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ــ ــ بيآسـ ــترب يشناسـ ــيت ديـ  ينـ
ــآمــوزان از د دانــش ران يدگاه مــدي

  شهر تهران ييمدارس راهنما
  

 2و حميد عليين 2، فرزانه طباطبايي1دكتر اكبر رهنما :گاننويسند
  

  دانشگاه شاهد استاديار .1

  آموزش و پرورش  کارشناس ارشد تاريخ و فلسفه .2

  

   چكيده

آموزان مقطع  دانش ينيت ديعمده در ترب يزا بيعوامل آس ييشناسا ،پژوهش حاضر يهدف اساس

ران مـدارس  يمـد  ،يجامعـه آمـار   .بـوده اسـت  ها  آن مدارس رانيدگاه مديشهر تهران از د ييراهنما

ـ يدر  1382‐83 يليکـه در سـال تحصـ    تهـران بـوده   شهرگانه  19مناطق  ييراهنما از مـدارس   يك

نفر  850ان ياز م) اي چند مرحله(اي  خوشهگيري  نمونه به روش .اند به کار اشتغال داشته ييراهنما

 ‐يفيروش پژوهش از نـوع توصـ   .اند ده شدهيبرگز يآمار به عنوان نمونه نفر 230تعداد ، از آنان

آن از  يـي از پرسشنامه محقق ساخته کـه روا ، قيتحقي ها هيبه منظور آزمون فرض وبوده  يليتحل

مه کردن و با استفاده از فرمـول  ينآن به روش دو  ييايت و پاسؤاال يق سنجش تجانس درونيطر

  .ده استفاده شده استيمحاسبه گرد 77/0و  37/0ب يبراون به ترت –رمن ياسپ

  :از آن است که يق حاکيتحقي ها هافتي

ـ يت ديدر ترب زا آسيباز عوامل  ينيت ديمربوط به ترب يکتب درس ايمحتو .1 ان آمـوز  دانـش  ين

  .شهر تهران است ييدوره راهنما

توانـد از   ي ميو پرورش ينيات در معلمان ديو خصوص ها ويژگي يوجود برخ ا عدميوجود و  .2

 .شهر تهران باشد ييان دوره راهنماآموز دانش ينيت ديزا در ترب بيعوامل آس
ـ يت ديدر ترب زا آسيب مؤثرتواند از عوامل  مي شگاهآموز مدرسه و عوامل مربوط به محيط .3  ين

 .شهر تهران باشد ييان راهنماآموز دانش
هسـتند کـه    ييان دوره راهنمـا آمـوز  دانـش  ينيت ديدر ترب مؤثراز عوامل  ،انواده و اجتماعخ .4

  .طه استين حيدر ا زا آسيباز عوامل  ينيت ديآنان نسبت به ترب ينگرش منف
  

  يير، مدرسه راهنمايآموز، مد ، دانشينيد يشناس بيآس :كليدي يها هواژ

  
0  

  مقدمه

ـ تك بـه  يابيازمند دستيانسان همواره ن  يگـاه و كـانون   هي

ـ  يازهـا يبه ن يياست كه ضمن پاسخگو بـه او   ،يدرون

و  يکيزياز متافيک ني ،ن و باور به خدايد. آرامش بخشد

به انسان  يانيپا يم و بيقدرت عظ است کهشناختي  روان

هـا و فـراز و    و تـنش  يفكر يها در بحران وبخشد  يم

بـه  را قادر است او  ،بوده يگر وياري ،اتيح يها بينش

ـ لـذا ترب  .ساحل نجـات رهنمـون گـردد    ـ يت دي از  ين

تربيـت دينـي    .جامعه انساني بوده و هسـت ات يضرور

(religious education) تربيتي بر اساس معيارها و مفاهيم ،

مـورد   ،هرگـاه ايـن مفـاهيم و معيارهـا    . ]1[ديني است

تـر يـا    به غلط، سبكها  آن بدفهمي قرار گيرد، يا حيطه

ارزيابي گردد و يا در مواجهـه بـا    از آنچه هست تر كم

جـا   همسائل نوظهور عصر و دوران كنوني به صورت ناب

يي در تربيـت دينـي   هـا  مورد استفاده قرار گيرد، آسيب

شناسي در حوزه انديشـه   آسيب .]2[شد آشكار خواهد 
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هـا و   ديني، مفهوم جديدي است كه به شناخت آسـيب 

