
137

چکيده
هدف از انجام اين پژوهش بررسی نقش روش الگويي کارگزاران نظام آموزشگاهی)مديران، معاونان 
پرورشی و دبیران پیام هاي آسماني( در پیش بیني دين داری دانش آموزان دختر شهر تهران است. 
روش پژوهش توصیفي از نوع همبســتگي است. جامعه آماري اين پژوهش دانش آموزان دختر 
دوره متوسطه شهر تهران بود که براســاس جدول کرجسي و مورگان)1970( 280 نفر به روش 
خوشه اي چند مرحله اي به عنوان نمونه انتخاب شــدند. ابزار جمع آوري اطالعات پرسش نامه 
تربیت الگويي کارگزاران نظام آموزشگاهي فضائلی)1382( در سه فرم)مدير آموزشگاه، معاون 
پرورشــي و دبیر پیام هاي آسماني( و پرسش نامه سنجش دين داري شجاعی زند)1384( بود که 
روايي و پايايي آن توسط مالک هاي روان سنجي مورد تايید قرار گرفت. داده هاي حاصل توسط 
ضريب همبستگي و رگرسیون چندگانه مورد تجزيه و تحلیل گرفت. يافته هاي پژوهش حاکي از 
اين است که بین روش الگويي مديران مدارس، دبیران پیام هاي آسماني و دين داري دانش آموزان 
همبستگي مثبت و معناداري وجود دارد و روش الگويي مديران مدارس و دبیران پیام هاي آسماني 
از قدرت پیش بیني دين داري دانش آموزان برخوردارند. ديگر يافته اين پژوهش وجود رابطه بین 
روش الگويي معاون پرورشي مدرسه و دين داري دانش آموزان دختر بود که علي رغم وجود رابطه 
بین اين متغیرها تحلیل رگرسیون نشان داد که روش الگويي معاون پرورشي مدرسه از قدرت 

پیش بیني دين داري دانش آموزان برخوردار نیست.
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مقدمه 
اهمیت آموزش و انتقال مفاهیم دینی بر هیچ کس پوشــیده نیست. از نظر فالسفه و 
علماي اخالق تربیت رساندن جسم و روح به باالترین پایه جمال و کمال است. از نظر 
روان شناســان تربیت عملي عمدي، آگاهانه و داراي هدف از سوي فردي بالغ به منظور 
ساختن، پروردن و دگرگون کردن فرد است. از دیدگاه اسالم تربیت احیاي فطرت خدا 
آشــناي انســان و پرورش ابعاد وجودي او در جهت حرکت به سوي کمال بي نهایت 

است)قائمی ، 1381 : 27-24(.
تربیت پرورش دادن اســتعدادهاي دروني اســت که بالقوه در انسان موجود است. 
تربیت باید تابع و پیرو طبیعت و سرشــت موجود باشــد)مطهري، 1395 : 56-57(. از 
این رو براساس نظام تربیت اسالمی، تربیت آموزش اطالعات و انتقال پیام هاي اخالقي 
نیست، بلکه فراهم کردن زمینه اي براي واقعیت یافتن نیکي طبیعت انسان و به کار بردن 
وجدان اخالقي فرد اســت تا او خود با تکیه بر درون مایه هاي فطري خویش آن چه را 
خیر و فضیلت است کشف کند. قرآن مجید مي فرماید: »و َمْن اضّل مّمن اَتّبع هواء بغیر 
هدّي مِن اهلل«)القصص، 50( چه کسي گمراه است آن که پیرو هواي نفس خویش باشد 

و از هدایت خدا بهره نگیرد. 
در سال های اخیر با توجه به تالش های بسیاری که در آموزش مفاهیم دینی صورت 
گرفته و نیز فعالیت های بی وقفه ای که مربیان برای آشــنایی کودکان با مبانی دینی انجام 
داده اند تنها شاهد انبوه سازی مطالب ذهنی در آنان به عنوان محفوظات هستیم در حالی 
که این آموزه های تعالی  بخش ســبک، شــیوه زندگی و اعتقادات آینده فرد را می سازد. 
به طوری که اگر این آموزه های تعالی بخش با بینش و بصیرت صحیح صورت نگیرد به 
مرور کمرنگ شده و یا در مواجهه فرد با زرق و برق های فرهنگ بیگانه از بین خواهد 

