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مـورد بررسـی و   SPSSv.11.5سط نرم افـزار آوري توها پس از جمعیید گردید. دادهأت85/0
تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
آمـوزان دانـش هـاي والـدین و رشـد باورهـاي دینـی      ـ بین ویژگی1نتایج به شرح زیر بود: 

ت فرهنگــی خــانواده و رشــد اـــ بــین امکانــ2.داري وجــود داردي معنــیي متوســطه رابطــهدوره
هاي دبیـر پـرورش و   ـ بین ویژگی3.ري وجود داردداي معنیرابطهآموزاندانشباورهاي دینی 

ـ بین امکانـات  4.وجود داردريرابطه معنی داآموزاندانشبینش اسالمی و رشد باورهاي دینی 
هـاي تبلیـغ   ـ بـین روش 5ي معنادار وجود دارد.رابطهآموزاندانشو رشد باورهاي دینی مدرسه

ي معنادار وجـود  هطي متوسطه و راهنمایی رابدورهآموزاندانشدر جامعه و رشد باورهاي دینی 
با توجه به نتایج بدست آمده و معناداري رابطـه بـین عوامـل فـوق و رشـد باورهـاي دینـی        دارد.

هـایی جهـت تقویـت    رسد که توجه به ایـن عوامـل و در نظـر گـرفتن برنامـه     شاگردان به نظر می
هـاي تبلیـغ مناسـب در    براي مـدارس و روش عوامل فوق براي جامعه مانند ایجاد امکانات بیشتر

گذار باشد.ها اثررسانه

.تهران2منطقه ،آموزاندانش،مفاهیم و باورهاي دینی،اشاعه:واژگان کلیدي

مقدمه
عنـوان  ه جوانـان توصـیه نمـوده و از آنهـا بـ     را بـه ل تربیتـی ئترین مساترین و بنیادياسالم اساسی

د و سعی دارد بـا تربیـت صـحیح جوانـان، جامعـه را بـه سـوي        کنمهمترین اعضاي جامعه یاد می
ي آل رسول قابل مشـاهده اسـت بـه    حابهص. همین نکته در )1387(رشیدپور، تعالی سوق بخشد

همـواره  کـه دادنـد  یاران پیامبر و ائمه را جوانان تشکیل میترینترین و وفاداراي که اصلیگونه
ه جوانان در سومین مرحلـه تربیـت از نظـر اسـالم بـ     .ودندي جانبازي و دلیري در راه دین بآماده

. لذا بایـد  )1368(سادات، نگرندعنوان مشاور و امین و مسئول امور با شور خاصی به زندگی می
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(صـادقی  ، نسبت به مشکالت جوانان داشت و آنان را در اعتالي جامعه سهیم نمـود دید صمیمی
باورهــاي دینــی را در بــین نوجوانــان آشــکارتر اهمیــت تربیتــی،. همــین امــر)1379اردســتانی، 

سازد. فردي که قرار است مشاور خانواده و جامعه باشد، شخصی که مورد توجه پیـامبر قـرار   می
گرفته است تربیتش جایگاه خاصـی در دیـن و باورهـاي دینـی دارد و بایـد بـه نحـو مطمئنـی از         

اي العـاده بیـت از گسـتردگی فـوق   تربیت اخالقی صحیح برخوردار شود، زیرا در عصر حاضر تر
و ایـن مسـتلزم   تي گسترش روابط اجتمـاعی صـورت پذیرفتـه اسـ    برخوردار است که در سایه
و اشـاعه  هنگـامی کـه سـخن از تربیـت اسـالمی      .)1374(کریمـی،  شناخت کافی از امور اسـت 

نمادهـایی در  ها متوجه نمودهـا و  ذهنآید، غالباًدر آموزش و پرورش به میان میباورهاي دینی 
تواند عالقه و توجه آنان را بـه مراسـم و مناسـک دینـی و     شود که تنها میآموزان میرفتار دانش

هـاي تربیـت دینـی، بـه     نشان دهد.از این رو، شاخص-به معنی خاص آن-آداب و رفتار اخالقی
حجـاب،  میزان پایبندي به حضور در نماز جماعت مدرسه، میزان توجه بـه حفـظ   اموري از قبیل:

هـاي  شود و حداکثر ایـن اسـت کـه شـاخص    میزان التزام به رعایت ظواهر شرعی و...منحصر می
شـود و  اخالقی از قبیل راستگویی، احترام به والدین، امانتداري و...هم به امـور فـوق افـزوده مـی    

