
 

 

 

آموزان دوره متوسطه دوم از نظر دبیران معارف شناسی تربیت دینی دانشآسیب

 اسالمی و مشاوران مدارس

 1محمودیسیروس 

 چکيده 

آموزان دوره متوسیطه دوم  های تربیت دینی دانشها و چالششناسایی آسیب، هدف این پژوهش
در این پیژوهش از روش تحقییق کیفیی    . از نظر دبیران معارف اسالمی و مشاوران مدارس است

جامعه آماری پیژوهش را تمیامی مشیاوران و دبییران معیارف اسیالمی دوره       . استفاده شده است
نفر از دبیران معارف اسیالمی   12، متوسطه دوم شهر شیراز است و با روش نمونه گیری هدفمند

. انید ( به عنوان نمونه انتخاب شیده 1397 در سال) نفر از مشاوران مدارس دخترانه و پسرانه 9و 
بیرای تجزییه و   . اسیتفاده شید   "مصاحبه نیمه ساختار یافته"برای جمع آوری اطالعات از روش 

نتایج این پژوهش نشان داد که . تفسیری استفاده شده است –ها از رویکرد توصیفی تحلیل داده
ناآشنایی برخی از معلمان و والدین ، به روز نبودن دانش دبیران معارف اسالمی و مربیان پرورشی

تیأثیر مخیرب    ،های پرورشیی میدارس  ناکافی بودن برنامه، آموزان با خصوصیات دوره بلوغدانش
الگو برداری ، هاوجود فقر در برخی از خانواده، آموزانبیکاری فزاینده جوانان بر روحیه دینی دانش

ناکیافی بیودن امکانیات تفریحیی     ، های هنری و ورزشیآموزان از چهرهنامناسب برخی از دانش
اسیتفاده  ، آمیوزان نشهای ماهواره بر تربیت دینی داتأثیر منفی برنامه، آموزانورزشی برای دانش

نامناسب بودن ، ها به آداب و رسوم دینینبودن برخی از خانواده پایبند، نامناسب از فضای مجازی
عدم توجه محتوای درسیی معیارف اسیالمی بیه نیازهیای      ، اخالق و رفتار دینی برخی از معلمان
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أکید بر حفظ مفاهیم نمره محوری و ت، آموزانوجود اعتیاد در برخی از دانش، آموزانرشدی دانش
 . ها و موانع تربیت دینی در دوره متوسطه دوم استترین چالشاز مهم

 مشاوران مدارس، دبیران معارف اسالمی، آسیب شناسی، تربیت دینی: واژگان کلیدی

 مقدمه

فات صاتصاف به همه  انسان مستعد. واالترین نشانه قدرت حق است وترین مخلوق خداوند انسان شگفت
ینیی  دز بیا تربییت   جبرسد و این سیر « خلیفه اللهی»کماالت الهی است و آفریده شده است تا به مقام و 

 . (17 ص، 1383، دلشاد تهرانی) شودمیسر نمی

 تقویت و دینی فبه معار باور و شناخت ایجاد منظور به که است هدفمندی فعالیت گونه هر، دینی تربیت 

 در و شودمی طرحم دینی و دستورهای احکام به عملی التزام و دینی هنجارهای و هاارزش به گرایش، آن

، صادق زاده) گردد هاجنبه همه در متربی در داری دین متعادل رشد و دینی هویت تکوین ساز زمینه مجموع

 و میذهبی  طفعوا و حاالت، دینی عقاید تقویت و رشد"، دینی تربیت باقری خسرو نظر از. (211 ص، 1384
 نیالمعیارف بی   داییره . (7 ص، 1380 )باقری"است دیندار شخصیتی تحقق برای دینی آداب و مناسک به تقید
ده کیه هیدف آن   شی  یزیی منظم و برنامیه ر  سیتدر»: کندمی فیتعر نیرا چن ینید تیترب، تیترب یالملل
بیا   اط انسیان و ارتبی  ینیدگ و ز یجهیان هسیت   قیت یحق، درباره وجود خداونید  ییفرد به اعتقادها یابیدست

 «تو بلکه بیا همیه آحیاد بشیر اسی      کنندمی یزندگ هاآنکه در جامعه با  هاییانسان گریپروردگارش و د
 . (70 ص، 1385، راد یخی)مشا

 فقیط بیه برخیی اعتقادهیا و     تربییت دینیی   یکی از فیلسوفان تحلیلی معاصر معتقد اسیت کیه اگیر    1پیترز
پشتوانه عقلی داشته باشید و چشیم انیداز    ، هااینکه این رفتارها و عادتبدون ، های فرد تکیه نماییمعادت

تربییت دینیی بایید در فیرد تغیییر      . توانیم آن را تربیت دینی بنامیمنمی، شناختی در آنان ایجاد شده باشد
هستی و اهدافش تغییر دهد و ایین تغیییر نگیرش بیه     ، نگرش ایجاد کند و نگرش او را نسبت به خودش

هیای  آمیوزه  شود که شناخت دین وبا توجه به معیارهای پیترز چنین استنباط می. او جهت دهدرفتارهای 
های دینیی سیبب تغیییر نگیرش شیوند و چشیم انیداز        بلکه وقتی آموزه؛ دینی با تربیت دینی برابر نیست
دینیی عبیارت   در واقیع تربییت   . (58 ص، 1998، 2)کیار گیرند تربیت دینی نام می، شناختی در فرد ایجاد کنند

های معتبر یک دین به افراد است به مجموعه اعمال عمدی و هدف دار به منظور آموزش گزاره»: است از
بیاقری نییز   . (26ص ، 1384، داوودی) متعهد و پای بند شیوند  هانحوی که افراد در نظر و عمل به آن آموزه

انسیان وجهیان وبرگزییدگی او را بیه     شناخت خدا به عنوان رب یگانه »: را چنین تعریف کرد دینیتربیت 
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 . (34ص ، 1383)باقری عنوان رب خویش و تن دادن به ربوبیت او و تن زدن از ربوبیت غیر 

