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 چکیده
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 مقدمه

و   3ساچمن از نقل به .است  جهان در انسانهای نیازترین از مهم یاهر جامعه یهاارزش ۀسرچشم و منبعشناختن 

 (.1992، 5رابرت) باشدمیجوامع مطرح  و هادوران تمام در نیاز ( این1998)4ماتیوز

 به توانیم هیروح تفاوتم ابعاد میان از .است  یضرور و الزم آموزان دان ۀروحی تفاوتم ابعاد به توجه آموزشی نظام  یک در 

 کامالًمذکور  بعادا از یک هر ۀحیط و وضعیت  (.1396مصباحی، نمود ) اشاره... و دینی ،یاقتصاد ،یفرهنگ سیاسی، ۀروحی

 با گستردگی، و وسعت  بر هعالو این بُعد باشد.صادق نمی مذهبی ۀروحی مورد در این روشنی اما باشد؛می گویا و روشن

اعتقادات  عبارت است از یاهر جامعه یهاارزش ۀسرچشم و منبع درواقع .است  روروبه یزیاد موافق و مخالف نظرات

  ترین از مهم از آن یپیرو و مذهبی ۀروحی داشتن شود کهمیصورت مشخص . بدینجامعه آن ۀدربرگیرند مذهبی و یدین

 (.1: 1393)نصرتی،  است  جهان در انسان هاینیاز

-فرهنگی عوامل خانوادگی، عوامل گاهی،شآموز عوامل از اندعبارت آموزاندانشمذهبی  ۀروحی تقویت  در مؤثر عوامل

 معلمان ، آموزاندانش، یرهبر و مدیریت ، آموزشی مواد و محتوا متشکل از آموزشگاهی عوامل .اقتصادی عوامل و جتماعیا

 و  خانواده عاطفی ،خانواده ارتباطی، خانواده آموزشی یالگو 4 متشکل از خانوادگی عوامل. باشدمی آموزشی یهاروشو 

 و  هامشارکت  ،فرهنگی هاینهاده، اجتماعی ومقرراتقوانین متشکل از اجتماعیفرهنگی عوامل باشد.می خانواده یفکر

 2 متشکل از یاقتصاد عواملباشد. درنهایت  می  جمعی یهارسانه و  اجتماعی ورسومآداب ،عادات ،هاارزش ،اجتماعی روابط

 (.48-47: 1393)نصرتی،  باشدیم یاقتصاد مفرط یغنا و یاقتصاد فقر ۀمقول

 را انسانی یهاارزش دیگر که دنشو یم محسوب مسلم ارزش یک عنوانبه جوامع در بیشتر مذهبی و باورهای دینی ۀروحی

؛ ساخت  خواهند را بزرگ ۀجامع یک از کوچک ۀخانواد یک  آینده، در آموزاندانش هرکدام طرفی از .دهندیم قرار ریأثتتحت 

 یبعد نسل فرزندان یخداجو و ک پا فطرت شکوفایی و رشد سازنهیزم هایک از آنره دینی باور و روان سالمت  لذا

. میزان پیروی از مذهب و نگرش به مذهب  عبارت است از مذهبی ۀروحیبه عبارت بهتر  (.6: 1393نصرتی، ) هدشدخوا

 نظر در ی چندبعدۀ پدید یک عنوانبه  را مذهب  از پیروی یا مذهبی گرایش معموالً مذهب  شناسیروان در پژوهشگران

 گوناگون ابعاد و هاجنبه تمام در هک  است  یقتیحق مذهب  هستند. مرتبط آن با مشخصی اجتماعی_روانی عوامل که رندیگ یم

جمالی و است ) بشر یزندگ  حتاجیما جزء فرهنگ و علم مانند . درواقع مذهب دارد یتوجهقابل و یجد حضور انسان یزندگ 

 (.174: 1391عباسی، 

 یریگشکل زیرا ؛است  جهان وپرورشآموزش یهانظام م تما در لیتحص ۀدور نیترمهم ابتدایی ۀدورکه باید در نظر داشت 

 نقش . همچنین(111: 1390محمد زاده،  و )ساعی گیردصورت می شتریب دوره این در فرد جانبههمه رشد و ت یشخص

 و آموزانشدان پرورشی و تربیتی ۀزمین در مطلوب نتایج به دستیابی و اهداف پیشبرد در پرورشی معاونین مهم و یلیدک 
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بر نقش حساس و حیاتی مربیان و معاونین عالوه(. 6: 1395نجم آرا، )باشدمی ایشدههپذیرفت و روشن یامسئلهمدارس، 

دارند.  آموزان  دانش  ءجریان تکامل و ارتقا  ۀسزایی جهت هدایت و اداراین خادمان سهم به  ،وپرورشآموزش پرورشی در نظام  