چنـین نگـاهی بـه    هـا سـنجیده و ارزیـابی گـردد.    توفیق یا عدم توفیق تربیت دینی، با این شاخص
تربیت دینی، از سویی برخاسته از مبانی معرفت شناختی لیبرالیسم و نگرش غرب جدید بـه نهـاد   
دین در مصداق مسیحیت ممسوخ و منسوخ است که همراه با امواج فرهنـگ و دانـش غـرب بـه     
کشور ما وارد شده و احیانا به عنوان اصول مسلم علمی مقبولیت یافته است و از سـوي دیگـر بـر    

نگ دینی معیوب ناقص، تحریـف شـده و متحیرانـه از اسـالم متکـی اسـت کـه در        معارف و فره
هـاي آن بـاقی   هاي گذشته، در ذهنیت عمومی جامعه ما رسوخ کـرده و هنـوز رسـوب   طول قرن

اي شخصـی و  البته این نگاه به تربیت دینی، میوه تلخ نگرشی است که دین را مقولـه مانده است.
هـاي گونـاگون حیـات    نقش زیر بنایی و جـامع آن را در عرصـه  داند و فرعی در زندگی بشر می
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کند. لذا بین دین و علم، دین و سیاست، دیـن و دنیـا، دیـن و    انسانی و تکاملی نوع بشر انکار می
شمارد.ها را بیگانه و یا حتی متعارض با دین میبیند و هر کدام از این مقولهتعارض میعقل و...

نقش دین در نظام آموزشی است، تا حـدي کـه تربیـت دینـی را در     نتیجه این نگرش، فروکاهی 
اکتفـا  انـد. حتـی  در نظر گرفتـه ردیف و هم عرض تربیت بدنی، تربیت اجتماعی و تربیت علمی

زنگ درس دینی بـراي سـاختن نسـلی معتقـد بـه اصـول       کردن به صرف آموزش مسائل دینی و
در مدرسـه در  شـاگردان لحظه لحظه حضوراسالمی کافی نیست، این اعتقادات وباورها باید در

ه هـا بـ  ود آنها نهادینه شـود. همـه انسـان   جها در وها به آنها آموخته شود، تا این ارزشکنار درس
خصوص در دوران کودکی فطرتا به نیکی و زیبایی تمایـل دارنـد، لـذا بایـد فطـرت پـاك آنهـا        

در ایـن صـورت   ، در آنها اشکار شودهاي ذاتی و طبیعی حوصله جلوهبا ظرافت وشناخته شود و
عبـادت بـه کـودك الزم    ومحبـت ، ایم. لـذا آمـوزش عشـق   به تربیت دینی دست یافتهاست که 

پرورش یابد. پس جهت تربیت دینـی  ها در وجود او هست، باید حفظ گردد ونیست، این ارزش
حرمـت شناسـی، خویشـتن پذیري،ارزششناسی،خصوص باید در مسیر زیباییه کودکان بدر

هاي دینـی و عمـل صـالح    پذیرش مسئولیتدوستی وشناسی، حرمت گذاري، عزت طلبی و نوع
باشد. البته این حرکت بدون بر انگیخـتن احسـاس دینـی و تبلـور نگـرش هـا وتحصـیل تجـارب         

.دهـد کند نتیجه نمیرا با مفاهیم دینی پرهادلنشین دینی میسر نیست. اگر معلم بخواهد ذهن بچه
صدد ایجاد بصیرت دینی باشیم. هدف اصلی در تربیت دینـی بـه   باید درسازي دینی به جاي انبوه

بلکه پیدایش تغییرات اساسی در احساس، ارزش نگـري و ،نیست.خاطر سپاري اصطالحات و ..
نظم جهان خدا ورحمتلطف و،هاپدیدهدیگران،،آموزان در مورد خوددانشتقویت باورهاي

با جهان تنظیم کند. دکتر علی قائمی اولـین راه ورود  ي رفتار خود را با خود وبتواند نحوهتا و...
هـاي تقریـري واالیـی    داند او عمل را بر آمـوزش به تربیت دینی را کسب ایمان وعمل صالح می

هـاي تربیـت اسـت کـه در     تـرین روش نمونه از مهـم عرضه ودارد، لذا روش الگویی ومقدم می
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انـدرکاران  تصحیح و اصالح نگـرش دسـت  تلقی.)1389(اسراري، آن تکیه شده استاسالم بر 
هـاي  اولین گام ضروري براي راه بردن به سوي تربیت دینی مطلوب است و خود به خود، عرصه