در چنید دهیه   . های مؤمن و متقی اسیت پرورش انسان، های نظام تعلیم و تربیتترین رسالتیکی از مهم
شیان  ن، ولی وضیعیت کنیونی  ، انجام شده استربیت دینی در کشور تهای فراوانی برای بهبود اخیر تالش

برای بیه  . (14 ص، 1378، باهنر) های فراوانی روبرو استدهنده این است که این امر با مشکالت و دشواری
ها و موانع تربیت دینی به ابتدا باید آسیب، شوددینی انجام می هایی که در حوزه تربیتثمر رسیدن تالش

تیا   ربییت دینیی  در رابطه با آسییب شناسیی ت  . ن این موانع برطرف گرددخوبی شناخته شود و تا حد ممک
های تربیت دینی را از دییدگاه شیهید   یب( آس1387) دلبری. های متعددی انجام شده استکنون پژوهش

 هی بیه نقیش  بیی تیوج  ، وی از بی توجهی به نیازهای جسمی افیراد ، بهشتی مورد بررسی قرار داده است
اهیداف   هیا بیا  های محیط اجتمیاعی و رسیانه  ریزیتضاد میان برنامه، یان دو نسلتضاد م، الگویی والدین

اذبه را جهای فردی و نداشتن عدم توجه به تفاوت، عدم مطابقت قول و فعل مربیان، تعلیم و تربیت دینی
 حیل مرا بیه  مربیان توجهی بی (1391)ورنیکبختی پ. های تربیت دینی معرفی نموده استبه عنوان آسیب

، داند وی معتقد است که مربیان بدون توجه به مراحل رشدهای تربیت دینی میرشد را ریشه اغلب آسیب
که باید به اندازه در صورتی. کنندبا شتابزدگی هر مطلبی را به هر فردی و در هر شرایط و سنی منتقل می

 . های تربیتی توجه شودو ظرفیت ذهنی و آمادگی کودک در هضم و جذب پیام

فیرا انسیانی   ، رسیت های الگیویی ناد تعمیم، های دینیدادن اسوهتاریخی جلوهالف(  1380)حاجی ده آبادی 
هیای واضیح از   هعیدم ارائیه مصیادیق و نمونی    ، تقدس زدایی از الگوهای دینی، جلوه دادن الگوهای دینی

 داندهای تربیت دینی میزندگی الگوها و پردازش مبهم الگوهای دینی را از آسیب

عدالتی در رفتار مربیان بیا  تبعیض و بی، های زشتگذاری نامناسب و لقباز نام( 19ص ، 1385) قایمی مقدم
ربییان را بیه   متار و رفتار جدال و مراء و ناهماهنگی در گف، تحقیر و اهانت، اجبار و تحمیل، اکراه، متربیان

( شییوه  1385 جعفیری و لیاقیت دار  ، دانشیگر . زا در تربیت معرفیی نمیوده اسیت   های آسیبعنوان روش
بعید سیاختاری مدرسیه و در    ، هیای دینیی  محتوای کتاب، های شخصیتی معلمانویژگی، مدیریتی مدرسه

های آموزشیگاهی آسییب پیذیری تربییت دینیی      ی اجتماعی مدرسه را به عنوان زمینه نهایت بعد فرهنگی
 . معرفی نموده است

ا به عوامل درونی )عوامل مربوط به خود نوجوانان و جوانان( و ( موانع تربیت دینی ر1380ناری ) همت به
عوامل بیرونی )عوامل مربوط به نظام آموزش و پرورش و خارج از نظام آموزش و پرورش( تقسیم بنیدی  

روش تحکیم و  ، فقدان ممارسیت ، بی حرکت و غیر فعال، ( آموزش یکنواخت1386) ساجدی. نموده است
، سیطحی و غییر مسیتمر   ، اکتفا به شییوه مسیتقیم  ، های غیر بومیکلیشه، هغفلت از شیوه مناظر، تحمیل

زا در تربییت دینیی معرفیی    هیای آسییب  کاستی در سبک الگویی و عدم استفاده از هنر را به عنوان روش
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 . نموده است

عیدم توجیه بیه سیاختار روان     ، ر تربییت اسیالمی  های نادرسیت د ( استفاده از روش1388نگارش و دامن پاک )
، رآنقی ها و ارزییابی دروس دینیی و   ضوابط نادرست آموزش و پرورش در سیاست گذاری، شناسی دوره نوجوانی

 .  زا در تربیت دینی مدارس بیان نموده استریزی نادرست و امکانات کم مدرسه را از عوامل آسیببرنامه

های زیر محدود به حوزهرایط فعلی روی تربیت دینی را در شهای پیش( چالش1390) شمشیری و نوذری
رییز و  هیای بیاال دسیت و برنامیه    گردد و سازمانهایی که به عملکرد مسؤالن برمیچالش: الف. اندنموده
گزینش ناصواب . هایی که متوجه مربیان استآسیب: ب. گیردتر را در بر میهای با مسؤلیت پایینسازمان

ین بی تعارض . ستداشتن هنر الزم برای مربیگری اانگیزشی و ن، اعتقادی، مربیان و عدم صالحیت علمی
شیود کیه بیین    این تعارض وقتی پیچیده تیر میی  . کندتأثیر میهای وی را بیحرف، ها و عمل مربیگفته

انواده هایی که مربوط بیه حیوزه خی   آسیب: ج. اعمال و رفتار مسؤالن تربیتی و آموزشی و غیره دیده شود
ها با اهیداف  ها و همگام کردن آنشود که توجیه آنخانواده باعث میها و تفکرات تنوع فرهنگ، شودمی

: د. بیرد بتواند اثرات تربییت دینیی را از بیین    تعارض بین خانواده و مدرسه می. تر شودتربیت دینی سخت
های مهم در آسیب. ول تربیت دینی استمحتوا و عدم توجه به اص، هاروش، های مربوط به اهدافآسیب

ی رشید علمیی و   در میدارس هیدف اصیل   ، گردداف که به روح حاکم بر آموزش و پرورش برمیزمینه اهد
ملیه  ک نییز ازج عدم توجه به نیازهای کیود . افزایش محفوظات و ارزشیابی بر مبنای این محفوظات است

