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چكيدهچكيده
هدف از انجام اين پژوهش بررسـى ديدگاه دانش آموزان پايه سـوم دورة متوسـطه پيرامون 
دسـت يابى به اهداف برنامه درسـي دين و زندگي در حيطه عمل و رفتار اسـت. اين حيطه؛ 
براساس راهنماي برنامه درسي، با هفت مفهوم اساسي  از جمله: مباني و اصول دين، قرآن كريم، 
سنت و سيره، انسان در اسالم، جامعه اسالمي، راه زندگي و دين در دنياي جديد مرتبط است. 
روش مطالعه، ارزشـيابي با اسـتفاده از روش هاي پيمايشي و ارزيابي مالك مدار است. جامعه 
آماري دانش آموزان پايه سوم دورة متوسطه شهر تهران بودند كه از اين جامعه تعداد 42٠ نفر 
براساس روش نمونه گيرى خوشه اى چند مرحله اى به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش، 
پرسش نامه محقق ساخته بود كه روايي و پايايي آن توسط معيارهاي روانسنجي مورد تأييد 
قرارگرفت. داده هاي حاصله با استفاده از روش هاي توصيفي از جمله ميانگين و درصد و آزمون 
آمارى تى تك نمونه اى مورد تجزيه و تحليل قرارگرفت. يافته هاي حاصل حاكي از اين است كه 
دانش آموزان اعم از دختر و پسر دست يابي خود را به اهداف مربوط به قلمروهاى سه حوزة «مباني 
و اصول دين، قرآن كريم و انسان در اسالم» مطلوب گزارش نمودند. در قلمرو «سنت     و    سيره» 
علي رغم اين كه در مواردي دانش آموزان دست يابي خود را به اهداف اين بخش مطلوب گزارش 
نموده اند اما عمدتاً ديدگاه آنان در اين بخش نامطلوب مى باشـد. در بخش «جامعه اسـالمي» 
علي رغم اين كه در مواردي دانش آموزان دسـت يابي خـود را به اين بخش نامطلوب گزارش 
نموده اند اما عمدتاً ديدگاه آنان در اين بخش مطلوب گزارش نموده اند. در بخش «راه زندگي» 
عمدتاً دانش آموزان دسـت يابي خود را به اين بخش نامطلـوب گزارش نموده اند. الزم به ذكر 
است كه در مفاهيم هفت گانه تفاوت معناداري بين ديدگاه هاي دختران و پسران مشاهده نشد.
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مقدمه 
ــالت نظام اسالمي برنامه ريزي براي رشد و پرورش انسان هايي مؤمن  مهم ترين رس
ــتكمال نظام  ــالت بالندگي، دوام و اس ــت. انجام اين رس ــالم اس و عامل به تعاليم اس
اسالمي را به دنبال دارد و بستري فراهم مي كند تا آحاد جامعه وظايفي را كه خداوند 
ــتگاري گام بردارند. بعد  ــوي فالح و رس براي آن ها معين فرموده، انجام دهند و به س
ــازمان هاي ديگر تعليمي و تربيتي مانند روحانيت و حوزه هاي  از خانواده، نهادها و س
ــانه ها نيز  ــيما، بنيادهاي فرهنگي و عموم رس ــرورش، صدا و س ــه، آموزش و پ علمي
ــالت مجموعة آموزش  ــترك دارند. از اين رو تعليم و تربيت ديني، رس ــئوليت مش مس
ــود.  ــا درس خاصي محدود و منحصر نمى ش ــت و به بخش خاص ي ــرورش اس و پ
ــترك مجموعة برنامه هاي درسي است، اما  ــئوليت مش گرچه تعليم و تربيت ديني مس
ــئوليتي  ــي، نقش محوري و مس ــرآن و تعليمات ديني به عنوان يك مادة درس درس ق
ــت خود، اين نقش محوري را ايفا نمايد.  ــب با ظرفي ويژه بر عهده دارد كه بايد متناس
ــش و برنامه ريزى  ــازمان پژوه ــى س ــور، دفتر تاليف و تدوين كتب درس ــن منظ بدي
ــي براي دوره هاي مختلف نموده است  ــى اقدام به تدوين راهنماي برنامه درس آموزش
ــى دوره متوسطه  ــوراى عالى آموزش و پرورش، 1385). يكى از برنامه هاى درس (ش
كتاب درسى دين و زندگى است. مفاهيم اساسى در برنامه درسى دين و زندگى دوره 
متوسطه عبارتند از: خدا، قرآن كريم، سنت و سيره، انسان در اسالم، معاد، نظام خلقت، 
ــن در دنياى جديد و  ــالمى، دي ــى و پيامبرى، امامت و واليت، جامعة اس ــت اله هداي

راه زندگى (شوراى عالى آموزش و پرورش، 1385). 
ــه قلمرو  ــى دين و زندگى اين اهداف در س ــت كه در برنامه درس الزم به ذكر اس
«شناخت»، «باور» و «عمل» مطرح شده است. در قلمرو شناخت تالش بر اين است در 
ــبت به اين اهداف حاصل شود. در قلمرو عواطف و گرايش  دانش آموزان معرفت نس
ــبت به گام برداشتن نسبت  ــت كه گرايش درونى در دانش آموزان نس تالش بر اين اس
ــت كه در دانش آموزان  ــود. در قلمرو عمل و رفتار تالش بر اين اس به اهداف ايجاد ش
زمينه براى انجام عمل در اهداف هفت گانه فراهم شود. تمركز اين پژوهش در تحقق 

اهداف مربوط به قلمرو «عمل و رفتار» است. 
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جدول 1. مفاهيم اساسي و اهداف قلمرو عمل و رفتار 
(به نقل از راهنماي برنامه درسي دين و زندگى، شوراى عالى آموزش و پرورش 1385)

اهدافمفاهيم اساسى

تالش براي بهره مندي از هدايت الهيخدا 

تالش براي بهره مندي از هدايت انبياء براي سعادت درآخرتمعاد

هدايت الهى و 
پيامبرى

احترام و خضوع در برابر پيامبران و برگزيدگان الهي
تالش براي پيروي از انبيا و الگو قرار دادن آن ها به ويژه پيامبر اكرم(ص)

تالش براي بهره مندي از دين در شرايط زندگي دنياي امروز

  قرآن كريم 
تالش بيش تر براي درك معناي آياتي از قرآن كريم

تقويت مراجعه، تفكر و تدبر در قرآن و بهره مندي از هدايت هاي آن
تقويت رعايت آداب قرائت قرآن و تدبر در آن

امامت

تالش براي درك عميق امامت و توانايي بر رد شبهات مربوط به آن
تالش براي پيروي از ائمه اطهار   (ع) و حضرت زهرا(س) در زندگي، و الگو و سرمشق 

قرار دادن ايشان
سعي در انجام وظايف خود در قبال نظام اسالمي

سعي در كسب آمادگي براي ظهور حضرت ولي عصر(ع)

تالش براي كسب معرفت بيشتر نسبت به معصومين(ع)سنت و سيره
سعي در سرمشق قرار دادن معصومين (ع) و پيروي از آنان

سعي در حفظ كرامت و منزلت انساني خود با دوري از گناهانسان در اسالم 

جامعه اسالمى
تالش براي تحقق قسط و عدل

تالش براي انجام مسئوليت هاي خود در جامعه اسالمي
برنامه ريزي براي مطالعه و كسب آمادگي براي تشكيل خانواده

تالش براي رعايت احكام اسالم در خصوص زن و مرد وحقوق هر يك

تالش براي بهره مندي دين در زندگي با توجه به نيازهاي جديددين در دنياى جديد

راه زندگى

سعي در ارتباط با خانواده و جامعه 
سعي در تكميل برنامه زندگي

رعايت حيا و عفاف در روابط اجتماعي
انتخاب مرجع تقليد و مراجعه به كتاب توضيح المسائل براي شناخت احكام 

تالش براي داشتن نقش فعال و مثبت در نظام اسالمي كشور
مشورت با اهل نظر در مورد خانواده و تالش براي رسيدن به شناخت درست
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ــده اى بخش مهمى از اهداف  ــداف تربيت دينى ـ اخالقى، همواره و به طور فزاين اه
ــكيل مى دهند؛ بنابراين طبيعى است كه يكى از مهم ترين  نظام آموزش و پرورش را تش
ــت اندركاران نظام آموزش و پرورش، بررسي ميزان تحقق اهداف مورد  دغدغه هاى دس

نظر در قلمرو «عمل و رفتار» در دانش آموزان باشد. 
ــت.  ــر، تبيين مفهوم «رفتار دينى» اس ــات ضرورى مقالة حاض ــن مقدم از عمده تري
ــى وجود دارد. برخي متفكرين كه  ــتى رفتار دينى رويكردهاى متفاوت درخصوص چيس
رويكردي مادى گرايانه و رفتارگرايانه دارند، رفتار را به پاسخ فروكاهيده تعبير نموده اند 
ــاهده و  ــم فرد صورت گرفته، قابل مش ــط اندام و جس و آن را فعاليتي مي دانند كه توس
اندازه گيري باشد (السون و هرگنهان1، 1389)؛ البته اين رفتار مي تواند شامل حركات و 
فعاليت هاي جسمانى بيروني (مانند حركات دست و سر و سخن گفتن و ...) و دروني 
(مانند ترشح بزاق دهان يا ترشح هورمون ها يا ...) شود. برخي ديگر مانند سيف (1391: 
ــار را به اعمال و حركات مختلف دروني و بيروني فرد كه  ــن فراتر رفته و رفت 33) از اي
صرفاً هم جسماني نيستند تقسيم بندي كرده اند. در واقع آن ها از رفتارهاي آشكار و نهان 
ــتقيماً قابل مشاهده اند (مانند صحبت كردن،  ــكار به اعمالي كه مس ياد مي  كنند. رفتار آش
راه رفتن و ...) و رفتار نهان به اعمال دروني فرد كه به طور مستقيم قابل مشاهده نيستند 
گفته مى شود (مانند تفكر، تخيل و ...). البته آن ها به اين نكته اذعان دارند كه ما از طريق 
ــكار به رفتار نهان پي مي بريم و با توجه به ساحت هاي وجودي آدمي (ذهن و  رفتار آش
عقل و انديشه ـ  احساسات و عواطف و گرايش ها – اعمال و عملكردها) نگاهي جامع تر 