هـاي اوقـات   هـاي درسـی تعلیمـات دینـی، برنامـه     اصالح و تقویت تربیت دینی را در حد کتـاب 
سازد و انتظار دارد که در بسـتر نظـام   و از این قبیل، محدود میفراغت، مراسم و مناسک عبادي

اساس نگرش فلسفی غیر دینی، تربیت دینـی  از دین و در ساختار طراحی شده برآموزشی جداي 
بنابراین آموزش و انتقال صحیح مفـاهیم  ). 1383(ذوعلم، آموزان سیر صعودي داشته باشددانش

مباحث مهم در نظـام  و کان و نوجوانان یکی از موضوعات دینی و تعمیق باورهاي دینی در کود
کنـیم، تمـام اعمـال و رفتارهـاي     اي کـه مـا در آن زنـدگی مـی    آموزش و پرورش است. جامعـه 

هاي آموزش دهنـده  اش متأثر از دین اسالم است. به همین دلیل تمام دستگاهاجتماعی و فرهنگی
ریـزي کننـد، در   ي زیربنـایی اسـالم برنامـه   باید تالش خود را در جهت همسو نمـودن بـا فلسـفه   

صورتی که کوتاهی در انتقال مفاهیم و باورهـاي دینـی بـه نسـل کودکـان و نوجوانـان صـورت        
گیرد و تنها به آموزش صرف در مدارس بسنده شود در آینـده جوانـان متعهـد و مـذهبی کمتـر      

خـواهیم داشـت.   اي بدون تعصب و بینش صحیح نسـبت بـه فرهنـگ اسـالمی    شده و نسل آینده
ي قـرآن  ي شـریفه همواره از خداوند باري تعالی مسألت داریم که ما را مصداق واقعی ایـن آیـه  

(سـرمدي،  )40ي ابـراهیم آیـه   (سـوره » رب اجعلنی مقیم الصلوه و من ذریتـی «مجید قرار بدهد. 
ردان، ثر در اشـاعه مفـاهیم و باورهـاي دینـی شـاگ     ؤمتاسفانه علی رغم اهمیت عوامـل مـ  ).1390

هـا اسـتناد   هاي چندانی نیز در این خصوص انجام نگرفته است که بتوان بدانتحقیقات و پژوهش
کشور ما یک کشور اسالمی با باورها و اعتقادات مذهبی است که انتقال د کرد و منابع قابل استنا

ل اشـاعه  این باورهاي دینی در پرورش آینده سازان جامعه ما نقش بسزایی دارد. لذا بررسی عوام
تدین ارزشـمند و کمـک کننـده    آموزان قادر است که در تربیت نسلی مدر باورهاي دینی دانش

باشد.
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هاي پژوهشفرضیه
آمـوزان  هاي والدین و رشد باورهاي دینـی دانـش  بین ویژگی-1: عبارتند ازي پژوهشهافرضیه
ی خــانواده و رشــد ت فرهنگــابــین امکانــ-2. داري وجــود داردي معنــیي متوســطه رابطــهدوره

هاي دبیـر پـرورش و   بین ویژگی-3.داري وجود داردي معنیآموزان رابطهباورهاي دینی دانش
بین امکانـات  -4وجود دارد.ريداآموزان رابطه معنیبینش اسالمی و رشد باورهاي دینی دانش

يداریطـه معنـ  ي متوسطه و راهنمـایی راب آموزان دورها و رشد باورهاي دینی دانشهآموزشگاه
متوسطه يآموزان دورهدانشتبلیغ در جامعه و رشد باورهاي دینیهايبین روش-5.وجود دارد

.ي معنادار وجود داردنمایی رابطهو راه

روش تحقیق
از هـدف،  اسـت و از نظـر  انجام گرفته توصیفی پیمایشی کمی و به روش پژوهش حاضر از نوع 

ي آمـاري ایـن تحقیـق عبـارت اسـت از      . جامعـه گرددمیمحسوب کاربردي هاي جمله پژوهش
که در سـال تهران 2ي راهنمایی منطقه ي متوسطه و دورهپسر و دختر دورهآموزاندانشي کلیه

حجـم  ابتـدا  .اندمشغول به تحصیل بودهطبق آمار رسمی آموزش و پرورش 1389-90تحصیلی 
نفـر تعیـین گردیـد سـپس بـا روش      384براساس جدول مورگان بـه تعـداد  ي این پژوهشنمونه
از تهـران  2ي از آنجایی که منطقهها انتخاب شدند. نمونهکشی)گیري تصادفی ساده (قرعهنمونه