اي دينـي در  مشكالتي كه در رابطه با اعتقادات و باوره

. دهد، نظـر دارد  سطح جامعه و در مقياس فردي رخ مي

شناسي فرهنگ ديني عبـارت   آسيب ،تر به عبارت روشن

است از شناسايي مجموعه عوامل و شرايطي كه موجب 

و اعمال دينداري با هنجارهاي  ها فعاليتعدم سازگاري 

  .]3[ گردد ديني مي

ان، ريا ياسالم يش و پرورش جمهورآموز در نظام

ديني ت يش و پرورش ماهآموز بر آن بوده  يهمواره سع

ي هـا  سالتجربه  ،ها رغم اين تالش علي، اما داشته باشد

ويـژه بـا نگـاه بـه      بـه  ،بعد از پيروي انقـالب اسـالمي  

 ،ش و تربيت ديني در مـدارس آموز هاي موجود واقعيت

هـا و   هـا، آسـيب   بسـت  بن ،دهد كه در اين راه نشان مي

مشـاهده وضـعيت دينـداري     .ود داردوجـ   هـايي  آفت

ت نوجوانان و جوانان و ميزان پايبندي آنان بـه دسـتورا  

ش و پـرورش رسـمي در   آموز دهد كه مي ناسالم نشا

موفقيت چنداني به دست  ،هاي تربيت ديني تحقق هدف

   .]5و4[نياورده است

عـدم توفيـق در تحقـق اهـداف     ل يدرخصوص دال

ل و خارج کشـور  تحقيقات چندي در داخ ،تربيت ديني

عـواملي از   1998در  شحاته از جمله. انجام شده است

تربيت درس قبيل ضعف گرايش و رغبت دانشجويان به 

تـوجهي بـه    اسالمي، جداسازي ديـن از زنـدگي، كـم   

آموزان، ضعف  پديدآوري سلوك و رفتار ديني در دانش

و ديگر  ها هتوجهي خانواد آموزان، كم دينداري در دانش

ماعي به رسالت خويش در تربيت اسالمي مؤسسات اجت

و فرصت كم براي تربيت اسالمي در مـدارس   ،فرزندان

 دانـد  هاي عمده فرا راه تربيت دينـي مـي   را جزء آسيب

بـه مشـكالت    1991در  عبدالرحمن سـعيدالجالل . ]6[

فراروي مؤسسات تربيتـي از قبيـل خانـه، كودكسـتان،     

و  مدرسه و مسجد در خصوص تربيت دينـي كودكـان  

وي وضعيت كنوني مسـاجد را  . كند نوجوانان اشاره مي

ـ عوامل بازدارنـده در ترب  ينتر بزرگاز جمله  ت نسـل  ي

ن باور است يبر ا 1995در چ يبالو. ]7[ داند يمسلمان م

ـ ش به ديگرا جريانكه  ـ ن و اهمي ن بـه  يت دادن والـد ي

 ؛، سير نزولي به خود گرفتـه اسـت  فرزندان ينيت ديترب

ولـي   ،زيان و مطبـوع  زمان حاضر، بيزيرا مسيحيت در 

 در 1991در  العزيـزي . ]8[ رسـد  ربط بـه نظـر مـي    بي

فراروي تربيت  هاين مواضع و خطرتري تحقيق خود مهم

ديني را در سه طبقه عقيدتي، فرهنگي و رفتاري مـورد  

عمده تمركز خود را به طبقه عقيدتي  ،بررسي قرار داده

 يست عـوامل معتقد ا محمدي. ]9[ اختصاص داده است

، يع فنـاور يو رشـد سـر   يكنون يايت دنيل وضعياز قب

در امـر   يين در قول و عمل، ظاهرگرايه بودن مبلغيبن كم

روها و جوانان خـوش اسـتعداد در   ين، عدم جذب نيد

تـرين   و بحران سؤال در جامعه از مهـم  ،ي دينيها هشتر

 1379در تجاســب . ]10[اســت آفــات تربيــت دينــي 

موزشي كنوني در ارتباط با تربيت آ ضعف و آسيب نظام

عـد فقاهـت ديـن و    پررنـگ شـدن ب  به علـت  ديني را 

فراموش شدن وجه عرفـاني ديـن و مغفـول مانـدن آن     

 ،در تحقيق خـود  1371در  رحماندوست. ]11[ داند مي

طـور   بـه (أ مهم خانواده، مدرسه، جامعه نقش چهار منش

 و هـا  هو رسـان )طور اخـص  به(مذهبي  اجتماعاتو ) اعم

كه از ناحيه هر يك متوجه تربيـت دينـي   را  ييها آسيب

سـادئي  . ]12[دهـد   است مورد بحث و بررسي قرار مي

ــن 1374در  ــز در تحقيـ ــهيـ ــود بـ ــ ق خـ و  يبررسـ

كننده و بازدارنده تربيـت دينـي    ترغيبعوامل  ييشناسا

نوجوانان در سه نهاد مهم خانواده، مدرسـه و اجتمـاع   

هـاي عملـي در ايـن     حـل  پرداخته و در پايـان بـه راه  

   .]13[كند  خصوص اشاره مي

قات فوق که در داخل و يج تحقيآنچه از مجموع نتا

ـ آ مـي  خارج از کشور به عمل آمده بر از آن  يکحـا  دي

 ي،ط خـانوادگ يمحـ  همچون اجتمـاع،  ياست که عوامل

ـ ترب يبرنامـه درسـ   ،ان و پرورشکارانيمرب ـ يت دي  و ين

ـ ربگـذار بـر ت  تأثيرمدرسه از عوامل مهـم و   ـ يت دي  ين

  .ندهست جوانان و جواناننو

بـه   يو به دنبال آن جوان يت دوران نوجوانيحساس

ـ در ترب يريپـذ  بين حساس آسـ يعنوان سن ـ يت دي  ي،ن

ـ در نظر داشـتن ا با  همراه ـ ن نكتـه كـه در ا  ي  ،ن دورهي

و به لحاظ هستند  ينوجوانان مستعد حاالت مثبت و منف

و  هـا  دن هنگامـه بلـوغ در معـرض اضـطراب    يفرا رس

ــيــولوژيزيف هــاي ينابســامان قــرار دارنــد،  يك و روان
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ـ ترب يريپذ بيآس يها هنيبه زمضرورت توجه  ـ يت دي  ين

خصوصــاً  ؛کنــد مــي را مضــاعف ين دوره ســنيــادر 

در مـورد   يج مطالعات موردينتا يبررسخاطر كه  بدين

ـ که مصـادف    يليتحص يياهداف مصوب دوره راهنما

در بخـش   ويژه به ـان است  آموز دانش يبا دوره نوجوان

ـ يو د يت اخالقينه تربيدر زم يگذار مربوط به هدف  ين

 بـا نظـام   يتناسـب چنـدان   ن اهـداف، يا دهد مي نشان

  .]5[ دنندار يش و پرورش رسمآموز

ـ ا تر بيش يبه منظور بررس ـ تحق در ن موضـوع، ي ق ي

ن و مشخص کـردن عوامـل عمـده    ييبا هدف تعحاضر 

 ييمقطـع راهنمـا   انآموز دانش ينيت ديدر ترب زا آسيب

ـ شهر تهـران از د  يليتحص ران ـ کـه نقـش    يدگاه مـد ي

در مدارس دارند  ينيت ديشبرد اهداف تربيدر پ يديکل

  :ميا ل بر آمدهيت ذسؤاالبه  ييـ در صدد پاسخگو

 يكتب درسـ  يمربوط به محتوا  يزا بيعوامل آس .1

  كدام است؟  ينيت ديدر ترب ينيد

 يتينقش ترب و ها ويژگيمربوط به  يزا بيعوامل آس .2

  كدام است؟ ينيت ديدر ترب يو پرورش ينيمعلم د

مدرســه و  طيمحــمربــوط بــه  يزا بيعوامــل آســ .3

  ؟ ستيچ ينيت ديدر تربي شگاهآموز عوامل

خانواده و  تأثيربه نقش و  مربوط يزا بيعوامل آس .4

  كدام است؟ ي نيت ديدرترباجتماع 

  

  روش

تحليلي است كـه   ‐ روش پژوهش حاضر از نوع توصيفي

مـديران مـدارس   ) نظرسـنجي ( هاير آن به پيمايش نظرد

در رابطـه بـا    ‐  اعم از مـرد و زن  ‐ شهر تهران  راهنمايي

  . آموزان پرداخته شده است شناسي تربيت ديني دانش آسيب

جامعـه   :و نحـوه انتخـاب آن   جامعه و نمونه آمـاري 

ـ شـامل كل  ،ق حاضـر يتحق يآمار ران مـدارس  يه مـد ي

كـه بـا اسـتفاده از روش     اسـت  شهر تهـران  ييراهنما

و بـا اسـتفاده از   ) اي مرحلهچند ( يا خوشه يريگ نمونه

بر اسـاس  . دنديكوكران انتخاب گرد يريگ فرمول نمونه

در اداره  1382‐83 يليدر سال تحص ،موجود يآمارها

 گانـه  19ش و پرورش شهر تهـران در منـاطق   آموز  كل

ر در مقطـع  ينفـر مـد   850بالغ بـر   ،ش و پرورشآموز 

ن آنان يكه از ب بودندت يمشغول فعال يليتحص يياهنمار

نمونه . دنديانتخاب گرد ينفر به عنوان نمونه آمار 230

ش و آموز مناطق ييران مدارس راهنمايشامل مد يانتخاب

  .باشند يم 12و  10، 8، 7، 6پرورش 

  

  ابزار تحقيق 

است  يسؤال) 40(پرسشنامه  ،ق حاضريتحق يابزار اصل

 يشناسـ  بيمختلف آسـ  يها هصر و مؤلفعنادر باب كه 

 يليتحصـ  ييآموزان در دوره راهنمـا  دانش ينيت ديترب

  . ده استين گرديتدو

ـ گ ت ابزار انـدازه يفيش كيافزا براي نـد  يبـه فرا  يري

ب يترت بدين ؛ديگرد يا ژهيو تأكيد» validation يرواساز«

ن مصـاحبه بـا   يآن، چنـد  يش رواسـاز يافـزا  يكه برا

) زن و مـرد ( ييان مـدارس راهنمـا  ريصاحبنظران و مد

 50فـوق،   يهـا  هبعد از انجام مصـاحب . ب داده شديترت

ـ ند گويه فراهم و بعد از آن به فرايسؤال اول و  يسـاز  هي

ـ گ ابـزار انـدازه   يمقدمات ياجرا در . پرداختـه شـد   يري

جامعـه   ياز اعضـا  نفر 30 يكه بر رو يمقدمات ياجرا

 هــاي ويژگــيپــژوهش صــورت گرفــت بــه محاســبه 

ـ هر گو يسنج روان ـ ي ب اعتبـار كـل   ين ضـر يه و همچن

ـ از طرپايـان  در . پرسشنامه پرداخته شد  يهـا  روشق ي

ق اقدام يابزار تحق يتجانس درون ييبه شناسا يهمبستگ

سـؤال بـه عنـوان     40تعـداد   ،ن اسـاس يد و بر ايگرد

بـا كـل    ها هين گويا. در نظر گرفته شد ياصل يها هيگو

 يب همبسـتگ يل از ضـر حداق ،پرسشنامه تجانس داشته

 يهمگـ  ،سؤال حذف شـده  10. برخوردار بودند 30/0

امـا در  . را نشان دادند 30/0از  تر كم يب همبستگيضر

سـؤال   26ها،  نهايت به دليل مشابهت و نزديكي پرسش

  .براي تحليل نهايي در نظر گرفته شده است

ــدر خصــوص پا ــاز طر يياي ــتفاده از روش ي ق اس

 ‐رمنيا استفاده از فرمول اسـپ مه كردن سؤاالت و بيدون

د كـه  ين گردييتع 77/0ابزار فوق  ييايب پايبراون، ضر

  . است يقابل قبول ييايمعرف پا
  

متناسب  ،در اين پژوهش :ها هتجزيه و تحليل دادشيوه 

ـ   گيري متغيرها با مقياس اندازه اي  گزينـه اس پـنج  کـه مقي
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اي  گيـري فاصـله   قبول مفروضه اندازه ،ليکرت و به تبع آن