به رفتار آدمي داشته باشيم.
ــوراي عالي جوانان( 1376)، سازمان  ــده از جمله دبيرخانه ش پژوهش هاى انجام ش
ــادى (1382)، آخوندى (1383)،  ــان رضوى (1377)، لطف آب ــالمى خراس تبليغات اس
ــرا (1385)، علوى  ــريعتى و حبيب زاده خطبه س ــجاعى زند، ش ــى (1385)، ش آزاد ارمك
ــعيدى رضوانى، باغگلى و امين خندقى (1386) و سعيدى رضوانى و باغگلى  (1385)، س
(1389) و فرجى و كاظمى (1388) نيز با بررسي 17گزارش پژوهشى، روند دين دارى در 
3٠ سال    گذشته را مد نظر قرار داده اند. آن ها به اين نتيجه رسيدند كه 72 درصد تحقيقات 
دين دارى كه انجام شده راجع به جوانان بوده است و ضمناً با توجه به جمع بندى نتايج 
1. Olson & Hergenhan
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در گزارش مذكور، مى توان چنين استنتاج كرد كه اعتقادات و تجربه هاى دينى جوانان در 
ــطح بسيار باال و روندى فزاينده داشته است. از نقطه نظر اعمال فردى، وضعيت نماز  س
ــته ولى روزه گرفتن و قرآن خواندن روندى صعودى داشته  خواندن تغيير خاصى نداش
ــت. نسبت به اول انقالب، درصد افراد شركت كننده در جماعات و به خصوص نماز  اس
ــده ولى در ساير اعمال جمعى، نظير زيارت و سينه زنى و روضه خوانى،  جمعه كمتر ش

تعداد شركت كنندگان همچنان رو به افزايش است.
فيروزجائيان (1387) 39 گزارش پژوهشي را مورد بررسى قرار داد و عوامل مذكور 
ــدى به ارزش ها  ــاس فراتحليل وى، پايبن ــته بندى نمود. براس ــن پژوهش ها را دس در اي
ــدى خانواده به  ــت. پايبن ــتر اس ــبت به طبقات باال بيش و اعتقادات در طبقات پايين نس
ــش و پايبندى افراد به  ــيدگى و نظارت بر فرزندان، عدم تن ــاى مذهبى  در رس ارزش ه
هنجارهاى اجتماعى  مؤثر است. ارتكاب جرائم و عدم پايبندى در مردان بيش از زنان 
است و تحصيالت، نقش خاصى دارد، يعنى ارتكاب جرائم در تحصيالت پايين تر بيشتر 

است، ولى گرايش به ارزش ها در افراد داراى تحصيالت باال كمتر است.
ــى ميزان محقق شدن اهداف  ــرمدى و جوادي پور (1389) در بررس ابراهيم زاده، س
ــيوه نظرسنجى نشان  ــتفاده از ش درس دين و زندگى در رفتارهاى دانش آموزان، با اس
ــكالت خانوادگى و  دادند كه آموزش دين و زندگى در اصالح رفتار فرد، كاهش مش
ــكالت فردى، اجتماعى و اقناع  ــدن به احكام  مؤثر بوده ولي در كاهش مش متعهد ش
ــب محتوا با هدف هاى  ــت. قريشى (1385) در بررسى تناس ــته اس دينى تأثيرى نداش
ــيد كه  ــى دين و زندگى از ديدگاه دبيران و دانش آموزان، به اين نتيجه  رس كتاب درس
دانش آموزان با 62 درصد موافقت و دبيران با 5٠ درصد موافقت، محتواهاى كتاب را 
با اهداف حوزه عمل- رفتار متناسب مى دانند. ميرعارفين (1384 و 1386) بر اين باور 
ــاس ديدگاه صاحب نظران كتاب هاى دين و زندگى در مجموع  است كه هرچند براس
ــت آورده اند، اما محتواهاى موجود در حيطه رفتار و عمل  موفقيت قابل توجهى به دس
نيازمند تقويت و اصالح هستند. همچنين جوادى پور (1389) در مطالعه خود دريافت 
برخالف دانش آموزان كه به طور معنا دارى براين باورند كه آموزش درس دينى و قرآن 
باعث متعهد شدن فرد به احكام مذهبى مى شود، معلمان به طور معنا دارى بر اين باورند 
ــته است. ميرعارفين(139٠)  كه آموزش درس دينى و قرآن در اين زمينه توفيقى نداش
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ــن و زندگى از منظر توجه  ــى كتاب  هاى دي ــه خود تحت عنوان آسيب شناس در مطالع
ــى ديدگاه دبيران و دانش آموزان در زمينه  به نيازهاى دانش آموزان هدف خود را بررس
ــى دين  ــى، اخالق، اعمال و آداب، با توجه به آنچه در راهنماى برنامه درس راه زندگ
ــت كه اگر  ــرح نمود، يافته هاي اين مطالعه حاكي از اين اس ــت مط و زندگى آمده اس
ــاهده مى شود اما آن ها از عهده  ــتى هايى در اين كتاب  ها (دين و زندگى) مش چه كاس
ــخگوى نيازهاى  ــورد بحث به خوبى برآمده و مى توانند پاس ــيارى از محورهاى م بس
ــند. علي درزى (1385) در پژوهشى تحت عنوان «تأثير كتاب دين  دينى مخاطبان باش
ــال  ــطه در س و زندگى يك بر عملكرد و رفتار دينى دانش آموزان دختر پايه اول متوس
ــتاى تالش  ــه 1 تهران» دريافت كه محتواى كتاب در راس ــى 86- 85 در منطق تحصيل
ــت. براين  اساس  ــده اس براى تنظيم زندگى بر مبناى ايمان به خدا و آخرت تدوين ش
وي يادآور شد بهتر است محتواى كتاب با ذكر مثال هايى روحيه غيب باورى احساس 

حضور خدا را در دانش آموزان تقويت كند. 
ــؤالى كه در اين پژوهش وجود دارد اين است كه  ــده س با توجه به مطالب مطرح ش
ــطه پيرامون ميزان دست يابى آنان به اهداف  ــوم دوره متوس «ديدگاه دانش آموزان پايه س
برنامه درسي دين و زندگي در قلمرو» رفتار و عمل  «با هفت مفهوم اساسى مبانى و اصول 
ــالم، جامعه اسالمى، راه زندگى (اخالق،  ــنت و سيره، انسان در اس دين، قرآن كريم، س

اعمال و آداب زندگى) و دين در دنياى جديد چيست؟» 

روش پژوهش
ــت و از روش  پيمايشي، براي تعيين  ــيابي اس پژوهش حاضر از نوع مطالعات ارزش
ــت يابي آنان به شاخص هاي موجود در برنامه  ــبت به ميزان دس ديدگاه دانش آموزان نس
ــي دين و زندگي استفاده شده است. جامعة آمارى پژوهش كلية دانش آموزان پايه  درس
ــال تحصيلى 89-88 در كليه مناطق آموزشى  ــاغل به تحصيل در س ــوم دبيرستان ش س
ــت. حجم نمونه طبق اصول نمونه گيري در تحقيقات پيمايشي در  ــهر تهران بوده اس ش
جوامع بزرگ، برابر با (n  = 384) محاسبه شد.از اين رو جهت محاسبه افت اين حجم به 
43٠ نفر افزايش يافت كه به روش نمونه گيرى خوشه اى چند مرحله اى انتخاب شدند. 
ــهر تهران به  ــهر تهران بدينگونه بود كه ابتدا مناطق 19 گانه ش روش نمونه گيرى در ش
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پنج    ناحيه شرقي، غربي، جنوبي، شمالي و مركزي تقسيم شد، سپس از هر يك از مناطق 
جغرافيايى، يك منطقه آموزشى به صورت تصادفى انتخاب گرديد. مناطق انتخاب شده 
عبارت بودند    از: مناطق 2، 9، 12، 13 و 15. الزم به ذكر است كه پس از انتخاب مناطق 
ــتان (دو دبيرستان دخترانه و دو  ــى از هر منطقه به صورت تصادفى، چهار دبيرس آموزش
دبيرستان پسرانه) در نمونه مورد مطالعه قرار گرفت. سپس از هر دبيرستان 1 كالس (پايه 
ــد. ضمناً در برخى مناطق، به دليل قلت كالس هاى برخى دبيرستان ها،  سوم) انتخاب ش
ــرايط تقريباً برابر اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى، براى  ــتان هاى هم جوار با ش از دبيرس

نمونه گيرى استفاده شد.