اي برخوردار است در انتخاب افراد نمونه سعی شد که به گونـه خاصی بافت فرهنگی و اجتماعی 
ایـن  در گیـري  ابـزار انـدازه  .اشـد ف جامعـه فـوق الـذکر ب   ي انتخاب شده معرّعمل شود تا نمونه

طـرح روایـی میـزان سـنجش بـراي گزینـه بـود کـه    32ساخته حاوي محقق اي پرسشنامهتحقیق 
نظـر در میـان  و صـاحب نفـر از اسـاتید و افـراد مطلـع    با سهدر پرسشنامهشدهمطرحهايپرسش
هـاي ، پرسشـنامه نمونـه در پرسشـنامه تـی ، و ایجاد تغییراآناننظراتبندياز جمعو پسگذاشته

از و پـس گیـري انـدازه اعتمـاد ابـزار  قابلیـت تعیـین برايهمچنیناجرا درآمد.و بهتنظیمنهایی
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بـا اسـتفاده از   کرانبـاخ آلفـاي ضـریب ،پرسشـنامه گیـري ابـزار انـدازه  از رواییاطمینانحصول
کرانبـاخ آلفـاي از طریـق تحقیـق االتؤسـ ایـائی پاز اینکهسد و پشاستخراج SPSSافزار نرم

)86/0=اجرا درآمد. و بهآمادهنهاییشد پرسشنامه)حاصل
هـا  پاسـخ . گردیـد ياطالعـات جمـع آور  ،آمـوزان دانـش پرسشنامه توسـط  تکمیلپس از 

کـم  ،)3متوسـط ( ،)4زیـاد ( ،)5زیـاد( خیلیشد: گذاري به روش زیر نمرهتوسط مقیاس لیکرت 
اطالعـات اسـتخراج   SPSS V.11.5پس از نمره گذاري با استفاده از برنامه . )1خیلی کم(،)2(

.شدو به صورت جداول جمع آوري 

هاي تحقیقیافته
ي متوسـطه  آمـوزان دوره هـاي والـدین و رشـد باورهـاي دینـی دانـش      : بـین ویژگـی  یکفرضیه
.داري وجود داردي معنیرابطه

آمـوزان  هاي والدین و رشد باورهاي دینـی دانـش  این تحقیق رابطه بین ویژگییکفرضیه 
نماید. جهت انجام مطالعه و مقایسـه یـاد شـده از آزمـون     ي متوسطه را بررسی و مقایسه میدوره

ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.  
طـوري ه ، بـ ستمده اآ1جدول درنتایج بدست آمده از اجراي آزمون همبستگی پیرسون 

دهـد میـزان ضـریب همبسـتگی بـین دو متغیـر       هاي مندرج در جدول یاد شده نشـان مـی  که داده
اسـت و سـطح   r=394/0آموزان رقمی معادل بـا  هاي والدین و رشد باورهاي دینی دانشویژگی

ه از باشد. لذا با توجه به اینکه مقدار سطح اعتبـار بدسـت آمـد   میp=001/0اعتبار حاصله برابر با 
ییـد  أتوان نتیجه گرفت که فـرض اصـلی فرضـیه یـک ت    باشد لذا میمیکوچکتر α=05/0مقدار 

.شودمی
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هاي اطالعات توصیفی آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه ویژگی.1جدول 
آموزاندانشوالدین و رشد باورهاي دینی 

ارسطح اعتبضریب همبستگیانحراف استانداردمیانگینشرح متغیر
9/330/4ویژگی والدین

394/0001/0
10/369/5باورهاي دینی

ي آمـوزان رابطـه  ت فرهنگـی خـانواده و رشـد باورهـاي دینـی دانـش      ابین امکان:دوفرضیه 
داري وجود دارد.معنی

آمـوزان  ت فرهنگی خانواده و رشد باورهاي دینـی دانـش  ااین تحقیق رابطه امکاندوفرضیه 
نماید. جهت انجام مطالعه و مقایسه یاد شده از آزمون ضـریب همبسـتگی   سه میرا بررسی و مقای

، مده استآ2جدول دریاد شدهآمده از اجراي آزمون پیرسون استفاده شده است. نتایج بدست
دهد میـزان ضـریب همبسـتگی بـین دو     هاي مندرج در جدول یاد شده نشان میکه دادهطوريه ب

اسـت  r=./11آموزان رقمی معادل با واده و رشد باورهاي دینی دانشت فرهنگی خانامتغیر امکان
به اینکه مقدار سـطح اعتبـار بدسـت    باشد. لذا با توجه میp=. /029و سطح اعتبار حاصله برابر با 