شده ي آمار توصيفي و استنباطي استفاده ها روشاز است 

توصـيفي  هاي  از شاخص ها هدر بخش توصيف داد. است

از آزمـون   هـا  هاستفاده گرديد و براي تحليل استنباطي داد

مسـتقل اسـتفاده   دو گـروه    »t«و  تک گروهـي » t« آماري

  .استگرديده 
  

  جينتا

ــ .1 ــا هيافت ــؤالدر خصــوص  ه ــق س ــل عو :اول تحقي ام

خالصه  :ي مربوط به محتواي کتب درسي دينيزا آسيب

در اين  زا آسيبي ها همؤلفتحقيق در خصوص ي ها هيافت

  .است 1حوزه به شرح جدول 

  :توان نتيجه گرفت مي 1بر اساس مندرجات جدول 

در تدوين محتوي كتـب تعليمـات دينـي دوره     ‐1

بـا   محتوي اين کتـب تناسب مؤلفه در مورد  ،راهنمايي

با توجه  ،آموزان هاي ذهني دانش گي عملي و تواناييزند

اسـت   تر كوچكجدول  t آمده که از دست به tمقدار به 

 ين نظـر يانگيو م ين تجربيانگين ميشود که ب مي جهينت

دو  tمقــدار چــون و .وجــود نــدارد معنــاداريتفــاوت 

در جـدول بـه مراتـب     tمقدار آمده از  دست به گروهي

ـ ران مرد و زن در اين نظرات مدياست ب تر كم  ن بـاره ي

  .داري وجود ندارد اتفاوت معن

  
  ي مربوط به محتواي کتب درسي دينيزا عوامل آسيب: 1جدول 

ف
دي
ر

  

شاخص
  مؤلفهنام و عنوان 

  tميزان   نظر مديران
تک 
 گروهي

  tميزان   نظر مديران زن  نظر مديران مرد
  دو

  گروهي
 ميانگين

 1)تجربي(
 انحراف
 معيار

  ميانگين
  رافانح

 معيار
  ميانگين

  انحراف
  معيار

1 
تناسب محتوي کتب ديني دوره راهنمايي با

شخصيتي و مسايل  ،سنيهاي  ويژگي

 انآموزدانششناختي  روان

2/.3  77/0  68/0  10/3  76/0  96/2  78/0  36/1 ‐  

2 
تناسب محتواي کتب ديني دوره راهنمايي با

 انآموزدانشذهنيهاي زندگي عملي و توانايي
87/2  82/0  23/2 ‐

** 
97/2  81/0  78/2  82/0  77/1  

3 
استفاده از هنرهايي نظير تذهيب و نقاشي در

 ي ديني دوره راهنماييها كتابشکل ظاهري 
70/2  92/0  88/4‐* 74/2  97/0  66/2  87/0  65/0 ‐  

4 

هنري و ادبي نظير شعر وهاي  استفاده از قالب

نثر براي تلطيف احساسات و گرايش دادن 

ي ديني در کتب ديني ها ارزشن به اآموز دانش

 دوره راهنمايي

50/2  94/0  90/7‐* 50/2  97/0  50/2  91/0  65/0 ‐  

5 
ان در تنظيمآموزدانشقبلي ي ها هتوجه به آموخت

 محتوي کتب ديني دوره راهنمايي
24/3  89/0  66/4*  12/3  92/0  05/3  85/0  69/1  

6 
تناسب محتوي کتب ديني با اهداف کلي دوره

 راهنماي
94/2  79/0  08/1  93/2  78/0  95/2  80/0  23/0  

7 
تناسب ميان محتوي کتب ديني راهنمايي با

 در مدارس راهنمايي ي ارزشيابيها روش
01/3  83./  23/0  11/3  89/0  91/2  76/0  82/1 ‐  

8 
کتب ديني دوره راهنمايي در توسعه تأثيرميزان 

 ي اسالميهاارزشميراث فرهنگي و 
99/2  01/1  13/0  13/3  99/0  83/2  01/1  23/2‐** 

9 
تناسب حجم کتب ديني دوره راهنمايي با

 ساعات تدريس آن
33/3  87/0  70/5*  36/3  96/0  29/3  76/0  60/0 ‐  

10
توجه به تدوين محتوي کتب ديني راهنمايي

آوردن انگيزه دروني وجود بهکه در  نحويبه
88/2  96/0  86/1 ‐ 67/3  97/0  97/2  95/0  46/1 ‐  

                                                                 
  .اند در نظر گرفته شده و مواردي كه داراي تفاوت معنادار با نقطه برش هستند، مورد توجه قرار گرفته 3) نقطه برش (ميانگين نظري . 1
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 .باشدمؤثرانآموز دانشباورهاي مذهبي در 

