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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر شکلگیری روحیۀ مذهبی در دانشآموزان دورۀ ابتدایی از نظر معاونان پرورشی
میباشد .این پژوهش از نظر هدف بهصورت کاربردی ،از نظر کنترل محقق بر متغیرهای تحقیق بهصورت توصیفی و از نوع
پدیدارشناسانه است .جامعۀ آماری شامل تمامی معاونان پرورشی مدارس ابتدایی میباشد .نمونۀ آماری بهصورت هدفمند و
حجم نمونه به روش اشباع بهتعداد  20نفر انتخاب شد .دادهها بهوسیلۀ مصاحبههای نیمهساختارمند جمعآوری و به روش
مقایسهای مداوم مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند .یافتههای حاصل از تحلیل نتایج نشان دادند که از نظر معاونان پرورشی
مدارس ابتدایی ارومیه راهکار تقلید از معلم ،راهنمایی معلم ،اجرای برنامۀ درسی ،طرح کرامت ،استفاده از روشهای تدریس
فعال ،استفاده از روش تحقیق ،اردوهای زیارتی ،برگزاری مسابقات مذهبی ،داستانگویی از زندگی ائمه ،دعوت از علمای
دینی جهت سخنرانی ،الگو بودن والدین ،کنترل والدین ،میزان اطالعات دینی والدین ،نوع تحصیالت والدین ،روابط صمیمی
بین والدین و فرزندان ،برگزاری مراسم مذهبی بهصورت ملی ،برنامههای تلویزیون ،رسانههای اینترنتی ،نصب پوستر ،مبلغان
دینی ،اجرای نمایشهای مذهبی ،تخصیص منابع ،استفاده مناسب از منابع مالی عوامل مؤثر بر شکلگیری روحیۀ مذهبی در
دانشآموزان میباشند.