دو توان نتیجه گرفـت کـه فـرض اصـلی فرضـیه      باشد لذا میمیکوچکتر α=0/.5آمده از مقدار 
.شودیید میأت

عات توصیفی آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه اطال. 2جدول 
آموزاندانشت فرهنگی خانواده و رشد باورهاي دینی اامکان

سطح اعتبارضریب همبستگیانحراف استانداردمیانگینشرح متغیر
5/120/3ت فرهنگی خانوادهاامکان

111/0029/0
10/369/5باورهاي دینی

ــین ویژگــی: ســهفرضــیه  ــی   هــاب ــنش اســالمی و رشــد باورهــاي دین ــرورش و بی ــر پ ي دبی
.وجود داردداريآموزان رابطه معنی دانش
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هـاي دبیـر پـرورش و بیـنش     این تحقیق در خصوص رابطه بـین ویژگـی  سه موضوع فرضیه 
نماید. جهت انجـام مطالعـه و   آموزان را بررسی و مقایسه میاسالمی و رشد باورهاي دینی دانش

از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده اسـت. نتـایج بدسـت آمـده از     مقایسه یاد شده 
هـاي منـدرج در   که داده، بطوريآورده شده است3جدول دراجراي آزمون همبستگی پیرسون 

هـاي دبیـر پـرورش و    دهد میزان ضریب همبستگی بین دو متغیر ویژگیجدول یاد شده نشان می
است و سـطح اعتبـار   r=536/0آموزان رقمی معادل با نشبینش اسالمی و رشد باورهاي دینی دا

باشد. لذا با توجه به اینکه مقدار سطح اعتبار بدست آمـده از مقـدار   میp=001/0حاصله برابر با
5./0=αشودیید میأتسهتوان نتیجه گرفت که فرض اصلی فرضیه باشد میمیکوچکتر.

هاي دبیر پرورش ون مربوط به رابطه ویژگیاطالعات توصیفی آزمون همبستگی پیرس.3جدول 
آموزاندانشو بینش اسالمی و رشد باورهاي دینی 

سطح اعتبارضریب همبستگیانحراف استانداردمیانگینشرح متغیر
2/224/5هاي دبیرویژگی

536/0001/0
10/369/5باورهاي دینی

ي آمـوزان دوره اورهاي دینی دانشو رشد ب(مدرسه): بین امکانات آموزشگاهچهارفرضیه 
.ي معنادار وجود داردنمایی رابطهمتوسطه و راه

ایـن تحقیـق در خصـوص رابطـه بـین امکانـات آموزشـگاه و رشـد         چهـار موضوع فرضـیه  
نماید. جهت انجام مطالعه و مقایسه یـاد شـده   را بررسی و مقایسه میآموزاندانشباورهاي دینی 

سون استفاده شده اسـت. نتـایج بدسـت آمـده از اجـراي آزمـون       از آزمون ضریب همبستگی پیر
هـاي منـدرج در جـدول یـاد     که دادهطوريه ، بآورده شده است4جدول درهمبستگی پیرسون 

دهد میزان ضریب همبستگی بین دو متغیـر امکانـات آموزشـگاه و رشـد باورهـاي      شده نشان می
p=001/0اسـت و سـطح اعتبـار حاصـله برابـر بـا       r=536/0رقمـی معـادل بـا    آموزاندانشدینی 
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کـوچکتر  α=05/0باشد. لذا با توجـه بـه اینکـه مقـدار سـطح اعتبـار بدسـت آمـده از مقـدار          می
.شودیید میأتچهارتوان نتیجه گرفت که فرض اصلی فرضیه ی، مباشدمی

وزشگاه ما اطالعات توصیفی آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه امکانات آم.4جدول 
آموزاندانشو رشد باورهاي دینی 

سطح اعتبارضریب همبستگیانحراف استانداردمیانگینشرح متغیر
1/79/2536/0001/0امکانات آموزشگاه 10/369/5باورهاي دینی

ي دورهآمـوزان دانـش هاي تبلیـغ در جامعـه و رشـد باورهـاي دینـی      : بین روشپنجفرضیه 
.ي معنادار وجود داردایی رابطهنممتوسطه و راه

هاي تبلیـغ در جامعـه و رشـد    این پژوهش در خصوص رابطه بین روشپنجموضوع فرضیه 
از آزمون تحلیل واریـانس اسـتفاده   5باشد، جهت بررسی فرضیه میآموزاندانشباورهاي دینی 