رفت. 
یکي از مســئولیت هاي مدارس، تربیت دیني دانش آموزان است. در نظر اسالم ادب 
و تربیت فرزندان از تأمین نیازهاي جســماني آنان ارزنده تر است. مهم این است که به 
همراه تعلیمات و تّعلمات، تربیت انســاني باشد. چه بسا اشخاصي که در علم به اعالء 
رسیدند، لکن تربیت انساني ندارند. یک چنین اشخاصي، ضررشان بر کشور و ضررشان 
بر ملت و اســالم از دیگران زیادتر اســت. آن کسي که دانش دارد، لکن دانش اش توأم 
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با تهذیب اخالقي و تربیت روح نیســت، ضررش به جامعه زیادتر از آن هایي است که 
دانش ندارند. چرا که چنین شــخصي این دانش را شمشــیري در دست خود مي کند و 
با آن شمشــیر، ممکن اســت ریشه کشــور را از بین ببرد. در تربیت دیني نمي خواهیم 
دانش آموز تنها با مفاهیم دیني آشــنا شــود، بلکه مي خواهیم آشنایي با مفاهیم دیني را 
بــه صورتي کاربردي، تحلیلي و باورمند به رفتار و عملکرد دیني تبدیل کند. در تربیت 
دیني، هدف به خاطرسپاري اصطالحات، واژه ها و گفتارهاي دینی نیست، بلکه هدف، 
پیدایش تغییرات اساســي در احساس، ارزش، نگرش و باور دانش آموز در مورد خود، 
محیط اطراف، پدیده هــا و رویدادهاي دروني و بیروني، لطف و رحمت خداوند، نظم 
و هماهنگي هســتي، هدف دار بودن و خط ســیر داشــتن حرکت هاي کیهاني است تا 
 از ایــن طریق، نحوه برخورد و رفتار خود را با خویشــتن و جهان پیرامون تنظیم کند
)حجتي، 1364: 17-18(. در حقیقت، هدف شناخت، انتخاب راه و شیوه عمل از روي 
تفکر است. بنابراین وظیفه مربي انتقال معلومات، پیام ها و قواعد اخالقي و دیني نیست 
بلکه فراهم ســاختن شرایطي اســت که متربي آنچه را که در پي یاد دادن به او هستیم، 

خود شخصاً کشف کند.
دین داری یعني داشــتن اهتمام دیني بــه نحوي که نگرش، گرایش و کنش هاي فرد 
را متاثر ســازد. از این رو کشف و شناســایي نگرش، گرایش و کنش هاي فرد مستلزم 
مطالعات درون دیني اســت اما عمق، شــدت، تاثیرگذاري و روند تغییرات آن مستلزم 
وارسي هاي بیروني است. الزم به ذکر است دین داری یا تربیت دیني بر حسب رویکرد 

و فحواي مختلف ادیان متفاوت است.
برحسب دیدگاه هاي متفاوت ادیان مدل هاي مختلفي از دین داری وجود دارد. حتي 
در یک دین نیز قرائت هاي متفاوتي نســبت به دین وجود دارد. در دین اســالم عده اي 
از جمله مطهري)1395( به ســه بعد اعتقادات، احکام و اخالق و عده اي دیگر از جمله 
شجاعی زند)1384( به پنج بعد یعني عقیده، ایمان، عبادات، اخالق و شریعت)فقه( توجه 
نموده اند. این تمایزات بیش از آن که ناشــي از اختالف نظرهاي اصولي در چیســتي و 
حیطه عمل دین باشد برخاسته از اختالف تعابیر مفسران از مفاهیم به کار رفته است. با 
تامل در فحواي ادیان، آموزه ها و تعالیم آن ها، ســه جنبه معرفتي، عاطفي و رفتاري قابل 
تشخیص است. این سه جنبه به بیان هاي مختلف در همه ادیان ابراز شده است. الزم به 
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ذکر است که عقیده، ایمان، عبادت، اخالق و شریعت مفاهیم و مقوالتي اند که هر کدام 
جنبــه متمایزي از دین را معرفي مي نماینــد و در عین حال در یک یا دو وجه از وجوه 
ســه گانه ریشــه دارند. دین داری را اگر تاثیر و تجلي کم و یا زیاد دین در ذهن، روان و 
رفتــار فرد بدانیم، آن را از طریق ابعــادي از قبیل معتقد بودن، مومن بودن، اهل عبادت 
بودن،  اخالقي عمل کردن و متشرع بودن مي توان شناخت. طبیعي است که براي سنجش 
دین داری عالوه بر ابعاد و وجوه تصریح شده دین داری که حکم حداقل هاي دیني بودن 
است مي توان دین داري را از طریق نشانه ها و آثار آن سنجید و به اهتمامات فرد در باال 
بردن دانش و معلومات دیني خود، در داشــتن ظاهر دیني، در اقامه و برپایي شــعائر و 
داشــتن اهتمام مشارکتي و پیوندهاي معاشرتي اشاره کرد. پیامدهاي عمیق دین داری را 
که همانا هدف غائي ادیان در متحول ســاختن انسان ها است باید در کسب بینش الهي 
و در تعمیق ایمان و تجلیاتش در نیل به قدرت کشــف و شــهود، جســت و جو کرد. 
شــجاعي زند)1384( این مجموعه را در مدل زیر به نحوي آورده است که یک دستگاه 