واژگان کلیدی :عوامل مؤثر ،روحیۀ مذهبی ،معاونان پرورشی
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مقدمه
شناختن منبع و سرچشمۀ ارزشهای هر جامعهای از مهمترین نیازهای انسان در جهان است .به نقل از ساچمن 3و
ماتیوز )1998(4این نیاز در تمام دورانها و جوامع مطرح میباشد (رابرت.)1992 ،5
در یک نظام آموزشی توجه به ابعاد متفاوت روحیۀ دان آموزان الزم و ضروری است .از میان ابعاد متفاوت روحیه میتوان به
روحیۀ سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی ،دینی و ...اشاره نمود (مصباحی .)1396 ،وضعیت و حیطۀ هر یک از ابعاد مذکور کامالً
روشن و گویا میباشد؛ اما این روشنی در مورد روحیۀ مذهبی صادق نمیباشد .این بُعد عالوه بر وسعت و گستردگی ،با
نظرات مخالف و موافق زیادی روبهرو است .درواقع منبع و سرچشمۀ ارزشهای هر جامعهای عبارت است از اعتقادات
دینی و مذهبی دربرگیرندۀ آن جامعه .بدینصورت مشخص میشود که داشتن روحیۀ مذهبی و پیروی از آن از مهمترین
نیازهای انسان در جهان است (نصرتی.)1 :1393 ،
عوامل مؤثر در تقویت روحیۀ مذهبی دانشآموزان عبارتاند از عوامل آموزشگاهی ،عوامل خانوادگی ،عوامل فرهنگی-
اجتماعی و عوامل اقتصادی .عوامل آموزشگاهی متشکل از محتوا و مواد آموزشی ،مدیریت و رهبری ،دانشآموزان ،معلمان
و روشهای آموزشی میباشد .عوامل خانوادگی متشکل از  4الگوی آموزشی خانواده ،ارتباطی خانواده ،عاطفی خانواده و
فکری خانواده میباشد .عوامل فرهنگیاجتماعی متشکل از قوانینومقررات اجتماعی ،نهادههای فرهنگی ،مشارکتها و
روابط اجتماعی ،ارزشها ،عادات ،آدابورسوم اجتماعی و رسانههای جمعی میباشد .درنهایت عوامل اقتصادی متشکل از 2
مقولۀ فقر اقتصادی و غنای مفرط اقتصادی میباشد (نصرتی.)48-47 :1393 ،
روحیۀ مذهبی و باورهای دینی در بیشتر جوامع بهعنوان یک ارزش مسلم محسوب میشوند که دیگر ارزشهای انسانی را
تحتتأثیر قرار میدهند .از طرفی هرکدام دانشآموزان در آینده ،یک خانوادۀ کوچک از یک جامعۀ بزرگ را خواهند ساخت؛
لذا سالمت روان و باور دینی هریک از آنها زمینهساز رشد و شکوفایی فطرت پاک و خداجوی فرزندان نسل بعدی
خواهدشد (نصرتی .)6 :1393 ،به عبارت بهتر روحیۀ مذهبی عبارت است از میزان پیروی از مذهب و نگرش به مذهب.
پژوهشگران در روانشناسی مذهب معموالً گرایش مذهبی یا پیروی از مذهب را بهعنوان یک پدیدۀ چندبعدی در نظر
میگیرند که عوامل روانی_اجتماعی مشخصی با آن مرتبط هستند .مذهب حقیقتی است که در تمام جنبهها و ابعاد گوناگون
زندگی انسان حضور جدی و قابلتوجهی دارد .درواقع مذهب مانند علم و فرهنگ جزء مایحتاج زندگی بشر است (جمالی و
عباسی.)174 :1391 ،
باید در نظر داشت که دورۀ ابتدایی مهمترین دورۀ تحصیل در تمام نظامهای آموزشوپرورش جهان است؛ زیرا شکلگیری
شخصیت و رشد همهجانبه فرد در این دوره بیشتر صورت میگیرد (ساعی و محمد زاده .)111 :1390 ،همچنین نقش
کلیدی و مهم معاونین پرورشی در پیشبرد اهداف و دستیابی به نتایج مطلوب در زمینۀ تربیتی و پرورشی دانشآموزان و
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مدارس ،مسئلهای روشن و پذیرفتهشدهای میباشد(نجم آرا .)6 :1395 ،عالوهبر نقش حساس و حیاتی مربیان و معاونین
پرورشی در نظام آموزشوپرورش ،این خادمان سهم بهسزایی جهت هدایت و ادارۀ جریان تکامل و ارتقاء دانشآموزان دارند.
آنها در ساختن فرهنگ و شخصیت ،پرورش استعدادها و اخالقیات نسل آینده و توالی فرهنگ جامعه پیوسته در تالش
میباشد (قائمی.)278 :1362،
ویلیام جیمز 6که پدر روانشناسی معاصر شمرده میشود ،معتقد است که عشق و نیروی مذهبی به وقار ،سنگینی ،صبر،
شکیبایی ،اعتقاد و اطمینان در فرد منجر میشود .احساسات مذهبی توان واردکردن نیروی روزافزونی در کار و زندگی
شخصی دارند (مصباحی)1396 ،؛ لذا با توجه به مطالب مذکور و نقش مربیان پرورشی در آموزشهای مذهبی دانشآموزان،
پژوهش حاضر در نظر دارد تا عوامل مؤثر بر شکلگیری روحیۀ مذهبی در دانشآموزان دورۀ ابتدایی را از نظر معاونان
پرورشی مورد بررسی قرار دهد .بدینمنظور در مصاحبه از معاونان پرورشی که در مدرسه بیشترین وظایف تربیتی را بر عهده
دارند ،این موضوع بررسی میشود؛ لذا سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که عوامل مؤثر بر شکلگیری روحیۀ مذهبی
در دانشآموزان دورۀ ابتدایی از نظر معاونان پرورشی چیست؟

