آسیبشناسی تربیت دینی دانشآموزان دوره متوسطه دوم از نظر دبیران معارف
اسالمی و مشاوران مدارس
سیروس محمودی

چکيده
هدف این پژوهش ،شناسایی آسیبها و چالشهای تربیت دینی دانشآموزان دوره متوسیطه دوم
از نظر دبیران معارف اسالمی و مشاوران مدارس است .در این پیژوهش از روش تحقییق کیفیی
استفاده شده است .جامعه آماری پیژوهش را تمیامی مشیاوران و دبییران معیارف اسیالمی دوره
متوسطه دوم شهر شیراز است و با روش نمونه گیری هدفمند 12 ،نفر از دبیران معارف اسیالمی
و  9نفر از مشاوران مدارس دخترانه و پسرانه (در سال  )1397به عنوان نمونه انتخاب شیدهانید.
برای جمع آوری اطالعات از روش "مصاحبه نیمه ساختار یافته" اسیتفاده شید .بیرای تجزییه و
تحلیل دادهها از رویکرد توصیفی – تفسیری استفاده شده است .نتایج این پژوهش نشان داد که
به روز نبودن دانش دبیران معارف اسالمی و مربیان پرورشی ،ناآشنایی برخی از معلمان و والدین
دانشآموزان با خصوصیات دوره بلوغ ،ناکافی بودن برنامههای پرورشیی میدارس ،تیأثیر مخیرب
بیکاری فزاینده جوانان بر روحیه دینی دانشآموزان ،وجود فقر در برخی از خانوادهها ،الگو برداری
نامناسب برخی از دانشآموزان از چهرههای هنری و ورزشی ،ناکیافی بیودن امکانیات تفریحیی
ورزشی برای دانشآموزان ،تأثیر منفی برنامههای ماهواره بر تربیت دینی دانشآمیوزان ،اسیتفاده
نامناسب از فضای مجازی ،پایبند نبودن برخی از خانوادهها به آداب و رسوم دینی ،نامناسب بودن
اخالق و رفتار دینی برخی از معلمان ،عدم توجه محتوای درسیی معیارف اسیالمی بیه نیازهیای
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رشدی دانشآموزان ،وجود اعتیاد در برخی از دانشآموزان ،نمره محوری و تأکید بر حفظ مفاهیم
از مهمترین چالشها و موانع تربیت دینی در دوره متوسطه دوم است.

واژگان کلیدی :تربیت دینی ،آسیب شناسی ،دبیران معارف اسالمی ،مشاوران مدارس
مقدمه
انسان شگفتترین مخلوق خداوند و واالترین نشانه قدرت حق است .انسان مستعد اتصاف به همه صفات
و کماالت الهی است و آفریده شده است تا به مقام «خلیفه اللهی» برسد و این سیر جز بیا تربییت دینیی
میسر نمیشود (دلشاد تهرانی ،1383 ،ص .)17
تربیت دینی ،هر گونه فعالیت هدفمندی است که به منظور ایجاد شناخت و باور به معارف دینی و تقویت
آن ،گرایش به ارزشها و هنجارهای دینی و التزام عملی به احکام و دستورهای دینی مطرح میشود و در
مجموع زمینه ساز تکوین هویت دینی و رشد متعادل دین داری در متربی در همه جنبهها گردد (صادق زاده،
 ،1384ص  .)211از نظر خسرو باقری تربیت دینی" ،رشد و تقویت عقاید دینی ،حاالت و عواطف میذهبی و
تقید به مناسک و آداب دینی برای تحقق شخصیتی دیندار است"(باقری  ،1380ص  .)7داییره المعیارف بیین
المللی تربیت ،تربیت دینی را چنین تعریف میکند« :تدریس منظم و برنامیه رییزی شیده کیه هیدف آن
دستیابی فرد به اعتقادهایی درباره وجود خداونید ،حقیقیت جهیان هسیتی و زنیدگی و ارتبیاط انسیان بیا
پروردگارش و دیگر انسانهایی که در جامعه با آنها زندگی میکنند و بلکه بیا همیه آحیاد بشیر اسیت»
(مشایخی راد ،1385 ،ص .)70

پیترز1یکی از فیلسوفان تحلیلی معاصر معتقد اسیت کیه اگیر تربییت دینیی فقیط بیه برخیی اعتقادهیا و
عادتهای فرد تکیه نماییم ،بدون اینکه این رفتارها و عادتها ،پشتوانه عقلی داشته باشید و چشیم انیداز
شناختی در آنان ایجاد شده باشد ،نمیتوانیم آن را تربیت دینی بنامیم .تربییت دینیی بایید در فیرد تغیییر
نگرش ایجاد کند و نگرش او را نسبت به خودش ،هستی و اهدافش تغییر دهد و ایین تغیییر نگیرش بیه
رفتارهای او جهت دهد .با توجه به معیارهای پیترز چنین استنباط میشود که شناخت دین و آمیوزههیای
دینی با تربیت دینی برابر نیست؛ بلکه وقتی آموزه های دینیی سیبب تغیییر نگیرش شیوند و چشیم انیداز
شناختی در فرد ایجاد کنند ،تربیت دینی نام میگیرند (کیار ،1998 2،ص  .)58در واقیع تربییت دینیی عبیارت
است از« :مجموعه اعمال عمدی و هدف دار به منظور آموزش گزارههای معتبر یک دین به افراد است به
نحوی که افراد در نظر و عمل به آن آموزهها متعهد و پای بند شیوند (داوودی ،1384 ،ص  .)26بیاقری نییز
تربیت دینی را چنین تعریف کرد« :شناخت خدا به عنوان رب یگانه انسیان وجهیان وبرگزییدگی او را بیه
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عنوان رب خویش و تن دادن به ربوبیت او و تن زدن از ربوبیت غیر (باقری  ،1383ص .)34