ابزار جمع آورى اطالعات
ــى ديدگاه دانش آموزان  ــاخته، براى بررس ــش نامة محقق س در اين پژوهش از پرس
پيرامون تحقق اهداف قلمرو عمل و رفتار استفاده شد. اهداف اين قلمرو ( مشتمل بر 16 
هدف) حول 7 مفهوم اساسىـ  مشتمل بر مبانى و اصول دين، قرآن كريم، سنت و سيره، 
ــان در اسالم، جامعه اسالمى، راه زندگى (اخالق، اعمال و آداب زندگى) و دين در  انس
دنياى جديدـ  سازماندهى شده  است (جدول 2). در اين طرح دو هدِف «توجه به داشتن 
ــبت به خداوند» در  برنامه ريزى در زندگى» و «مراعات مراقبت اوليه از وظايف خود نس
قالب هدف «توجه به داشتِن زندگي زيست مسلماني» و نيز دو هدف «تالش براي كسب 
ــش در جهت انتخاب هدف و مقصد حقيقي انسان» در قالب  ــالمي» و «كوش بينش اس
هدف «تالش براي كسب بينش اسالمي از انسان و مقصد حقيقي انسان» ادغام شدند. از 

اين رو در مجموع 16 هدف لحاظ شد. 
در ساخت پرسش نامه محقق ساخته پس از مشخص شدن اهداف، از جداول مندرج 
در راهنماى برنامه درسى مثًال جداول اهداف جزئى، عملياتى، وسعت و توالى و ... براى 
ــد. در مرحله بعد گويه ها طراحى و از لحاظ تطاب  ق  ــاخص ها كمك گرفته ش تدوين ش
گويه ها با مقوله ها (اهداف) در اختيار متخصصان قرار داده شد تا به اظهار نظر محتوايي 
پيرامون تطابق گويه ها با اهداف بپردازند. پس از اجراى آزمايشى در سطح چند كالس، 
گويه هاى ضعيف حذف شد و پايايى اين پرسش نامه تعيين شد كه ميزان آن در جدول 2 

گزارش شده است.
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جدول 2.  پايايى پرسش نامة بررسى ديدگاه دانش آموزان پايه سوم دبيرستان نسبت به 
تحقق اهداف برنامه درسى دين و زندگى در قلمرو «عمل و رفتار»

آلفاى كرونباخ مقوله هااهداف 

مباني و اصول 
دين

٠/847تالش براي تنظيم زندگي و عمل بر مبناي ايمان به خدا و آخرت

٠/749كوشش براي تقويت ايمان به خدا و آخرت

٠/826تالش براي پيروي از انبياي الهي و ائمه معصومين صلوات اهللا عليهم

قرآن كريم

٠/68٠تقويت توانايي قرائت صحيح قرآن كريم و تالش براي قرائت مستمر
٠/696توانايي به كارگيري شيوه هاي سادة تدبر در قرآن كريم

٠/831تالش براي بهره مندي از معارف قرآن كريم براي شناخت شيوه زندگي

٠/756تالش براي تنظيم برنامه هاي زندگي بر مبناي تعاليم قرآن كريم

سنت و سيره
٠/866تالش براي پيروي از رسول خدا(ص)، حضرت فاطمه(س) و ائمه معصومين

٠/78٠تالش براي كسب معرفت و محبت بيشتر نسبت به امام عصر (عج)
٠/834تالش براي بهره مندي از معارف معصومين(ع) براي شناخت عقايد نظري

انسان در 
٠/777تالش براي كسب بينش اسالمي از انسان و مقصد حقيقي انساناسالم

جامعه اسالمي
٠/836تالش در جهت ايفاي نقش مثبت و سازنده در جامعه اسالمي

٠/738انجام مراتبي از تعهد خود نسبت به مسلمانان در موقعيت هاي ضروري

راه زندگي
٠/718توجه به داشتن زندگي زيست مسلماني

٠/645تالش در جهت ايفاي مسئوليت هاي خود نسبت به جامعه، طبيعت و خود

دين در دنياي 
٠/739مراعات اهم ضوابط و شعائر ديني در دنياي امروزجديد

روايي پرسش نامه به صورت محتوايي براساس قضاوت متخصصان اعم از تعليم و 
تربيت، برنامه ريزي درسي و تعليم و تربيت اسالمي تعيين شد، بدين معني كه متخصصان 
به انطباق گويه هاي پرسش نامه با اهداف قلمروهاي هفت گانه پرداختند. اين انطباق در دو 
مرحله انجام شد. در مرحله اول موارد ناهمسو مشخص و پيشنهاداتي جهت همسويي 
ــد. در اين مرحله  ــنهادي پرداخته ش ــد. در مرحله دوم به كنترل اصالحات پيش ارائه ش
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اصالحات الزم توسط پژوهشگر و همكاران انجام و مجدداً در اختيار صاحب نظران قرار 
داده شد. متخصصان در اين بررسي باز هم به كنترل اطالعات پرداخته و موارد ناهمسو 
ــگر برگردانده شد. در اين مرحله مجدداً اصالحات پيشنهادي  ــخص و به پژوهش را مش
ــد كه در انتها مورد  متخصصان اعمال و فرم نهايي در اختيار صاحب نظران قرار داده ش

تأييد قرار گرفت.
براى تجزيه و تحليل داده هاى مربوط به اهداف 16 گانه از نشانگِر ميانگين به شرح 

زير استفاده شد.
الف. گويه هاي متعلق به هر مقوله كه به صورت پراكنده در پرسش نامه قرار گرفته بودند، 

در ذيل مقوله مربوط به ترتيب موجود در پرسش نامه، انتظام يافتند؛
ب. گويه هاي داراي بار منفي قبل از تحليل هاي آماري ارزش گذاري معكوس شدند؛ 

ج. تحليل به گونه اي انجام پذيرفت كه تأثير بي پاسخ ها (پاسخ هاي هدر رفته) در ميانگين 
از بين برود؛

د. به پاسخ خيلي موافقم4؛ موافقم3؛ مخالفم2؛ خيلي مخالفم1؛ نسبت داده شد و ميانگين 
وزني هر سئوال تحت عنوان ميانگين كل محاسبه و در يك ستون مستقل گزارش شد؛ 
هـ. با توجه به طيف انتخاب شده كه 4 گزينه اي است، گزينه موافقم برابر با (x=3) به 
عنوان نقطه اي كه گذر از آن، نشانة مطلوبيت (نيل به هدف مندرج در گويه) است 
انتخاب شد. توضيح آن كه در طرح هاي ارزشيابي، تعيين نمره برش (نقطه مقايسه) 
ــت. در برخي پژوهش هاي ملي كه در مورد دروس  از اهميت خاصي برخوردار اس
ــعيدي رضوانى و پرتو  ــده است نظير هومن، س ــورمان اجرا ش ديني و قرآن در كش
ــعيدي رضوانى، پرتو و  ــعيدي رضوانى (138٠) و س (138٠)؛ امام جمعه، پرتو و س
خراساني (1386)، نقطه برش 57٪ انتخاب شده است؛ اما بايد توجه داشت كه در 
طيف چهار گزينه اي، نقطة برش 57٪ بيِن موافقم (x=3) و خيلي موافقم(x=4) قرار 
مي گيرد، بنابراين انتخاب نقطه 57٪ مي تواند نوعي سخت گيري تلقي شود(برخالف 
ــود و لذا  ــاي پنج گزينه اي كه نقطه 57٪ دقيقًا با گزينه موافقم، معادل مى ش طيف ه
 x=3 ــذر از نقطه موافق ــد). از اين رو، در اين طرح، گ ــاب آن منطقي مي باش انتخ
(برابر با نمرة متناظر با نقطه 66٪ طيف)[يعني تفاوت معنا دار داشتن (براساس اندازه 
آماره t مقايسه با يك شاهد) و نيز بيشتر بودِن ميانگين هر سؤال نسبت به عدد 3] به عنوان 
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شاخص«مطلوبيت» تلقي شد و اگر ميانگين سؤالي با عدد 3، تفاوت معنا دار نداشت، َصرف 
نظر از مقدار ميانگين، به عنوان «نسبتاً مطلوب» مشخص شد و سؤاالت داراي ميانگين 
كمتر از 3 (به  طور معنا  دار) تا عدد 5 /2 (نقطه 5٠٪) به عنوان شاخص«نسبتاً نامطلوب» و 
سؤاالت داراي ميانگين كمتر از 2/5 (نقطه 5٠٪) به عنوان شاخص «نامطلوب» مشخص 

شد. به طورخالصه مالك استاندارد ارزيابي در طرح حاضر به نحو زير است.

جدول 3.  استاندارد ارزيابي
ارزيابياستاندارد

(p≤٠/٠5 و سطح t و داراي تفاوت معنادار براساس آماره) مطلوب (+)ميانگين باالتر از3

(p≤٠/٠5 و سطح t عدم تفاوت معنادار براساس آماره) نسبتاً مطلوب (×)ميانگين در حد 3

 (p≤٠/٠5 و سطح t ــاس آماره ميانگين كمتر از 3 (داراي تفاوت معنادار براس
نسبتاً نامطلوب (×-)و تا عدد 2/5

نامطلوب (-)ميانگين كمتر از 2/5

ــيابي «ميانگين ـ مدار» از جنسيت هاي مختلف درون جامعه معموالً غفلت  در ارزش
ــه از آزمون آمارى تى تك نمونه اى  ــود به همين دليل در پردازش داده هاى حاصل مى ش

استفاده شد كه نتايج آن در بخش يافته ها گزارش شده است.