 .باشدهای این حیطه میچالش

داری از منظر نهج البالغیه پرداختیه   شناسی دیندر پژوهشی به بیان آسیب (350 ص، 1380)دلشاد تهرانی 
یسینده  منظور نو، های دینداری را به دو دسته درون دینی و برون دینی تقسیم نموده استوی آفت. است

عرفیت  منوع ، فهم و تلقی از دین، هایی است که به نحوه رویکرد به دینآسیب، های درون دینیاز آسیب
، م دینیی نارسیایی مفیاهی  ، بد فهمیدن دیین ، اکراه و اجبار در دین. شودداری مربوط میشیوه دین دینی و

 عیدم رعاییت   و، تحریف معنوی مفاهیم دینیی ، به تکلف کشاندن دینداری، عدم تدرج و تمکن در تربیت
ست که به هایی اهای برون دینی آنهای درون دینی است و مراد از آسیباصل تسهیل و تبشیر از آسیب

انیب  رفتیار خودکامیه از ج  . شیود سیاسی و اجتماعی پیوند خورده و به دین مربیوط میی  ، عوامل اقتصادی
ری از های منتسب به دین و اسیتفاده ابیزا  خشونت، فقر و کمبودها، عدم رعایت حقوق مردم، متولیان دین

 . های برون دینی استدین از موارد آسیب

وی معتقید  ، شیود حس مذهبی( و دانش دینی تفاوت قائیل میی  ) بین معرفت دینی (78ص ، 1374) کریمی
های حفظی و صیوری دانیش   تراکم اطالعات و اندوخته، است که شرط قطعی دیندار بودن و دیندار شدن

های تربیت دینی را انباشیت مغیز فراگییران از معیارف     یکی از آسیب( 80 ص، 1379)تجاسب . دینی نیست
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تصیریح  ( 3 ص، 1378، )بیاهنر . شناسی در تربیت دینی تأکید داردوی بر جنبه عرفانی و زیبایی. دانددین می
هیایی  تیرین غفلیت  یکی از بزر ، آموزان در تربیت دینیشناسی دانشنموده است که عدم توجه به روان

سی منابع ب( در برر 1380) حاجی ده آبادی. گیرداست که در زمینه آموزش دینی در جامعه ما صورت می
شناسی به این نتیجه رسیده است که تبیین و تحلیل دقیق آسیب، شناسی تربیت دینیموجود درباره آسیب

، اصیول و قواعید تربییت دینیی    ، تربیت دینی نیازمند پژوهش و تحقییق پیرامیون ماهییت تربییت دینیی     
دینیی و موانیع و    عوامل و نهادهیای تربییت  ، مسائل نظری مهم در تربیت دینی، های تربیت دینیروش

توجهی به عواطف بی، ( تربیت دینی مبتنی بر الزام و اجبار1386) چراغ چشم. مشکالت تربیت دینی است
عیدم  ، های رفتاری تربییت دینیی بیه جیای جنبیه معرفتیی      پرداختن به جنبه، جهت انتقال باورهای دینی

رنامه جامع تربییت دینیی در تمیام    نداشتن ب، مندی از معلمان متخصص و متدین در امر تربیت دینیبهره
ها در امر تدریس و عدم استفاده از وسیایل کمیک   کارایی ضعیف مربیان قرآن و عدم توانمندی آن، سنین

ای تربییت دینیی را از   ( در مقالیه 1387کشاورز ). های تربیت دینی معرفی نموده استآموزشی را از آسیب
. یاددهی ی یادگیری و ارزشیابی مورد بررسی قرار داده اسیت  های روش، محتوی، ریزی درسیمنظر برنامه
عیدم  ، ریزان و کارشناسان با صالحیت در طراحی و تولید برنامه درسی دینیی فقدان برنامه، این پژوهشگر

وابستگی به منابع ، بیان مفاهیم با ادبیات ثقیل و غیرقابل درک، آموزانهای دانشتوجه به نیازها و انگیزه
های آموزشی سنتی و تأکید بر حفظ مطالب و شیوه سنتی امتحان استفاده از روش، ویق و تنبیهبیرونی تش

( 1388صالحی ). های تربیتی معرفی نموده استآموزان از طریق نمره را به عنوان آسیبو ارزشیابی دانش
عجب ، جهل و نادانی، در این مقاله. موانع تربیت دینی را از منظر نهج البالغه مورد بررسی قرار داده است

استفاده ابزاری از دیین بیه عنیوان موانیع تربییت از      ، عالمان بی عمل یا بد عمل، حب دنیا، و خودپسندی
قشیری   تعصب آمییز و  ( برخوردهای1395) رحمان پور و میرشاه جعفری. اندمنظر نهج البالغه تبیین شده

دینیی را بیه    های تربییت نظام ناکارامدی نینچ هم و افراد سوی از دینی هایبدفهمی، هاکج فهمی، گونه
 . اندهای تربیت دینی معرفی نمودهآسیب ترینمهم عنوان

شیکالت  م، اسیتفاده نامناسیب از فضیای مجیازی    ، ایهای ماهوارهتأثیر مخرب شبکه، (1396) یمحمود
، هیای دینیی  کیانون تبلیغات ناکارآمد دینی و ضیعف عملکیرد   ، های شغلی دانشجویاناقتصادی و دغدغه

 ننبیود  روز بیه ، هتدریس دروس معارف به وسیله مدرسین کم تجربی ، والدین رفتار و گفتار در ناهماهنگی
 نهادهیای  فیناکیا  فعالییت ، علمییه  حیوزه  و دانشیگاه  بین مناسب تعامل وجود عدم، اسالمی معارف کتب
ان موانیع و  بیه عنیو   دینیی را  مباحیث  در دانشیجویان  مشارکت کاهش و گرایی نمره، دانشگاه در مذهبی
 . های تربیت دینی معرفی نموده استآسیب

شناسیی تربییت   های متعددی در زمینیه آسییب  دهد که مقاالت و کتاببررسی پیشینه پژوهش نشان می
هیا و  دینی وجود دارد ولی تاکنون دیدگاه دبیران معیارف اسیالمی و مشیاوران میدارس در زمینیه آسییب      
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بیا توجیه بیه اینکیه در دوره     . آموزان دوره متوسطه دوم بررسی نشده استدانشهای تربیت دینی چالش
آمیادگی  ، آموزان این مقطع سنیدانش، آموزان به خوبی رشد یافته استتفکر انتزاعی دانش، متوسطه دوم