منسجم مفهومي را نشان  دهد.

جدول 1.  مدل پیشنهادي سنجش دين داری در ايران)شجاع زند، 1384(

ابعاد وجودي
 انسان

وجوه 
پي آمدهاينشانه هاي دين داریابعاد دين داریابعاد ديندين

 دين داری
بینش الهيداشتن معلومات دینيمعتقد بودناعتقاداتمعرفتيذهن

عاطفيروان

مومن بودنایمانیات

        - - - - - -

 اهل 
 معنا 
بودن

اخالقیات

اهل 
عبادت 
بودن

انجام فردي عبادات

انجام جمعي عبادات

 متخلقاخالقي عمل کردن
 بودن

متشرع شرعیاتعمليتن
بودن

عمل به تکالیف فردي
داشتن ظاهر دیني

 متقي 
بودن

ابراز هویت دیني

عمل به تکالیف جمعي

داشتن اهتمام شعائري

داشتن مشارکت دیني

داشتن معاشرت دیني

اهتمام دیني در خانواده
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در این مدل پیشــنهادی ابعاد دین ناظر بر ابعاد وجودي انســان اســت. پس ابعاد 
دین داري اوالً به انسان شناســي ادیان و ثانیاً به تمامیت و کمال هر دین بستگي دارد. لذا 
نمي تــوان الگوي دین داري یک آیین را براي ارزیابي پیروان آیین دیگر به کار برد. براي 
دین در کامل ترین صورت آن که متضمن پاســخگویي به تمامي نیازها و ابعاد وجودي 
انسان باشد چهار وجه معرفتي، عاطفي، ارادي و رفتاري قابل تصور است که به صورت 
مســتقل یا در ترکیب با یکدیگر پشتوانه ابعاد مختلف دین هستند. قابل دفاع ترین مدل 
مطرح شــده از ابعاد دین در اسالم، مدل پنج بعدي است که شامل اعتقادات، ایمانیات،  
عبادیات،  اخالقیات و شرعیات است و متناظر با آن معتقد بودن، مومن بودن، اهل عبادت 

بودن، اخالقي عمل کردن و متشرع بودن از ابعاد پنج گانه دین داري محسوب مي شود.
براساس الگوي فوق سه دسته شاخص مرتبط به هم و در عین حال متفاوت وجود 
دارد که به کمک آن ها مي توان دین داری فرد را ســنجید. اما تشخیص میزان دین داری 
به روش پیمایش و با اســتفاده از ابزار پرســش نامه به عنوان یک شــیوه رایج، حداکثر 
 امکان سنجش دو دسته نخســت یعني ابعاد تصریح شده و آثار و نشانه هاي دین داری
)ستون هاي 4 و 5( را به ما مي دهد. آن هم نه در همه موارد. از این رو بررسي و سنجش 
پي آمدهاي  عمیق آن )ســتون6( به دلیل بال وصف بودن و یــا امتناع فرد از ابراز، عماًل 

ناممکن است.
روش هاي گوناگوني در تربیت دیني مطرح اســت. یکي از روش هایي که روي آن 
تاکید شــده اســت روش تربیت الگویي یا روش عملي است. این روش هم در ادبیات 
تعلیم و تربیت اســالمي و هم در ادبیات تعلیم و تربیت بســیار مورد توجه قرار گرفته 

است.
از الگو در عربي به »اســوه« و »قدوه« تعبیر مي شــود، از این رو براي بررسي مفهوم 
و الگو در متون دیني، باید از این دو واژه بهره بگیریم. اُســوه از ریشه)أ س و( است که 
در حالت اســمي به معني قدوه و در حالت مصــدري، به نام الگو و پیروي کردن آمده 