يافته ها
در اين بخش ديدگاه دانش آموزان درخصوص ميزان نيل به اهداف قلمرو هفت گانه 

مورد بررسي قرار گرفته است، كه نتايج آن به ترتيب در جداول زير آمده است: 
الف. وضعيت دستيابي به اهداف قلمرو مباني و اصول دين

ــه هدف «تالش براي تنظيم زندگي و  در اين قلمرو ديدگاه دانش آموزان پيرامون س
ــش براي تقويت ايمان به خدا و آخرت»  عمل بر مبناي ايمان به خدا و آخرت»، «كوش
و «تالش براي پيروي از انبياي الهي و ائمه معصومين صلوات اهللا عليهم» مورد بررسي 

قرار گرفت كه نتايج آن در جدول 4 مشاهده مى شود.
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جدول 4.  ديدگاه دانش آموزان پايه سوم متوسطه پيرامون ميزان نيل به اهداف قلمرو 
مباني و اصول دين

وله
ميانگين گويه هامق

پسر
ميانگين 
ميانگين Tsigدختر

كل
tمقايسه 
با نقطه 
(3=x)

sig ارزيابى
كلى

رت
 آخ

دا و
ه خ

ن ب
يما

ي ا
بنا

ر م
ل ب

 عم
ي و

دگ
م زن

ظي
ي تن

 برا
ش
تال

به ياد خدا بودن 
+٠/229٠/8193/532617/489٠/٠٠١-3/52563/5395در اكثر اوقات

پرهيز از 
انديشه هاى 
شرك آلود

3/٠7٠83/2488-2/٠66٠/٠393/16٠٠3/699٠/٠٠١+

از اعمال دائمى 
+1/924٠/٠553/36279/4٠٠٠/٠٠١-3/29213/44٠2بودن دعا

سعى در فهميدن 
هدف خلقت و 
متناسب نمودن 
برنامه زندگى با آن

3/17283/1٠٠٠٠/799٠/4253/13753/٠22٠/٠٠3+

خواستن نيازهاى 
+٠1٠٠/٠٠١/3/28723/4865-2/35٠٠/٠193/38429خود از خدا

پس از گناه كردن 
بر اثر غفلت 

پشيمان شدن و 
توبه كردن

3/42193/36٠2٠/721٠/4713/39159/165٠/٠٠١+

درنظر گرفتن 
عاقبت اخروى در 
تصميم گيرى ها

3/21583/2431-٠/325٠/7453/22915/462٠/٠٠١+

مراجعه كردن به 
تعاليم دينى، براى 

حل مسائل
3/٠٠532/88891/17٠٠/2432/9485-1/٠35٠/3٠1×

توكل به خدا در 
+1/924٠/٠553/537213/679٠/٠٠١-3/46353/6141انجام امور
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وله
ميانگين گويه هامق

پسر
ميانگين 
ميانگين Tsigدختر

كل
tمقايسه 
با نقطه 
(3=x)

sig ارزيابى
كلى

رت
 آخ

دا و
ه خ

ن ب
يما

ت ا
قوي

ي ت
 برا

ش
وش

ك

منصرف شدن از 
انجام گناه در اكثر 

اوقات
3/13823/٠926٠/557٠/5783/11552/817٠/٠٠5+

تالش براى افزايش 
+1/6٠9٠/1٠83/52٠216/346٠/٠٠١-3/46923/5714ايمان به خدا

تالش جهت 
افزايش معرفت 

خود نسبت به خدا 
3/28433/2935-٠/11٠٠/9123/28876/917٠/٠٠١+

خضوع و خشوع در 
نماز جهت ايجاد 

شوق به خدا
3/21٠53/3352-1/387٠/1663/27٠56/٠14٠/٠٠١+

ين
صوم

 مع
مه

و ائ
ي 

 اله
اي

نبي
از ا

ي 
يرو

ي پ
 برا

ش
تال

توسل جستن به 
اهل بيت(ع) در 
هنگام مشكالت

3/53183/576٠/-٠6٠3٠/5473/553815/1٠8٠/٠٠١+

قائل بودن مقام 
بسيار واال براى 

اهل بيت(ع)
3/528٠3/5924-/٠877٠/3813/56٠٠15/259٠/٠٠١+

كمك گرفتن 
از معصومين در 
هنگام مشكالت 

3/29323/5249-2/661٠/٠٠83/4٠599/251٠/٠٠١+

تالش براى بناى 
زندگى براساس 
تعاليم پيامبر

3/12893/2667-1/566٠/1183/19524/431٠/٠٠١+

الگو قرار دادن ائمه 
+3/345٠3/24٠61/187٠/2363/29466/7٠4٠/٠٠١اطهار(ع) 

تالش براى 
شناختن بيشتر 

ائمه 
3/٠5323/٠994-/٠484٠/6293/٠7591/588٠/113×

جدول 4.  ( ادامه) 
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ــالش براي تنظيم  ــه، درخصوص هدف «ت ــت ك ــاى فوق حاكى از اين اس يافته ه
ــرت»، دانش آموزان در همه موارد داراي  ــي و عمل بر مبناي ايمان به خدا و آخ زندگ
وضعيت مطلوبي بوده اند به جز مورد مراجعه به تعاليم ديني براي حل مسائل روزمره 
كه داراي وضعيت نسبتًا مطلوبي بوده اند. وضعيت دانش آموزان دختر در موارد تالش 
ــه هاي شرك آلود و دعا كردن هر روزه و خواستن نيازها از خدا،  براي پرهيز از انديش
ــاير موارد تفاوت معناداري بين دو  ــران بوده است. در س  به طور معناداري بهتر از پس
ــت. درخصوص هدف «كوشش براي تقويت  ــاهده نشده اس ــر مش جنس دختر و پس
ــان به خدا و آخرت»، دانش آموزان در همه موارد داراي وضعيت مطلوبي بوده اند.  ايم
ــاهده نشده است.  ــر مش در هيچ يك از موارد تفاوت معناداري بين جنس دختر و پس
ــاي الهي و ائمه معصومين (ع)»، دانش آموزان  ــوص «تالش براي پيروي از انبي در خص
ــتر  ــناخت بيش در همه موارد داراي وضعيت مطلوبي بودند به جز مورد تالش براي ش
ــد. وضعيت دانش آموزان دختر در مورد  ــبتًا مطلوبي بوده ان ائمه كه داراي وضعيت نس
كمك از معصومين در سختي ها و گرفتاري ها به طور معناداري بهتر از وضعيت پسران 
ــت. در ساير موارد تفاوت معناداري بين دو جنس دختر و پسر مشاهده نشده  بوده اس

است.
ب. وضعيت دستيابي به اهداف مربوط به قلمرو قرآن كريم

ــدِف: «تقويت توانايي قرائت  ــن قلمرو ديدگاه دانش آموزان پيرامون چهار ه در اي
ــتمر»، «توانايي به كارگيري شيوه هاي سادة  صحيح قرآن كريم و تالش براي قرائت مس
ــراي بهره مندي از معارف  ــرآن كريم (و اقدام عملي براي تدبر)»، «تالش ب ــر در ق تدب
قرآن كريم براي شناخت عقايد نظري و شيوه زندگي» و «تالش براي تنظيم برنامه هاي 
ــرار گرفت. نتايج آن در جدول 5  ــي ق زندگي بر مبناي تعاليم قرآن كريم» مورد بررس

گزارش شده است.
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جدول 5. ديدگاه دانش آموزان پيرامون ميزان نيل به اهداف قلمرو قرآن كريم

ميانگين گويه هامقوله 
پسر

ميانگين 
ميانگينTsigدختر

كل
t مقايسه با 
(3=x) نقطهsig ارزيابى

كلى

م و 
كري

آن 
 قر
يح

صح
ت 

قرائ
ي 
اناي
 تو
يت

تقو
مر
ست

ت م
قرائ

ي 
 برا

ش
تال

دقت در قرائت 
قاريان قرآن براى 
بهتر خواندن آن

3/1٠863/٠682٠/449٠/6533/٠8841/969٠/٠5٠×

تالش جهت بيش 
از پيش صحيح 
خواندن قرآن

3/37443/4218-٠/597٠/5513/39811٠/٠44٠/٠١٠+

خواندن قرآن 
حداقل چند ساعت 

در هفته
2/96972/9837-٠/16٠٠/8732/9764-٠/538٠/591×

شركت در جلسات 
قرآن حداقل به طور 

ماهيانه 
2/8٠٠٠2/59891/895٠/٠592/7٠3٠-5/579٠/٠١٠-    × 

دبر
دة ت

 سا
اي
وه ه

شي
ي 
گير

كار
 به 

يي
وانا

ت
ريم

ن ك
قرآ

در 
 

خواندن قرآن با 
ترجمه، براى فهم 
بهتر معانى آيات 

3/25123/16591/٠39٠/2993/2٠835/٠79٠/٠٠١+

خواندن آيات قرآن 
با ترجمه و تفكر 

روى آن ها 
2/653٠2/56٠71/٠55/2922/6٠74-8/984٠/٠٠١-    × 

مراجعه كردن به 
تفاسير قرآن جهت 
درك آيات قرآن

2/899٠2/63412/898٠/٠٠42/7676-5/٠42٠/٠٠١-    × 

خواندن ترجمه 
قرآن و دقت در 

مرتبط كردن آيات 
3/16923/1739-/٠52٠/9583/17153/839٠/٠٠١+

تدبر در آيات قرآن 
به منظور ارتباط 
موضوعى آيات 

2/96922/9274٠/432٠/6662/9492-1/٠51٠/294×

فكركردن عميق به 
-13/5٠٠/٠٠١-1/٠96٠/2742/3377-2/285٠2/3925مفهوم آيات قرآن
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ميانگين گويه هامقوله 
پسر