روی تربییت دینیی   ها و موانیع پییش  شناسایی آسیب. مطلوبی برای پرداختن به امور دینی و مذهبی دارند
هیای  رییزی ها برنامیه کند تا در جهت رفع آنها کمک میآموزان و بررسی منشأ پیدایش این آسیبشدان

، دبیران معارف اسالمی و مشاوران میدارس . ها پرهیز شودتری انجام شود و از برخورد سطحی با آندقیق
قییق نظرییات ایین    بررسیی د . آموزان آشنایی بیشتری دارندبا روحیات مذهبی و موانع تربیت دینی دانش

رو در این پژوهش سیعی شیده اسیت بیا بهیره گییری از       از این. تواند در این زمینه راه گشا باشدافراد می
های تربیت دینی دانش آمیوزان دوره متوسیطه دوم   ها و آسیبچالش، تا حد ممکن، های این افراددیدگاه

آمیوزان دوره  بهبود وضعیت تربیت دینی دانشراه کارهایی برای ، هاو بر اساس این چالش. شناسایی شود
 . باشدهای زیر میاین مطالعه در پی پاسخگویی به پرسش. متوسطه ارائه شود

 و یاسیالم  معارف رانیدب نظر اساس بر دوم متوسطه دوره آموزاندانش ینیدتیترب یهایریپذبیآس -1
 ؟  است کدام مدارس مشاوران

 و یاسیالم  عیارف م رانیی دب نظیر  اساس بر شده ییشناسا یهابیآس درمان یبرا مناسب یهاحل راه -2
 ؟  ستیچ مدارس مشاوران

 روش پژوهش

یکیی از   مصیاحبه ، هیای کیفیی  در پیژوهش . در این پژوهش از طرح تحقیق کیفی اسیتفاده شیده اسیت   
مورد اسیتفاده قیرار   ای ها به صورت فزایندهاست که به هنگام جمع آوری دادهای های شناخته شدهروش
ترین و بهتیرین ابیزار جمیع    برخی از محققان مصاحبه را مطمئن. (111ص ، 1381، 1)مارشال و راسمنگیرد می

هیای  برای پیی بیردن بیه آسییب     در این پژوهش. (307 ص، 1986، 2)کوهن و میانین دانند آوری اطالعات می
شیده   اسیتفاده  "مصاحبه نیمه ساختار یافتیه "روش  تربیتی پیش روی دانش آموزان دوره متوسطه دوم از

شود و است که در آن سؤاالت مصاحبه از قبل تعیین میای مصاحبه "مصاحبه نیمه ساختار یافته ". است
 ص، 1384، 4بیی  بیه ؛ 532ص ، 31384گال و بور ). شودهای مشابه پرسیده میاز تمام مصاحبه شوندگان پرسش

-1: شد که بیه دو سیؤال کلیی پاسیخ دهنید     شوندگان درخواست میدرجلسات مصاحبه از مصاحبه . (600
برای به حیداقل رسیاندن   - 2؟ تربیت دینی دانش آموزان دوره متوسطه دوم کدام استهای آسیب پذیری
 ؟ نماییدهایی پیشنهاد میها چه راه حلاین آسیب

                                                           
Marshall&Rossman 1 
Cohen&Manion 2 
Gall&Borg 3 
Babi 4 



96  رهیافت فرهنگ دینی  فصلنامه   1397 پاییزی  سومسال اول ی شماره 

 

( 96-97 )سیال تحصییلی  جامعه آماری پژوهش شامل تمام مشاران و دبیران معارف اسالمی شهر شیراز 
و  هیا انتخیابی اسیت   یعنی نمونه، در این تحقیق از شیوه نمونه گیری هدفمند استفاده شده است. باشدمی
اند بنابراین تعدادی از دبییران  انتخاب شده، کنندهای واقعی نزدیک میبیشتر به پاسخ هایی که ما رانمونه

هیای  نوان نمونه هدفمنید انتخیاب شیدند و دییدگاه    معارف اسالمی و مشاوران مدارس متوسطه دوم به ع
های پیش روی تربیت دینی دانش آمیوزان دوره متوسیطه دوم از طرییق    ها و چالشها پیرامون آسیبآن

نفیر ازمشیاوران    9معارف اسیالمی و   نفر از دبیران 12 نمونه آماری پژوهش شامل. به دست آمد مصاحبه
تفسیری استفاده  –جزیه و تحلیل اطالعات از رویکرد توصیفی در این پژوهش برای ت. بوده است مدارس
اطالعات گردآوری شده را بدون اعمال نظر و بدون توجیه بیه چراییی آن     ابتدا، بر این اساس. شده است

، 1شی ییه و شیانون  ). توصیف کرده و بعد با استفاده از تفکر و استدالل به تحلیل اطالعات پرداخته شده است

 . (12ص ، 2005

 های پژوهشیافته

 . شودبنای سؤاالت پژوهش ارائه میمهای پژوهش بر یافته، در این بخش

 عیارف م رانیی دب نظیر  اسیاس  بیر  دوم متوسطه دوره آموزان دانش ینید تیتربهای یریپذ بیآس .1
 ؟  است کدام مدارس مشاروان و یاسالم

 یپرورش انیمرب و یاسالم معارف رانیدب دانش نبودن روز به .2

ه ی )از جملی در وضعیت فعلی به بیه علیت رشید سرسیام آور وسیایل ارتبیاط      ، مصاحبه شوندگان به عقیده
روبرو هستند ای ها و ابهامات پیچیدهرسشدانش آموزان با پ، های مجازی و غیره(شبکه، اینترنت، ماهواره

وزان نش آمی ازهای داابهامات و نی، هاپاسخگوی پرسش، و دانش دبیران معارف اسالمی و مربیان پرورشی
دن دانیش  و به روز نمو و در آموزش و پرورش نیز تالش هدفمند و منسجم برای ارتقاء. باشدامروزی نمی