پرورش استعدادها و اخالقیات نسل آینده و توالی فرهنگ جامعه پیوسته در تالش  ،در ساختن فرهنگ و شخصیت  هاآن

 .(278: 1362)قائمی، باشدیم

 ،صبر ،ینیسنگ ،وقار به یمذهب یروین و عشق که است  معتقد ،شودشمرده می معاصر یشناسروان پدر هک  6ویلیام جیمز

 یزندگ  و ارک  در یروزافزون یروین توان واردکردن یمذهب احساسات .شودیم منجر فرد درنان یاطم و اعتقاد ،ییباکیش

آموزان،  مذهبی دانش یهاآموزشو نقش مربیان پرورشی در  مذکور مطالب  با توجه به لذا؛ (1396مصباحی، ) دارند  یشخص

نظر معاونان  ازرا ابتدایی  ۀآموزان دورمذهبی در دانش ۀروحی یریگ شکل برعوامل مؤثر حاضر در نظر دارد تا  پژوهش

منظور در مصاحبه از معاونان پرورشی که در مدرسه بیشترین وظایف تربیتی را بر عهده بدین  .پرورشی مورد بررسی قرار دهد

مذهبی  ۀروحی یریگ شکل بر که عوامل مؤثر پژوهش حاضر این است اصلی  سؤال ؛ لذاشودیمدارند، این موضوع بررسی 

 نظر معاونان پرورشی چیست؟ ابتدایی از ۀآموزان دوردر دانش

 

 شناسی روش

بلکه باعث  ؛شودینم به کشف دانش جدیدیکه منجر  صورتاست. بدین کاربردیصورت بهاین پژوهش از نظر هدف 

روش تحقیق   ،یشیرآزمایغبر متغیرهای تحقیق    پژوهشگراز نظر کنترل    .(1396محمد پور،  شود )می  تقویت یک دانش جدید

فرض  ۀبر پای افراد که جهت است بدین 7یشناخت داریپددلیل گزینش روش  و از نوع پدیدار شناختی بود. کیفیصورت به

به عبارت دیگر  .خود هستند سازی شدۀشخصی منطقی، بهترین مرجع برای توصیف موقعیت، احساس و تجربه با واژگان

از میان تجربیات زیست افراد   اصلی پژوهش  سؤالبه دنبال کشف آن بودند، جستجوی پاسخ    پژوهشگرانبراساس اهدافی که  

عابدی، د )نشو یماطالعات در این پژوهش از طریق تحقیق فنومنولوژیک فراهم    نیتریغنموردمصاحبه صورت گرفت؛ چراکه  

 نحوۀ بروز گرفتن نظر در با هاآن فیتوص وهرنوع  از هاده یپد ۀمطالع از است  عبارت یلغو  نظر از یدارشناسیپد(. 1388

 ی زندگ  جهان ای ست یز ۀتجرب ۀمطالع اساساً یدارشناسیپد یارزش ا قضاوتی لیتأو ،یگذارارزش هرگونه از قبل .هاآن  یتجل

 از یجدا یزیچ هک  یتیواقع ای جهان نه توجه دارد؛ شودیم ستهیز فرد یک ۀلیوسبه هک  چنان جهان به یدارشناسیپد است.

(.57: 1391، و همکاران امامی سیگارودی) باشد انسان

 
6 William James 
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بنا به گزارش  هاتعداد آن ارومیه بود کهشهر حاضر شامل تمامی معاونان پرورشی مدارس ابتدایی  پژوهشآماری  ۀجامع

زن و مرد   صورتبه  هاآن تفکیک  .  (98-97ارومیه، سال تحصیلی    وپرورشآموزشباشد )یمنفر  234  وپرورشآموزشسازمان  

 باشد.مشاهده می( قابل1شماره )در جدول  وپرورشآموزش ۀو ناحی

 

 آماری  ۀتفکیک جامع :1جدول  

 2 ه یناح  1ناحیه  ناحیه جنسیت

 72 44 مرد 

 75 53 زن
 

 یریگنمونهکار  ،افت یدست  8هادادهبه غنای  پژوهشگرکه  یامرحلهدر هر . آماری به روش اشباع انتخاب شد ۀحجم نمون

دیگر با مصاحبه  کهیهنگام، هاآن لیوتحلهیتجزو  کنندگانمشارکت پس از چند مصاحبه با . به عبارت بهتر متوقف شد

 .شودمیحاصل  هادادهد، اشباع نپیشین باش یهادادهتکرار  شامل شدهیگردآور یهادادهو  دیاطالعات جدیدی به دست نیا

که   د یآیمبه دست    یهنگامدر تحقیق کیفی    هادادهکفایت حجم نمونه است. اشباع    ۀنشان  هادادهاشباع   9کیفی  یهاپژوهش در  