روششناسی
این پژوهش از نظر هدف بهصورت کاربردی است .بدینصورت که منجر به کشف دانش جدیدی نمیشود؛ بلکه باعث
تقویت یک دانش جدید میشود (محمد پور .)1396 ،از نظر کنترل پژوهشگر بر متغیرهای تحقیق غیرآزمایشی ،روش تحقیق
بهصورت کیفی و از نوع پدیدار شناختی بود .دلیل گزینش روش پدیدار شناختی 7بدینجهت است که افراد بر پایۀ فرض
منطقی ،بهترین مرجع برای توصیف موقعیت ،احساس و تجربه با واژگان شخصیسازی شدۀ خود هستند .به عبارت دیگر
براساس اهدافی که پژوهشگران به دنبال کشف آن بودند ،جستجوی پاسخ سؤال اصلی پژوهش از میان تجربیات زیست افراد
موردمصاحبه صورت گرفت؛ چراکه غنیترین اطالعات در این پژوهش از طریق تحقیق فنومنولوژیک فراهم میشوند (عابدی،
 .)1388پدیدارشناسی از نظر لغوی عبارت است از مطالعۀ پدیدهها از هرنوع و توصیف آنها با در نظر گرفتن نحوۀ بروز
تجلی آنها .قبل از هرگونه ارزشگذاری ،تأویل یا قضاوت ارزشی پدیدارشناسی اساساً مطالعۀ تجربۀ زیست یا جهان زندگی
است .پدیدارشناسی به جهان چنان که بهوسیلۀ یک فرد زیسته میشود توجه دارد؛ نه جهان یا واقعیتی که چیزی جدای از
انسان باشد (امامی سیگارودی و همکاران.)57 :1391 ،
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جامعۀ آماری پژوهش حاضر شامل تمامی معاونان پرورشی مدارس ابتدایی شهر ارومیه بود که تعداد آنها بنا به گزارش
سازمان آموزشوپرورش  234نفرمیباشد (آموزشوپرورش ارومیه ،سال تحصیلی  .)98-97تفکیک آنها بهصورت زن و مرد
و ناحیۀ آموزشوپرورش در جدول شماره ( )1قابلمشاهده میباشد.
جدول  :1تفکیک جامعۀ آماری
جنسیت ناحیه

ناحیه 1

ناحیه 2

مرد

44

72

زن

53

75

حجم نمونۀ آماری به روش اشباع انتخاب شد .در هر مرحلهای که پژوهشگر به غنای دادهها 8دستیافت ،کار نمونهگیری
متوقف شد .به عبارت بهتر پس از چند مصاحبه با مشارکتکنندگان و تجزیهوتحلیل آنها ،هنگامیکه دیگر با مصاحبه
اطالعات جدیدی به دست نیاید و دادههای گردآوریشده شامل تکرار دادههای پیشین باشند ،اشباع دادهها حاصل میشود.
در پژوهشهای کیفی 9اشباع دادهها نشانۀ کفایت حجم نمونه است .اشباع دادهها در تحقیق کیفی هنگامی به دست میآید که
دادهها تکراری شده و کد تازهای به دست نیاید .درواقع در تحقیقات کیفی تمرکز بیشتر بر اطالعات بهدستآمده از موقعیت
یا واقعه است؛ نه اندازۀ نمونه (رنجبر و همکاران.)1391 ،
روش نمونهگیری پژوهش حاضر به روش هدفمند بود .پژوهشگر با مراجعه به مدارس ،معاونینی که دارای حداقل  40سال
سن ،مدرک لیسانس و  10سال سابقۀ کار معاونت بودند را برای امر تحقیق انتخاب کرد.
این تحقیق از نوع تحقیقهای کاربردی میباشد .برای برای گردآوری دادهها از روش میدانی و برای گردآوری اطالعات و
مبانی نظری و تجربی پژوهش از روش کتابخانهای بهرهگرفته شد .همچنین برای جمعآوری دادهها از مصاحبۀ نیمهساختاریافته
استفاده شد؛ بدینصورت که پس از ارائه توضیحات الزم برای افراد ،بیان اهداف پژوهش و ارائه اطمینان کامل جهت
محفوظماندن اطالعاتی شخصی مصاحبهشونده مانند نام ،زمان انجام مصاحبه با هر فرد بهصورت توافقی مشخص گردید.
برای گردآوری دادهها از مصاحبۀ نیمهساختارمند و پرسشهای باز استفاده شد .به عبارت بهتر جهت دست یافتن به هدفهای
پژوهش از مصاحبههای کیفی نیمهساختاریافته و عمیق با نمونههای آماری استفاده گشت.
بهمنظور دقت و روایی یافتههای بهدستآمده از روش مصاحبه و در صورت لزوم تکرار تعدادی از مصاحبهها ،نظرات تکمیلی
مصاحبهشوندهها مورد استفاده قرار گرفتند .میزان ارتباط ،درگیری عمیق و تجارب قبلی پژوهشگر با موضوع پژوهش و
مشارکتکنندگان میتواند بر مقبولیت دادهها داللت کند .در پژوهش حاضر سعی شد که  3معیار موثقبودن دادههای کیفی و
تجزیهوتحلیل آنها یعنی باورپذیری ،قابلیت تصدیق و قابلیت انتقال مورد نظر قرار بگیرند .پژوهشگر در این مطالعه تالش
خواهدکرد که با دقت در فرایند گردآوری دادهها از هرنوع سوگیری اجتناب نماید .بدینجهت برای موثق نمودن مطالب،
Data richness
Qualitative
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پس از دستهبندی مطالب چندین مرتبه به صحبتهای شرکتکنندگان مراجعه شد .همچنین بهجهت روایی دادهها پس از
انجام مصاحبه و استخراج دادهها و کدگذاری آنها ،مجدداً به تکتک نمونهها مراجعه و موافقت آنها با برداشت پژوهشگر
از مطالب بررسیشده و مطالب مبهم احتمالی مورد بحث و شفافسازی قرار گرفت .از این طریق توافق و تأیید نمونهها به
دست آمد.
جهت تجزیهوتحلیل دادهها از روش تحلیل مقایسهای مداوم (استراوس و کوربین ،1998 ،10به نقل از محمد پور)1396 ،
استفاده شد .در این روش گردآوری و تحلیل دادهها همزمان صورت میگیرد .بدینصورت که پس از تبدیل محتوای فایلهای
صوتی مصاحبهها به محتوای نوشتاری ،به تحلیل محتوای آنها اقدام شده و مباحث طرحشده از سوی مصاحبهشوندگان در
راستای سؤاالت تحقیق مقولهبندی شدند .درواقع پژوهشگر ابتدا دادهها را خطبهخط خوانده و شناسههای باز (که همان
واژگان خود مشارکتکنندگان هستند) را استخراج نمود .سپس شناسههای حاصل با کدهای پیشین مورد مقایسه قرار گرفتند.
پژوهشگر شناسههایی را که از نظر مفهومی همانند یکدیگر بودند ،در یک طبقه جای داده و بهتدریج طبقهها شکل گرفتند.
طبقهها نیز با یکدیگر مقایسه شدند .در صورت نیاز با یکدیگر ادغامشده یا در برخی موارد یک طبقه به دو یا چند طبقه
تفکیک شد یا محل یک شناسه از یک طبقه به طبقه دیگر تغییر پیدا کرد تا درنهایت طبقههای محوری پدیدار شدند.