یکی از مهمترین رسالتهای نظام تعلیم و تربیت ،پرورش انسانهای مؤمن و متقی اسیت .در چنید دهیه
اخیر تالشهای فراوانی برای بهبود تربیت دینی در کشور انجام شده است ،ولی وضیعیت کنیونی ،نشیان
دهنده این است که این امر با مشکالت و دشواریهای فراوانی روبرو است (باهنر ،1378 ،ص  .)14برای بیه
ثمر رسیدن تالشهایی که در حوزه تربیت دینی انجام میشود ،ابتدا باید آسیبها و موانع تربیت دینی به
خوبی شناخته شود و تا حد ممکن این موانع برطرف گردد .در رابطه با آسییب شناسیی تربییت دینیی تیا
کنون پژوهشهای متعددی انجام شده است .دلبری ( )1387آسیب های تربیت دینی را از دییدگاه شیهید
بهشتی مورد بررسی قرار داده است ،وی از بی توجهی به نیازهای جسمی افیراد ،بیی تیوجهی بیه نقیش
الگویی والدین ،تضاد میان دو نسل ،تضاد میان برنامهریزیهای محیط اجتمیاعی و رسیانههیا بیا اهیداف
تعلیم و تربیت دینی ،عدم مطابقت قول و فعل مربیان ،عدم توجه به تفاوتهای فردی و نداشتن جاذبه را
به عنوان آسیبهای تربیت دینی معرفی نموده است .پورنیکبختی ( )1391بی توجهی مربیان بیه مراحیل
رشد را ریشه اغلب آسیبهای تربیت دینی می داند وی معتقد است که مربیان بدون توجه به مراحل رشد،
با شتابزدگی هر مطلبی را به هر فردی و در هر شرایط و سنی منتقل میکنند .در صورتیکه باید به اندازه
و ظرفیت ذهنی و آمادگی کودک در هضم و جذب پیامهای تربیتی توجه شود.
حاجی ده آبادی ( 1380الف) تاریخی جلوهدادن اسوههای دینی ،تعمیمهای الگیویی نادرسیت ،فیرا انسیانی
جلوه دادن الگوهای دینی ،تقدس زدایی از الگوهای دینی ،عیدم ارائیه مصیادیق و نمونیههیای واضیح از
زندگی الگوها و پردازش مبهم الگوهای دینی را از آسیبهای تربیت دینی میداند
قایمی مقدم ( ،1385ص  )19از نامگذاری نامناسب و لقبهای زشت ،تبعیض و بیعدالتی در رفتار مربیان بیا
متربیان ،اکراه ،اجبار و تحمیل ،تحقیر و اهانت ،جدال و مراء و ناهماهنگی در گفتار و رفتار مربییان را بیه
عنوان روشهای آسیب زا در تربیت معرفیی نمیوده اسیت .دانشیگر ،جعفیری و لیاقیت دار  )1385شییوه
مدیریتی مدرسه ،ویژگیهای شخصیتی معلمان ،محتوای کتابهیای دینیی ،بعید سیاختاری مدرسیه و در
نهایت بعد فرهنگی ی اجتماعی مدرسه را به عنوان زمینههای آموزشیگاهی آسییب پیذیری تربییت دینیی
معرفی نموده است.
همت به ناری ( )1380موانع تربیت دینی ر ا به عوامل درونی (عوامل مربوط به خود نوجوانان و جوانان) و
عوامل بیرونی (عوامل مربوط به نظام آموزش و پرورش و خارج از نظام آموزش و پرورش) تقسیم بنیدی
نموده است .ساجدی ( )1386آموزش یکنواخت ،بی حرکت و غیر فعال ،فقدان ممارسیت ،روش تحکیم و
تحمیل ،غفلت از شیوه مناظره ،کلیشههای غیر بومی ،اکتفا به شییوه مسیتقیم ،سیطحی و غییر مسیتمر،
کاستی در سبک الگویی و عدم استفاده از هنر را به عنوان روشهیای آسییبزا در تربییت دینیی معرفیی
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نموده است.
نگارش و دامن پاک ( )1388استفاده از روشهای نادرسیت در تربییت اسیالمی ،عیدم توجیه بیه سیاختار روان
شناسی دوره نوجوانی ،ضوابط نادرست آموزش و پرورش در سیاست گذاریها و ارزییابی دروس دینیی و قیرآن،
برنامهریزی نادرست و امکانات کم مدرسه را از عوامل آسیبزا در تربیت دینی مدارس بیان نموده است.
شمشیری و نوذری ( )1390چالشهای پیشروی تربیت دینی را در شرایط فعلی به حوزههای زیر محدود
نمودهاند .الف :چالشهایی که به عملکرد مسؤالن برمیگردد و سازمانهیای بیاال دسیت و برنامیهرییز و
سازمانهای با مسؤلیت پایینتر را در بر میگیرد .ب :آسیبهایی که متوجه مربیان است .گزینش ناصواب
مربیان و عدم صالحیت علمی ،اعتقادی ،انگیزشی و نداشتن هنر الزم برای مربیگری است .تعارض بیین
گفتهها و عمل مربی ،حرفهای وی را بیتأثیر میکند .این تعارض وقتی پیچیده تیر مییشیود کیه بیین
اعمال و رفتار مسؤالن تربیتی و آموزشی و غیره دیده شود .ج :آسیب هایی که مربوط بیه حیوزه خیانواده
میشود ،تنوع فرهنگها و تفکرات خانواده باعث میشود که توجیه آنها و همگام کردن آنها با اهیداف
تربیت دینی سختتر شود .تعارض بین خانواده و مدرسه میتواند اثرات تربییت دینیی را از بیین ببیرد .د:
آسیبهای مربوط به اهداف ،روشها ،محتوا و عدم توجه به اصول تربیت دینی است .آسیبهای مهم در
زمینه اهداف که به روح حاکم بر آموزش و پرورش برمیگردد ،در میدارس هیدف اصیلی رشید علمیی و
افزایش محفوظات و ارزشیابی بر مبنای این محفوظات است .عدم توجه به نیازهای کیودک نییز ازجملیه
چالشهای این حیطه میباشد.
دلشاد تهرانی ( ،1380ص  )350در پژوهشی به بیان آسیبشناسی دینداری از منظر نهج البالغیه پرداختیه
است .وی آفت های دینداری را به دو دسته درون دینی و برون دینی تقسیم نموده است ،منظور نویسینده
از آسیبهای درون دینی ،آسیبهایی است که به نحوه رویکرد به دین ،فهم و تلقی از دین ،نوع معرفیت
دینی و شیوه دینداری مربوط میشود .اکراه و اجبار در دین ،بد فهمیدن دیین ،نارسیایی مفیاهیم دینیی،
عدم تدرج و تمکن در تربیت ،به تکلف کشاندن دینداری ،تحریف معنوی مفاهیم دینیی ،و عیدم رعاییت
اصل تسهیل و تبشیر از آسیبهای درون دینی است و مراد از آسیبهای برون دینی آنهایی است که به
عوامل اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی پیوند خورده و به دین مربیوط مییشیود .رفتیار خودکامیه از جانیب
متولیان دین ،عدم رعایت حقوق مردم ،فقر و کمبودها ،خشونتهای منتسب به دین و اسیتفاده ابیزاری از
دین از موارد آسیبهای برون دینی است.
کریمی ( ،1374ص  )78بین معرفت دینی (حس مذهبی) و دانش دینی تفاوت قائیل مییشیود ،وی معتقید
است که شرط قطعی دیندار بودن و دیندار شدن ،تراکم اطالعات و اندوختههای حفظی و صیوری دانیش
دینی نیست .تجاسب ( ،1379ص  )80یکی از آسیب های تربیت دینی را انباشیت مغیز فراگییران از معیارف
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دین میداند .وی بر جنبه عرفانی و زیباییشناسی در تربیت دینی تأکید دارد( .بیاهنر ،1378 ،ص  )3تصیریح
نموده است که عدم توجه به روانشناسی دانشآموزان در تربیت دینی ،یکی از بزر تیرین غفلیتهیایی
است که در زمینه آموزش دینی در جامعه ما صورت میگیرد .حاجی ده آبادی ( 1380ب) در بررسی منابع
موجود درباره آسیبشناسی تربیت دینی ،به این نتیجه رسیده است که تبیین و تحلیل دقیق آسیبشناسی
تربیت دینی نیازمند پژوهش و تحقییق پیرامیون ماهییت تربییت دینیی ،اصیول و قواعید تربییت دینیی،
روشهای تربیت دینی ،مسائل نظری مهم در تربیت دینی ،عوامل و نهادهیای تربییت دینیی و موانیع و
مشکالت تربیت دینی است .چراغ چشم ( )1386تربیت دینی مبتنی بر الزام و اجبار ،بیتوجهی به عواطف
جهت انتقال باورهای دینی ،پرداختن به جنبههای رفتاری تربییت دینیی بیه جیای جنبیه معرفتیی ،عیدم
بهره مندی از معلمان متخصص و متدین در امر تربیت دینی ،نداشتن برنامه جامع تربییت دینیی در تمیام
سنین ،کارایی ضعیف مربیان قرآن و عدم توانمندی آنها در امر تدریس و عدم استفاده از وسیایل کمیک
آموزشی را از آسیبهای تربیت دینی معرفی نموده است .کشاورز ( )1387در مقالیهای تربییت دینیی را از
منظر برنامهریزی درسی ،محتوی ،روشهای یاددهی ی یادگیری و ارزشیابی مورد بررسی قرار داده اسیت.
این پژوهشگر ،فقدان برنامه ریزان و کارشناسان با صالحیت در طراحی و تولید برنامه درسی دینیی ،عیدم
توجه به نیازها و انگیزههای دانشآموزان ،بیان مفاهیم با ادبیات ثقیل و غیرقابل درک ،وابستگی به منابع
بیرونی تشویق و تنبیه ،استفاده از روشهای آموزشی سنتی و تأکید بر حفظ مطالب و شیوه سنتی امتحان
و ارزشیابی دانشآموزان از طریق نمره را به عنوان آسیبهای تربیتی معرفی نموده است .صالحی ()1388
موانع تربیت دینی را از منظر نهج البالغه مورد بررسی قرار داده است .در این مقاله ،جهل و نادانی ،عجب
و خودپسندی ،حب دنیا ،عالمان بی عمل یا بد عمل ،استفاده ابزاری از دیین بیه عنیوان موانیع تربییت از
منظر نهج البالغه تبیین شدهاند .رحمان پور و میرشاه جعفری ( )1395برخوردهای تعصب آمییز و قشیری
گونه ،کج فهمیها ،بدفهمیهای دینی از سوی افراد و هم چنین ناکارامدی نظامهای تربییت دینیی را بیه
عنوان مهمترین آسیبهای تربیت دینی معرفی نمودهاند.
محمودی ( ،)1396تأثیر مخرب شبکههای ماهوارهای ،اسیتفاده نامناسیب از فضیای مجیازی ،مشیکالت
اقتصادی و دغدغههای شغلی دانشجویان ،تبلیغات ناکارآمد دینی و ضیعف عملکیرد کیانونهیای دینیی،
ناهماهنگی در گفتار و رفتار والدین ،تدریس دروس معارف به وسیله مدرسین کم تجربیه ،بیه روز نبیودن
کتب معارف اسالمی ،عدم وجود تعامل مناسب بین دانشیگاه و حیوزه علمییه ،فعالییت ناکیافی نهادهیای
مذهبی در دانشگاه ،نمره گرایی و کاهش مشارکت دانشیجویان در مباحیث دینیی را بیه عنیوان موانیع و
آسیبهای تربیت دینی معرفی نموده است.
بررسی پیشینه پژوهش نشان میدهد که مقاالت و کتابهای متعددی در زمینیه آسییبشناسیی تربییت
دینی وجود دارد ولی تاکنون دیدگاه دبیران معیارف اسیالمی و مشیاوران میدارس در زمینیه آسییبهیا و
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چالشهای تربیت دینی دانش آموزان دوره متوسطه دوم بررسی نشده است .بیا توجیه بیه اینکیه در دوره
متوسطه دوم ،تفکر انتزاعی دانشآموزان به خوبی رشد یافته است ،دانشآموزان این مقطع سنی ،آمیادگی
مطلوبی برای پرداختن به امور دینی و مذهبی دارند .شناسایی آسیبها و موانیع پییشروی تربییت دینیی
دانشآموزان و بررسی منشأ پیدایش این آسیبها کمک میکند تا در جهت رفع آنها برنامیهرییزیهیای
دقیقتری انجام شود و از برخورد سطحی با آنها پرهیز شود .دبیران معارف اسالمی و مشاوران میدارس،
با روحیات مذهبی و موانع تربیت دینی دانشآموزان آشنایی بیشتری دارند .بررسیی دقییق نظرییات ایین
افراد میتواند در این زمینه راه گشا باشد .از این رو در این پژوهش سیعی شیده اسیت بیا بهیره گییری از
دیدگاههای این افراد ،تا حد ممکن ،چالشها و آسیب های تربیت دینی دانش آمیوزان دوره متوسیطه دوم
شناسایی شود .و بر اساس این چالشها ،راه کارهایی برای بهبود وضعیت تربیت دینی دانشآمیوزان دوره
متوسطه ارائه شود .این مطالعه در پی پاسخگویی به پرسشهای زیر میباشد.
 -1آسیبپذیریهای تربیتدینی دانشآموزان دوره متوسطه دوم بر اساس نظر دبیران معارف اسیالمی و
مشاوران مدارس کدام است؟
 -2راه حلهای مناسب برای درمان آسیبهای شناسایی شده بر اساس نظیر دبییران معیارف اسیالمی و
مشاوران مدارس چیست؟