ميانگين 
ميانگينTsigدختر

كل
t مقايسه با 
(3=x) نقطهsig ارزيابى

كلى

ريم
ن ك

قرآ
ف 
عار

ز م
ي ا

ند
ه م
هر
ي ب

 برا
ش
تال

گي
زند

وه 
شي

ي و 
ظر

د ن
قاي
ت ع

ناخ
ي ش

 برا

مراجعه به تفاسير 
قرآن جهت 

شناخت زندگى 
2/91162/74182/٠59٠/٠4٠2/8271-4/176٠/٠٠١-    × 

مراجعه به قرآن 
براى پاسخگويى يه 
سؤاالت مهم دينى

2/74٠92/621٠1/381٠/1682/6811-7/336٠/٠٠١-    × 

مراجعه به فرآن 
جهت درك بهتر 

موضوع معاد 
2/932٠2/73٠82/149٠/٠322/83٠9-3/595٠/٠٠١-    × 

مراجعه به فرآن 
جهت درك 

موضوع نبوت و 
امامت

2/93722/9٠45٠/332٠/74٠2/9214-1/6٠2٠/11٠×

سعى در مطابقت 
دادن اعمال خود با 

تعاليم قرآن
3/٠2622/9389٠/98٠٠/3282/9838-/363٠/717×

ي 
دگ
ي زن

ه ها
رنام

م ب
ظي
ي تن

 برا
ش
تال

ريم
ن ك

قرآ
يم 

تعال
ي 
بنا

ر م
ب

در نظر گرفتن 
مالك هاى قرآنى 
در انتخاب دوست 

2/91552/77931/63٠٠/1٠42/847-3/646٠/٠٠١-    × 

توجه به فرامين 
قرآن در رابطه با 
رفتار با خانواده 

3/26423/٠4232/792٠/٠٠53/1523/819٠/٠٠١+

انجام تعاليم 
قرآنى در رابطه 

با گذراندن اوقات 
فراغت

3/٠4372/74523/512٠/٠٠٠2/893-2/467٠/٠14-    × 

توجه به قرآن 
كريم در موضع 

گيرى اجتماعى – 
سياسى

3/13273/٠٠551/361٠/1743/٠711/529٠/127×

يافته هاى فوق حاكى از آن است كه درخصوص هدِف «تقويت توانايي قرائت صحيح قرآن 
كريم و تالش براي قرائت مستمر»، دانش آموزان در مورد تالش بيش از پيش صحيح خواندن 
قرآن داراي وضعيت مطلوبي بوده اند. دانش آموزان در موارد دقت در طرز خواندن افراد مسلط 
به قرآن براى يادگيري بهتر و خواندن قرآن به صورت هفته اي چند ساعت داراي وضعيت 

جدول 5.  ( ادامه) 
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ــر  ــبتاً مطلوبي بوده اند. در هيچ يك از موارد تفاوت معناداري بين دو جنس دختر و پس نس
مشاهده نشده است. وضعيت در مورد شركت ماهانه در جلسات قرآن نسبتاً نامطلوب است.
در خصوص هدِف «توانايي به كارگيري شيوه هاي ساده  تدبر در قرآن كريم»، دانش آموزان 
در موارد خواندن ترجمه فارسي قرآن براي فهم بهتر آن و دقت به ارتباط آيات با يكديگر 
ــي بوده اند. دانش آموزان در موارد تدبر  ــگام خواندن ترجمه قرآن داراي وضعيت مطلوب هن
ــبتاً مطلوبي بوده اند.  ــات مختلف به منظورارتباط موضوعى آيات داراي وضعيت نس در آي
ــير قرآن براي درك بهتر  دانش آموزان در موارد تفكر بر روي آيات قرآن و مراجعه به تفس
آيات داراي وضعيت نسبتاً نامطلوبي بودند. دانش آموزان در مورد فكر كردن عميق پيرامون 
ــر در مورد  ــوم آيات قرآن داراى وضعيت نامطلوبى بوده اند. وضعيت دانش آموزان پس مفه
مراجعه به تفسير قرآن براي درك بهتر آيات قرآن به طور معناداري بهتر از وضعيت دختران 
بوده است. در ساير موارد تفاوت معناداري بين دو جنس دختر و پسر مشاهده نشده است. 
ــناخت عقايد  درخصوص هدِف «تالش براي بهره مندي از معارف قرآن كريم براي ش
نظري و شيوه زندگي»، دانش آموزان در موارد مراجعه به ترجمه يا تفسير قرآن براى درك 
بهتر موضوع نبوت و امامت و تطبيق اعمال خود با تعاليم قرآني داراي وضعيت نسبتاً مطلوبي 
بوده اند. دانش آموزان در موارد مراجعه به ترجمه يا تفسير قرآن براي شناخت زندگي اسالمي، 
استفاده از قرآن براي پاسخگويي به سئواالت ديني و مراجعه به ترجمه يا تفسير قرآن براي 
درك بهتر موضوع معاد داراي وضعيت نسبتاً نامطلوبي بوده اند. وضعيت دانش آموزان پسر 
در مورد مراجعه به ترجمه يا تفسير قرآن براي شناخت زندگي اسالمي و مراجعه به تفسير 
يا ترجمه قرآن براي درك بهتر موضوع معاد به طور معناداري بهتر از وضعيت دختران بوده 

است. در ساير موارد تفاوت معناداري بين دو جنس دختر و پسر مشاهده نشده است.
در خصوص هدف «تالش براى تنظيم برنامه هاى زندگى بر مبناى تعاليم قرآن كريم»، 
ــا خانواده داراي وضعيت  ــورد توجه به فرامين خدا در قرآن در رفتار ب ــوزان در م دانش آم
مطلوبي بوده اند. دانش آموزان در مورد توجه به جهت گيري هاي قرآن براى موضع گيري هاي 
ــي وضعيت نسبتاً مطلوبى داشته اند. دانش آموزان در مورد درنظر گرفتن  اجتماعي و سياس
مالك هاي قرآني در انتخاب دوست، رفتار با همساالن و توجه به امور توصيه شده در گذران 
ــبتاً نامطلوبي بوده اند. وضعيت پسران در موارد توجه به  اوقات فراغت داراي وضعيت نس
فرامين خدا در قرآن، در رفتار با خانواده و انجام دادن امور توصيه شده در قرآن براي گذران 
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اوقات فراغت به طور معناداري بهتر از وضعيت دختران بوده است. در ساير موارد تفاوت 
معناداري بين دو جنس دختر و پسر مشاهده نشده است.

ج. وضعيت دستيابي به اهداف مربوط به قلمرو سنت و سيره
در اين قلمرو سه هدِف: تالش براي پيروي از رسول خدا(ص)، حضرت فاطمه(س)، 
ــبت به  ــب معرفت و محبت نس ــوه قرار دادن آن ها، تالش براي كس ائمه معصومين و اس
ــان و تالش براي بهره مندي از معارف  ــبت به ايش امام عصر (عج)، انجام وظايف خود نس
معصومين(ع) براي شناخت عقايد نظري مورد بررسي قرار گرفت كه نتايج آن در جدول 6 

گزارش شده است.

جدول 6. ديدگاه دانش آموزان پيرامون ميزان نيل به اهداف قلمرو سنت و سيره

ميانگين گويه هامقوله 
پسر

ميانگين 
ميانگينTsigدختر
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t مقايسه 
با نقطه 
(3=x)

sig ارزيابى
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مه  (
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(س
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يرو
ي پ

 برا
الش

مطالعة زندگى ت
پيامبر(ص) 

و ائمه اطهار(ع)
3/٠6٠52/89812/٠49٠/٠412/9791-٠/525٠/6٠٠×

توجه به احاديث 
پيامبراكرم (ص) 
و ائمه اطهار(ع) 
راجع به خانواده

3/42923/12383/967٠/٠٠١3/27737/٠78٠/٠٠١+

توجه به سخنان 
معصومين (ع) 
در انتخاب دوست

3/149٠3/٠1931/486٠/1383/٠8431/93٠٠/٠54×

سعى در انطباق 
+3/18٠43/1732٠/٠77٠/9393/17693/766٠/٠٠١رفتار اجتماعى

سعى در ايجاد 
صفات اخالقى 
معصومين (ع)

3/٠5263/٠7٠7-٠/2٠2٠/84٠3/٠6151/384٠/167×

سعى در توجه به 
×٠/333٠/74٠3/٠315٠/617٠/538-3/٠1523/٠492روش ائمه اطهار (ع)

سنجيدن ميزان 
شباهت اعمال با 

معصومين (ع)
2/97412/8846٠/939٠/3482/93٠7-1/456٠/146×
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 ë سال يكم
 ë 2 شمارة
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ميانگين گويه هامقوله 
پسر

ميانگين 
ميانگينTsigدختر
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t مقايسه 
با نقطه 
(3=x)

sig ارزيابى
كلى
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ه ام

ت ب
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حب
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ت 

عرف
ب م
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ي 
 برا

ش
تال

درخواست فرج 
+3/63263/55٠٠1/298٠/1953/59٠818/567٠/٠٠١امام زمان(عج)

شركت كردن در 
جلسات سخنرانى 

مذهبي
3/12443/1٠24٠/25٠٠/8٠33/11352/585٠/٠1٠+

سعى در مطالعات 
مذهبي راجع به 
امام زمان(عج)

3/1٠٠53/2488-1/764٠/٠783/17394/128٠/٠٠١+

صدقه دادن 
به نيت سالمتى 
امام زمان(عج)

3/2٠623/3242-1/3٠4٠/1933/26335/816٠/٠٠١+

خواندن دعاهاى 
مربوط به 

+3/٠7293/3352-2/853٠/٠٠53/19954/3٠1٠/٠٠١امام زمان(عج)

ع)
ن(

ومي
عص

ف م
عار

ز م
ي ا

ند
ره م

ي به
 برا

ش
تال

مراجعه به احاديث 
معصومين(ع) 
جهت فهم توحيد

2/89152/75٠٠1/722٠/٠862/82٠8-4/351٠/٠٠١-    × 

مراجعه به احاديث 
معصومين(ع) 
جهت فهم نبوت

2/97612/69233/186٠/٠٠22/8345-3/675٠/٠٠١-    × 

مراجعه به احاديث 
معصومين(ع) 
جهت فهم امامت

2/97952/76272/232٠/٠262/8763-2/535٠/٠12-    × 

مراجعه به احاديث 
معصومين(ع) 
جهت فهم معاد

2/91152/8686٠/431٠/6672/891٠-2/193٠/٠29-    × 

جدول 6.  ( ادامه) 
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ë سال يكم
ë شمارة 2