از موقعیت  آمدهدست بهدر تحقیقات کیفی تمرکز بیشتر بر اطالعات  درواقعنیاید.  به دست  یاتازهتکراری شده و کد  هاداده

 (.1391، و همکاران رنجبرنمونه ) ۀاندازنه  ؛یا واقعه است 

سال  40معاونینی که دارای حداقل  ،با مراجعه به مدارس پژوهشگر .به روش هدفمند بودپژوهش حاضر  یریگ نمونهروش  

 .را برای امر تحقیق انتخاب کرد دبودن ت معاونۀ کار سال سابق 10 و مدرک لیسانس ،سن

اطالعات و  یگردآور و برای از روش میدانی هادادهآوری برای گردبرای  باشد.میکاربردی  یهاقیتحقاین تحقیق از نوع 

 افتهیساختارنیمه  ۀاز مصاحب  هاداده  یآورجمعبرای  همچنین  شد.    گرفتهبهره  یاکتابخانهاز روش    پژوهشمبانی نظری و تجربی  

جهت و ارائه اطمینان کامل  پژوهشبیان اهداف  ،که پس از ارائه توضیحات الزم برای افراد صورتنیبد ؛استفاده شد

 توافقی مشخص گردید. صورتبهنام، زمان انجام مصاحبه با هر فرد شونده مانند اطالعاتی شخصی مصاحبهماندن محفوظ

 یهاهدفدست یافتن به    عبارت بهتر جهت باز استفاده شد. به    یهاپرسشساختارمند و  نیمه  ۀاز مصاحب  هادادهبرای گردآوری  

 گشت. آماری استفاده یهانمونهو عمیق با  افتهیساختارکیفی نیمه یهامصاحبهاز  پژوهش

نظرات تکمیلی   ،هامصاحبه  تعدادی ازاز روش مصاحبه و در صورت لزوم تکرار    آمدهدست به  یهاافتهیدقت و روایی    منظوربه

درگیری عمیق و تجارب قبلی پژوهشگر با موضوع پژوهش و  ،. میزان ارتباطمورد استفاده قرار گرفتند هاشوندهمصاحبه

کیفی و  یهادادهبودن  معیار موثق  3که  سعی شد    در پژوهش حاضر  داللت کند.  هاداده  ت یبر مقبول  تواندیم  کنندگانمشارکت 

مطالعه تالش   نیدر اپژوهشگر  ند.، قابلیت تصدیق و قابلیت انتقال مورد نظر قرار بگیریر یباورپذیعنی  هاآن لیوتحلهیتجز

 ،موثق نمودن مطالب  جهت برایبدین .اجتناب نماید یریسوگ  هرنوعاز  هادادهبا دقت در فرایند گردآوری  که خواهدکرد

 
8 Data richness 
9 Qualitative 
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پس از   هادادهجهت روایی به همچنین شد. مراجعه  کنندگانشرکت  یهاصحبت مطالب چندین مرتبه به  یبنددسته پس از 

با برداشت پژوهشگر  هاآن مراجعه و موافقت  هانمونه تکتک به  مجدداً، هاآن  یکدگذارو  هاداده انجام مصاحبه و استخراج 

به  هانمونهاز این طریق توافق و تأیید  گرفت. قرار یسازشفافو  بحث  موردو مطالب مبهم احتمالی  شدهیبررس از مطالب 

 آمد. دست 

(  1396، به نقل از محمد پور، 1998، 10و کوربین استراوسمداوم ) یاسهیمقااز روش تحلیل  هاداده لیوتحلهیتجز جهت 

 یهالیفاکه پس از تبدیل محتوای    صورتنیبد.  ردیگ یمصورت    زمانهم  هادادهدر این روش گردآوری و تحلیل    استفاده شد.

در  شوندگانمصاحبهاز سوی  شدهطرح و مباحث اقدام شده  هاآنبه محتوای نوشتاری، به تحلیل محتوای  هامصاحبهصوتی 

باز )که همان  یهاشناسهخط خوانده و بهرا خط هاداده ابتدا درواقع پژوهشگر ند.شد یبندمقولهتحقیق  سؤاالتراستای 

 قرار گرفتند.  مقایسه  مورد    حاصل با کدهای پیشین  یهاشناسه. سپس  نمود  استخراج  ( راهستند  کنندگانمشارکت واژگان خود  

. ندشکل گرفت هاطبقه جیتدربهو  داده که از نظر مفهومی همانند یکدیگر بودند، در یک طبقه جای را ییهاشناسهپژوهشگر 

 طبقه چندیا در برخی موارد یک طبقه به دو یا  شدهادغامنیاز با یکدیگر  در صورت شدند.نیز با یکدیگر مقایسه  هاطبقه