روش پژوهش
در این پژوهش از طرح تحقیق کیفی اسیتفاده شیده اسیت .در پیژوهشهیای کیفیی ،مصیاحبه یکیی از
روشهای شناخته شدهای است که به هنگام جمع آوری دادهها به صورت فزایندهای مورد اسیتفاده قیرار
میگیرد (مارشال و راسمن ،1381 1،ص  .)111برخی از محققان مصاحبه را مطمئنترین و بهتیرین ابیزار جمیع
آوری اطالعات میدانند (کوهن و میانین ،1986 2،ص  .)307در این پژوهش برای پیی بیردن بیه آسییبهیای
تربیتی پیش روی دانش آموزان دوره متوسطه دوم از روش "مصاحبه نیمه ساختار یافتیه" اسیتفاده شیده
است" .مصاحبه نیمه ساختار یافته " مصاحبهای است که در آن سؤاالت مصاحبه از قبل تعیین میشود و
از تمام مصاحبه شوندگان پرسشهای مشابه پرسیده میشود( .گال و بور  ،13843ص 532؛ بیه بیی ،1384 4،ص
 .)600درجلسات مصاحبه از مصاحبه شوندگان درخواست میشد که بیه دو سیؤال کلیی پاسیخ دهنید-1 :
آسیب پذیریهای تربیت دینی دانش آموزان دوره متوسطه دوم کدام است؟ - 2برای به حیداقل رسیاندن
این آسیبها چه راه حلهایی پیشنهاد مینمایید؟
1