یافتهها
با توجه به اینکه معاونان پرورشی مصاحبهشونده متشکل از زنان و مردان بودند؛ لذا نمونۀ آماری بهصورت زن و مرد تفکیک
شدند .این اطالعات در جدول شماره ( )2قابلمشاهده میباشند.
جدول  :2تفکیک افراد مصاحبه شده از نظر جنسیت
جنسیت

فراوانی

درصد فراوانی

زن

13

65

مرد

7

35

کل

20

100

طبق اطالعات جدول شماره ( )2مشاهده میشود که بیشتر افراد مصاحبهشونده خانم ( 65درصد) و  35درصد
مصاحبهشوندگان آقایان هستند .در شماره ( )1تفکیک فراوانی نمونۀ آماری برحسب جنسیت قابلمشاهده میباشد.

Strauss & Corbin
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نمودار  :1توصیف افراد مصاحبه شده از نظر جنسیت

با توجه به اینکه معاونان پرورشی از دو ناحیۀ یک و دو شهر ارومیه انتخاب شدهاند ،در جدول شماره ( )2تفکیک افراد
مصاحبهشونده از نظر ناحیه قابلمشاهده میباشد.
جدول  :2تفکیک افراد مصاحبهشونده از نظر ناحیه
نمونه

فراوانی

درصد

ناحیۀ یک

9

45

ناحیۀ دو

11

55

کل

20

100

بررسی اطالعات جدول شماره ( )2نشان میدهد که از بین معاونان پرورشی دورۀ ابتدایی که با آنها مصاحبه شده 9 ،معاون
از ناحیه یک و  11معاون از ناحیه دو هستند .در نمودار شماره ( )2تفکیک معاونین از نظر ناحیه قابلمشاهده میباشد.
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نمودار  :2توصیف افراد مصاحبهشونده از نظر ناحیه
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با توجه به اینکه معاونان پرورشی مصاحبهشونده دارای تحصیالت متفاوت میباشند ،در جدول شماره ( )3تفکیک افراد
مصاحبهشونده از نظر تحصیالت قابلمشاهده میباشد.
جدول  :3تفکیک افراد مصاحبهشونده از نظر تحصیالت
نمونه