 . ندمحوری پدیدار شد یهاطبقهتفکیک شد یا محل یک شناسه از یک طبقه به طبقه دیگر تغییر پیدا کرد تا درنهایت 

 

 هایافته

تفکیک   مردو    زن  صورتبهآماری    ۀنمون  ؛ لذابودند  انو مرد  متشکل از زنان  شوندهمصاحبهبا توجه به اینکه معاونان پرورشی  

 باشند.مشاهده می( قابل2این اطالعات در جدول شماره ) .شدند

 

 جنسیت  نظر تفکیک افراد مصاحبه شده از: 2  جدول

 درصد فراوانی فراوانی جنسیت

 65 13 زن

 35 7 مرد 

 100 20 کل 

 

درصد  35 ودرصد(  65) خانم شوندهمصاحبهبیشتر افراد  شود که( مشاهده می2) طبق اطالعات جدول شماره

 باشد.مشاهده میقابل آماری برحسب جنسیت  ۀتفکیک فراوانی نمون (1شماره )در  آقایان هستند.  شوندگانمصاحبه

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

 

افراد  ( تفکیک2شماره )در جدول اند، شده انتخابیک و دو شهر ارومیه  ۀبا توجه به اینکه معاونان پرورشی از دو ناحی

 باشد. مشاهده میقابلاز نظر ناحیه  شوندهمصاحبه

 

 از نظر ناحیه شوندهمصاحبه تفکیک افراد  :2جدول  

 درصد فراوانی نمونه 

 45 9 یک ۀناحی

 55 11 دو ۀناحی

 100 20 کل 

 

معاون   9  ،مصاحبه شده  هاآنابتدایی که با    ۀکه از بین معاونان پرورشی دور  دهدیمنشان  (  2اطالعات جدول شماره )بررسی  

 باشد. مشاهده میقابلتفکیک معاونین از نظر ناحیه ( 2شماره )از ناحیه دو هستند. در نمودار  عاونم 11از ناحیه یک و 

 

 
 از نظر ناحیه  شوندهمصاحبه توصیف افراد  :2 نمودار

0

5

10

15

مرد زن

0

5

10

15

ناحیه یک ناحیه دو



 1401(، تابستان 67)مسلسل  3شماره ، 17، دوره یآموزش  تیریمد یهای فصلنامه نوآور

 

87 

تفکیک افراد  (3شماره )در جدول  باشند،میدارای تحصیالت متفاوت  شوندهبا توجه به اینکه معاونان پرورشی مصاحبه

 .باشدمشاهده میقابلاز نظر تحصیالت  شوندهمصاحبه

 

 از نظر تحصیالت  شوندهمصاحبه تفکیک افراد  :3جدول  

 درصد فراوانی نمونه 

 70 14 لیسانس

 30 6 سانسیلفوق

 100 20 کل 

 

 14، مصاحبه شده هاآنابتدایی که با ۀ که از بین معاونان پرورشی دور دهدیمنشان  ( 3شماره )جدول  اطالعاتبررسی 

تفکیک معاونین از نظر  ( 3شماره )هستند. در نمودار  سانسیلفوقمعاون دارای مدرک  6معاون دارای مدرک لیسانس و 

 باشد. مشاهده میقابلتحصیالت 
 

 
 توصیف معاونین پرورشی از نظر تحصیالت  :3نمودار 

 

 شدهنییتعبا توجه به شرایط گزینش نمونه متفاوت )تدریس  ۀدارای سابق شوندهبا توجه به اینکه معاونان پرورشی مصاحبه

 باشد. مشاهده میقابلاز نظر تحصیالت  شوندهمصاحبهتفکیک افراد  (4شماره )، در جدول باشندمیسال(  10بیش از 

 

 خدمت  ۀاز سابق شوندهمصاحبه تفکیک افراد  :4جدول 

 درصد فراوانی نمونه 

10-20 12 60 

 40 8 سال به باال  20

 100 20 کل 
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 قۀمعاون دارای ساب 12 ،ابتدایی ۀدور شوندهمصاحبه که از بین معاونان پرورشی دهدیمنشان  (4)شماره بررسی جدول 

تفکیک معاونین از نظر  ( 4شماره )سال به باال هستند. در نمودار  20خدمت  ۀمعاون دارای سابق 8سال و  20 یال 10خدمت 

 باشد. مشاهده میقابلتحصیالت 

 

 
 خدمت  ۀسابق از نظر توصیف معاونین پرورشی :4نمودار 

 

 شود:پژوهش پرداخته می سؤاالتبه بررسی پاسخ  آمدهدست بهاکنون با توجه به اطالعات 

 نظر معاونان پرورشی چیست؟ ابتدایی ازۀ آموزان دورمذهبی دانش ۀروحی یریگ شکل برعوامل آموزشگاهی مؤثر  (1