Marshall&Rossman
Cohen&Manion
3 Gall&Borg
4 Babi
2
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جامعه آماری پژوهش شامل تمام مشاران و دبیران معارف اسالمی شهر شیراز (سیال تحصییلی )96-97
میباشد .در این تحقیق از شیوه نمونه گیری هدفمند استفاده شده است ،یعنی نمونههیا انتخیابی اسیت و
نمونههایی که ما را بیشتر به پاسخهای واقعی نزدیک میکنند ،انتخاب شدهاند بنابراین تعدادی از دبییران
معارف اسالمی و مشاوران مدارس متوسطه دوم به عنوان نمونه هدفمنید انتخیاب شیدند و دییدگاههیای
آنها پیرامون آسیبها و چالش های پیش روی تربیت دینی دانش آمیوزان دوره متوسیطه دوم از طرییق
مصاحبه به دست آمد .نمونه آماری پژوهش شامل  12نفر از دبیران معارف اسیالمی و  9نفیر ازمشیاوران
مدارس بوده است .در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل اطالعات از رویکرد توصیفی – تفسیری استفاده
شده است .بر این اساس ،ابتدا اطالعات گردآوری شده را بدون اعمال نظر و بدون توجیه بیه چراییی آن
1
توصیف کرده و بعد با استفاده از تفکر و استدالل به تحلیل اطالعات پرداخته شده است( .شی ییه و شیانون،
 ،2005ص .)12