*  p<0.01           ** p<0.05 
  

در تدوين محتوي كتـب تعليمـات دينـي دوره     ‐2

بـا   محتوي ايـن کتـب  تناسب مؤلفه در مورد  راهنمايي

، از آمـوزان  هـاي ذهنـي دانـش    زندگي عملي و توانايي

ـ آمـده از م  دست به tمقدار که  جا آن جـدول در   t زاني

 معنادارين تفاوت ياالتر است بنابراب 05/0 سطح آلفاي

چـون   .وجود دارد ين نظريانگيو م ين تجربيانگين ميب

 تـر  كـم  )نقطه بـرش ( ين نظريانگياز مي ن تجربيانگيم

بـه   ها كتابن ين ايران در تدوين از نظر مدياست بنابرا

با در نظـر   .در حد پايين توجه گرديده استمؤلفه ن يا

جـدول   t آمده که از ستد به دو گروهي tمقدار گرفتن 

ن نگرش يب داري اتفاوت معن توان گفت مي استتر  نييپا

  .نه وجود نداردين زميران مرد و زن در ايمد

در مـورد  در تدوين محتوي كتب تعليمات ديني  ‐ 3

ابزارهاي هنري از قبيـل هنـر تـذهيب و     مؤلفه استفاده از

 tدسـت آمـده از ميـزان     بـه  tجا که مقـدار   ، از آننقاشي

باالتر است بنابراين تفـاوت   01/0 آلفايجدول در سطح 

معناداري بين ميانگين تجربـي و ميـانگين نظـري وجـود     

) نقطه برش(چون ميانگين تجربي از ميانگين نظري . دارد

ها  تر است بنابراين از نظر مديران در تدوين اين كتاب كم

با در نظـر  .در حد پايين توجه گرديده استبه اين مؤلفه 

جـدول   tدست آمده کـه از   دو گروهي به tن مقدار گرفت

بين نگـرش   داري اتفاوت معنتوان گفت  تر است مي پايين

   .مديران مرد و زن در اين زمينه وجود ندارد

در مورد در تدوين محتوي كتب تعليمات ديني  ‐4

هنري و ادبي نظير شعر ونثر بـراي  هاي  استفاده از قالب

ان بـه  آمـوز  دانـش  تلطيف احساسـات و گـرايش دادن  

 جا آناز  ،ي ديني در کتب ديني دوره راهنماييها ارزش

ـ آمده از م دست به tمقدار که  جـدول در سـطح    t زاني

ـ  معنادارين تفاوت يباالتر است بنابرا 01/0 آلفاي ن يب

ـ و م ين تجربيانگيم چـون   .وجـود دارد  ين نظـر يانگي

 تـر  كـم  )نقطه بـرش ( ين نظريانگياز مي ن تجربيانگيم

بـه   ها كتابن ين ايران در تدوين از نظر مديبنابرا است

بـا در نظـر   .در حد پايين توجه گرديده استمؤلفه ن يا

جـدول   t آمده که از دست به دو گروهي tمقدار گرفتن 

ن نگرش يب داري اتفاوت معن توان گفت مي استتر  نييپا

  .نه وجود نداردين زميران مرد و زن در ايمد

در مـورد  تعليمات ديني  در تدوين محتوي كتب ‐ 5

آموزان در تنظيم محتـوي   ي قبلي دانشها هتوجه به آموخت

دسـت   بـه  tجا که مقدار  کتب ديني دوره راهنمايي، از آن

باالتر اسـت   01/0 آلفايجدول در سطح  tآمده از ميزان 

بنابراين تفاوت معناداري بين ميانگين تجربـي و ميـانگين   

بي باالتر از ميانگين نظري وجود داردوچون ميانگين تجر

نظري است، از نظر مديران به اين مؤلفه در حد مطلـوب  

بـا در نظـر   . در تدوين محتوي کتب توجه شـده اسـت  

جـدول   tدست آمده کـه از   دو گروهي به tگرفتن مقدار 

بين نگـرش   داري اتفاوت معنتوان گفت  تر است مي پايين

  .مديران مرد و زن در اين زمينه وجود ندارد

در مورد ر تدوين محتوي كتب تعليمات ديني د ‐6

تناسب اهداف كلي دوره راهنمايي تحصيلي با محتـوي  

آمـده از   دسـت  بـه  tمقدار که  جا آناز  تعليمات ديني،

 يمعنـادار ن تفـاوت  ياست بنابراتر  نييجدول پا t زانيم

بـا در  .وجود ندارد ين نظريانگيو م ين تجربيانگين ميب

 t آمـده کـه از   دسـت  به روهيدو گ tمقدار نظر گرفتن 

ن يب داري اتفاوت معن توان گفت مي استتر  نييجدول پا

   .نه وجود نداردين زميران مرد و زن در اينگرش مد

در مورد در تدوين محتوي كتب تعليمات ديني  ‐7

تناسب ميان محتـوي کتـب دينـي راهنمـايي بـا       مؤلفه

 کـه  جا آناز  ،در مدارس راهنمايي ي ارزشيابيها روش

اسـت   تـر  كـم جـدول   t زانيآمده از م دست به tمقدار 

ن يانگيو م ين تجربيانگين ميب يمعنادارن تفاوت يبنابرا

 دو گروهي tمقدار با در نظر گرفتن . وجود ندارد ينظر

 توان گفت مي استتر  نييجدول پا t آمده که از دست به

ـ ران مـرد و زن در ا ين نگرش مديب داري اتفاوت معن ن ي

  .د نداردنه وجويزم

در مورد در تدوين محتوي كتب تعليمات ديني  ‐8

کتب ديني دوره راهنمايي در توسـعه   تأثيرميزان  مؤلفه

مقدار که  جا آني اسالمي، از ها ارزشميراث فرهنگي و 

t زانيآمده از م دست به t  ن ياسـت بنـابرا   تـر  كمجدول

ـ و م ين تجربيانگين ميب يمعنادارتفاوت   ين نظـر يانگي
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 دو گروهـي  tمقـدار  بـا در نظـر گـرفتن     .اردوجود ند

 باالتر 05/0 سطح آلفايجدول در  t آمده که از دست به

ران ين نگرش مديب داري اتفاوت معن توان گفت مي است

  . نه وجود داردين زميمرد و زن در ا

در مورد در تدوين محتوي كتب تعليمات ديني  ‐9

اعات تناسب حجم کتب ديني دوره راهنمايي با س مؤلفه

 t زانيآمده از م دست به tمقدار که  جا آناز  ،تدريس آن

ن ياسـت بنـابرا  تـر   بـزرگ 01/0 آلفايجدول در سطح 

ـ و م ين تجربيانگين ميب يمعنادارتفاوت   ين نظـر يانگي

ـ از م ين تجربيانگيو چون م .وجود دارد  ين نظـر يانگي

ران در ياز نظـر مـد   نياست بنـابرا  تر بيش )نقطه برش(

توجـه   مطلـوب حد  د مؤلفهن يبه ا ها ابكتن ين ايتدو

 دو گروهـي  tمقـدار  بـا در نظـر گـرفتن    .گرديده است

 توان گفت مي استتر  نييجدول پا t آمده که از دست به

ـ ا ران مـرد و زن در ين نگرش مديب داري اتفاوت معن ن ي

  .نه وجود ندارديزم

در در تدوين محتوي كتـب تعليمـات دينـي     ‐10

ين محتوي کتب ديني راهنمايي توجه به تدو مؤلفهمورد 

باورهـاي   آوردن انگيزه دروني وجود بهکه در  نحوي به

 tمقـدار  که  جا آناز  .باشد مؤثر انآموز دانشمذهبي در 

ن ياسـت بنـابرا   تـر  كـم جدول  t زانيآمده از م دست به

ـ و م ين تجربيانگين ميب يمعنادارتفاوت   ين نظـر يانگي

 دو گروهـي  t مقـدار بـا در نظـر گـرفتن     .وجود ندارد

 توان گفـت  مي است تر كمجدول  t آمده که از دست به

ـ ران مـرد و زن در ا ين نگرش مديب داري اتفاوت معن ن ي

  .نه وجود ندارديزم

  

عوامل  :تحقيق 2شماره  سؤالدر خصوص  ها هيافت. 2
هاي  و نقش تربيتي معلمها  ي مربوط به ويژگيزا آسيب

ق در خصـوص  تحقيي ها هخالصه يافت :ديني و پرورشي

 2در اين حـوزه بـه شـرح جـدول      زا آسيبي ها همؤلف
  .است

  :شود مي نتيجه 2براساس اطالعات جدول 

توجـه معلمـين دوره    تأثير زانيممؤلفه در مورد  ‐1

راهنمايي به برقـراري روابـط صـميمانه و عـاطفي بـا      

 ،آموزان جهت گرايش آنان به سوي باورهاي ديني دانش

 01/0 آلفـاي ده کـه در سـطح   آم دست به t با توجه به
ـ  مي جهيجدول است نت t باالتر از ـ ن ميشود که ب ن يانگي

ـ و م يتجرب  مشـاهده  معنـاداري تفـاوت   ين نظـر يانگي

ـ بـاالتر از م  ين تجربيانگيکه م جا آناز  .شود مي ن يانگي

 مؤلفـه ن يران ايتوان گفت که از نظر مد مي است ينظر

با  .استر مؤث ينيد يان به باورهاآموز دانشش يدر گرا

 t آمده کـه از  دست به دو گروهي tمقدار در نظر گرفتن 

بـين نظـرات    شـود کـه   مـي  جهياست نتتر  نييجدول پا

  . وجود نداردمديران زن و مرد در اين زمينه تفاوت 

شناخت معلمين ديني دوره  مؤلفه تأثيردر مورد  ‐2

 هـا،  آنان در تربيت ديني آموز دانشروحيه  راهنمايي از

 01/0 سـطح آلفـاي  آمده کـه در   دست به t به با توجه
ـ  مي جهيجدول است نت t باالتر از ـ ن ميشود که ب ن يانگي