دهـد،  ان مـی که اطالعات بدست آمده از اجراي آزمون تحلیل واریانس نشـ طوريه شده است. ب
) کـوچکتر اسـت   =05/0αسطح اعتبار حاصله از حداکثر مقدار قابل قبول بـراي تأییـد فرضـیه (   

شـود و بـه دیگـر سـخن بـین      تأییـد مـی  5توان نتیجه گرفت که فرضـیه  ) لذا می05/0<037/0(
رابطه وجود دارد. آموزاندانشهاي تبلیغ در جامعه و رشد باورهاي دینی روش

هاي تبلیغ ات توصیفی آزمون تحلیل واریانس رابطه بین روشاطالع.5جدول 
آموزاندانشدر جامعه و رشد باورهاي دینی 

سطح اعتبارfمقدار میانگین مجذوراتمجموع مجذوراتمنبع تغییرات
8/6677/66بین گروهی

9/1037/0 4/122631/34درون گروهی
3/12931کل
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.دختر و پسر باورهاي دینی تفاوت وجود داردآموزاندانشیش بین میزان گرا: 6فرضیه 
اورهـاي دینـی را در دو   ه بدختـر و پسـر بـ   آمـوزان دانشاین پژوهش گرایش ششفرضیه 

مورد بررسی و مقایسه قرار داده است. آزمـون مـورد اسـتفاده در ایـن     پسر و دختر گروه از افراد 
هاي مندرج در جدول که دادهطوريه باشد. بمیفرضیه از نوع آزمون تی تست دو گروه مستقل 

شش بـه دهد مقدار ضریب تی حاصل شده و سطح اعتبار بدست آمده براي فرضیه زیر نشان می
است و با توجه بـه اینکـه مقـدار بدسـت آمـده بـراي سـطح        P=710/0و t=./372ترتیب برابر با 

تـوان  باشـد. لـذا مـی   ) بزرگتـر مـی  α=05/0اعتبار از حداکثر مقدار قابل قبول براي تأیید فرضیه (
پسر و دختـر تفـاوت   آموزاندانشباورهاي دینی و بین گرایششش رد که فرضیه تنتیجه گرف

وجود ندارد.
در خصوص تفاوت بین گرایش t testاطالعات مربوط به آزمون .6جدول 

دختر و پسرآموزاندانشباورهاي دینی 
سطح اعتبارTمقدار نداردانحراف استامیانگینهاشرح گروه

3/360/6پسر
372/710/

1/366/5دختر

گیريبحث و نتیجه
هـاي تبلیـغ در جامعـه و رشـد     بـین روش در یکی از نتایج حاصل شده به این نتیجه رسـیدیم کـه   

در راسـتاي  .ي معنادار وجود داردنمایی رابطهي متوسطه و راهدورهآموزاندانشباورهاي دینی 
بـر رفتـار   تلویزیـون تربیتـی هـاي برنامـه تـأثیر تماشـاي  «بـا عنـوان  کـه در تحقیقیه یاد شده نتیج

، هدف از انجـام پـژوهش یـاد شـده تعیـین      گرفتهانجام»کلیبرمتوسطۀدختر مقطعآموزاندانش
هـاي هفرضـی از جملـه .باشدمیآموزاندانشهاي آموزنده در نگرش و رفتار ثیر و نقش سریالأت

در رونـد  مثبتـی نقـش تلویزیـون آموزنـدة هـاي  هـا و سـریال  آیا فیلم«بود کهاینایشانتحقیقی
% از 89، ایشـان میـدانی از تحقیقـات آمـده بدسـت نتـایج و بر طبق»دارد؟آموزاندانشزندگی
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روزمـرة در زنـدگی مثبتـی قـش نآموزنـده هايها و سریالفیلماند کهداشتهاذعانآموزاندانش
در یکی دیگر از نتایج بدسـت آمـده بـه ایـن     ).1377، الهیفرجونمایند (محجوبیایفا میایشان

متوسـطه  يدورهآمـوزان دانـش هاي والدین و رشد باورهاي دینـی  بین ویژگینتیجه رسیدیم که 
بررسـی «بـا عنـوان  کـه دیگـري در تحقیـق ید نتیجـه فـوق   أیدر ت.داري وجود داردي معنیرابطه

در شهرسـتان حجـاب بـه گرایشدر مورد عللمتوسطهدختر مقطعآموزانو دانشءاولیانظرات
ثر بـر گـرایش بـه    ؤعوامـل مـ  کی از اهداف پژوهش یادشـده تعیـین   ، یاستآمدهعمله ب»شبستر