است)طباطبایي، 1385، ج 16 : 288(.
در روایات واژه »اُســوه« دست کم به ســه معناي مقتدا، پیروي کردن و اقتدا نمودن 
آمده است که از وســعت معنایي برخوردار است، زیرا »اُسوه« و »قدوه« عمدتاً ناظر به 
الگوهاي انساني است و بیشتر در مورد تربیت، تقویت ابعاد اخالقي، رفتاري و شناختي 



فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

142

 ë سال دوم
 ë 3شمارة
ë 4 شمارة پیاپی
ë 1396 پاییز

انسان به کار مي رود. در حالي که واژه »الگو« به معني طرح، مدل و نمونه آمده است که 
عمدتاً در مسائل آموزشي و یادگیري کاربرد دارد. روش الگویي، روشي است که اساس 
آن بر محور الگودهي و ارائه نمونه هاي عیني و عملي است. در این روش مربي تالش 
مي کند نمونه رفتار و کردار مطلوب را عماًل در معرض دید متربي قرار دهد تا شــرایط 
الزم براي الگوبرداري و تقلید براي وي فراهم آید)مجلســي، بحاراالنوار، 1385 : 245، 

ج 84؛ نهج البالغه، خطبه 110(.
مدرســه به عنوان کانون نظام آموزشــگاهی دومین کانون تربیت اســت که داراي 
نفوذ معنوي  اســت و نقش الگویي به ســزایي در تربیت ایفا مي کند. به گونه اي که تمام 
ویژگي هاي فکري، روحي و جلوه هاي رفتــاري آن ها مورد تقلید قرار مي گیرد. هرچه 
قدرت نفوذ الگوها بیشــتر و زمینه پذیرش آماده تر باشد نمونه برداري کامل تر صورت 
مي گیرد. طرح الگوهاي مختلف براي دانش آموزان، یکي از کارآمدترین روش هاي تربیت 
است)دلشــادتهرانی، 1381(. در این روش به سبب دیگر پیروي اخالقي دانش آموزان 
مي توان انتظار داشت الگوهاي مختلف، به شدت مورد توجه نوجوان یا جوان واقع شود. 
دو مبحث همانندسازي1 در روان شناسي و »جامعه پذیري«2 در جامعه شناسي ما را به این 
نکته رهنمون مي سازد که کودکان از همان آغاز حرکت و رشد اجتماعي خود، به محض 
ارتبــاط با دیگران به دنبال الگوها و نمونه هایي جهت تقلید مي گردند. کودک و به ویژه 
نوجوان، براســاس اصل همانندسازي سعي مي کند الگویي براي خود انتخاب نموده و 
براساس آن رفتار خود را شکل بخشد. این یک حالت طبیعي انسان است. انسان ناگزیر 
ِ أُْسَوٌة  از داشــتن الگو است و به نظر مي رسد که آیه شریفه »لََقْد َکاَن لَُکْم فِي َرُسوِل اهللَّ
َحَســنٌَۀ« )احزاب، 33( اشاره به این معني نیز داشته باشد. در مورد تربیت دیني، یکي از 
الگوهاي کودکان و نوجوانان بعد از پدر و مادر، معلمین هستند. دانش آموز قبل از این که 
از معلم »بشنود«، از »رفتار« او فرا مي گیرد، قبل از چشم دوختن به دهان معلم به رفتار او 
توجه مي کند و کالم وي را با رفتارش مورد مقایسه قرار می دهد. در روش الگوسازي، 
فرد خصوصیات برجسته الگو را دروني مي کند. این حالت که معموالً به صورت ناهشیار 
به ثمر مي رسد، همسان سازي یا همانندسازي نامیده مي شود. همسان سازي فرایند رواني 

1. Identification
2. Socialization
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اســت که فرد یک جنبه یا یک خصوصیت دیگري را به خود مي گیرد و خود را کاًل یا 
جزئاً براساس الگوي ماخوذ تغییر مي دهد.