یافتههای پژوهش
در این بخش ،یافتههای پژوهش بر مبنای سؤاالت پژوهش ارائه میشود.
 .1آسیب پذیریهای تربیت دینی دانش آموزان دوره متوسطه دوم بیر اسیاس نظیر دبییران معیارف
اسالمی و مشاروان مدارس کدام است؟
 .2به روز نبودن دانش دبیران معارف اسالمی و مربیان پرورشی
به عقیده مصاحبه شوندگان ،در وضعیت فعلی به بیه علیت رشید سرسیام آور وسیایل ارتبیاطی (از جملیه
ماهواره ،اینترنت ،شبکههای مجازی و غیره) ،دانش آموزان با پرسشها و ابهامات پیچیدهای روبرو هستند
و دانش دبیران معارف اسالمی و مربیان پرورشی ،پاسخگوی پرسشها ،ابهامات و نیازهای دانش آمیوزان
امروزی نمیباشد .و در آموزش و پرورش نیز تالش هدفمند و منسجم برای ارتقاء و به روز نمودن دانیش
معلمان انجام نمیشود .این یافته با پژوهشهیای دانشیگر و همکیاران ( ،)1385چیراغ چشیم ( )1386و
شمشیری و نوذری ( )1390هماهنگ میباشد .در شرایط کنیونی اسیتکبار جهیانی و وهابییت در تیالش
هستند تا با کمک شبکههای ماهوارهای و فضای مجازی ابهامات و شبههیای فراوانیی در ذهین میردم و
به ویژه نوجوانان و جوانان ایجاد نمایند .چنین شرایطی ایجاب میکند که دبیران معارف اسالمی و مربیان
پرورشی با دانش روز ،مسائل اجتماعی و شیوه نوین تدریس آشنایی کامل داشته باشند.

Hsieh&Shannon

1
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نا آشنایی برخی از معلمان و والدین دانش آموزان با خصوصيات دوره بلوغ
به عقیده مصاحبه شوندگان ،دوره بلوغ ،دورهای با ویژگیهای خاص میباشد و والدین و معلمیان بایید در
این دوره رفتار سنجیده تر و محتاطانهای با دانش آموزان داشته باشند .برخی از معلمان و والدین به علیت
ناآشنایی با خصوصیات دوره بلوغ ،مشکالت زیادی برای دانش آموزان ایجاد میینماینید .ایین مشیکالت
میتواند فرآیند دین گریزی دانش آموزان را تشدید نماید .این یافته با یافتههای تحقیقات دلبری ()1387
و باهنر ( )1378هماهنگ میباشد .در دوران بلوغ به دلیل ترشح هورمونهای خاص ،افراد شرایط جسمی
و روحی – روانی خاصی دارند .در چنین شرایطی باید در تعامل با این افراد به این ویژگیها توجه شود.
 -ناکافی بودن و عدم تناسب برنامههای پرورشی مدارس با وضعیت روحی و روانی دانش آموزان

به عقیده مصاحبه شوندگان ،در حال حاضر ،برنامههای پرورشی مدارس بسیار مبهم و نارسیا اسیت .ایین
برنامهها ،هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی جوابگوی نیازهای روحی –روانیی دانیش آمیوزان ایین
مقطع نمیباشد .این مسأله سبب می شود که دانش آموزان برای برطرف نمودن نیازهای روحی – روانیی
خود به گونهای افراطی به فضای مجازی روی بیاورند و این مشکل در فرآیند تربیت دینی دانش آمیوزان
اختالل جدی ایجاد میکند .این یافته با یافتههای پیژوهشهیای دانشیگر ،جعفیری و لیاقتیدار ( )1385و
نگارش و دامن پاک ( )1388هماهنگ میباشد .دانش آموزان بخش عمدهای از وقت خیود را در میدارس
سپری میکنند ،ناکافی بودن و عدم تناسب برنامههای پرورشی مدارس سبب سرخوردگی دانیش آمیوزان
میشود و آنها برای ارضای نیازهای روحی و روانی خود به فضای مجازی روی میآورند.
 -تأثیر مخرب بیکاری فزآینده جوانان بر روحیه دینی دانش آموزان

به عقیده مصاحبه شوندگان ،در حال حال حاضر ،در بیشتر خانوادههای ایرانیی ،فیارغ التحصییالن بیکیار
فراوانی وجود دارد و این مسأله بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ،تأثیر منفی دارد و سبب بی
رغبتی دانش آموزان به امر تحصیل میشود .در واقع افت تحصیلی ،نقش مهمیی در افیت تربییت دینیی
دانش آموزان خواهد داشت .این یافته با نتایج پژوهش محمودی ( )1396هماهنگ میباشد.
 -وجود فقر در برخی از خانوادهها

به عقیده مصاحبه شوندگان ،وجود فقر در برخی از خانوادهها ،سبب دین گریزی و انجام اعمال ناشایسیت
از طرف اعضای این گونه خانوادهها میشود .فقر اقتصادی ،فقر فرهنگی و معنوی و مشکالت جسیمی و
کاهش بهره هوشی را به دنبال خواهد داشت .این مشکالت قطعاٌ بر تربییت دینیی دانیش آمیوزان تیأثیر
مخربی خواهد داشت .این یافته با نتایج تحقیق دلشاد تهرانی ( )1380هماهنگ میباشد.
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 -الگو برداری نامناسب برخی از دانش آموزان از چهرههای هنری و ورزشی

به عقیده مصاحبه شوندگان ،در دوره متوسطه ،روش تربیت الگیویی نقیش مهمیی دارد .برخیی از دانیش
آموزان در فرایند تربیت الگویی به گونهای احساسی ،چهرههای ورزشی و هنری را به عنوان الگوی خیود
انتخاب میکنند و در تقلید رفتار این چهرهها افراط میکنند .این مسأله میتواند در فرآینید تربییت دینیی
اختالل جدی به وجود آورد .این یافتیه بیا نتیایج پیژوهش حیاجی ده آبیادی ( )1380و سیاجدی ()1386
هماهنگ میباشد.
ناکافی بودن امکانات تفریحی – ورزشی برای دانش آموزان دوره متوسطه دوم
در کشور ما امکانات تفریحی -ورزشی مورد نیاز دانش آموزان مقطع متوسطه دوم ناکیافی مییباشیدو در
صورت وجود امکانات تفریحی – ورزشی ،برخی از خانوادهها ،توان پرداخت هزینیههیای ایین خیدمات را
ندارند .این مسأله میتواند دانش آموزان را به سمت و سوی فعالیتهای غیرقانونی و غییر شیرعی سیوق
دهد .یافتههای پژوهش نگارش و همکاران ( )1388با این نتایج همسو است.
 -تأثیر منفی برنامههای ماهواره بر تربیت دینی دانش آموزان:

به عقیده مصاحبه شوندگان ،بیشتر خانوادههای ایرانی از اثرات پنهان ،تدریجی و مخیرب میاهواره مطلیع
نیستند .هدف بیشتر برنامههای ماهواره ای ،ترویج فرهنیگ غربیی و دیین گرییزی نوجوانیان و جوانیان
کشورهای اسالمی میباشد .از این رو ،گسترش برنامههای ماهوارهای بین خانوادههای ایرانیی مییتوانید
دین گریزی دانش آموزان را تشدید نماید .محمودی ( )1396نیز در مطالعات خود دریافیت میاهوارههیا و
شبکههای اجتماعی غیر اخالقی ،بر تربیت دینی دانشآموزان ،تأثیر منفی دارند.
 -استفاده نامناسب از فضای مجازی:

یکی دیگر از آسیبهای تربیت دینی دانش آموزان دوره متوسطه ،استفاده نامناسب از فضای مجیازی اسیت.
برخی از دانش آموزان به گونهای افراطی درگیر فضای مجازی میشوند و برخی نیز در فضیای مجیازی بیه
دنبال سوژههای خاص خود هستند .این مسأله سبب اختالل در رشد تربیت دینی دانش آموزان میشود.
 -پایبند نبودن برخی از خانوادهها به آداب و رسوم دینی:

پایبند نبودن برخی از خانوادهها به آداب و رسوم دینی سبب میشود که آموزشهای مرتبط با تربییت دینیی
در مدارس ،نتیجه بخش نباشد .در واقع تربیت دینی زمانی محقق خواهد شد که پدر و مادر و سیایر اعضیای
خانواده ،متخلق به اخالق اسالمی و آداب و رسوم دینی باشند .این یافته با یافتههای تحقیقیات شمشییری و
نوذری ( )1390مبنی بر هماهنگی و همسویی خانوادهها با فعالیتهای تربیتی ،هماهنگ میباشد.
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 -نامناسب بودن اخالق و رفتار دینی برخی از معلمان:

معلمان به عنوان الگوی عملی دانش آموزان مطرح میباشند .در مواردی مشیاهد مییشیود کیه معلمیان
پایبندی چندانی به اعتقادات و آداب و رسوم دینی ندارند .رفتار ،منش و شخصیت معلمان نمونه عینیی از
ارزشهای اسالمی نیست .این مسأله میتواند فرآیند دین گریزی دانش آموزان را تشدید نماید .همچنیان
که یافتههای پژوهش قائمی مقیدم ( ،)1385شمشییری و نیوذری ( ،)1390صیالحی ( )1388مویید ایین
واقعیت است.
 -عدم توجه محتوای درسی معارف اسالمی به نیازهای رشدی دانش آموزان دوره متوسطه دوم

برخی از مصاحبه شوندگان معتقدند که محتوای دروس معارف اسالمی دوره متوسطه ،ارتباط چنیدانی بیا
نیازهای رشدی دانش آموزان ندارند .این مشکل سبب میشود که دانش آموزان رغبتی به مسائل مطیرح
شده در این دروس نداشته باشند و صرفاً برای کسب نمره به حفظ مفاهیم بپردازند .این یافته با یافتههای
پژوهش باهنر ( )1378همسو است.
 -استفاده افراطی از کتابهای راهنما ،تستی و کمك درسی در دوره متوسطه دوم

در دوره متوسطه دوم به وفور از کتابهای راهنما ،تستی و کمک درسی استفاده میشود .این مسیأله بیر
رشد تفکر دانش آموزان تأثیر منفی دارد .رشد قوه تفکر ،یکی از پیش نیازهای اصلی رشید تربییت دینیی
دانش آموزان میباشد .از این رو مصاحبه شوندگان معتقد بودند که جیوالن کتیابهیای تسیتی و کمیک
درسی در دوره متوسطه میتواند رشد تربیت دینی را به تأخیر بیندازد.
 -وجود اعتیاد در برخی از دانش آموزان

مصاحبه شوندگان معتقدندکه سن اعتیاد در ایران رو به کاهش است .سهل الوصول بیودن دسترسیی بیه
این مواد سبب شده است که برخی از دانش آموزان به مصرف مواد اعتیاد آور روی آورنید .ورود برخیی از
دانش آموزان به این مقولهها ،زمینه ساز جرمها و فسادهای گسترده این افراد در درازمدت خواهدشد.
 -نمره محوری و تأکید بر حفظ مفاهیم در دوره متوسطه دوم

به عقیده مصاحبه شوندگان ،وجود سیستم ارزشیابی کمی در دوره متوسطه دوم سبب شده است کیه دانیش
آموزان بیشتر بر کسب نمره و حفظ مطالب درسی تأکید داشته باشند و توجهی بیه تفکیر و تیدبر در مطالیب
درسی نداشته باشند .این مسأله جنبه تربیتی و عبرت آموزی دروس (بهویژه دروس معارف اسالمی ،تیاریخ و
غیره) را به شدت کاهش خواهد داد .این یافته با یافتههای تجاسب ( )1379و کشاورز ( )1387همسو است.