و  (1386چیراغ چشیم )  ، (1385هیای دانشیگر و همکیاران )   این یافته با پژوهش. شودمعلمان انجام نمی
بییت در تیالش   و وها در شرایط کنیونی اسیتکبار جهیانی   . باشد( هماهنگ می1390شمشیری و نوذری )

و  هیای فراوانیی در ذهین میردم    و فضای مجازی ابهامات و شبهای های ماهوارههستند تا با کمک شبکه
کند که دبیران معارف اسالمی و مربیان نین شرایطی ایجاب میچ. ویژه نوجوانان و جوانان ایجاد نمایندبه

 . آشنایی کامل داشته باشندمسائل اجتماعی و شیوه نوین تدریس ، پرورشی با دانش روز

                                                           

Hsieh&Shannon 1 
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 بلوغ دوره اتيخصوص با آموزان دانش نیوالد و معلمان از یبرخ ییآشنا نا

باشد و والدین و معلمیان بایید در   های خاص میبا ویژگیای دوره، دوره بلوغ، به عقیده مصاحبه شوندگان
لدین به علیت  لمان و وابرخی از مع. با دانش آموزان داشته باشندای این دوره رفتار سنجیده تر و محتاطانه
 التایین مشیک  . نماینید مشکالت زیادی برای دانش آموزان ایجاد میی ، ناآشنایی با خصوصیات دوره بلوغ

( 1387) های تحقیقات دلبریافتهیاین یافته با . یند دین گریزی دانش آموزان را تشدید نمایدآتواند فرمی
افراد شرایط جسمی ، های خاصدوران بلوغ به دلیل ترشح هورموندر . باشد( هماهنگ می1378) و باهنر
 . ها توجه شودویژگی در چنین شرایطی باید در تعامل با این افراد به این. روانی خاصی دارند –و روحی 

 آموزان دانش یروان و یروح تیوضع با مدارس یپرورش هایبرنامه تناسب عدم و بودن یناکاف -

یین  ا. های پرورشی مدارس بسیار مبهم و نارسیا اسیت  برنامه، در حال حاضر، شوندگانبه عقیده مصاحبه 
ن نیش آمیوزان ایی   روانیی دا –هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی جوابگوی نیازهای روحی ، هابرنامه

نیی  روا –شود که دانش آموزان برای برطرف نمودن نیازهای روحی این مسأله سبب می. باشدمقطع نمی
میوزان  آنی دانش یند تربیت دیآافراطی به فضای مجازی روی بیاورند و این مشکل در فرای ه گونهخود ب

( و 1385) اقتیدار جعفیری و لی ، هیای دانشیگر  های پیژوهش این یافته با یافته. کنداختالل جدی ایجاد می
در میدارس   از وقت خیود را ای دانش آموزان بخش عمده. باشد( هماهنگ می1388نگارش و دامن پاک )

ن های پرورشی مدارس سبب سرخوردگی دانیش آمیوزا  ناکافی بودن و عدم تناسب برنامه، کنندسپری می
 .  آورندها برای ارضای نیازهای روحی و روانی خود به فضای مجازی روی میشود و آنمی

 آموزان دانش ینید هیروح بر جوانان ندهیآفز یکاریب مخرب ریتأث -

یکیار  ب فیارغ التحصییالن  ، های ایرانیی در بیشتر خانواده، در حال حال حاضر، شوندگانبه عقیده مصاحبه 
سبب بی  نفی دارد وتأثیر م، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بر انگیزش و فراوانی وجود دارد و این مسأله

 فیت تربییت دینیی   نقش مهمیی در ا ، در واقع افت تحصیلی. شودرغبتی دانش آموزان به امر تحصیل می
 . باشد( هماهنگ می1396این یافته با نتایج پژوهش محمودی ). دانش آموزان خواهد داشت

 هاخانواده از یبرخ در فقر وجود -

اشایسیت  نجام اعمال ناسبب دین گریزی و ، هاوجود فقر در برخی از خانواده، به عقیده مصاحبه شوندگان
و  و معنوی و مشکالت جسیمی  فقر فرهنگی، فقر اقتصادی. شودها میاز طرف اعضای این گونه خانواده

یر میوزان تیأث  آاین مشکالت قطعاٌ بر تربییت دینیی دانیش    . کاهش بهره هوشی را به دنبال خواهد داشت
 . باشد( هماهنگ می1380دلشاد تهرانی ) این یافته با نتایج تحقیق. مخربی خواهد داشت
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 یورزش و یهنر هایچهره از آموزان دانش از یبرخ نامناسب یبردار الگو -

ی از دانیش  برخی . روش تربیت الگیویی نقیش مهمیی دارد   ، در دوره متوسطه، به عقیده مصاحبه شوندگان
ی خیود  های ورزشی و هنری را به عنوان الگوچهره، احساسیای در فرایند تربیت الگویی به گونه آموزان

بییت دینیی   ینید تر آتواند در فرمسأله میاین . کنندها افراط میتار این چهرهکنند و در تقلید رفانتخاب می
( 1386جدی )( و سیا 1380پیژوهش حیاجی ده آبیادی )    نتیایج  این یافتیه بیا  . اختالل جدی به وجود آورد

 .  باشدهماهنگ می

 دوم متوسطه دوره آموزان دانش یبرا یورزش – یحیتفر امکانات بودن یناکاف

در  باشیدو میی  آموزان مقطع متوسطه دوم ناکیافی رزشی مورد نیاز دانش و -در کشور ما امکانات تفریحی
 هیای ایین خیدمات را   توان پرداخت هزینیه ، هابرخی از خانواده، ورزشی –صورت وجود امکانات تفریحی 

های غیرقانونی و غییر شیرعی سیوق    تواند دانش آموزان را به سمت و سوی فعالیتاین مسأله می. ندارند
 . ایج همسو استبا این نت (1388) انهای پژوهش نگارش و همکاریافته. دهد