بنابر مطالعات و تحقیقات روان شناختی و جامعه شناختی، بیشتر رفتارها و کنش هاي 
اجتماعی نوجوان متأثر از الگوهاي گوناگون اســت. از این رو الگوپذیري در نوجوانی 
یک امر اجتناب ناپذیر است. اما آنچه این واقعیت را بیش از همه مسئله دار جلوه می دهد، 
الگوپذیــري نوجوان از خرده هنجارهاي غیرمتداول)نابهنجــار( اجتماعی و معیارهاي 
ناصوابی اســت که نوجوانان در انتخاب شخصیت هاي مهم)الگو( زندگی خود در نظر 
می گیرند؛ مسئله اي که بیشترین آسیب پذیري نوجوان را، که همان بی ثباتی در قضاوت هاي 
ارزشی باشد، رقم می زند. طبق نظر پژوهشگران، تزلزل در قضاوت هاي ارزشی نوجوان 
ریشه در ناپایداري گروه هاي مرجع دوران نوجوانی دارد. طرد الگوپذیري و انکار پیوند 
نوجوان با گروه هاي مرجع نه تنها با اقتضائات روانی و اجتماعی دورة نوجوانی ناسازگار 
است، که براي جامعه، بسیار خطرناک و آسیب زا است. الگوپذیري در نوجوانان یک امر 
طبیعی و مســبوق به اقتضائات زیستی و اجتماعی است. در تربیت دیني، وجود مقدس 
نبي اکرم)ص( بهترین الگو معرفي شــده اســت. پس از نبي اکرم، ائمه معصومین)ع( و 
بــه تبع آنان: صاحبان خرد الهي و نفوس زکیه، عالمان و دانشــمندان روحاني و مربیان 
که ســعي در تبعیت از الگوهاي معصوم را دارند، بهترین الگوهاي متربیان امت به شمار 
مي روند. از این رو قدم اول در تربیت دیني با روش الگویي شناساندن الگوها و قدم دوم 
ایجاد پیوند عاطفي در کودک و نوجوان نسبت به الگو و سرمشق است. قرآن کساني را 
که به طور کورکورانه از الگوهاي ناســالم پیروي مي کنند، مورد نکوهش قرار مي دهد و 
آنان را به بصیرت فرا مي خواند. »إِنَّا َوَجْدنَا آبَاَءنَا َعَلی أُمَّۀٍ َوإِنَّا َعَلی آثَارِِهم مُّْقتَُدوَن. َقاَل 

ا َوَجدتُّْم َعَلیْهِ آبَاَءُکْم« )زخرف،23 و 24(.  أََولَْو ِجئْتُُکم بَِأْهَدی مِمَّ
در مجموع باید گفت، الگو)اســوه( اصل است براي شدن، با به کارگیري این اصل 
مي توان صفات برجسته را به تدریج در فرزندان دروني کرد. هرگاه کودک از مربي خود 
حاالت و صفاتي را دریافت کند که موجب خرسندي و رضامندي او شود، به تدریج با 
الگو پیوند قلبي برقرار مي نماید و در نتیجه به طور ناهوشیار خود را همانند الگو سازمان 
مي دهد. هر چقدر این الگوها واالتر و ارزشــمندتر باشند، الگوپذیر به افق هاي باالتري 
از رشد روحي و رواني دســت مي یابد. این کالم امام علي)ع( که »َجالِِس  الُْعَلَماَء یَْزَدْد 
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ِعْلُمَک  َو یَْحُســْن أََدبَُک َو تَْزُک نَْفُســَک«)غررالحکم و دررالکلم، 1365 : 4786( همه 
حاکي از تأثیرپذیري انســان از الگوهای تربیتی اســت. از این رو الزم است الگوهاي 
صــادق و برخوردار از کمال مطلوب به مربیان ارائه شــود. به بیان دیگر، باید الگوهاي 
ارائه شــده حرفي براي گفتن داشته باشند تا بتوانند لباس الگو را بر تن کنند و منشأ اثر 
شوند. به فرموده امیرالمؤمنین)ع(: »کیَف یُصلُِح غیَرُه َمن ال یُصلُِح نفَسُه؟« کسي که خود 
 را اصالح نکرده است، چگونه مي تواند دیگران را اصالح کند )غررالحکم و دررالکلم، 
1365 : 555(. هرقدر الگوها از کمال بیشــتري برخوردار باشــند، دایره تأثیر آن ها در 
الگوپذیری بیشتر است. عالوه بر کمال، جامعیت الگوها نیز سهم وافري در این تأثیرگذاري 
دارد. امیرالمؤمنیــن)ع( مؤمنان را به همین گونه به پیروي از اهل بیت پیامبر)ص( فرمان 
مي دهد. ایشــان مي فرمایند »به خاندان پیامبرتان بنگرید و بدان سو که مي روند بروید و 
پي آنان را بگیرید که هرگز شما را از راه رستگاري بیرون نخواهد کرد و به هالکت تان 
باز نخواهند آورد. اگر ایستادند بایستید و اگر برخاستند، برخیزید. بر آن ها پیشي مگیرید 