 بر مؤثر عوامل آموزشگاهی ،شوندهکه مربیان پرورشی مصاحبهکه از نظر  ندنشان داد پژوهش حاضر اصلی سؤال یهاافتهی

 ۀبرنام اجرای ،معلم راهنمایی از تقلید رراهکاآشنایی با  اند ازعبارتابتدایی  ۀآموزان دورمذهبی در دانش ۀی روحیریگ شکل

مذهبی،  اتمسابق زیارتی، برگزاری تحقیق، اردوهای از فعال، استفاده تدریس یهاروش از کرامت، استفاده درسی، طرح

معاونان پرورشی در پژوهش حاضر به مسائل بسیار  .سخنرانی جهت دینی علمای از ائمه، دعوت زندگی از ییگو داستان

توان میحاصل  نتیجۀدر تبیین  دهند.می خوبی نشانکه اهمیت توجه به مسائل مذهبی در مدارس را به کردنداشارهکاربردی 

محیط مدرسه بیشترین تأثیر ؛ لذا  گذرانندی مدر طول سال تحصیلی در مدرسه  وقت خود را    رتشیبآموزان  دانش  که  مطرح کرد

 در مدرسه بیشتری یریالگوپذخاص خود،  یهایژگ یوابتدایی براساس  ۀدانش آموزان دوردرواقع  .گذاردیم هاآنرا بر 

سه  کشورهاطوری که در برخی از ؛ بهدنابتدایی بسیار مهم باش ۀکه مسائل تربیتی در دور شودیمهمین مسئله باعث . دارند

و با در  موجودفرهنگی  یهاتهاجمپردازند. در کشور ما نیز با توجه به میبه آموزش مسائل اخالقی  تنها را سال اول ابتدایی

بسیار اهمیت دارد. معاونان   هاآنمذهبی    ۀاسالمی، ارتقای روحیۀ  آموزان در حفظ جامعمذهبی دانش  ۀاهمیت روحی  نظر گرفتن

باید  داشته کهبسیار مهمی در این زمینه بر عهده  ۀآموزان در مدارس حضور دارند، وظیفنشپرورشی که با هدف تربیت دا

  صورت گیرد.الزم در این زمینه  یهایزیربرنامه
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 نظر معاونان پرورشی چیست؟ ابتدایی از ۀآموزان دورمذهبی در دانش ۀروحی یریگ شکل برعوامل خانوادگی مؤثر  (2

ی ریگشکلبر  مؤثر شونده، عوامل خانوادگیمربیان پرورشی مصاحبهکه از نظر  ندنشان داد پژوهشدوم  سؤال یهاافتهی

 دینی اطالعات والدین، میزان والدین، کنترل بودن آشنایی با الگو  اند ازعبارتابتدایی  ۀآموزان دورمذهبی در دانش ۀروحی

خانواده  توان مطرح کرد کهمیحاصل نتیجۀ  در تبیین .فرزندان و نیوالد بین صمیمی والدین، روابط تحصیالت والدین، نوع

الگوی   عنوانبهبلکه پدر و مادر را    ؛شوندیمتوسط پدر و مادر تربیت    تنهافرزندان نه  .عنصر در تربیت فرزندان است   نیترمهم

رغم آموزش دینی در مدارس، علی  که شودیمهمین امر باعث    .کنندیمرا منعکس    هاآنخود در نظر گرفته و تمامی کارهای  

که دارای مشکالت اخالقی هستند یا  ییهاخانوادهدرواقع . شوددیده  آموزان با الگوی دینیدانشدر رفتارهای  ییهاتفاوت

مذهبی در  ۀروحی یریگ شکل جهت که  رسدیمبه نظر  .کنندینمکودکان معتقدی تربیت  معموالًاعتقادات ضعیفی دارند، 

 اطالعات مذهبی بیشتری پیدا کنند. ییهابرنامهالزم است که والدین طی  ،آموزاندانش

 نظر معاونان پرورشی چیست؟  ابتدایی از  ۀآموزان دورمذهبی در دانش   ۀروحی  یریگ شکل  براجتماعی مؤثر  عوامل فرهنگی (3

ی ریگ شکلبر  مؤثر  اجتماعی  عوامل فرهنگیشونده،  مربیان پرورشی مصاحبهاز نظر  که    ندنشان داد  پژوهشسوم    سؤال  یهاافتهی

تلویزیون،  یهابرنامهملی،  صورتبه مذهبی مراسم برگزاری اند ازعبارتابتدایی  ۀآموزان دورمذهبی در دانش لروحی

در هر   توان مطرح کرد کهمی ۀدر تبیین نتیج. مذهبی یهاشینمااینترنتی، نصب پوستر و مبلغان دینی، اجرای  یهارسانه