فراوانی

درصد

لیسانس

14

70

فوقلیسانس

6

30

کل

20

100

بررسی اطالعات جدول شماره ( )3نشان میدهد که از بین معاونان پرورشی دورۀ ابتدایی که با آنها مصاحبه شده14 ،
معاون دارای مدرک لیسانس و  6معاون دارای مدرک فوقلیسانس هستند .در نمودار شماره ( )3تفکیک معاونین از نظر
تحصیالت قابلمشاهده میباشد.
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نمودار  :3توصیف معاونین پرورشی از نظر تحصیالت

با توجه به اینکه معاونان پرورشی مصاحبهشونده دارای سابقۀ تدریس متفاوت (با توجه به شرایط گزینش نمونه تعیینشده
بیش از  10سال) میباشند ،در جدول شماره ( )4تفکیک افراد مصاحبهشونده از نظر تحصیالت قابلمشاهده میباشد.
جدول :4تفکیک افراد مصاحبهشونده از سابقۀ خدمت
نمونه

فراوانی

درصد

20-10

12

60

 20سال به باال

8

40

کل

20

100
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بررسی جدول شماره ( )4نشان میدهد که از بین معاونان پرورشی مصاحبهشونده دورۀ ابتدایی 12 ،معاون دارای سابقۀ
خدمت  10الی  20سال و  8معاون دارای سابقۀ خدمت  20سال به باال هستند .در نمودار شماره ( )4تفکیک معاونین از نظر
تحصیالت قابلمشاهده میباشد.
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 20به باال