که گمراه مي شوید )نهج البالغه، خطبه 97(. 
از قواعد اساســي و مهم براي این روش مي توان به آمیختگي آن با منطق و پرهیز از 
مقلد پروري بي استدالل اشاره کرد. قرآن کریم تقلید کورکورانه از پدران را برنمي تابد و 
در موارد متعددي آن را مورد نکوهش قرار مي دهد)زخرف، 23 و 24( در مقابل انســان 
ُ َفبُِهَداُهُم  را به گزینش در مقام اقتدا فرامي خواند و مي فرمایــد: »أُولَئَِک الَِّذیَن َهَدی اهلَلّ
اقْتَِدْه ...«)انعام، 19( این ها کســاني بودند که خداونــد آن ها را هدایت کرد)و مي توانند 
جنبه الگویي داشــته باشــند( و تو اي پیامبر به هدایت آنان اقتدا کن)نه به خود آن ها(. 
زیرا شــریعت پیامبر)ص( شــرایع آنان را نســخ نموده و قرآن فراتر از کتاب هاي آنان 

است)طباطبایي، 1385: 260(. 
پــرورش قوة ابتکار و تفکر در انســان، پــرورش روح علمی، تشــویق و تنبیه از 
محورهایی اســت که در روش الگویي ، مي توان از آن ها براي تربیت دیني الهام گرفت. 
مطهــری)1395( معلم را جاذب ترین و با نفوذترین الگو در کودکان و نوجوانان معرفی 
نموده است. امینی)1387( و غراب)1375( در مطالعه ای به ترسیم الگوهای تربیت دینی 
پرداخته اند. آنان به زمان آغاز تربیت، اهمیت دادن به تربیت و شیوة مناسب الگویی برای 
تعلیم و تربیت اشاره و روش های تربیت دینی را مورد پژوهش قرار داده اند و دریافتند 
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که الگوهای تربیتی چه در نقش مثبت و چه در نقش منفی در دوران رشد دانش آموزان 
نقش مهم و برجسته ای را ایفا می نمایند. افشار)1379( در پژوهشی به این نتیجه دست 
یافت که تربیت دینی، اقتدارگرا و الگومحور است و خداوند الگوهایی را برای هدایت 
انسان معرفی و بشر را به پیروی از آن ها دعوت نموده است. همچنین آذری)1375( در 
پژوهشی به این نتایج دست یافت که محیط خانه و مدرسه با تربیت دینی رابطه داشته و 
دارای نقش قابل توجهی بوده و بیش ترین تاثیر را در تربیت دینی ایفا می نمایند. نکته مهم 
در روش الگوسازي این است که فرد با کسي همانندسازي مي کند که با او پیوند عاطفي 
برقرار کند. هرچه میزان و پیوند عاطفي بین فرد و الگو بیشتر باشد، متربی خصوصیات 
و صفات بیشــتري از الگو را دروني مي کند. به عبارت دیگر، همانندسازي و الگوپذیري 

مسیر بهنجاري و نابهنجاري شخصیت کودک و نوجوان را تعیین مي کند.
منظور از روش الگویی در این پژوهش، اعمال و رفتار کارگزاران نظام آموزشی)مدیر، 
معاون پرورشــی و دبیران پیام هاي آسماني( است که بر تربیت این دانش آموزان تاثیر 
می گذارد و آن ها را دین دار یــا بالعکس دین زدا می نماید. کثرت و تنوع الگوها و نیز 
محیط هاي تربیتي، دامنه کاربرد این روش را گسترده تر کرده است. در  مدرسه، همواره 
افرادي از جمله معلمان و مدیران وجود دارند که خواســته یا ناخواســته مورد توجه 
الگوپذیر قرار مي گیرند و به عنوان یک سرمشق و الگو براي دانش آموزان ایفای نقش 
مي نمایند. از این رو نقش معلم و مربی در شــکل گیری شخصیت انسان نقشی کلیدی 
اســت، که باید به آن توجه داشــت. خداوند در قرآن مي فرماید: َفْلیَنُْظِر اْلِنْساُن إِلي  
َطعامِِه )پس باید انســان به خوراک خود بنگرد( )عبس، 24( و کدام خوراک مهم تر و 
در خور توجه تر از خوراک روح و تعلیم و تربیت اســت؟ از امام باقر)ع( درباره این 
آیه ســئوال شد که معنی خوراک چیســت فرمود: علمی که فرا می گیرید ، بنگر از چه 