ریشه در فرهنگ   هابرنامه. این  شوندیممردم با شوق و اشتیاق برگزار    توسط تماموجود دارد که    اجتماعی  یهابرنامهجامعه،  

مختلف   مراسمکه با فرهنگ اسالمی درآمیخته است،    نیزما    ۀجامعدر  .  دهندیمو اصالت آن را نشان    داشتهو هویت هر جامعه  

شعبان، عید مبعث و   ۀقدر، مراسم نیم  یهاشب ده شب ماه محرم، مراسم شوند؛ مانند یممذهبی با حضور همه مردم برگزار 

. در این شوندمی برگزار خودجوش صورتبهمردم  وذوقه و شوقبا حضور گسترد هانمگی آکه ه تفاوتم یهایمولود

در جامعه  موجود اجتماعینظر معاونان پرورشی مدارس ابتدایی شهر ارومیه عوامل فرهنگی شد که از مشخص نیز پژوهش

 آموزان مؤثر باشد.دانش در مذهبی ۀروحی یریگشکلبر  تواندیم

 نظر معاونان پرورشی چیست؟ ابتدایی از ۀآموزان دورمذهبی در دانش ۀروحی یریگ شکل برعوامل اقتصادی مؤثر  (4

ی ریگ شکلبر مؤثر شونده، عوامل اقتصادی مربیان پرورشی مصاحبهاز نظر که  ندنشان داد پژوهش چهارم سؤال یهاافتهی

 ۀدر تبیین نتیج. مالی از منابع مناسب  استفاده و منابع تخصیص اند ازعبارتابتدایی  ۀآموزان دورمذهبی در دانش ۀروحی

فرقی ندارد که منابع مالی از طرف مردم یا  باشد.میمنابع اقتصادی الزم  وجود که برای هر کاری توان مطرح کردمیحاصل 

نیز مشخص شد از  در پژوهش حاضر .خرج شود ییهانهیهزباید کاری  رساندن انجام به برای هرحالبه؛ تأمین شوددولت 

در  آموزان مذهبی در دانش ۀروحی یریگشکلمنابع مالی بیشتری برای  ، بایدارومیهشهر ابتدایی  ۀنظر معاونان پرورشی دور

مذهبی و هماهنگ با  ،اسالمی یاندهیآ آنکهباید برای  . همچنینجامعه هستند سازانندهیآ ،آموزاندانش ؛ زیراگرفته شود نظر

 صورت گیرد. الزم  یهاتالشو  یزیربرنامه ،باشیمانقالب اسالمی داشته یهاآرمان
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 یریگجهینتبحث و 

که از نظر معاونان پرورشی مدارس  مطرح کردتوان طور خالصه میصورت گرفته به یهالیتحلو  هایبررسبا توجه به  

 تدریس  یهاروش از استفادهکرامت،  درسی، طرح ۀبرنام معلم، اجرای معلم، راهنمایی از تقلید راهکارارومیه  شهر ابتدایی

دینی،    نمونه  آموزاندانش  مذهبی، انتخاب  اتمسابق  زیارتی، برگزاری  )تحقیق(، اردوهای  روش تدریس پروژه  از  فعال، استفاده

 دینی اطالعات والدین، میزان والدین، کنترل بودن سخنرانی، الگو  جهت  دینی علمای از ائمه، دعوت زندگی از ییگو داستان

 یهابرنامهملی،  صورتبه مذهبی مراسم فرزندان، برگزاری و نیوالد بین صمیمی والدین، روابط تحصیالت والدین، نوع

 از منابع  مناسب   منابع، استفاده  مذهبی، تخصیص  یهاشینما  دینی، اجرای  پوستر، مبلغان  اینترنتی، نصب   یهارسانهتلویزیون،  

 .باشندیمآموزان مذهبی در دانش ۀروحی یریگ شکل برمالی عوامل مؤثر 

 عوامل از اندعبارت آموزانشدینی دان یباورها تقویت  در مؤثر عوامل که توان مطرح کردمیحاصل  ۀدر تبیین نتیج

عوامل  ها جزءآن . تمام(32: 1393نصرتی، ) یاقتصادعوامل  و اجتماعیفرهنگی عوامل خانوادگی، عوامل آموزشگاهی،

در یک مدرسه  ؛ برای مثالشوند یدهجهت آموزان مذهبی دانش ۀضروری و مهمی هستند که باید در جهت تقویت روحی

 . مدرسه باید با فرهنگ دینی همسو باشد مراسمو  هاجشنهمچنین شود. آموزان آموزش دادهباید فرهنگ اسالمی به دانش

آموزان مجذوب فرهنگ دانش های غیراخالقی در مدرسه،با ترویج فرهنگ غربی و پخش آهنگ انتظار داشت که توانینم