 : آموزان دانش ینید تیترب بر ماهواره هایبرنامه یمنف ریتأث -

اره مطلیع  تدریجی و مخیرب میاهو  ، های ایرانی از اثرات پنهانبیشتر خانواده، به عقیده مصاحبه شوندگان
ان نوجوانیان و جوانی  یین گرییزی   ترویج فرهنیگ غربیی و د  ، های ماهواره ایهدف بیشتر برنامه. نیستند

توانید  های ایرانیی میی  بین خانوادهای های ماهوارهگسترش برنامه، از این رو. باشدکشورهای اسالمی می
هیا و  میاهواره  فیت ( نیز در مطالعات خود دریا1396محمودی ). دین گریزی دانش آموزان را تشدید نماید

 . تأثیر منفی دارند، انآموزبر تربیت دینی دانش، های اجتماعی غیر اخالقیشبکه

 : یمجاز یفضا از نامناسب استفاده -

. زی اسیت استفاده نامناسب از فضای مجیا ، موزان دوره متوسطههای تربیت دینی دانش آیکی دیگر از آسیب
ی بیه  شوند و برخی نیز در فضیای مجیاز  افراطی درگیر فضای مجازی میای برخی از دانش آموزان به گونه

 .  شودش آموزان میاین مسأله سبب اختالل در رشد تربیت دینی دان. خاص خود هستندهای دنبال سوژه

 : ینید رسوم و آداب به هاخانواده از یبرخ نبودن بندیپا -

های مرتبط با تربییت دینیی   شود که آموزشها به آداب و رسوم دینی سبب میپایبند نبودن برخی از خانواده
عضیای  اادر و سیایر  واقع تربیت دینی زمانی محقق خواهد شد که پدر و مدر . نتیجه بخش نباشد، در مدارس
مشییری و  شهای تحقیقیات  این یافته با یافته. باشند متخلق به اخالق اسالمی و آداب و رسوم دینی، خانواده
 .  باشدیهماهنگ م، های تربیتیها با فعالیت( مبنی بر هماهنگی و همسویی خانواده1390) نوذری



  99  المی و مشاوران مدارسآموزان دروه متوسطه دوم از نظر دبیران معارف اسشناسی تربیت دینی دانشآسیب

 

 : معلمان از یبرخ ینید رفتار و اخالق بودن نامناسب -

شیود کیه معلمیان    یمی در مواردی مشیاهد  . باشندمعلمان به عنوان الگوی عملی دانش آموزان مطرح می
عینیی از   لمان نمونهمنش و شخصیت مع، رفتار. پایبندی چندانی به اعتقادات و آداب و رسوم دینی ندارند

مچنیان  ه. ریزی دانش آموزان را تشدید نمایدیند دین گآتواند فرمیاین مسأله . های اسالمی نیستارزش
مویید ایین    (1388) صیالحی ، (1390شمشییری و نیوذری )  ، (1385قائمی مقیدم )  های پژوهشیافته که

 .  واقعیت است

 دوم متوسطه دوره آموزان دانش یرشد یازهاین به یاسالم معارف یدرس یمحتوا توجه عدم -

ا بی اط چنیدانی  ارتب، شوندگان معتقدند که محتوای دروس معارف اسالمی دوره متوسطهمصاحبه  برخی از
طیرح  شود که دانش آموزان رغبتی به مسائل ماین مشکل سبب می. نیازهای رشدی دانش آموزان ندارند

های ا یافتهبین یافته ا. برای کسب نمره به حفظ مفاهیم بپردازند در این دروس نداشته باشند و صرفاًشده 
 . ( همسو است1378) پژوهش باهنر

 دوم متوسطه دوره در یدرس کمك و یتست، راهنما هایکتاب از یافراط استفاده -

این مسیأله بیر   . شودتفاده میتستی و کمک درسی اس، های راهنمادر دوره متوسطه دوم به وفور از کتاب
ینیی  درشید تربییت    پیش نیازهای اصلییکی از ، رشد قوه تفکر. رشد تفکر دانش آموزان تأثیر منفی دارد

 هیای تسیتی و کمیک   از این رو مصاحبه شوندگان معتقد بودند که جیوالن کتیاب  . باشدمی دانش آموزان
 . بیت دینی را به تأخیر بیندازدتواند رشد تردرسی در دوره متوسطه می

 آموزان دانش از یبرخ در ادیاعت وجود -

 بیه  سترسیی د بیودن  الوصول سهل. است کاهش به رو ایران در اعتیاد سن مصاحبه شوندگان معتقدندکه
 از برخیی  ورود. دآورنی  روی آور اعتیاد مواد مصرف به آموزان دانش از برخی که است شده سبب مواد این
 . خواهدشد درازمدت در افراد این گسترده فسادهای و هاجرم ساز زمینه، هامقوله این به آموزان دانش

 دوم متوسطه دوره در میمفاه حفظ بر دیتأک و یمحور نمره -

 دانیش  کیه  ستا شده سبب دوم متوسطه دوره در کمی ارزشیابی سیستم وجود، به عقیده مصاحبه شوندگان
 مطالیب  در تیدبر  و تفکیر  بیه  توجهی و باشند داشته تأکید درسی مطالب حفظ و نمره کسب بر بیشتر آموزان
 و تیاریخ ، اسالمی معارف دروس ویژهبه) دروس آموزی عبرت و تربیتی جنبه مسأله این. باشند نداشته درسی
 .  ( همسو است1387) کشاورز و( 1379) های تجاسباین یافته با یافته. داد خواهد کاهش شدت به را( غیره
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 : سؤال دوم پژوهش

ران معارف اسالمی دبی نظر اساس بر شده ییشناسا هایآسیب بهبود یبرا مناسب هایحل راه  1
 ؟  ستیچو مشاوران مدارس 

 کاهش مشکالت معیشتی اقتصادی معلمان- -

 کیه  کننید میی  دایپ قیتوف ینید تیترب ویژهبه و تیترب امر در یزمان معلمان، شوندگان مصاحبه دگاهید از
 نیی ا بیه  معلمان تا کند کمک تواندمی که یمسائل از کی. باشند یمداوم رندگانیادگی و پژوهشگران خود
 هیای دغدغیه  رفیع  بیا  نیبنیابرا . باشید میی  قشیر  نیا یاقتصاد و یشتیمع مشکالت کاهش، برسند هدف
 و تیالش  یهمه و نموده یدارخود سوم و دوم هایشغل به پرداختن از توانندمی هاآن، معلمان یاقتصاد
 . ندینما تمرکز تیترب و میتعل امر بر را خود توان