نمودار  :4توصیف معاونین پرورشی از نظر سابقۀ خدمت

اکنون با توجه به اطالعات بهدستآمده به بررسی پاسخ سؤاالت پژوهش پرداخته میشود:
 )1عوامل آموزشگاهی مؤثر بر شکلگیری روحیۀ مذهبی دانشآموزان دورۀ ابتدایی از نظر معاونان پرورشی چیست؟
یافتههای سؤال اصلی پژوهش حاضر نشان دادند که از نظر که مربیان پرورشی مصاحبهشونده ،عوامل آموزشگاهی مؤثر بر
شکلگیری روحیۀ مذهبی در دانشآموزان دورۀ ابتدایی عبارتاند از آشنایی با راهکار تقلید از معلم راهنمایی ،اجرای برنامۀ
درسی ،طرح کرامت ،استفاده از روشهای تدریس فعال ،استفاده از تحقیق ،اردوهای زیارتی ،برگزاری مسابقات مذهبی،
داستانگویی از زندگی ائمه ،دعوت از علمای دینی جهت سخنرانی .معاونان پرورشی در پژوهش حاضر به مسائل بسیار
کاربردی اشارهکردند که اهمیت توجه به مسائل مذهبی در مدارس را بهخوبی نشان میدهند .در تبیین نتیجۀ حاصل میتوان
مطرح کرد که دانشآموزان بیشتر وقت خود را در طول سال تحصیلی در مدرسه میگذرانند؛ لذا محیط مدرسه بیشترین تأثیر
را بر آنها میگذارد .درواقع دانش آموزان دورۀ ابتدایی براساس ویژگیهای خاص خود ،الگوپذیری بیشتری در مدرسه
دارند .همین مسئله باعث میشود که مسائل تربیتی در دورۀ ابتدایی بسیار مهم باشند؛ بهطوری که در برخی از کشورها سه
سال اول ابتدایی را تنها به آموزش مسائل اخالقی میپردازند .در کشور ما نیز با توجه به تهاجمهای فرهنگی موجود و با در
نظر گرفتن اهمیت روحیۀ مذهبی دانشآموزان در حفظ جامعۀ اسالمی ،ارتقای روحیۀ مذهبی آنها بسیار اهمیت دارد .معاونان
پرورشی که با هدف تربیت دانشآموزان در مدارس حضور دارند ،وظیفۀ بسیار مهمی در این زمینه بر عهده داشته که باید
برنامهریزیهای الزم در این زمینه صورت گیرد.
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 )2عوامل خانوادگی مؤثر بر شکلگیری روحیۀ مذهبی در دانشآموزان دورۀ ابتدایی از نظر معاونان پرورشی چیست؟
یافتههای سؤال دوم پژوهش نشان دادند که از نظر مربیان پرورشی مصاحبهشونده ،عوامل خانوادگی مؤثر بر شکلگیری
روحیۀ مذهبی در دانشآموزان دورۀ ابتدایی عبارتاند از آشنایی با الگو بودن والدین ،کنترل والدین ،میزان اطالعات دینی
والدین ،نوع تحصیالت والدین ،روابط صمیمی بین والدین و فرزندان .در تبیین نتیجۀ حاصل میتوان مطرح کرد که خانواده
مهمترین عنصر در تربیت فرزندان است .فرزندان نهتنها توسط پدر و مادر تربیت میشوند؛ بلکه پدر و مادر را بهعنوان الگوی
خود در نظر گرفته و تمامی کارهای آنها را منعکس میکنند .همین امر باعث میشود که علیرغم آموزش دینی در مدارس،
تفاوتهایی در رفتارهای دانشآموزان با الگوی دینی دیده شود .درواقع خانوادههایی که دارای مشکالت اخالقی هستند یا
اعتقادات ضعیفی دارند ،معموالً کودکان معتقدی تربیت نمیکنند .به نظر میرسد که جهت شکلگیری روحیۀ مذهبی در
دانشآموزان ،الزم است که والدین طی برنامههایی اطالعات مذهبی بیشتری پیدا کنند.
 )3عوامل فرهنگیاجتماعی مؤثر بر شکلگیری روحیۀ مذهبی در دانشآموزان دورۀ ابتدایی از نظر معاونان پرورشی چیست؟
یافتههای سؤال سوم پژوهش نشان دادند که از نظر مربیان پرورشی مصاحبهشونده ،عوامل فرهنگیاجتماعی مؤثر بر شکلگیری
روحیل مذهبی در دانشآموزان دورۀ ابتدایی عبارتاند از برگزاری مراسم مذهبی بهصورت ملی ،برنامههای تلویزیون،
رسانههای اینترنتی ،نصب پوستر و مبلغان دینی ،اجرای نمایشهای مذهبی .در تبیین نتیجۀ میتوان مطرح کرد که در هر
جامعه ،برنامههای اجتماعی وجود دارد که توسط تمام مردم با شوق و اشتیاق برگزار میشوند .این برنامهها ریشه در فرهنگ
و هویت هر جامعه داشته و اصالت آن را نشان میدهند .در جامعۀ ما نیز که با فرهنگ اسالمی درآمیخته است ،مراسم مختلف
مذهبی با حضور همه مردم برگزار میشوند؛ مانند ده شب ماه محرم ،مراسم شبهای قدر ،مراسم نیمۀ شعبان ،عید مبعث و
مولودیهای متفاوت که همگی آنها با حضور گسترده و شوقوذوق مردم بهصورت خودجوش برگزار میشوند .در این
پژوهش نیز مشخص شد که از نظر معاونان پرورشی مدارس ابتدایی شهر ارومیه عوامل فرهنگیاجتماعی موجود در جامعه
میتواند بر شکلگیری روحیۀ مذهبی در دانشآموزان مؤثر باشد.