در  ؛ برای مثالکنندینممسائل اخالقی را رعایت بسیاری از  یرانتفاعیغاز مدارس  بخش کثیریامروزه  .شوند اسالمی

-دانش باشد.میکه این یک آفت مهم برای جامعه اسالمی  کنندیمترویج  به اسم جشن مذهبی، فرهنگ غربی را هایمولود

 .شدانقالب اسالمی با خطر مواجه خواهد  ۀآیند  ،اگر با فرهنگ غربی پرورش یابند  ؛ لذاایران را خواهند ساخت   ۀآیند  ،آموزان

  ند معتقدآنان  ند.ان هستوالدین الگوی فرزندباشد. می فرزندانتربیتی  یهاعرصه نیترمهماز طرفی محیط خانه و خانواده از 

آموزان است. همچنین مذهبی دانش  ۀروحی  یریگ شکلاین عامل نیز از عوامل اصلی    . فرزندان معتقدی پرورش دهد  ندنتوایم

 زیرا باشند؛می آموزاندانشمذهبی در  ۀروحی یریگ شکلبر  مؤثراجتماعی و عوامل اقتصادی از دیگر عوامل عوامل فرهنگی

 بار دواریام یانسان صورتبهی نید یهاآموزهبراساس  خودخودبه ،شودیم ت یترب ینید یفضا در آموزدانش یک هک  یهنگام

  در تحقق این امر مهم  توانی نم ،ایجاد فضای دینی تأمین نباشد یهانهیهز. اگر شودینم یسرخوردگ و أسی دچار که دیآیم

 4 یهامؤلفه زیرها همگی آنمشخص شد معاونان پرورشی به عوامل بسیاری اشاره کردند که  پژوهش حاضرموفق بود. در 

پرورش و تربیت  سازنهیزم توانندیممذکور  یهامؤلفه .اجتماعی و اقتصادی هستندعامل آموزشگاهی، خانوادگی، فرهنگی

نسبت به  را عوامل آزمایشگاهی بیشتری ،البته معاونین به علت آشنایی به رسالت خود در مدارس .آموزان باشنددینی دانش

  اهمیت دیگر عوامل شود.احساس عدماین نباید باعث  کهسایر عوامل بیان کردند 
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 فهرست منابع فارسی

 – دیندازی سنجش مقیاس اسالمی. مذهبی یریگ جهت  اساس بس یخودشناس (. پرسشنامه1386) آذربایجانی، مسعود. -

 شده، پرسشنامه وان. نظس تجدید فسم

 دانشگاه و پژوهشکده حوزه قم: اسالم. بر تکیه با مذهبی یریگ جهت  آزمون ساخت  و تهیه (.1392)  مسعود. آذربایجانی، -

 مربیان و مل اولیا انجمن نشر مادران. تهران: و پدران و نوجوانان یهاارزش  نظام تفاوت بررسی (.1382) آصفه. آصفی، -

 قیتحق یشناسروش(. 1391) رهنورد، زهرا و نوری سعید، علی. سیگارودی، عبدالحسین؛ دهقان نیری، ناهید؛امامی  -

 .56-63(، 68)22، نگرجامع ییماما و ی. پرستاریدارشناسیپد :یفکی

میزان هوش هیجانی، باورهای مذهبی و سازگاری اجتماعی در دانش آموزان  (. مقایسه1390) بخشنده، طاهره. -

، دانشگاه آزاد یشناسروانکارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و    نامهانیپا.  رازیشهر شتیزهوش و عادی    یهارستانیدب

 .مرودشت اسالمی واحد 

نور.  امیپ دانشگاه انیدانشجو  در یامک شاد و یمذهب یریگ جهت  رابطه ی(. بررس1391) جمالی، طیبه و عباسی، رضوان. -

 .ینید شهیاند و فرهنگ یالمللنیب کنگره نیمجموعه همایش، اول

 .52-57(. نقش خانواده و مدرسه و سایر نهادهای اجتماعی در تعلیم و تربیت. مجله پیوند، 1386) جهانگرد، یداهلل. -

متوسطه  دوره آموزان دانش دینی هویت  تحکیم و تقویت  بررسی (.1391) داوود، عزیزی و شوقی. زاده، حسین -

 .53-73(، 6)2اسالمی(،  )علوم کالمی یاعتقاد یهاپژوهش مجله ،شهراسالم وپرورشآموزش

 نامهانیپا شیراز،  شهر پرورشی مربیان دید از دینی تربیت  در ینوآور بر مؤثر عوامل بررسی (.1388)  .نجمه نسب، یتقو  -

 اصفهان. دانشگاه ارشد، کارشناسی

 و دینی دبیران از دیدگاه آموزان دانش دینی تربیت  یریپذب یآس آموزشگاهی یهانهیزم (. بررسی1381) سعید. دانشگر، -