کالت یاری از مشی ریشیه بسی  ، فقیر . بر مبارزه بنیادی و اساسی با فقر تأکید شده استدر روایات اسالمی 
تواند باعث سوء تغذییه و کیاهش بهیره هوشیی دانیش      ها میوجود فقر در خانواده. باشداساسی کشور می

. سیازد های آموزش و پرورشی مدارس را بیی ثمیر   تواند برنامهمی، هابنابراین فقر در خانواده. آموزان شود
نموده  ا شناساییدانش آموزان فقیر و بی بضاعت ر، بنابراین ضروری است که مدیران و مشاوران مدارس

 . مایندا فراهم نزمینه رفع فقر و بخصوص رفع سوء تغذیه آنان ر، و با همکاری کمیته امداد و خیرین

 جوانان یکاریب معضل حل- -

 روروبی  یفراوانی  مشیکالت  بیا  (ینید تیترب ویژهبه) آموزان دانش تیترب امر، جوانان ندهیآفز یکاریب وجود با
 نیب در دیام و هیروح شیافزا باعث تواندمی یدانشگاه النیالتحص فارغ و جوانان یشغل مشکالت حل. است
 .  باشد جوانان یکاریب معضل حل، دولتمردان یاساس هایبرنامه از یکی دیبا راینببنا. شود آموزان دانش

 آموزان دانش یتیترب مشکالت حل جهت در (دانش/ مهارت) معلمان یساز توانمند

 بیا  و نید یمان رصید  را کشیور  یتی یترب مشیکالت  دائماً یتیترب علوم نیمتخصص و نخبه معلمان از یگروه
 یکنیون  یتیترب تمشکال با معلمان هم و ابدی ارتقاء معلمان دانش هم، خدمت ضمن هایکالس یبرگزار
لوغ ا خصوصیات دوره بمعلمان و اولیاء دانش آموزان ب. شوند آشنا مشکالت نیا با برخورد مؤثر یراهها و

 . آشنا شوند، ان در این سنهای مطلوب تعامل با دانش آموزو شیوه

 مدارس یپرورش یهابرنامه یفیک سطح ارتقاء - -

 هیای برنامه نیدوت با و نموده یبررس را مدارس یپرورشهای رنامهی، تیترب و میتعل نیمتخصص از یگروه
 . برسانند مطلوب طحس به یفیک لحاظ به هم و یکم لحاظ به هم را مدارس یپرورش هایبرنامه، پربارتر

 های ورزشی و هنریتالش در جهت ایجاد جو و فضای دینی در محیط-
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 در نیبنیابرا . نماینید یم دیتقل یهنر و یورزش هایچهره یرفتارها از معموالٌ متوسطه دوره آموزان دانش
 ینی ید تیی ترب بیر  یمثبت اریبس ریتأث، باشند یاسالم اخالق هی متخلق، ورزشکاران و هنرمندان که یصورت
 بیه  ینی ید و یفرهنگی  هیای فعالییت ، یورزشی  و یهنر مراکز در دیبا نیبنابرا. داشت خواهد آموزان دانش
 تفریحی مساجد –توسعه امکانات فرهنگی . شود انجام ممکن صورت نیهتری

 نقش تواندمی اتامکان نیا توسعه. ابدی توسعه مدارس و مساجد در یفرهنگ و یورزش – یحیتفر امکانات
 . باشد داشته آموزان دانش ینید تیترب رشد در یمهم

 ها از تاثیرات مخرب ماهوارهسازی خانوادهآگاه- -

 انجیام  بیا  دیی با نیبنیابرا ، دارد جامعیه  فرهنیگ  بیر  مخیرب  و یجیتیدر ، رپنهیان یتأث، ماهواره هایبرنامه
 . میینما آگاهای ماهواره هایبرنامه رانگریو اثرات با را هاخانواده، یفرهنگ هایفعالیت

 فعال نمودن انجمن اولیاء و مربیان در زمینه ارائه خدمات مشاوره دینی به افراد- -

 یالماسی  رسوم و آداب به دیمق که را هاییخانواده، انجمن نیا و ابدی توسعه انیمرب و اءیاول انجمن تیفعال
 و آداب و فرهنیگ  بیه  هیا خیانواده  نیا شیگرا نهیزم، یمذهب مشاوره انجام با و نموده ییشناسا را ستندین

 . دینما فراهم را یاسالم رسوم

 المیکار گماری معلمان متخلق به اخالق اسگزینش و به- -

 از شیبی  دیی با معلمیان  نیبنیابرا . باشندمی مطرح آموزان دانش یتیترب یالگوها از یکی عنوان به معلمان
 . باشند یاسالم اخالق به متخلق و باشند خود عملکرد و رفتارها مراقب گرانید

 آموزانانطباق محتوی برنامه درسی معارف اسالمی با نیاز رشدی دانش- -

 خبگیان ن و یروانشناسی ، یتی یترب علیوم  نیمتخصصی  از یگروه لهیوس به یاسالم معارف دروس یمحتوا
 آمیوزان  نیش دا یروان و یرشد یازهاین به، دروس نیا یمحتوا یرسان بروز ضمن و شود یبررس یحوزو
 . شود یشتریب توجه

 آموزانتقویت و توسعه رشد شناختی و تعقل دانش- -

 هیا آن ینی ید تیی ترب وییژه بیه  و آموزان دانش پرورش در یمهم نقش آموزان دانش تدبر و تفکر قوه رشد
 پرورش به یادیز دح تا، یدرس کمک و راهنما، یتست هایکتاب حد از شیب وفور متأسفانه. داشت خواهد
 یبیرا  یکیارگروه ، شپرور و آموزش وزارت در شودمی هیتوص نیبنابرا. زندمی بیآس آموزان دانش تفکر
 . شود جادیا هاکتاب گونه نیا یمنف اثرات یبررس و کنترل
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 اعتیاد دانش آموزانهای درمانگر تشکیل کارگروه- -