  100فصلنامه رهیافت فرهنگ دینی   سال اول ی شماره سوم ی پاییز 1397

سؤال دوم پژوهش:

 -1راه حلهای مناسب برای بهبود آسیبهای شناسایی شده بر اساس نظر دبیران معارف اسالمی
و مشاوران مدارس چیست؟

- -کاهش مشکالت معیشتی اقتصادی معلمان

از دیدگاه مصاحبه شوندگان ،معلمان زمانی در امر تربیت و بهویژه تربیت دینی توفیق پیدا مییکننید کیه
خود پژوهشگران و یادگیرندگان مداومی باشند .یک از مسائلی که میتواند کمک کند تا معلمان بیه ایین
هدف برسند ،کاهش مشکالت معیشتی و اقتصادی این قشیر مییباشید .بنیابراین بیا رفیع دغدغیههیای
اقتصادی معلمان ،آنها میتوانند از پرداختن به شغلهای دوم و سوم خودداری نموده و همهی تیالش و
توان خود را بر امر تعلیم و تربیت تمرکز نمایند.
در روایات اسالمی بر مبارزه بنیادی و اساسی با فقر تأکید شده است .فقیر ،ریشیه بسییاری از مشیکالت
اساسی کشور میباشد .وجود فقر در خانوادهها میتواند باعث سوء تغذییه و کیاهش بهیره هوشیی دانیش
آموزان شود .بنابراین فقر در خانوادهها ،میتواند برنامههای آموزش و پرورشی مدارس را بیی ثمیر سیازد.
بنابراین ضروری است که مدیران و مشاوران مدارس ،دانش آموزان فقیر و بی بضاعت را شناسایی نموده
و با همکاری کمیته امداد و خیرین ،زمینه رفع فقر و بخصوص رفع سوء تغذیه آنان را فراهم نمایند.
- -حل معضل بیکاری جوانان

با وجود بیکاری فزآینده جوانان ،امر تربیت دانش آموزان (بهویژه تربیت دینی) بیا مشیکالت فراوانیی روبیرو
است .حل مشکالت شغلی جوانان و فارغ التحصیالن دانشگاهی میتواند باعث افزایش روحیه و امید در بین
دانش آموزان شود .بنابراین باید یکی از برنامههای اساسی دولتمردان ،حل معضل بیکاری جوانان باشد.
توانمند سازی معلمان (دانش /مهارت) در جهت حل مشکالت تربیتی دانش آموزان
گروهی از معلمان نخبه و متخصصین علوم تربیتی دائماً مشیکالت تربیتیی کشیور را رصید نماینید و بیا
برگزاری کالسهای ضمن خدمت ،هم دانش معلمان ارتقاء یابد و هم معلمان با مشکالت تربیتی کنیونی
و راههای مؤثر برخورد با این مشکالت آشنا شوند .معلمان و اولیاء دانش آموزان با خصوصیات دوره بلوغ
و شیوههای مطلوب تعامل با دانش آموزان در این سن ،آشنا شوند.
- -ارتقاء سطح کیفی برنامههای پرورشی مدارس

گروهی از متخصصین تعلیم و تربیت ،یرنامههای پرورشی مدارس را بررسی نموده و با تدوین برنامههیای
پربارتر ،برنامههای پرورشی مدارس را هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی به سطح مطلوب برسانند.
-تالش در جهت ایجاد جو و فضای دینی در محیطهای ورزشی و هنری
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دانش آموزان دوره متوسطه معموالٌ از رفتارهای چهرههای ورزشی و هنری تقلید مینماینید .بنیابراین در
صورتی که هنرمندان و ورزشکاران ،متخلق یه اخالق اسالمی باشند ،تأثیر بسیار مثبتی بیر تربییت دینیی
دانش آموزان خواهد داشت .بنابراین باید در مراکز هنری و ورزشیی ،فعالییتهیای فرهنگیی و دینیی بیه
یهترین صورت ممکن انجام شود .توسعه امکانات فرهنگی – تفریحی مساجد
امکانات تفریحی – ورزشی و فرهنگی در مساجد و مدارس توسعه یابد .توسعه این امکانات میتواند نقش
مهمی در رشد تربیت دینی دانش آموزان داشته باشد.
- -آگاهسازی خانوادهها از تاثیرات مخرب ماهواره

برنامههای ماهواره ،تأثیرپنهیان ،تیدریجی و مخیرب بیر فرهنیگ جامعیه دارد ،بنیابراین بایید بیا انجیام
فعالیتهای فرهنگی ،خانوادهها را با اثرات ویرانگر برنامههای ماهوارهای آگاه نماییم.
- -فعال نمودن انجمن اولیاء و مربیان در زمینه ارائه خدمات مشاوره دینی به افراد

فعالیت انجمن اولیاء و مربیان توسعه یابد و این انجمن ،خانوادههایی را که مقید به آداب و رسوم اسیالمی
نیستند را شناسایی نموده و با انجام مشاوره مذهبی ،زمینه گرایش این خیانوادههیا بیه فرهنیگ و آداب و
رسوم اسالمی را فراهم نماید.
- -گزینش و بهکار گماری معلمان متخلق به اخالق اسالمی

معلمان به عنوان یکی از الگوهای تربیتی دانش آموزان مطرح میباشند .بنیابراین معلمیان بایید بییش از
دیگران مراقب رفتارها و عملکرد خود باشند و متخلق به اخالق اسالمی باشند.
- -انطباق محتوی برنامه درسی معارف اسالمی با نیاز رشدی دانشآموزان

محتوای دروس معارف اسالمی به وسیله گروهی از متخصصیین علیوم تربیتیی ،روانشناسیی و نخبگیان
حوزوی بررسی شود و ضمن بروز رسانی محتوای این دروس ،به نیازهای رشدی و روانی دانیش آمیوزان
توجه بیشتری شود.
- -تقویت و توسعه رشد شناختی و تعقل دانشآموزان

رشد قوه تفکر و تدبر دانش آموزان نقش مهمی در پرورش دانش آموزان و بیهوییژه تربییت دینیی آنهیا
خواهد داشت .متأسفانه وفور بیش از حد کتابهای تستی ،راهنما و کمک درسی ،تا حد زیادی به پرورش
تفکر دانش آموزان آسیب میزند .بنابراین توصیه میشود در وزارت آموزش و پرورش ،کیارگروهی بیرای
کنترل و بررسی اثرات منفی این گونه کتابها ایجاد شود.
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- -تشکیل کارگروههای درمانگر اعتیاد دانش آموزان