ë شمارة پيا پى: 2
ë بهار 1395

ــوزان در خصوص هدِف  ــه ديدگاه دانش آم ــت ك ــاى فوق حاكى از آن اس يافته ه
ــه(س) و ائمه معصومين و  ــول خدا(ص)، حضرت فاطم ــالش براي پيروي از رس «ت
ــبتًا مطلوب بوده است. ديدگاه دانش آموزان پسر  ــوه قرار دادن آن ها» مطلوب و نس اس
ــتفاده در زندگي و توجه  در موارد مطالعه زندگي نامه پيامبران(ع) و ائمه(ع) براي اس
ــه توصيه هاي پيامبر و ائمه (ع) در رفتار با خانواده به طور معناداري بهتر از وضعيت  ب
دختران بوده است. در ساير موارد تفاوت معناداري بين دو جنس دختر و پسر مشاهده 

نشده است.
ــبت به  ــتر نس ــب معرفت و محبت بيش ــراي كس ــدِف «تالش ب ــوص ه درخص
ــان»، دانش آموزان در همه موارد  ــبت به ايش ــج) و انجام وظايف خود نس امام عصر (ع
داراي وضعيت مطلوبي بوده اند. وضعيت دانش آموزان دختر در مورد خواندن دعاهاي 
مربوط به امام زمان (عج) به طور معناداري بهتر از وضعيت پسران بوده است. در ساير 

موارد تفاوت معناداري بين دو جنس دختر و پسر مشاهده نشده است.
ــناخت  درخصوص هدِف «تالش براي بهره مندي از معارف معصومين(ع) براي ش
ــبتًا نامطلوبي بوده اند.  ــوزان در همه موارد داراي وضعيت نس ــد نظري»، دانش آم عقاي
ــران در موارد مراجعه به احاديث براي فهم بهتر موضوع نبوت و مراجعه  وضعيت پس
ــت به طور معناداري بهتر از وضعيت دختران  ــه احاديث براي فهم بهتر موضوع امام ب
ــت. در ساير موارد تفاوت معناداري بين دو جنس دختر و پسر مشاهده نشده  بوده اس

است.
د. وضعيت دستيابي به اهداف مربوط به قلمرو انسان در اسالم

در اين قلمرو ديدگاه دانش آموزان پيرامون هدِف: «تالش براي كسب بينش اسالمي 
ــي قرار گرفت كه نتايج آن در جدول 7  ــان و مقصد حقيقي انسان» مورد بررس از انس

مشاهده مى شود.
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 ë سال يكم
 ë 2 شمارة
ë 2 :شمارة پياپى
ë 1395 بهار

جدول 7. ديدگاه دانش آموزان پيرامون ميزان نيل به اهداف قلمرو انسان در اسالم

ميانگين گويه هامقوله 
پسر

ميانگين 
ميانگينTsigدختر

كل
t مقايسه 
با نقطه 
(3=x)

sig ارزيابى
كلى

ى او
قيق

د ح
قص
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خا

 انت
ن و

سا
ز ان

ي ا
الم

 اس
ش
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ب 

كس
ي 

 برا
ش
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تالش جهت درك 
منزلت انسان در 

اسالم
3/14223/٠٠461/814٠/٠7٠3/٠7321/925٠/٠55×

تالش جهت درك 
مراتب انسان هاى 

مؤمن
3/٠7662/97641/199٠/2313/٠261٠/625٠/532×

مطالعه راجع به 
×3/12٠٠3/٠495٠/746٠/4563/٠8641/831٠/٠68سرنوشت انسان ها

تالش براى خود 
سازى معنوى و 

اخالقى
3/35٠٠3/3٠٠٠٠/72٠٠/4723/325٠9/367٠/٠٠١+

حفظ كرامت انسانى 
خود، با پرهيز از 

گناه
3/243٠3/1٠431/8٠٠٠/٠733/17414/5٠6٠/٠٠١+

خودشناسى جهت 
+٠/2٠٠٠/8423/516614/498٠/٠٠١-3/5٠983/5241نزديك شدن به خدا

حساس به سرنوشت 
+٠/737٠/4623/466712/883٠/٠٠١-3/44123/4946خود

تالش جهت رسيدن 
+٠/433٠/6653/33427/857٠/٠٠١-3/31633/3533به سعادت

يافته هاى فوق حاكى از آن است كه ديدگاه دانش آموزان درخصوص هدِف «تالش 
براي كسب بينش اسالمي از انسان و مقصد حقيقي انسان»، در همه موارد مطلوب بوده 
ــان در اسالم، درك مراتب مختلف انسانى و مطالعه  ــت به جز مواردـ  درك مقام انس اس
راجع به سرنوشت انسانـ  كه داراي وضعيت نسبتاً مطلوبي بودند. در مورد تالش براى 
درك جايگاه انسان، وضع پسران باالتر از دختران و در ساير موارد تفاوت معناداري بين 

دو جنس دختر و پسر مشاهده نشده است.
ه. وضعيت دستيابي به اهداف مربوط به قلمرو جامعه اسالمي

ــوزان پيرامون دو هدِف «تالش در جهت ايفاي نقش  در اين قلمرو ديدگاه دانش آم
ــازنده در جامعه اسالمي و مراعات حقوق مردم و حكومت» و «انجام مراتبي  مثبت و س
از تعهد خود نسبت به مسلمانان در موقعيت هاي ضروري» مورد بررسي قرار گرفت كه 

نتايج آن در جدول 8 مشاهده مى شود.
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جدول 8. ديدگاه دانش آموزان پيرامون ميزان نيل به اهداف مربوط به قلمرو جامعه اسالمي
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 ×    -٠38٠/٠٠١/2/46٠52/6884-2/161٠/٠312/5744-8پرهيز از پارتى بازى
رعايت نكردن برخى 
مقررات راهنمايى و 

رانندگى
2/71632/919٠-1/9٠6٠/٠572/8182-3/4٠8٠/٠٠1-    × 

شركت در 
راهپيمايى هايي نظير 

22 بهمن
2/76962/26794/418٠/٠٠١2/5157-8/344٠/٠٠١-    × 

حساس بودن به وفاى 
+1/414٠/1583/49٠413/15٠٠/٠٠١-3/43753/5429به عهد

سعى در رعايت ظاهر 
×٠/155٠/877-٠/77٠٠/4422/9921-2/95433/٠328آراستة اسالمى

سعى در خوب كار 
+9٠8٠/٠٠١/3/36793/581٠-2/486٠/٠133/47٠41٠كردن

حفظ احترام ديگران و 
+3/151٠3/12٠2٠/335٠/7383/136٠2/96٠٠/٠٠3خوددارى از توهين

ترك موقعيت در قبال 
 ×    -2/72822/478٠2/2٠1٠/٠282/6٠74-6/877٠/٠٠١پخش موسيقى

تشويق دوستان در 
انجام اعمال خوب 

دينى
3/٠٠٠٠3/٠374-٠/397٠/6923/٠183٠/389٠/697×

دفاع از نظام جمهورى 
×883/147٠/٠-3/12172/85792/415٠/٠162/9919اسالمى

پاسخ استداللى در 
×3/٠99٠2/9٠٠61/86٠٠/٠643/٠٠27٠/٠5٠٠/96٠قبال بحث غير منصفانه

مذاكره با دوستان 
×3/٠1562/9944٠/2٠5٠/8373/٠٠54٠/1٠4٠/917دربارة مسائل دينى
پرهيز از تمسخر 

+1/٠15٠/3113/1412/71٠٠/٠٠7-3/٠89٠3/1946دوستان

ان
مان

سل
ه م

ت ب
سب

د ن
خو

هد 
 تع

ي از
راتب

م م
جا

آمادگى حضور در ان
لبنان و فلسطين 
جهت حمايت از 

مقاومت
2/22482/1528٠/643٠/5212/1889-14/493٠/٠٠١-

كمك به تقاضاى 
+3/35713/3192٠/522٠/6٠23/33819/324٠/٠٠١مسلمانان در حد توان

شركت در راهپيمايى 
-2/41551/98523/796٠/٠٠١2/2٠24-13/849٠/٠٠١روز قدس

آمادگى حضور براى 
 ×    -3/825٠/٠٠١-2/84182/72431/٠44٠/2972/7848دفاع از مسلمانان
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 ë سال يكم
 ë 2 شمارة
ë 2 :شمارة پياپى
ë 1395 بهار