 اصفهان. دانشگاه کارشناسی ارشد، نامهانیپا شیراز. شهر متوسطه مقطع پرورشی مربیان و قرآن

 جامع مسجد  کتابخانه :شیراز دستغیب، هاشم  محمد سید تصحیح و تنظیمایمان.  (.1385) .نیعبدالحس سید دستغیب، -

 شیراز. عتیق

 دانشگاه. و حوزه پژوهشکده :قم دینی. تربیت  در معلم نقش(. 1384) .محمد ،یداوود -

 آموزان. فصلنامه دانش در پیشرفت انگیزه با معنوی هوش و مذهبی یهاشیگرا رابطه(. 1395) داوودی، شفیقه. -

 .18-32، 8انسانی،  علوم در جدید تحقیقات

 و یمذهب یریگ جهت  اساس بر یاخالق یرینفوذپذ ینیبشیپ(. 1390) نهیسکرجبی، سوران؛ دیره، عزت و سااللی،  -

.334-322. ینید شهیاند و فرهنگ یالمللنیب کنگره نی. اولیشناختروان یسرسخت



 یاز نظر معاونان پرورش  ییابتدا دورۀ  آموزان در دانش یمذهب یۀروح یریگشکل بر عوامل مؤثر  یبررس

 

92 

اخالقی، هوش معنوی و روحیه  نظر رشدارزیابی اثربخشی مدارس قرآنی دوره ابتدایی از  (.1397) رضایی، نسرین. -

کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  نامهانیپا. ششم شهرستان ارومیه هیدختر پامذهبی در بین دانش آموزان 

 ارومیه.

 علمی. نشر تهران: ثالثی، محسن ترجمه معاصر. دوران در یشناسجامعه (. نظریه1391) جورج. ریتزر، -

 شهر مدارس متوسطه مدیران سازمانی ینوآور و تفکر سبک انواع بین رابطه (. بررسی1386) الرسول. عبد زارعی، -

 شیراز. دانشگاه ارشد، کارشناسی نامهانیپا شیراز.

صادق  امام قم: موسسه معصوم. پیشوایان زندگانی به و نگاهی اسالمی عقاید اصول (.1390) جعفر. ،یتبریز سبحانی -

 ع(.)

 شدن. و سکوالر یدارنید در یشناختجامعه مباحثی .مدرنیت  و دین یهاچالش (.1389) حسین. سید زاده، سراج -

 نو. طرح تهران:

 و یروانکاو روانشناسی، ،یپزشکروان ،یشناختجامعه تربیتی، اصطالحات فرهنگ (.1384) .اکبریعل نژاد، یشعار -

 حقیقت. نشر تهران: فلسفه.

 .ریرکبیام انتشارات تهران: .یرفتار علوم (. فرهنگ1385) .اکبریعل نژاد، یشعار -

 انسانی علوم و فنی پسر و دانشجویان دختر در مذهبی نگرش با اجتماعی عالقه رابطه (. بررسی1392) .نب یز قدمعلی، -

 طباطبایی. عالمه ارشد، دانشگاه کارشناسی نامهانیپاتهران.  یهادانشگاه

 آموزان. تهران: ورای دانش.ریزی تحصیلی ویژه دانش(. برنامه1389) کیانی، اردشیر. -

 بین تحصیلی در پیشرفت  و یشناختروان سالمت  با تحصیلی یکاراهمال  رابطه بررسی (.1393) حاجعلی. عباسی، -

 .ارومیه واحد آزاد اسالمی دانشگاه ارشد، کارشناسی نامهانیپا. ارومیه شهرستان در فرهنگیان دانشگاه دانشجویان

با پیشرفت  یزیربرنامهمذهبی و تمایل به  یریگ جهت  بررسی رابطه میزان اجتماعی شدن،(. 1396) مصباحی، مریم. -

کارشناسی ارشد، دانشگاه   نامهانیپا.  1395-96تحصیلی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی شهرستان ارومیه در سال تحصیلی  

 آزاد اسالمی واحد ارومیه.

 . ترجمه عباس عرب، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.یشناسروان(. قرآن و 1384) نجاتی، عثمان. -

 شهرستان دوره متوسطه دختر آموزان دانش ینید یباورها ت یتقو  بر مؤثر عوامل یی(. شناسا1393) نصرتی، فاطمه. -

دانشگاه  یتیترب علوم و یروانشناس دهککارشناسی ارشد، دانش نامهانیپامشاوران.  و ینید رانیدب دگاهید از آبادنجف

 اصفهان.

 سمت. تهران: ،آزادگان دیجمش ترجمه دین. یشناسجامعه (.1390) .واخ یوآخیم -
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