با توجه به پایین آمدن سن گرایش به مواد مخدر در ایران ،توصیه میشود در سازمان آموزش و پیرورش
هر استان ،گارگروهی برای بررسی و مبارزه با این پدیده شوم تشکیل شود و با همکاری مشاوران مدارس
وجود پدیده مذموم اعتیاد در مدارس ریشه کن شود.
- -به کارگیری شیوههای متنوع و جذاب تدریس

توصیه میشود معلمان با شیوههای پیشرفته تدریس آشنا شوند و عالوه بر روش سخنرانی ،از روشهیای
پرسش و پاسخ ،بحث گروهی و غیره استفاده نمایند و به جای تأکید بر نمره و محفوظات بر تفکر و تیدبر
دانش آموزان تأکید داشته باشند.
- -تعامل فعال با نخبگان حوزوی

توصیه میشود ضمن گسترده شدن تعامل حوزههای علمیه و آموزش و پرورش ،زمینیه حضیور نخبگیان
حوزوی در آموزش و پرورش فراهم شود.
- -برگزاری اردوهای زیارتی -تفریحی

با انجام اردوهای زیارتی – تفریحی زمینه گرایش بیشتر دانش آموزان به امور دینی فراهم شود.

بحث و نتيجه گيری
یکی از مهمترین اهداف نظام تعلیم و تربیت ،پرورش بعد دینی و مذهبی دانش آموزان میباشد .در چنید
دهه اخیر تالش های فراوانی برای بهبود تربیت دینی دانش آموزان انجام شده اسیت .امیا پیژوهشهیای
مختلف و شرایط کنونی کشور نشان میدهد که ما با شرایط ایده آل فاصله زیادی داریم .در مقوله تربیت
دینی ،عالوه بر برنامه ریزی برای پرورش بعد دینی و مذهبی ،شناسایی موانع و چالشهای تربیت دینیی
نیز باید در دستور کار برنامه ریزان قرار گیرد .عدم توجه به چالشها و موانع تربیت دینی ،میتوانید تمیام
تالشها برای پرورش بعد مذهبی و دینی را بی ثمر سازد .دوره متوسیطه یکیی از مهیمتیرین دورههیای
تحصیلی است .با توجه به رشد تفکر انتزاعی در دانش آموزان دوره متوسطه و باال رفتن پتانسیل تفکیر و
تدبر در دانش آموزان این دوره ،باید به رشد مذهبی و دینی در ایین دوره توجیه وییژهای داشیته باشییم.
تربیت دینی در دوره متوسطه با چالشها و موانع خاصی روبرو است .شناسایی و حل و فصل این چالشها
و موانع میتواند در بهبود تربیت دینی دانش آموزان نقش بسیار مهمی داشته باشد.
در این پژوهش آسیبها و چالش های تربیت دینی دانش آمیوزان دوره متوسیطه دوم از دییدگاه دبییران
معارف اسالمی و مشاوران مدارس بررسی شده است .به طور کلی ،آسیبهای تربیت دینی دانش آمیوزان
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دوره متوسطه دوم از نظر مصاحبه شوندگان را میتوان به حوزههای زیر مربوط دانست -1 .برخی از ایین
آسیب ها مربوط به برنامه درسی دوره متوسطه دوم مییباشید :میواردی همچیون ناکیافی و نارسیا بیودن
برنامههای پرورشی مدارس ،عدم توجه محتوای درسی معارف اسالمی به نیازهای رشدی دانش آمیوزان،
نمره محوری و تأکید بر حفظ مفاهیم .تحقیقات دانشگر و همکاران ( ،)1385نگارش و همکاران (،)1388
شمشیری و نوذری ( ،)1390کریمی ( ،)1374چراغ چشم ( ،)1386کشاورز ( )1387بر چنین آسییبهیایی
در تربیت دینی تأکید داشتهاند -2 .آسیبهایی که متوجه مربیان میباشد :بیه روز نبیودن دانیش دبییران
معارف اسالمی و مربیان پرورشی ،نا آشنایی برخی از معلمان و والدین دانش آموزان بیا خصوصییات دوره
بلوغ ،نامناسب بودن اخالق و رفتار دینی برخی از معلمان .تحقیقات دلبری ( ،)1387پورنیکبختی (،)1391
قائمی مقدم ( )1385و چراغ چشم ( )1386بر چنین آسیبهیایی در تربییت دینیی تأکیید داشیتهانید-3 .
آسیب های که مربوط به حوزه خانواده میباشد :وجود فقر در برخی از خیانوادههیا ،الگیوبرداری نامناسیب
برخی از دانشآموزان از چهرههای هنری و ورزشی ،پایبند نبودن برخیی از خیانوادههیا بیه آداب و رسیوم
دینی ،وجود اعتیاد در برخی از دانش آموزان .پیژوهشهیای قیائمی مقیدم ( ،)1385شمشییری و نیوذری
( ،)1390دلشاد تهرانی ( ،)1380و محمودی ( )1396بر چنین آسیبهایی در تربیت دینی تأکید داشتهانید.
 -4آسیب هایی که مربوط به عملکرد نامناسب دستگاههای دولتی میباشد :تأثیر مخرب بیکاری فزآینیده
جوانان بر روحیه دینی دانش آموزان ،ناکافی بودن امکانات تفریحی– ورزشی برای دانش آمیوزان ،تیأثیر
منفی برنامههای ماهواره بر تربیت دینی دانش آموزان ،استفاده نامناسب از فضای مجازی ،مربوط به ایین
حوزه میباشد .پژوهشهای دلشاد تهرانیی ( ،)1380رحمیان پیور و میرشیاه جعفیری ( ،)1395محمیودی
( )1386بر چنین آسیبهایی در تربیت دینی تأکید نمودهاند.
عدم همکاری برخی از مشاوران مدارس و دبیران معارف اسالمی در انجام مصیاحبه ،از محیدودیتهیای
این پژوهش بوده است.
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