پژوهش پیش بینـی شـده بـود    اي درهبا توجه به هدف یاد شده فرضی.استآموزاندانشحجاب 
، خانواده در گرایش به حجاب مؤثر است آموزاندانشچنین است آیا از دیدگاه آن اینکه متن
خیلـی «در حد حجاببهرا درگرایشخانواده، آموزشآموزان% درصد از دانش52/70به زعم 

بزرگتـر، در  ادر و خـواهران مـ را از سـوي حجـاب حفظآموزان% دانش60دانند.مؤثر می» زیاد
، ایشـان سـوم فرضـیۀ بنـا بـه  داننـد و همچنـین  خـود مـؤثر مـی   حجـاب زیاد در حفـظ  حد خیلی

را در شـرعی از وظـایف و اطـالع ، شـناخت آموزانو دانشدبیراناکثریتکهشدهگیرينتیجه
همچنـین در  ).77، (اسـکندري دانـ زیـاد مـؤثر دانسـته   ، در حـد خیلـی  حجـاب بـا رعایـت  رابطه

در آنمطلـوب هـاي روشو ارائـۀ و نوجوانـان کودکاندینیرهبري«پژوهشی که تحت عنوان 
آیا طرز فکر و اعتقـادات -1: است. اهداف این پژوهش بدین شرح استآمدهعمله ب»مدارس
و کودکـان دینـی آیـا در تربیـت  -2. مـؤثر اسـت  ، و نوجوانانکودکاندینییتدر تربخانواده

دینـی در تربیـت در خـانواده مـذهبی اعمـال انجـام ثیرأتعیین تـ -3.مؤثر است، جامعهنوجوانان
در تربیـت خـانواده طـرز فکـر و اعتقـادات   -1:اسـت توجـه قابلنتایجاینو نوجوانانکودکان

اعتقـاد،  بیموحد و والدینمعتقد، فرزندانی. والدین است، بسیار مؤثر و نوجوانانکودکاندینی
در -2وجـود دارد. مـوارد، اسـتثناء هـم   گونـه در ایـن البتهکهخواهند داشتاعتقادبیفرزندانی

اعتقـادي زیربنـاي . چـرا کـه  اسـت مؤثرتر از جامعـه ،، خانوادهو نوجوانانکودکاندینیتربیت
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تـا  در خـانواده مذهبیاعمالانجام-3شود.میریزيپیدر خانوادهخردسالیاوایلاز همانآنان
، قرائـت نظیـر نمـاز، روزه  . اعمـالی مـؤثر اسـت  و نوجوانـان کودکاندینیدر تربیتحد زیادي

ایشـان کنـد. نـد مـی  عالقماعمال گونهاینبهرا نسبتگیرد، آنانانجامبا مداومتو ... کهقرآن
علـت ه بـ انـد کـه  کـرده ، معرفـی در مدارسدینیرا در مورد تربیتمتعدديمطلوبهايروش

).77، هزادگردد (زارعینظر میصرف، از ذکر آنانبودنطوالنی
و نوجواناندر بیندینیتربیتهايروشبررسی«در مورد کهدیگريدر تحقیقهمچنین 

ثیر رفتـار  أتـ ، گرفتـه انجام» اسکودر تبریز و شهرستانمناسبعملیالگوهايپسر و ارائۀنانجوا
ید شده است. در فرضیه شش این تحقیق به ایـن نتیجـه   یتاآموزاندانشوالدین در باورهاي دینی 

ه دختر و پسـر تفـاوت وجـود نـدارد بـرخالف نتیجـ      آموزاندانشرسیدیم که بین باورهاي دینی 
و نوجوانـان بـین مذهبیهايارزشبهگرایشايمقایسهبررسی«بنامکهدیگريدر تحقیقفوق 

تحقیق تعیـین تفـاوت  این . هدف استگرفتهدختر و پسر انجامآموزاندانشکه در بین »جوانان
بـه نظـر گـرایش  از-1:آن بشـرح زیـر اسـت   نتـایج بـوده و  در دختـر و پسـر  مذهبیهايارزش
نوجوانـان -2دار وجود دارد. معنیدختر و پسر تفاوتو جواناننوجوانانبینمذهبیهايارزش

داريمعنـی تفـاوت  دارند و از نظر آمـاري مذهبیهايارزشبهبیشتريدختر، گرایشو جوانان
ثر در اشـاعه  ؤخصـوص عوامـل مـ   متاسـفانه در  ).1379، ، یـزد احمد آبـادي د دارد (گرامیوجو