ـ و م يتجرب  مشـاهده  معنـاداري تفـاوت   ين نظـر يانگي

ـ بـاالتر از م  ين تجربيانگيکه م جا آناز  .شود مي ن يانگي

 مؤلفـه ن يران ايتوان گفت که از نظر مد مي است ينظر

بـا در نظـر    .اسـت مـؤثر   انآموز دانش ينيت ديدر ترب

جـدول   t آمده که از دست به دو گروهي tمقدار گرفتن 

بين نظرات مديران زن و  شود که مي جهياست نتتر  نييپا

  .وجود نداردمرد در اين زمينه تفاوت 

آشنايي معلمان دينـي دوره   تأثير مؤلفهدر مورد  ‐3

ي نـوين آموزشـي درتربيـت دينـي     ها روشراهنمايي با

سـطح  آمده کـه در   دست به t با توجه به، ناآموز دانش

شـود کـه    مي جهيجدول است نت t باالتر از 05/0 آلفاي

 معنـاداري تفـاوت   ين نظريانگيو م ين تجربيانگين ميب

از تر  نييپا ين تجربيانگيکه م جا آناز  .شود مي مشاهده

ن يران ايتوان گفت که از نظر مد مي است ين نظريانگيم

بـا در   .سـت ين مؤثران آموز دانش ينيت ديدر ترب مؤلفه

 t آمـده کـه از   دسـت  به دو گروهي tمقدار نظر گرفتن 

بـين نظـرات    شـود کـه   مـي  جهياست نتتر  نييجدول پا

  .وجود نداردمديران زن و مرد در اين زمينه تفاوت 

آشنايي معلمين دينـي دوره   تأثير مؤلفهدر مورد  ‐4

رسيدن بـه  ي ها هراهنمايي با اهداف تعليمات ديني و را

 t بـا توجـه بـه   ، انآمـوز  دانـش در باورهاي ديني  ها آن

جدول  t باالتر از 01/0 سطح آلفايآمده که در  دست به

ـ يانگين ميشود که ب مي جهياست نت ـ و م ين تجرب ن يانگي
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بـا در نظـر   . شـود  مـي  مشاهده معناداريتفاوت  ينظر

جـدول   t آمده که از دست به دو گروهي tمقدار گرفتن 

بين نظرات مديران زن و  شود که مي جهياست نت تر نييپا

  .وجود نداردمرد در اين زمينه تفاوت 
  

  

  ديني و پرورشيهاي  و نقش تربيتي معلمها  ي مربوط به ويژگيزا عوامل آسيب :2جدول 

ف
دي
ر

  

 شاخص
  مؤلفهنام و عنوان 

  نظر مديران
 t ميزان

تک گروهي

  tميزان   نظر مديران زن  نظر مديران مرد
 
  دو

  گروهي

  ميانگين
  )تجربي(

  انحراف
  معيار

 ميانگين
  انحراف
  معيار

 ميانگين
  انحراف
  معيار

1  

برقراري روابط صميمانه و عاطفي تأثير

ان آموز دانشمعلمين ديني دوره راهنمايي با 

 باورهاي دينيدر گرايش آنان به

46/3  96/0  98/6*  39/3 93/0 50/3 99/0 85/0  

2  
يني دوره راهنماييشناخت معلمين د تأثير

 هاآنان در تربيت دينيآموز دانشروحيه  از
33/3  87/0  76/5*  28/3 81/0 37/3 92/0 78/0  

3  

آشنايي معلمان ديني دوره راهنمايي تأثير

تربيت ديني  ي نوين آموزشي درها روش با

 انآموز دانش

58/2  91/0  45/2‐** 76/2 93/0 93/2 88/0 43/1  

4  

ديني دوره راهنمايي با آشنايي معلمين تأثير

ي رسيدن به ها هاهداف تعليمات ديني و را

 انآموزدانشدر باورهاي ديني ها آن

03/3  84/0  71/4*  02/3 86/0 04/3 83/0 15/0  

5  
الگوي اخالقي بودن معلمان ديني دوره

 انآموزدانشراهنمايي براي 
4/3  82/0  35/7*  40/3 83/0 40/3 81/0 01/0  

6  

ظاهري معلمين ديني دوره آراستگي تأثير

ي ها ارزشان به سوي آموز دانشدر جذب 

 ديني

38/3  96/0  06/6*  37/3 03/1 40/3 89/0 25/0  

7  
دوري معلمين ديني دوره راهنمايي از

 تعصبات بي جا و تحجر مآبانه
26/3  88/0  55/4*  33/3 88/0 19/3 88/0 21/1 ‐ 

 

*  p<0.01           ** p<0.05 
  

  

الگوي اخالقـي بـودن معلمـان     مؤلفه در مورد ‐5

 t با توجـه بـه  ، انآموز دانشديني دوره راهنمايي براي 

جدول  t باالتر از 01/0 سطح آلفايآمده که در  دست به

ـ يانگين ميشود که ب مي جهياست نت ـ و م ين تجرب ن يانگي

کـه   جـا  آناز  .شود مي مشاهده معناداريتفاوت  ينظر

تـوان   مـي  است ين نظريانگيباالتر از م ين تجربيانگيم

ـ يد يدر باورهـا  مؤلفـه ن يران ايگفت که از نظر مد  ين

دو  tمقـدار  با در نظـر گـرفتن   .است مؤثران آموز دانش

 جهياست نتتر  نييجدول پا t آمده که از دست به گروهي

بين نظرات مديران زن و مرد در اين زمينـه   شود که مي

  .وجود نداردتفاوت 

راستگي ظـاهري معلمـين   آ تأثير مؤلفهدر مورد  ‐6

ي هـا  ارزشان به سوي آموز دانشديني دوره در جذب 

 سـطح آلفـاي  آمده کـه در   دست به t با توجه به ،ديني

ـ    مي جهيجدول است نت t باالتر از 01/0 ن يشـود کـه ب

ـ يانگيم ـ و م ين تجرب  يمعنـادار تفـاوت   ين نظـر يانگي

ـ يانگيکه م جا آناز  .شود مي مشاهده بـاالتر از   ين تجرب

ن يران ايتوان گفت که از نظر مد مي است ين نظرينگايم

ـ يد يها ارزش يان به سوآموز دانشدر جذب  مؤلفه  ين

 دست به دو گروهي tمقدار با در نظر گرفتن  .است مؤثر

بين  شود که مي جهياست نتتر  نييجدول پا t آمده که از
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وجـود  نظرات مديران زن و مرد در اين زمينـه تفـاوت   