يافته هاى جدول    8     حاكى از آن است كه ديدگاه دانش آموزان پيرامون هدِف «تالش در 
جهت ايفاي نقش مثبت و سازنده در جامعه اسالمي و مراعات حقوق مردم و حكومت»، 
ــل: وفاي به عهد، خوب كار كردن،  حفظ احترام  ــاى اهداف فوق از قبي و زيرمجموعه ه
ــخر و توهين به ديگران مطلوب بوده  است. دانش آموزان در  ديگران، خودداري از تمس
موارد داشتن ظاهر آراسته، تشويق دوستان به اعمال خوب ديني، دفاع از نظام جمهوري 
ــخ همراه استدالل در صورت مطرح شدن بحث  ــالمي در بحث هاي خانوادگي،  پاس اس
غير منصفانه از سوي دوستان نسبت به نظام جمهوري اسالمي و صحبت با دوستان در 
ــائل ديني داراي وضعيت نسبتاً مطلوبي هستند. ديدگاه دانش آموزان در موارد  مورد مس
ــد، رعايت مقررات راهنمايي و  ــام كار خالف قانون حتي اگركار راه انداز باش عدم انج
ــركت در راهپيمايي هاي حمايت از جمهوري اسالمي و تذكر دادن يا ترك  رانندگي، ش
موقعيت در صورت پخش موسيقي يا فيلم تحريك كننده، نسبتاً نامطلوب است. وضعيت 
دانش آموزان پسر در موارد شركت در راهپيمايي هاي حمايت از جمهوري اسالمي،  تذكر 
ــش فيلم تحريك كننده و دفاع از نظام جمهوري  ــا ترك موقعيت در صورت پخ دادن ي
ــالمي در بحث هاي خانوادگي به طور معناداري بهتر از دختران بوده است. وضعيت  اس
ــد  ــر در موارد عدم انجام كار خالف قانون حتي اگر كار راه انداز باش ــوزان دخت دانش آم
به  طور معناداري بهتر از پسران بوده است. در ساير موارد تفاوت معناداري بين دو جنس 

دختر و پسر مشاهده نشده است.
ــبت به مسلمانان در موقعيت هاي  درخصوص هدِف «انجام مراتبي از تعهد خود نس
ــلمانان در حد توان»، مطلوب  ــوزان در مورد «كمك به مس ــروري»، ديدگاه دانش آم ض
ــت. ديدگاه دانش آموزان درمورد آمادگى براى دفاع از مسلمانان نسبتَا  ــده اس گزارش ش
ــطين و  ــالمى لبنان، فلس مطلوب، در مورد «آمادگى براى حمايت، كمك به مقاومت اس

شركت در راهپيمايى روز قدس» نسبتاً نامطلوب يا نامطلوب گزارش شده است. 
و. وضعيت دستيابي به اهداف مربوط به قلمرو راه زندگي

ــلماني» و «تالش در  ــت مس ــتن زندگي زيس در اين قلمرو دو هدِف: «توجه به داش
ــبت به جامعه، طبيعت و خود» مورد بررسي قرار  ــئوليت  هاى خود نس جهت ايفاي مس

گرفت كه نتايج آن در جدول 9 مشاهده مى شود.
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جدول 9. ديدگاه دانش آموزان پيرامون ميزان نيل به اهداف مربوط به قلمرو راه زندگي 
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دغدغه نسبت به چگونگى 
 ×    -5/4٠4٠/٠٠١-2/8٠562/66671/424٠/1552/7361گذراندن اوقات روزانه

نداشتن برنامه مشخصى
 ×    -11/214٠/٠٠١-٠/356٠/7222/4238-2/4٠572/4423 براى زندگى

عدم گذراندن اوقات فراغت 
 ×    -2/54762/7867-2/1٠8٠/٠362/6675-5/839٠/٠٠١به بيهودگى

ثبت كارهاى خوب و بد خود 
-1٠/941٠/٠٠١-2/45412/27471/554٠/1212/3677در جهت محاسبة آن ها

سعى در مرور اعمال خود 
+3/15183/1517٠/٠٠2٠/9993/15183/333٠/٠٠1هر چند وقت يك بار

تالش جهت پيدا كردن 
+1/٠44٠/2973/246٠5/346٠/٠٠١-3/199٠3/2951مشاور خوب براى خود

خواندن نماز در مسجد 
 ×    -6/129٠/٠٠١-2/892٠2/53923/84٠٠/٠٠١2/714٠در صورت امكان

مبارزه با وسوسه هاى شيطانى 
+3/15٠93/٠6281/٠21٠/3٠83/1٠742/489٠/٠13به عنوان بر نامة زندگى

دين دارى مالك اصلى 
×٠/714٠/476-3/٠1422/919٠1/٠22٠/3٠72/9667در انتخاب دوست

سعى در دورى از گناه و 
+1/627٠/1٠53/18284/٠19٠/٠٠١-3/11٠53/2582موقعيت هاى گناه آلود

مهم بودن برخورد دوستان 
 ×    -2/29532/6919-3/463٠/٠٠12/4894-8/793٠/٠٠١در انجام اعمال دينى

دشمن دانستن شيطان و 
+3/4٠843/385٠٠/287٠/7743/39689/783٠/٠٠١مراقبت از فريب او

خوددارى از مشاهدة فيلم و 
×1/1٠9٠/268-٠/685٠/4942/9416-2/9٠632/9784تصاوير تحريك كننده

سؤال كردن درباره احكام 
-11/656٠/٠٠١-1/584٠/1142/3٠16-2/2٠832/3978شرعى

رعايت كردن حدود شرعى 
×29٠/٠6٠٠/٠5291/2/94823/1622-2/154٠/٠323در ارتباط با جنس مخالف
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×456/746٠/٠-2/82243/٠977-2/6٠8٠/٠٠92/96٠4كارهاى شخصى

تالش در جهت ايجاد 
+3/34953/3٠62٠/55٠٠/5823/32778/338٠/٠٠١جامعه اى بهتر براى آينده

+٠/627٠/5313/489312/94٠٠/٠٠١-3/46633/5138سعى در تقويت اراده

ترجيح دادن منافع و حقوق 
 ×    -2/795٠/٠٠5-2/87962/8278٠/497٠/62٠2/8544ديگران بر منافع فردى

مقاومت در برابر پيشنهادهاى 
+1/549/1223/21254/386٠/٠٠١-3/139٠3/2889غيراخالقى دوستان

ترجيح دادن همراهى نكردن 
+245٠/8٠73/17333/491٠/٠٠1 /٠- 3/16153/1858با دوستان گناهكار

ــتن زندگي  ــت كه درخصوص هدِف «توجه به داش يافته هاى فوق حاكى از آن اس
ــلماني»، وضعيت دانش آموزان در موارد دغدغه داشتن نسبت به چگونگى  ــت مس زيس
گذراندن اوقات روزانه، داشتن برنامه مشخص براى زندگى غير از اوقات مدرسه، عدم 
ــت كارهاى بد و خوب، مهم دانستن برخورد دوستان در  وقت گذرانى بيهوده و يادداش
ــجد نسبتًا  ــرعى و خواندن نماز در مس ــش در مورد احكام ش انجام اعمال دينى و پرس
ــت. دانش آموزان در موارد مرور اعمال خود جهت برنامه ريزى براى  نامطلوب بوده  اس
ــه هاى  ــاور خوب، مبارزه با وسوس ــايى ورفع خطا ها، تالش براى پيدا كردن مش شناس
ــيطان و رعايت حدود شرعى در ارتباط با  ــمن پنداشتن ش ــيطانى، دورى از گناه، دش ش
ــتن  ــيده اند. درمورد وقت گذرانى بيهوده و مهم دانس جنس مخالف به نقطه مطلوب رس
برخورد دوستان در انجام اعمال دينى و رعايت كردن حدود شرعى در ارتباط با جنس 
ــران بهتر بوده است. در مورد خواندن  مخالف وضعيت دختران به طور معنادارى از پس
ــت. در ساير  ــران به طور معنادارى از دختران بهتر بوده اس ــجد وضعيت پس نماز در مس

موارد تفاوت معنادارى بين دو جنس دختر و پسر مشاهده نشد.

جدول 9.  ( ادامه) 
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ــبت به جامعه،  ــئوليت هاي خود نس ــوص هدِف «تالش در جهت ايفاي مس درخص
ــاختن جامعه اي بهتر براي  طبيعت و خود»، ديدگاه دانش آموزان در موارد تالش براي س
ــعي، در قوي تر كردن اراده،  مقاومت در برابر پيشنهادهاي غيراخالقي دوستان و  آينده س
عدم همراهي با دوستان در صورت ارتكاب گناه، مطلوب و در مورد انجام دادن برخي 
از كارهاي خود نسبتاً مطلوب و ترجيح ديگران بر خود در منافع فردى نسبتاً نامطلوب 

است.
ز. وضعيت دستيابي به اهداف مربوط به قلمرو دين در دنياي جديد

ــاي امروز» مورد  ــعائر ديني در دني ــن قلمرو هدِف «مراعات اهم ضوابط و ش در اي
بررسي قرار گرفت كه نتايج آن در جدول 1٠ مشاهده مى شود.

 جـدول 1٠. ديدگاه دانش آموزان پيرامون ميزان نيل به اهداف مربوط به قلمرو دين در دنياي 
جديد
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اتنخاب كردن مرجع 
 ×    -4/129٠/٠٠١-٠/93٠٠/3532/76٠4-2/7٠562/8136تقليد تاكنون

دفاع از اسالم در برابر 
+3/29583/15281/621٠/1٠63/22385/٠64٠/٠٠١بدگويى ديگران

مراقبت دائم در مقابل 
 ×    -2/511٠/٠12-2/96192/78571/758٠/٠8٠2/8738زرق و برق دنيا

پرهيز از موسيقى هاى 
 ×    -8/757٠/٠٠١-٠/1٠5٠/9162/518٠-2/51242/5241تحريك كننده

مراجعه به روحانيون 
 ×    -5/89٠٠/٠٠١-2/68752/6758٠/1٠8٠/9142/6818جهت فهم نظر دين 

انتقاد به مظاهر و 
 ×    -3/37٠٠/٠٠1-٠/135٠/8932/8135-2/8٠632/8212جلوه هاى منفى غرب 

ــدِف «مراعات اهم ضوابط و  ــت كه در خصوص ه ــاى فوق حاكى از آن اس يافته ه
ــالم در صورت  ــعائر ديني در دنياي امروز»، ديدگاه دانش آموزان در مورد دفاع از اس ش
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بدگويي از دين اسالم مطلوب و در ساير موارد نسبتاً نامطلوب مى باشد. در هيچ  يك از 
موارد تفاوت معناداري بين دو جنس دختر و پسر مشاهده نشده است. 