مفاهیم و باورهاي دینی در شاگردان تحقیقات چندانی وجود ندارد که بتوان به آنها استناد نمـود  
البالغه کریم، نهجاي صورت داد ولی وجود منابع غنی ایدئولوژیکی و دینی مانند قرآنیا مقایسه

ن می نماید. چنانچه پژوهشـگران در  و سخنان پیامبر و امامان معصوم این کاستی را تا حدي جبرا
اند.تفسیر نتایج خود بکرات از این منابع بهره جسته

بایـد  آمـوزان دانـش دهد که براي اشاعه مفاهیم و باورهاي دینی در هاي فوق نشان مییافته
هاي اساسی مانند: خـانواده، معلمـان پرورشـی و امکانـات محـیط آموزشـی را مـورد        زیر ساخت
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یید نقش خانواده و الگو برداري از معلم و پـدر و مـادر   أنیز در ت)1390(. اسراري توجه قرار داد
در تربیت دینی فرزنـدان  آموزشی و متولیاننقش خانواده در تربیت دینی فرزندان می نویسد که 

هـاي تبلیغـی و آموزشـی خـود     روشتربیت دینی اسـت.  گذار در مبحثثیرأاز عوامل حساس وت
تهیـه  باشد که بایـد بـه  آموزاندانشثري براي ارتقاي باورهاي دینی ؤد روش متوانجامعه نیز می

) 1390الزم داده شود. اسـراري ( هاي رادیویی و تلویزیونی در این زمینه آگاهیکنندگان برنامه
مینـه رشـد معنـوي جامعـه را فـراهم      زدینـی مناسـب   تبلیغـات در این خصوص بیان می دارد کـه  

ی ما که مبناي آن بر اعتقادات دینی استوار اسـت بایـد در حفـظ و اشـاعه    کند. در نظام اسالممی
نسـل آینـده دچـار    هاي الزم و مناسب صورت گیرد، در غیر این صـورت باورهاي دینی فعالیت

همواره براي مقابله با دشمنی ها باید در راستاي تبیین باورهـاي دینـی   آسیب و آفت خواهد شد.
بـا تاکیـد بـر تبلیـغ و     مسئول و متولی تربیت دینی صورت بگیـرد. اقدامات مناسب از سوي افراد

بـا توجـه بـه    شـود. رسانی مناسب باید زمینه براي رشد معنوي اقشار مختلف جامعه فـراهم اطالع
زار پیـامبر را بـراي هـدایت برگزیـد و     هـ اهمیت تبلیغ که خداوند بیش از صد و بیسـت و چهـار   

گـذار  ثیرأهاي موجود براي تبلیغ صحیح و تـ گیري از سرمایهبهرهرسالت مبلغین دین درفرستاد.
نیازها را نیز شناخته و با بنابراین مبلغ باید با آگاهی کامل از شرایط روزرسد.به نظر میضروري

راستاي تبلیغ دینی فعالیت مفید داشته باشند. مبلغان دینـی  بهره گیري از تجهیزات و ابزار روز در
هـاي مناسـب بـه    و منصبی توطئه دشمنان را رصد و شناسایی کنند و با شـیوه هر موقعیت باید در

مقابله با آن بپردازند.
باورهـاي دینـی بـر    ) عوامل دیگري را در تربیـت دینـی و اشـاعه مفـاهیم و    1390اسراري (

هاي دینـی،  و تداوم اجرایی برنامهاستمرارشمارد. او نقش تقویت خودباوري و اعتماد بنفس، می
ها به مسئله حالل و حرام، ضعف تعهـد و  یري از اصطکاك و تناقض الگوها، تقید خانوادهجلوگ

وجدان کاري اقلیتی از معلمان و مدیران، از خود بیگـانگی برخـی از مـدعیان تعلـیم و تربیـت و      
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داند که در جامعه مـا  عدم استفاده از هنر در ترویج و اشاعه باورهاي دینی را از جمله موانعی می
هاي بعدي این عوامل نیز مورد بررسی قرار گیرنـد.  رسد که در پژوهشد دارد. لذا بنظر میوجو

هـاي مشـابهی در   گرفته، انجام پـژوهش تهران انجام2از آنجایی که پژوهش فوق تنها در منطقه 
گردد. ضمناً بررسی جداگانه هر یک از عوامل فوق ها پیشنهاد میدیگر مناطق تهران و شهرستان

باشد.راهکارهایی جهت تقویت این عوامل از دیگر پیشنهادهاي این تحقیق میتجويو جس
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