  .ندارد

ــور ‐7 ــهد در م ــي دوره   مؤلف ــين دين دوري معلم

 با توجه به ،راهنمايي از تعصبات بي جا و تحجر مآبانه

t بـاالتر از  01/0 سـطح آلفـاي  آمده کـه در   دست به t 

ـ  مي جهيجدول است نت ـ ن ميشود که ب ـ يانگي و  ين تجرب

از  .شـود  مـي  مشـاهده  يمعنادارتفاوت  ين نظريانگيم

 اسـت  ين نظريگانيباالتر از م ين تجربيانگيکه م جا آن

ـ ران ايتوان گفت که از نظر مد مي در جـذب   مؤلفـه ن ي

بـا در  .است مؤثر ينيد يها ارزش يان به سوآموز دانش

 t آمـده کـه از   دسـت  به دو گروهي tمقدار نظر گرفتن 

بـين نظـرات    شـود کـه   مـي  جهياست نتتر  نييجدول پا

  .وجود نداردمديران زن و مرد در اين زمينه تفاوت 

  
عوامـل   :سـوم تحقيـق   سؤالدر خصوص  اه هيافت. 3

 :مربوط به محيط مدرسه و عوامل آموزشگاهي زا آسيب

ـ  ـ تحقيـق در خصـوص   ي هـا  هخالصه يافت ي هـا  همؤلف

  .است 3در اين حوزه به شرح جدول  زا آسيب

تـوان نتيجـه    مـي  با توجه به مندرجات جدول فوق

  :گرفت

ران مدارس از يمد يزان آگاهيم مؤلفه،در مورد  ‐1

ـ ت که موجب نفوذ آنـان در م يرين مدينوهاي  هويش ان ي

آمده که  دست به tمقدار ان است، با توجه به آموز دانش

، اسـت  تـر  بـزرگ جـدول   t از 01/0 يدر سطح آلفـا 

ـ ن ميتوان گفت ب مي ـ يانگي ـ و م ين تجرب  ين نظـر يانگي

ـ چـون م . وجود دارد معنادارتفاوت  ـ يانگي از  ين تجرب

شود کـه از   مي جهيتشده است ن تر بزرگ ين نظريانگيم

ت موجـب  يرينو مدهاي  هويبا ش ييران آشنايدگاه مديد

 tمقدار با توجه به . ان استآموز دانشان ينفوذ آنان در م

 t از تـر  بـزرگ  05/0 يدر سـطح آلفـا  کـه   دو گروهي

ـ  يشود در ا مي جهيجدول است نت ن نگـرش  ين مـورد ب

  .دارد وجود معناداريران زن تفاوت يران مرد و مديمد

توجه نظام تعلـيم و تربيـت بـه     مؤلفه،در مورد  ‐2

ان نسبت بـه صـالحيت و محبوبيـت    آموز دانشنگرش 

والن آموزشي مدرسه در عمـل آنـان بـه اصـول و     ئمس

 t آمـده کـه از   دسـت  به tمقدار با توجه به  ،مباني ديني

ـ    يم، است تر كوچكجدول  ـ ن ميتـوان گفـت ب ن يانگي

بـا  . وجود ندارد معنادارتفاوت  ين نظريانگيو م يتجرب

جـدول   t از تـر  كوچكکه  يگروه دو tمقدار توجه به 

ران مرد ين نگرش مدين مورد بيشود در ا مي جهياست نت

  .ندارد وجود معناداريران زن تفاوت يو مد

ان در آمـوز  دانـش شرکت  تأثير مؤلفه،در مورد  ‐3

ــه در     ــاکن متبرک ــارتي ام ــي و زي ــاي تفريح اردوه

آمده کـه   دست به tمقدار ه به با توج ،دينيي ها آموزش

، اسـت  تـر  بـزرگ جـدول   t از 01/0 يدر سطح آلفـا 

ـ ن ميتوان گفت ب يم ـ يانگي ـ و م ين تجرب  ين نظـر يانگي

ـ چـون م . وجود دارد معنادارتفاوت  ـ يانگي از  ين تجرب

شود کـه از   مي جهيشده است نت تر بزرگ ين نظريانگيم

ـ يدي هـا  آمـوزش در  مؤلفهن يران ايدگاه مديد  مـؤثر  ين

 t از تـر  كوچكکه  يگروه دو tمقدار با توجه به . ستا

ـ  يشود در ا مي جهيجدول است نت ن نگـرش  ين مـورد ب

  .ندارد وجود معناداريران زن تفاوت يران مرد و مديمد

توانايي مديران دوره راهنمايي مؤلفه، تأثير در مورد  ‐4

بـا   انآموز دانشدر برخورد مناسب با مشکالت رفتاري 

 هـا  آنديني بـه  هاي  هان به سوي آموززآمو دانشگرايش 

 tمقـدار  ان، بـا توجـه بـه    آموز دانشدر باورهاي ديني 

جـدول   t از 01/0 دست آمده کـه در سـطح آلفـاي    به

ـ   ، مياست تر بزرگ ـ ن ميتوان گفـت ب ـ يانگي و  ين تجرب

ـ چون م.وجود دارد معنادارتفاوت  ين نظريانگيم ن يانگي

 جـه يت نتشـده اسـ   تـر  بـزرگ  ين نظريانگياز م يتجرب

هاي  آموزشدر  مؤلفهن يران ايدگاه مديشود که از د مي

کـه   دو گروهـي  tمقـدار  با توجه بـه  . است مؤثر ديني

ن مـورد  يشود در ا مي جهيجدول است نت t از تر كوچك

 معنـاداري ران زن تفـاوت  يران مرد و مدين نگرش مديب

  .ندارد وجود

اندازه تشويق و ترغيب معلمـان   مؤلفه،در مورد  ‐5

ن آمــوزش و مســئوال دينــي دوره راهنمــاي از ســوي

پرورش که در ميزان کارايي آنـان در آمـوزش مسـايل    

 tمقـدار  با توجـه بـه    ،است مؤثران آموز دانشديني به 

جـدول   t از 01/0 در سـطح آلفـاي  آمده کـه   دست به

ـ   ، مياست تر بزرگ ـ ن ميتوان گفـت ب ـ يانگي و  ين تجرب
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ن يانگيچون م. اردوجود د معنادارتفاوت  ين نظريانگيم

 جـه يشـده اسـت نت   تر كوچك ين نظريانگياز م يتجرب

ب از يق و ترغيران اندازه تشويدگاه مديشود که از د مي

دو  tمقـدار  با توجه به . بوده استتر  نييحد مطلوب پا

شود در  مي جهيجدول است نت t از تر كوچكکه  گروهي

ران زن تفـاوت  يران مرد و مـد ين نگرش مدين مورد بيا

  .ندارد وجود معناداري

  
  

  

  مربوط به محيط مدرسه و عوامل آموزشگاهي زا عوامل آسيب :3جدول 

ف
دي
ر

  

شاخص
  مؤلفهنام و عنوان 

  نظر مديران
 t ميزان

 تک گروهي

  tميزان   نظر مديران زن  نظر مديران مرد
 

  دو
 گروهي

 ميانگين
 )تجربي(

 انحراف
 معيار

 ميانگين
  انحراف
  معيار

 ميانگين
  انحراف
  معيار

1 

نوينيهاهميزان آگاهي مديران مدارس از شيو

مديريت که موجب نفوذ آنان در ميان 

 ان استآموز دانش

24/3  85/0  30/4*  13/3 92/0 35/3 77/0 91/1* 

2 

انآموزدانشو تربيت به نگرش توجه نظام تعليم

ن آموزشيمسئوالو محبوبيت  به صالحيت نسبت

 و مباني دينيمدرسه در عمل آنان به اصول

93/2  97/0  95/0 ‐  87/2 97/0 3  97/0 94/0  

3 
ان در اردوهاي تفريحيآموز دانششرکت  تأثير

 دينييهاآموزشو زيارتي اماکن متبرکه در
4  85/0  7/17*  4  90/0 99/3 80/0 15/0 ‐ 

4 

توانايي مديران دوره راهنمايي در برخوردتأثير

 با انآموز دانشمناسب با مشکالت رفتاري 

ديني ي ها هان به سوي آموزآموز دانشگرايش 

 انآموزدانشدر باورهاي ديني ها آنبه 

39/3  88/0  83/6*  26/3 94/0 53/3 79/0 32/2**

5 

اندازه تشويق و ترغيب معلمان ديني دوره

ن آموزش و پرورش مسئوال راهنماي از سوي

که در ميزان کارايي آنان در آموزش مسايل 

 استمؤثرناآموز دانشديني به 

65/2  04/1  04/5‐*  65/2 08/1 64/2 01/1 06/0 ‐ 

6 

ضمن خدمت پريها هکردن دور ميزان برپا

محتوا و غني براي معلمان دوره راهنمايي که 

 استمؤثرانآموزدانشدر تربيت ديني 

66/2  97/0  21/5*  56/2 02/1 76/2 92/0 54/1  

7 
در مراسم مذهبي بهانآموز دانششرکت  تأثير

 هاآنصوص نماز جماعت در تربيت دينيخ
49/3  10/1  77/6*  46/3 14/1 52/3 06/1 41/0  

 

*  p<0.05           ** p<0.01 
  

  

ضمن ي ها هميزان برپاکردن دور مؤلفه،در مورد  ‐6

خدمت پر محتوا و غني براي معلمان دوره راهنمايي که 

بـا توجـه بـه     ،است مؤثران آموز دانشدر تربيت ديني 

 t از 01/0 يدر سـطح آلفـا  آمـده کـه    دست به tار مقد

 ين تجربيانگين ميتوان گفت ب يم، است تر بزرگجدول 

چـون  . وجـود دارد  معنـادار تفـاوت   ين نظـر يانگيو م

شده اسـت   تر كوچك ين نظريانگياز م ين تجربيانگيم

کـردن   ران ميـزان برپـا  يدگاه مديشود که از د مي جهينت

بـوده  تـر   نييلوب پـا ضمن خدمت از حد مطي ها هدور

 t از تـر  كوچكکه  يگروه دو tمقدار با توجه به . است

ـ  يشود در ا مي جهيجدول است نت ن نگـرش  ين مـورد ب

  .ندارد وجود يمعنادارران زن تفاوت يران مرد و مديمد

ان در آمـوز  دانـش شرکت  تأثير مؤلفه،در مورد  ‐7

مراسم مذهبي به خصوص نماز جماعت در تربيت ديني 

در سـطح  آمـده کـه    دست به tمقدار با توجه به ، ها آن

تـوان گفـت    ، مياست تر بزرگجدول  t از 01/0 يآلفا
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 معنـادار تفـاوت   ين نظـر يانگيو م ين تجربيانگين ميب