 پیرورش  و آموزش سازمان در شودمی هیتوص، رانیا در مخدر مواد به شیگرا سن آمدن نییپا به توجه با
 مدارس مشاوران یهمکار با و شود لیتشک شوم دهیپد نیا با مبارزه و یبررس یبرا یگارگروه، استان هر
 . شود کن شهیر مدارس در ادیاعت مذموم دهیپد وجود

 های متنوع و جذاب تدریسکارگیری شیوهبه - -

 هیای روش از، یسخنران روش بر عالوه و شوند آشنا سیتدر شرفتهیپ هایشیوه اب معلمان شودمی هیتوص
 تیدبر  و تفکر بر تمحفوظا و نمره بر دیتأک یجا به و ندینما استفاده رهیغ و یگروه بحث، پاسخ و پرسش
 . باشند داشته دیتأک آموزان دانش

 تعامل فعال با نخبگان حوزوی- -

 نخبگیان  حضیور  هنی یزم، پرورش و آموزش و هیعلم هایحوزه تعامل شدن گسترده ضمن شودمی هیتوص
 . شود فراهم پرورش و آموزش در یحوزو

 تفریحی -برگزاری اردوهای زیارتی- -

 . شود راهمف ینید امور به آموزان دانش شتریب شیگرا نهیزم یحیتفر – یارتیز یاردوها انجام با

 بحث و نتيجه گيری

در چنید  . باشدبعد دینی و مذهبی دانش آموزان می پرورش، ترین اهداف نظام تعلیم و تربیتیکی از مهم
هیای  امیا پیژوهش  . های فراوانی برای بهبود تربیت دینی دانش آموزان انجام شده اسیت دهه اخیر تالش

وله تربیت در مق. له زیادی داریمشرایط ایده آل فاص دهد که ما بامختلف و شرایط کنونی کشور نشان می
های تربیت دینیی  ششناسایی موانع و چال، عالوه بر برنامه ریزی برای پرورش بعد دینی و مذهبی، دینی
توانید تمیام   یم، ها و موانع تربیت دینیعدم توجه به چالش. باید در دستور کار برنامه ریزان قرار گیرد نیز

هیای  تیرین دوره کیی از مهیم  دوره متوسیطه ی . ورش بعد مذهبی و دینی را بی ثمر سازدها برای پرتالش
ل تفکیر و  تن پتانسیو باال رف با توجه به رشد تفکر انتزاعی در دانش آموزان دوره متوسطه. تحصیلی است

. شییم داشیته با ای هباید به رشد مذهبی و دینی در ایین دوره توجیه وییژ   ، تدبر در دانش آموزان این دوره
ها الشاین چ شناسایی و حل و فصل. وبرو استرها و موانع خاصی تربیت دینی در دوره متوسطه با چالش

 . تواند در بهبود تربیت دینی دانش آموزان نقش بسیار مهمی داشته باشدمی و موانع

دبییران  های تربیت دینی دانش آمیوزان دوره متوسیطه دوم از دییدگاه    ها و چالشدر این پژوهش آسیب 
های تربیت دینی دانش آمیوزان  آسیب، به طور کلی. معارف اسالمی و مشاوران مدارس بررسی شده است
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برخی از ایین   -1. های زیر مربوط دانستتوان به حوزهدوره متوسطه دوم از نظر مصاحبه شوندگان را می
اکیافی و نارسیا بیودن    میواردی همچیون ن  : باشید ها مربوط به برنامه درسی دوره متوسطه دوم میی آسیب
، عدم توجه محتوای درسی معارف اسالمی به نیازهای رشدی دانش آمیوزان ، های پرورشی مدارسبرنامه

، (1388) نگارش و همکاران، (1385) تحقیقات دانشگر و همکاران. نمره محوری و تأکید بر حفظ مفاهیم
هیایی  ( بر چنین آسییب 1387) کشاورز، (1386) چراغ چشم، (1374) کریمی، (1390) شمشیری و نوذری

بیه روز نبیودن دانیش دبییران     : باشدهایی که متوجه مربیان میآسیب -2. انددر تربیت دینی تأکید داشته
والدین دانش آموزان بیا خصوصییات دوره    نا آشنایی برخی از معلمان و، معارف اسالمی و مربیان پرورشی

، (1391پورنیکبختی )، (1387تحقیقات دلبری ). برخی از معلماننامناسب بودن اخالق و رفتار دینی ، بلوغ
 -3. انید هیایی در تربییت دینیی تأکیید داشیته     ( بر چنین آسیب1386( و چراغ چشم )1385قائمی مقدم )

الگیوبرداری نامناسیب   ، هیا وجود فقر در برخی از خیانواده : باشدهای که مربوط به حوزه خانواده میآسیب
هیا بیه آداب و رسیوم    پایبند نبودن برخیی از خیانواده  ، های هنری و ورزشیان از چهرهآموزبرخی از دانش

شمشییری و نیوذری   ، (1385هیای قیائمی مقیدم )   پیژوهش . وجود اعتیاد در برخی از دانش آموزان، دینی
. انید هایی در تربیت دینی تأکید داشته( بر چنین آسیب1396و محمودی )، (1380دلشاد تهرانی )، (1390)
ینیده  آتأثیر مخرب بیکاری فز: باشدهای دولتی میهایی که مربوط به عملکرد نامناسب دستگاهآسیب -4

تیأثیر  ، ورزشی برای دانش آمیوزان  –ناکافی بودن امکانات تفریحی، جوانان بر روحیه دینی دانش آموزان
مربوط به ایین  ، ای مجازیاستفاده نامناسب از فض، های ماهواره بر تربیت دینی دانش آموزانمنفی برنامه
محمیودی  ، (1395پیور و میرشیاه جعفیری )   رحمیان ، (1380های دلشاد تهرانیی ) پژوهش. باشدحوزه می

 . اندی در تربیت دینی تأکید نمودهیها( بر چنین آسیب1386)

هیای  حیدودیت از م، عدم همکاری برخی از مشاوران مدارس و دبیران معارف اسالمی در انجام مصیاحبه 
 . پژوهش بوده استاین 
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