بحث و نتيجه گيرى 
هدف از پژوهش حاضر بررسى ديدگاه دانش آموزان دوره متوسطه پيرامون دست يابى 
به اهداف برنامه درسى دين و زندگى در قلمرو «عمل و رفتار» است. يافته هاى حاصل 
از پژوهش نشان داد كه براساس ديدگاه دانش آموزان وضعيت در تمامى اهداف مرتبط با 
مفاهيم اساسي مباني و اصول دين در حد مطلوب گزارش شده است. ميزان دست يابى 
ــت قرآن، تالش براي  ــم»، در مورد اهداف مرتبط با قرائ ــي «قرآن كري به مفاهيم اساس
تقويت توانايي قرائت قرآن و تالش براى رسيدن به توانايى صحيح خواندن قرآن نسبتًا 
ــده است. در مورد نيل به هدِف «توانايي به كارگيري شيوه هاي تدبر  مطلوب گزارش ش
به ويژه درخصوص تفكر روي آيات قرآن» و تالش براي بهره گيري از قرآن جهت كسب 

معرفت، وضعيت گزارش شده چندان مطلوب نيست.
در رابطه با مفاهيم اساسي «سيرة اهل البيت (ع)» در اهداف مرتبط با تالش در پيروي 
از اهل بيت (ع) و كسب معرفت و محبت نسبت به امام زمان (عج) ديدگاه دانش آموزان 
ــناخت عقايد،  مطلوب، ولي در مورد تالش براي بهره گيري از معارف معصومين(ع)، ش

ديدگاه دانش آموزان چندان مطلوب گزارش نشده است. 
ــان در اسالم» ديدگاه دانش آموزان مطلوب  ــي» انس در اهداف مرتبط با مفاهيم اساس
ــت. به عبارت ديگر دانش آموزان توجه خوبي به تالش براي شناخت  ــده اس گزارش ش
جايگاه انسان و توجه به خود دارند. درخصوص اهداف مرتبط با مفاهيم اساسي جامعه 
ــالمي، ديدگاه دانش آموزان در سطح مطلوبى قرار ندارد، به گونه اي كه قانون گريزي،  اس
ــاير  ــلمانان س عدم توجه جدى به امر به معروف و نهي از منكر و حمايت اندك از مس
كشورها، ضعف هاي جدي گزارش شده است. (البته در اين مقوله نكات مثبتى در رابطه 
با پايبندى به عهد در جامعه، پرهيز از توهين در اجتماع، تشويق دوستان به انجام كارهاى 

خوب و كمك به تقاضاى افراد در حد توان وجود دارد). 
ــي «راه زندگي»،  با توجه به تحليل داده هاي مرتبط با اهداف مربوط به مفاهيم اساس
ديدگاه دانش آموزان در مورد ابعاد مرتبط با برنامه ريزي و مراقبت براي زيست مسلماني 
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ــت، اما درخصوص تالش براي اجراي دين در زندگي  در بُعد برنامه ريزي مطلوب نيس
فردي (مراقبت در برابر شيطان )، تالش براى انجام مسئوليت ها وضعيت نسبتاً مطلوب 
ــت (اگرچه افراد به آن درجه از ايمان نرسيده اند كه عليرغم نظر منفي  ــده اس گزارش ش

برخي دوستان شان بتوانند اعمال ديني را انجام دهند). 
ديدگاه دانش آموزان در رابطه با مفاهيم اساسي «مراعات اهم ضوابط و شعائر ديني در 
دنياي امروز»، نامطلوب گزارش شده است، به گونه اي كه از سويي عمل دفاع از اسالم و 
تا حدي انتقاد به غرب انجام مى شود و از سويي، به خصوص راجع به پذيرفتن مرجعيت 

ديني، مشكل جدي به چشم مي خورد. 
دانش آموزان چندان اهم ضوابط و شعائر ديني در دنياي امروز را مراعات نمى نمايند. 
ــود دارد. اين  ــراى عمل و عملكردهاى واقعى وج ــكاف ميان اراده ب ــن نوعى ش بنابراي
ــعيدي رضوانى، باغگلي و امين خندقي (1386)، لطف آبادي (1382)،  يافته همسو با س
ــالمي خراسان رضوي (1377) است. عالوه بر  ــازمان تبليغات اس آخوندي(1383) و س
اين يافته هاي پژوهش حاضر نشان مي دهد كه نشانه هايي از گرايش به برخورد گزينشي 
ــاهده مى شود. به عبارت ديگر آن جا كه در  با دين در ميان دانش آموزان گروه نمونه مش
ــداف، دانش آموزان در برخي گويه ها موافق و در برخي مخالف  گويه هاي مربوط به اه
هستند و يا آنجا كه دانش آموزان در حوزة مسائل اجتماعي، قانون گريزي و امر به  معروف 
ــت برخالف مفاد راهنماى برنامه درسى         ـ  به نظر  ــكل دارند         ـ درس و نهي از منكر مش
ــد دانش آموزان به صورت گزينشي با دين برخورد مي كنند. (اما با نگاه مثبت تر و  مي رس
تا حدى اميدوارانه مى توان وضع موجود را به دوره گذر و تحول طبيعى شبيه دانست). 
چنان كه پژوهش ها (اسالميان، سعيدى رضوانى و امين خندقى؛1394 و مهاجر، 1391) نيز 
نشان مي دهند بايد اذعان داشت كه نيروي انساني دست اندركار در تربيت ديني و اخالقي 
ــا بتوانند  از وضعيت و جايگاه مطلوب خود، فاصلة زيادى دارد. چنين معلماني چه بس
ــا باالتر، فهم داليل اثبات وجود خداوند وادارند ولي كمتر  ــوزان را به حفظ و ي دانش آم
ــزايي داشته باشند. ضعف ساير  مي توانند در تقويت رفتارهاي ديني و اخالقي تأثير به س
الگوهاي تربيتي نيز در عدم تأثير آموزش ها، در حيطة رفتار  مؤثر بوده اند. جنبة رسمي 
ــمي و عدم قائل بودن بار تربيتي از سوي دانش آموزان،  ــتن نظام آموزشي، تلقي رس داش
به خصوص در مقاطع باالتر از تحصيالت و مدرسه، نظام ارزشيابي پيشرفت تحصيلي و 
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به كارگيري الگوي موضوعات مجزا از مواردي هستند، كه در عدم تقويت و توسعه رفتار 
ديني و اخالقي در دانش آموزان و محدوديت موجود در بهره گيري از انبوه فعاليت هاي 
تربيت ديني و اخالقي موجود تأثير زيادي دارند (سعيدى رضوانى و باغگلى، 1389). 

محتواي يكسان آموزش هاي ديني و اخالقي براي تمامي دانش آموزان، عامل ديگري 
ــت كه آموزش هاي ديني را عمدتاً در تقويت بعد شناختي محدود مي كند. بسياري از  اس
وقايع بزرگ تاريخ اسالمي نظير واقعة مربوط به زبير، حر و بشر حافي و ... و نيز استنكاف 
ائمه اطهار(ع) از دادن اطالعات مذهبي به بعضي افراد، نشان مي دهد كه اصوالً در تربيت 
اسالمي نگاهي فردي و به اصطالح طبابتي وجود دارد.»طبيٌب دّواٌر يدور بِِطبّه» (تعبيري كه 
حضرت علي در مورد پيامبر به كار برده است؛ (نهج البالغه) واقعاً نمي توان از يك محتواي 
مشابه براي تمام دانش آموزان انتظار داشت كه آن محتوا بتواند مشكالت به منصه ظهور و 
بروز نرسيدن باورها را حل نمايد (سعيدي رضوانى و باغگلي، 1389). عالوه بر موارد فوق 

كه مربوط به درون نظام آموزشي است، نبايد از تأثير عوامل اجتماعي غافل بود. 
ــول دين، اهداف مرتبط با قرآن  ــدگاه دانش آموزان در اهداف مرتبط با مبانى و اص دي
ــالم البته از حيث «تالش و كوشش»، مطلوب و نسبتًا  ــنت و سيره، انسان در اس كريم، س
مطلوب گزارش شده است. دانش آموزان تالش مى كنند ايمان خود به خداوند را تقويت 
كنند، مقام و جايگاه انسان در اسالم را درك كنند. اين يافته ها با يافته هاي موجود در ساير 
پژوهش ها (سعيدي رضوانى و باغگلي، 1389؛ شجاعى زند و همكاران، (1385)؛ علوي، 
1385؛ آزاد ارمكي، 1385؛ دبيرخانه شوراي عالي جوانان، 1376) همخواني دارد. در اين 
ــالم) به عنوان هدف محوري دانش آموزان و  ــنايي بيشتر با ائمه (عليهم الس پژوهش ها آش
ــده است و تمايل به مطالعه و تفكر در موضوعات ديني نيز بيش از حد  جوانان مطرح ش
متوسط مورد توجه جوانان واقع گرديده است. از اين رو پيشنهاد مى شود پذيرش گزارش 
دانش آموزان در خصوص عدم تحقق برخى از اهداف توسط برنامه ريزان درسى در سطح 
ــد. عالوه بر اين براى درك  ــوزش و پرورش اولين گام براي اصالح وضع موجود باش آم
عميق تر ميزان دست يابى دانش آموزان به شاخص هاى برنامه درسى دين و زندگى پيشنهاد 

مى شود در مطالعه ديدگاه دانش آموزان از ابزارهاى ديگرى نيز استفاده شود.
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