ـ چون م. وجود دارد ـ يانگي ـ از م ين تجرب  ين نظـر يانگي

 رانيدگاه مـد يشود که از د مي جهيشده است نت تر بزرگ

بـا  . اسـت  مؤثران آموز دانش يدر تربيت دين مؤلفهن يا

جـدول   t از تـر  كوچكکه  دو گروهي tمقدار توجه به 

ران مرد ين نگرش مدين مورد بيشود در ا مي جهياست نت

  .دارد وجود يمعنادارران زن تفاوت يو مد

  
  

  خانواده و اجتماع تأثيرمربوط به نقش و  زا بيسعوامل آ :4دول ج

ف
دي
ر

  

 شاخص
  مؤلفهنام و عنوان 

  نظر مديران
 t ميزان

تک گروهي

  tميزان   نظر مديران زن  نظر مديران مرد
 

  دو
  گروهي

 ميانگين
 )تجربي(

 انحراف
 معيار

  ميانگين
 انحراف
 معيار

  ميانگين
  انحراف
  معيار

1  
جمعي بخصوصيها همثبت رسان تأثير

 ي تربيت دينيهاآموزشصدا و سيما در 
55/2  19/1  65/5‐*  40/2  18/1  70/2  19/1  89/1** 

2  
ي مذهبي ها ارزش وها  گرايش تأثير

  انآموز دانشدر تربيت ديني  ها هخانواد
52/4  67/0  12/34  62/4  62/0  62/4  71/0  15/2‐**

 
*  p<0.05           ** p<0.01 

  
  

  

عوامـل   :ها در خصوص سؤال چهارم تحقيـق  يافته. 4
: تـأثير خـانواده و اجتمـاع   به نقش و زاي مربوط  آسيب

ـ  هـاي   مؤلفـه تحقيـق در خصـوص   ي هـا  هخالصه يافت

  .است 4در اين حوزه به شرح جدول  زا آسيب

  :توان نتيجه گرفت مي مطابق مندرجات جدول فوق

دست آمـده کـه در سـطح     به tبا توجه به مقدار  ‐ 1

شـود کـه    جدول است نتيجه مي tتر از  بيش 01/0آلفاي 

بين ميانگين تجربي و ميانگين نظري در خصوص مؤلفـه  

معنادار وجـود دارد و چـون ميـزان ميـانگين     اختالف  1

ميـزان  تر شده است بنـابراين   تجربي از ميانگين نظري كم

هاي جمعي بخصوص راديو و تلويزيون  مثبت رسانهتأثير 

هاي ديني در حد پـايين ارزيـابي شـده     در ارائه آموزش

دو گروهي که در سطح آلفـاي   tمقدار  با توج به است و

توان گفت بـين   ل شده است ميجدو tتر از  بزرگ 05/0

نگــرش مــديران مــرد و مــديران زن در ايــن خصــوص 

مـديران زن نسـبت بـه     اختالف معنـادار وجـود دارد و  

  .رندتري دا مديران مرد بر روي اين شاخص تأكيد بيش

دست آمـده کـه در سـطح     به tبا توجه به مقدار  ‐ 2

شـود کـه    جدول است نتيجه مي tتر از  بيش 01/0آلفاي 

يانگين تجربي و ميانگين نظري در خصوص مؤلفـه  بين م

اختالف معنادار وجـود دارد و چـون ميـزان ميـانگين      2

ها  تر شده است تأثير گرايش تجربي از ميانگين نظري بيش

ــانواده  ارزش و ــذهبي خ ــاي م ــي   ه ــت دين ــا در تربي ه

با توجه بـه   ارزيابي شده است و باالدر حد آموزان دانش

 tتر از  بزرگ 05/0سطح آلفاي  دو گروهي که در tمقدار 

توان گفت بين نگرش مديران مرد و  جدول شده است مي

  .مديران زن در اين خصوص اختالف معنادار وجود دارد

   يريگ جهيبحث و نت

  متون تعليمات ديني  محتوايتدوين و تنظيم ) الف

نــه ير نقــاط ضــعف و زميــعوامــل ز ،محــور نيــدر ا

ــ ــذ بيآس ــوز يريپ ــش و تربآم ــيت دي ــ ين ن يرا در ب

  :آورد يفراهم م ييآموزان دوره راهنما دانش

ـ يكتـب د  محتـواي عدم انطبـاق مطلـوب    دوره  ين

ـ  ييو توانـا  يعمل يبا زندگ يليتحص ييراهنما و  يذهن

 و آموزان، عـدم اسـتفاده مطلـوب از هنـر     دانش يفكر

متون  محتوايدر  يو ادب يهنر يها و قالب يمظاهر هنر

با  ينيمات ديكتب تعل توايمح، عدم انطباق ينيت ديترب

، عـدم تناسـب   يليتحصـ  ييدوره راهنمـا  ياهداف كل

آموزان و عـدم تناسـب    دانش يقبل يها هبا آموخت محتوا

س ين دوره با ساعات تـدر يا ينياندازه و حجم كتب د

جهت را دنظر و نگاه دوباره يلزوم تجد اين عوامل،. آن

 ياز سو رن محويدر ا ينيت ديترب يريپذ بيكاهش آس

  . طلبد يم ينيت ديزان تربير ن و برنامهمسئوال
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 يدرسـ  يهـا  هدنظر در برنامين خصوص تجديدر ا

ـ  هـاي  يبه علت وجود كاست ييدوره ابتدا ينيد  يآن ط

ز يق نين تحقيدر ا .گوشزد شده است يقات متعدديتحق

 ييران مدارس راهنمايدگاه مديد كه از ديمشخص گرد

و  يشـ آموز هاي عاليتف يدر رهبر يديبه عنوان افراد كل

و  محتـوا در  هايي يو كاست ها ييمدرسه، نارسا يپرورش

وجود دارد كـه   ييدوره راهنما ينيد) هاي كتاب(متون 

دنظر در آن و لحاظ يق، لزوم تجديدق محتوايل يبا تحل

 هـاي  يريپـذ  بيها و آس كه بتواند ضعف يكردن موارد

ت ن مهم بدان جهيا .شود ياحساس م كند يفوق را خنث

 يمنبـع انحصـار   ،ضرورت تام دارد كه در حال حاضر

 ييدر دوره راهنمـا  ويـژه  به ينيد يها آموزش مربوط به

تحصيلي كتاب درسي است و معلمان و مربيـان از سـاير   

  . گيرند آموزش ديني شاگردان بهره مي به منظور تر كممنابع 

  

هاي  ها و مهارت هاي شخصيتي و قابليت ويژگي) ب
  معلمان ديني 

زا  بين محور به عنوان عوامل آسير در ايعوامل عمده ز

مـورد اشـاره    يشآموز رانيدگاه مديو نقاط ضعف از د

  :قرار گرفته است

مانه توسط يو صم يروابط عاطف يضعف در برقرار

معلمان  يآموزان، عدم شناخت كاف با دانش ينيمعلمان د

معلمـان بـا    ييعـدم آشـنا    ،آمـوزان  ات دانـش ياز روح

و  ي، عدم آراسـتگ ينيس دروس دين تدرينو يها روش

آموزان  جهت جذب دانش ينيمعلمان د يت ظاهريجذاب

 يريو انتقادپـذ  يريپـذ  و عـدم انعطـاف   ،ينيبه امور د

  . ينيمعلمان د

 تـر  كـم ر جزء نقاط قوت و يدر مقابل آن، عوامل ز

  : شده استمشخص ن محور يزا در ا بيآس

ـ يمعلمـان د  ييآشنا ـ  ييدوره راهنمـا  ين ا اهـداف  ب

بـه سـؤاالت و    يين دوره، پاسـخگو يدر ا ينيت ديترب

آموزان، الگو بـودن معلمـان از نظـر     دانش هايشنهاديپ

  . جا و تحجرمآبانه يآنان از تعصبات ب ي، دورياخالق

ز به نقاط يگر نين خصوص محققان و مؤلفان ديدر ا

از جملـه شـحاته، بـه     ؛انـد  اشاره كرده يضعف مشابه

رمتخصص و كـارآزموده در  يلمان غان و معيمربحضور 

ـ   يت اسالميس تربودرحوضه تعليم  كنـد و   ياشـاره م

به حفظ و  يت اسالمين معلمان در درس تربيد ايگو يم

درك صحيح يا فراگيـري  كه  آن يب ،كنند ين اكتفا ميتلق

همچنـين محققـان    .]6[كامل را مورد توجه قرار دهنـد  

عتقـد اسـت   ، م1995در به عنوان مثال دونـاهيو   ،ديگر

معلمان اخالق و مدرسان علوم دينـي، نيازمنـد انطبـاق    

خود با جريان رو به پيشرفت علـوم هسـتند و از نظـر    

بـه  آموزشي نسبت بـه سـاير همكـاران خـود      نوآوري

   ]14. [ندنياز داري به روزتر ها آموزش 

  

