شناساییشده در این پژوهش
طراحی و سازماندهی شود.
 -4نیازسنجیهای آموزشی الزم برای پرورش و توسعه شایستگیهای شناساییشده
در این الگو به عمل آید.
 -5برنامههای آموزشی الزم برای پرورش و توسعه شایستگیهای شناساییشده در
این الگو طراحی و اجرا شود.
 -6با توجه به آنکه بر اساس نتايج و يافته های این تحقیق شایستگیهای اخالقی
و دانشی باالترین رتبه را در بین شایستگیهای مداحان بهدست آوردهاند لذا پیشنهاد
میشود در طراحی برنامههای آموزشی مربوط به پرورش و توسعه شایستگیهای آنان
توجه بیشتری به این دو دسته از شایستگیها داده شود.
 -6منابع
-1-6منابع فارسی
مقالهها
1 .1باقری کراچی ،امین؛ عباسپور ،عباس؛ آقازاده ،احمد .)1391( .طراحی الگوی
شایستگیهای دانشآموختگان دانشگاه اسالمی برای خدمت محوری و تأمین نیازهای

.2
.3
.4

.5

.6

جامعه .مجله :مدیریت در دانشگاه اسالمی .شماره  ،3صص 503 - 520
2بنیاد دعبل خزاعی .)1391( .مرامنامه ستایشگران و ذاکران اهلبیت علیهمالسالم.
ماهنامه فرهنگی و اجتماعی دعبل ،)5( .ص .9
3بنیاد دعبل خزاعی .)1392( .دومین نشست علمی مداحان سراسر کشور .ماهنامه
فرهنگی و اجتماعی دعبل 6( .و  ،)7صص .15-30
4چیتساز ،احسان؛ ذوالفقارزاده محمدمهدی؛ غیاثی ندوشن سعید )1391( .تدوین الگوی
شایستگیهای محوری مدیران فرهنگی -اجتماعی دانشگاهها در ایران اسالمی .دو
فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسالمی .شماره  ،2صص  27تا .48
5داناییفرد ،حسن؛ آذر ،عادل؛ و شیرزادی ،مهدی .)1391( .چارچوبی برای شناسایی
شایستگیهای خطمشیگذاران ملی :نمایندگان مجلس قانونگذاری .فصلنامه مجلس
و راهبرد ،)70(9 ،صص .5-35
6رضایت ،غالمحسین .)1390( .طراحی الگوی شایستگیهای روسای دانشگاههای
دولتی ایران .رساله دکتری مدیریت آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه

کتابها

1212شورای عالی انقالب فرهنگی .)1390( .مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت

رسمی جمهوری اسالمی ایران .تهران :بیجا.
1313داوری ،علی و رضازاده ،آرش ( .)1392مدلسازی معادالت ساختاری با نرمافزار .PLS
تهران .سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
1414رضایت ،غالمحسین .)1395( .جزوه درس روش تحقیق پیشرفته دکتری .تهران :بیجا.
1515عمید حسن .)1363( .فرهنگ عمید ،چاپ اول .تهران :انتشارات امیرکبیر.
1616غفاریان ،وفا .)1379( .شایستگیهای مدیریتی .تهران :انتشارات سازمان مدیریت
صنعتی.
1717فراهانی ،محمد .)1392( .سلسله کتب آموزش مداحی ،جلد اول .تهران :انتشارات محمل.
1818مطهری ،مرتضی .)1384( .آشنایی با علوم اسالمی جلد دوم کالم ،عرفان ،حکمت
عملی .تهران :انتشارات صدرا.
1919هومن ،حیدر علی .)1380( .تحلیل دادههای چند متغیری در پژوهش رفتاری .تهران:
نشر پارسا.
منابع اینترنتی

2020مقام معظم رهبری .)1394( .بیانات مقام معظم رهبری در جمع مداحان طی سالهای

طراحی الگوی شایستگیهای مداحان اهلبیت علیهمالسالم  /غالمحسین رضایت و حیدر عمادی

شهید بهشتی چاپنشده.
7 .7طالبی ،کامبیز؛ داوری ،علی و دهقان نجمآبادی ،عامر ( .)1392شناسایی تأثیر سرمایه
فکریبرتشخیصفرصتهایکارآفرینانهدرشرکتهایدانشبنیان .فصلنامه مطالعات
مدیریت (بهبود و تحول) .شماره  71ـ صص 48-19
8 .8طالقانی ،غالمرضا؛ عابدی جعفری ،حسن؛ فقیهی ،ابوالحسن؛ و عباسی ،رسول.)1389( .
مدیریت مسجد :تدوین الگوی شایستگی منابع انسانی .فصلنامه پژوهشهای مدیریت
منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع) ،شماره  3و  4صص  55تا .80
9 .9قربان نژاد ،پریسا؛ و عیسی خانی ،احمد .)1392( .الگوی شایستگی مدیران بر اساس
نهجالبالغه حضرت علی (ع) .فصلنامه مدیریت توسعه و تحول .دوره  ،5شماره  ،15صص
 17تا .22
1010محمدیزنجیرانی،داریوش؛مشتاقیان،ندا؛ورازنهان،فیروز.)1391(.رویکردچندمعیاره
و تلفیقی نیازسنجی آموزشی بر مبنای تحلیل شایستگیهای کارکنان .رویکردهای
نوین آموزشی ،)1( 7 ،صص .107-136
1111میرسپاسی ،ناصر؛ و غالمزاده ،داریوش .)1388( .طراحی الگوی شایستگی برای پرورش
مدیران در بخش دولتی ایران (مطالعه موردی :مدیران میانی بخش صنعت) .مجله
پژوهشهای مدیریت .شماره  .83صص  1تا .16
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