 )4عوامل اقتصادی مؤثر بر شکلگیری روحیۀ مذهبی در دانشآموزان دورۀ ابتدایی از نظر معاونان پرورشی چیست؟
یافتههای سؤال چهارم پژوهش نشان دادند که از نظر مربیان پرورشی مصاحبهشونده ،عوامل اقتصادی مؤثر بر شکلگیری
روحیۀ مذهبی در دانشآموزان دورۀ ابتدایی عبارتاند از تخصیص منابع و استفاده مناسب از منابع مالی .در تبیین نتیجۀ
حاصل میتوان مطرح کرد که برای هر کاری وجود منابع اقتصادی الزم میباشد .فرقی ندارد که منابع مالی از طرف مردم یا
دولت تأمین شود؛ بههرحال برای به انجام رساندن کاری باید هزینههایی خرج شود .در پژوهش حاضر نیز مشخص شد از
نظر معاونان پرورشی دورۀ ابتدایی شهر ارومیه ،باید منابع مالی بیشتری برای شکلگیری روحیۀ مذهبی در دانشآموزان در
نظر گرفته شود؛ زیرا دانشآموزان ،آیندهسازان جامعه هستند .همچنین باید برای آنکه آیندهای اسالمی ،مذهبی و هماهنگ با
آرمانهای انقالب اسالمی داشتهباشیم ،برنامهریزی و تالشهای الزم صورت گیرد.
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بحث و نتیجهگیری
با توجه به بررسیها و تحلیلهای صورت گرفته بهطور خالصه میتوان مطرح کرد که از نظر معاونان پرورشی مدارس
ابتدایی شهر ارومیه راهکار تقلید از معلم ،راهنمایی معلم ،اجرای برنامۀ درسی ،طرح کرامت ،استفاده از روشهای تدریس
فعال ،استفاده از روش تدریس پروژه (تحقیق) ،اردوهای زیارتی ،برگزاری مسابقات مذهبی ،انتخاب دانشآموزان نمونه دینی،
داستانگویی از زندگی ائمه ،دعوت از علمای دینی جهت سخنرانی ،الگو بودن والدین ،کنترل والدین ،میزان اطالعات دینی
والدین ،نوع تحصیالت والدین ،روابط صمیمی بین والدین و فرزندان ،برگزاری مراسم مذهبی بهصورت ملی ،برنامههای
تلویزیون ،رسانههای اینترنتی ،نصب پوستر ،مبلغان دینی ،اجرای نمایشهای مذهبی ،تخصیص منابع ،استفاده مناسب از منابع
مالی عوامل مؤثر بر شکلگیری روحیۀ مذهبی در دانشآموزان میباشند.
در تبیین نتیجۀ حاصل میتوان مطرح کرد که عوامل مؤثر در تقویت باورهای دینی دانشآموزان عبارتاند از عوامل
آموزشگاهی ،عوامل خانوادگی ،عوامل فرهنگیاجتماعی و عوامل اقتصادی (نصرتی .)32 :1393 ،تمام آنها جزء عوامل
ضروری و مهمی هستند که باید در جهت تقویت روحیۀ مذهبی دانشآموزان جهتدهی شوند؛ برای مثال در یک مدرسه
باید فرهنگ اسالمی به دانشآموزان آموزش دادهشود .همچنین جشنها و مراسم مدرسه باید با فرهنگ دینی همسو باشد.
نمیتوان انتظار داشت که با ترویج فرهنگ غربی و پخش آهنگهای غیراخالقی در مدرسه ،دانشآموزان مجذوب فرهنگ
اسالمی شوند .امروزه بخش کثیری از مدارس غیرانتفاعی بسیاری از مسائل اخالقی را رعایت نمیکنند؛ برای مثال در
مولودیها به اسم جشن مذهبی ،فرهنگ غربی را ترویج میکنند که این یک آفت مهم برای جامعه اسالمی میباشد .دانش-
آموزان ،آیندۀ ایران را خواهند ساخت؛ لذا اگر با فرهنگ غربی پرورش یابند ،آیندۀ انقالب اسالمی با خطر مواجه خواهدشد.
از طرفی محیط خانه و خانواده از مهمترین عرصههای تربیتی فرزندان میباشد .والدین الگوی فرزندان هستند .آنان معتقدند
میتوانند فرزندان معتقدی پرورش دهد .این عامل نیز از عوامل اصلی شکلگیری روحیۀ مذهبی دانشآموزان است .همچنین
عوامل فرهنگیاجتماعی و عوامل اقتصادی از دیگر عوامل مؤثر بر شکلگیری روحیۀ مذهبی در دانشآموزان میباشند؛ زیرا
هنگامی که یک دانشآموز در فضای دینی تربیت میشود ،خودبهخود براساس آموزههای دینی بهصورت انسانی امیدوار بار
میآید که دچار یأس و سرخوردگی نمیشود .اگر هزینههای ایجاد فضای دینی تأمین نباشد ،نمیتوان در تحقق این امر مهم
موفق بود .در پژوهش حاضر مشخص شد معاونان پرورشی به عوامل بسیاری اشاره کردند که همگی آنها زیرمؤلفههای 4
عامل آموزشگاهی ،خانوادگی ،فرهنگیاجتماعی و اقتصادی هستند .مؤلفههای مذکور میتوانند زمینهساز پرورش و تربیت
دینی دانشآموزان باشند .البته معاونین به علت آشنایی به رسالت خود در مدارس ،عوامل آزمایشگاهی بیشتری را نسبت به
سایر عوامل بیان کردند که این نباید باعث احساس عدماهمیت دیگر عوامل شود.
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