  آموزشگاهي  مدرسه و عواملمحيط ) ج

ه و مدرسـ  طيمحـ ران در محـور  يمـد  يها پاسخل يتحل

ر را به عنوان نقاط ضـعف  ي، موارد زيشگاهآموز عوامل

 عواملگر چه  .كند يآشكار م ينيت ديزا در ترب بيو آس

بـه حسـاب    يرسـم  يجزء برنامـه درسـ   يشگاهآموز

در فكر، عواطـف   ييبسزا تأثيرن حال يعاما درند يآ ينم

مـؤثرتر   يدر اغلب موارد حت ود نو رفتار شاگردان دار

  :دنكن يشده عمل م ينيب شيپ ياز برنامه درس

ط يمناسب مح يختگيجاد انگيت و عدم ايعدم جذاب

كم شـركت   تأثير، ينيد هاي فعاليتمدرسه جهت انجام 

ـ و ز يحـ يتفر يآموزان در اردوهـا  دانش ارت امـاكن  ي

آمـوزان در مراسـم و    اندك شركت دانـش  تأثيرمتبركه، 

 و مربوط بـه مقـررات مدرسـه    که يمذهب يها مناسبت

ـ مدرسه و رابطـه رو  يجتماعا محيط معلمـان و   يياروي

ات تأثير ويژه بهو آموزان است  ن مدرسه با دانشمسئوال

قات يتحق. د از نظر دور داشتينبا ينيت ديدر ترب را آن

ـ ت اهـداف ترب يماه دهد مينشان  ـ يت دي و عمـق و   ين

مـدارس   هـاي  فعاليتار فراتر از دامنه يبسها  آن وسعت

  .طلبد يرا م ياجتماع ياست و مشاركت همه نهادها

ساير تحقيقات داخلـي و خـارجي    ،در اين خصوص

آموزشـگاهي   نيز اهميت و نقش عوامل مثبت] 15و12،4[

و وجود رابطه مطلوب بين شاگردان و اولياي مدرسـه و  

برنامه «نقش نيز برخورداري مدرسه از مديريت شايسته و 

  . دهد را نشان مي (hidden curriculum) »درسي پنهان

قـات  يكـه تحق  گونـه  همانادآور شد يد يان بايدر پا

 هـاي  فعاليت رغم علي] 13و12،5[ز نشان داده ين يداخل
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مختلـف   ير نهادهـا يافته توسط مـدارس و سـا  يانجام 

ـ در جهت تقو يشآموز  و يفرهنگ ، ياعتقـاد  يت مبـان ي

 ويژه بهنوجوانان  يو مذهب ينيت ديت موجود تربيوضع

كه سرنوشت  يليتحص ييدر مقطع حساس دوره راهنما

خورد الاقـل از   يرقم مدر آن نوجوانان  ي، اعتقاديفكر

ي هـا  روش ،محتوادر خصوص  ران مدارسيدگاه مديد

ـ  يابيو ارزش اجرا ـ يدي هـا  هبرنام . نـامطلوب اسـت   ين

و  محتــوان اهــداف، يدر تــدو ين، بــه بــازنگريبنــابرا

ـ  يابياجرا و ارزش يها روش ـ ترب يهـا  هبرنام ـ يت دي  ين

م كـه نوجوانـان   ياگر توجه داشته باش ويژه به؛ ميازمندين

 يهـا  هآمـوز   و اگـر  هسـتند ن دوره نوخواه و نوطلب يا

ش داده نشـود  آمـوز بـه آنـان    نينو يها روشبه  ينيد

  . نخواهد داشت يحاصل

  

  ي تحقيقشنهادهايپ

ـ يحجم کتـب د  در خصوص. 1 بـا   ييدوره راهنمـا  ين

د يتجدن کتب يا يس هفتگيزان ساعات تدريتوجه به م

زان ساعات يو حجم کتب با توجه به مآيد نظر به عمل 

  .ل شوديس آن تعديافته به تدرياختصاص 

به اهـداف   ييدوره راهنما ينين کتب ديدر تدو .2

ـ ن کتب بايا محتواي كه اينو  ن دورهيا يکل ـ د انگي زه ي

 يمـذهب  هـاي  معرفـت به کسب را ان آموز دانش يدرون

  .گردد مبذول يتر بيشش دهد توجه يافزا

 كتــب دينــي ايــن دوره از محتــوايدر تــدوين . 3

  . شود برده يتر بيششناختي بهره  ي هنري و زيباييها هجلو

ـ يت معلم ديبه امر ترب. 4  يو اخـالق و برگـزار   ين

 كاراييضمن خدمت جهت باال بردن  يشآموز يها هدور

  . آنان توجه شود

نقش عوامل مربوط (غيررسمي ي ها آموزش  به امر. 5

ي جمعي و هماهنگي ها هو رسان مدرسه، خانواده محيطبه 

  . اي گردد توجه ويژه) آموزش رسمي آن با جريان

ـ ترب يشناس بيمربوط به آس يقات آتيدر تحق. 6 ت ي

ـ يدگاه صاحبنظران، معلمان دين مورد از ديا ،ينيد و  ين

  . رديقرار گ يز مورد بررسياخالق و شاگردان ن

درباره ق يتحق ،تر شبيو مؤثر بودن  كاراييجهت . 7

ـ حـول   ينيت ديترب يشناس بيآس ـ از قب ،ك محـور ي ل ي

، يابيارزشـ  يها روش، يشآموز يها روش، يبرنامه درس

  . رديصورت گ ...و يشگاهآموز  نقش عوامل

  

  

  منابع 

آموزشـي حـوزه    نيازسنجي) 1383(فتحي واجارگاه، كورش  .1

آموزشـي و پژوهشـي، مركـز     علميه خواهران، قـم، معاونـت  

  . يت حوزه علميه قممدير

آسيب و سـالمت در تربيـت دينـي،    ) 1380(باقري، خسرو  .2

  .مجله تربيت اسالمي، مركز مطالعات تربيت اسالمي

يـابي، مجموعـه    دهي و دين دين) 1380(كريمي، عبدالعظيم  .3

آمـوزش و   شناسـي تربيـت دينـي در    مقاالت همايش آسـيب 

 سـازمان (پرورش، انتشارات دفتر همكاري مشترك مسـاجد  

  ).آموزشي و جهاد دانشگاهي ريزي پژوهش و برنامه

ي هـا  هتحليلـي از نظرگـا  (معرفت ديني ) تا بي(دژكام، علي،  .4

  . ، چاپخانه دارالحديث)استاد مطهري

، تـأملي در  )1380(سعيدي رضواني، محمود و بينقي، تقـي   .5

آموزش و پرورش رسمي با تربيـت دينـي،    باب تناسب نظام

  . مطالعات تربيت اسالميمجله تربيت اسالمي، مركز 

النظريـه   تعلـيم الـدين بـين   ) 1379،1998(شحاته، حسـن،   .6
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