کسی فرا می گیرید )وسائل الشیعه ج 18  : 43(. 
پژوهش هاي انجام شــده در این زمینه هم موید این ادعا است. مطالعات فراوانی از 
جمله الین1)2005(، مونی2)2010(، شابمل، کوبلوتی و ون اورنوم3)2009( تاثیر مذهب 
و انجــام فرائض دینی را بر جنبه های مختلف زندگی خانوادگی، تحصیلی، اجتماعی و 

1. Line
2. Mooney
3. Schubmehl, Cubbellotti & Van Ornum
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روانی انســان ها مثبت ارزیابی کرده و همگی نشــان داده اند که میان متغیرهای مذهب، 
عبادت و انجام فرائض دینی، خانواده و مدرســه، دوستان و آشنایان و رسانه ها رابطه ای 

دو سویه برقرار است.
زندوانیــان نائینی، دهقانی اشــکذری و طیبی)1392( در مطالعــه خود که پیرامون 
الگوپذیری دانش آموزان دختر نسبت به انجام فرائض دینی انجام داده بودند دریافتند که 
چهار عامل خانواده، مدرســه، دوستان و آشنایان و رسانه ها در گرایش دانش آموزان به 
انجام فرائض دینی نقش معناداری دارند. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان می دهد 
که دو متغیر مســتقل رســانه و خانواده می توانند 31/6 درصد واریانس رفتار دینی را 
پیش بینی و تبیین کنند. مطالعه آقایي میبدی)1386( دربارة عوامل مؤثر در رشد و تثبیت 
باورهاي دینی دانش آموزان سال سوم دورة متوسطۀ شهرستان اردکان نشان داد که: الف- 
والدین عمده ترین نقش را در ایجاد و تقویت باورها و اعتقادات مذهبی فرزندان بر عهده 
داشته، با رفتارهاي مناسب خود می توانند الگوهاي مذهبی مناسبی براي فرزندان باشند. 
ب- معلمان و مدیران و مربیان پرورشــی نقشــی مهم در رشد و تقویت باورهاي دینی 
دانش آموزان داشته، می توانند با رفتارهاي مناسب خود و همچنین اتخاذ برنامه هاي دینی 
جذاب در مدارس نقش خود را به خوبی ایفا کنند. ج- آشــنایان و دوستان می توانند در 
تقویت و رشــد باورهاي دینی نقشی مهم داشته باشند. آشنایان به سبب رفتار مناسب و 
الگودهی و دوســتان نیز در قالب گروه می توانند باورهاي دینی را تقویت و رشد دهند. 
د- رسانه ها با برنامه هاي خود می توانند نقشی مهم در ترویج فرهنگ اسالمی و همچنین 
تقویت و رشد باورهاي دینی نوجوانان و جوانان ایفا کنند. یافته ها دربارة جنسیت نشان 
داد از میان چهار عامل خانواده، مدرسه، آشنایان، دوستان و رسانه ها، فقط عامل مدرسه 
در میان دانش آموزان دختر و پســر متفاوت است. در این مطالعه نتایج پردازش هاي به 
عمل آمده نشان داد که عامل مدرسه در گرایش دانش آموزان دختر به انجام فرایض دینی 
تأثیر مثبت و معناداري دارد. بنابراین مدرسه و عوامل مدرسه اي و بخصوص معلمان و 
مدیــران می توانند در تقویت یا تضعیف  دین داری دانش آموزان نقش کلیدي ایفا نمایند. 
از آنجا که دانش آموزان زمان فراوانی از دوران زندگی خود را در مدرســه می گذرانند، 

اهمیت این عامل پس از عامل خانواده می تواند بسیار مهم باشد.
موسوی نســب)1390( مراحل الگوی عمومی تربیت دینی را مشــتمل بر 3 مرحله 
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مي داند که عبارتند از: 1. قبل از تربیت )کســب صالحیت ها (، 2. در حین تربیت: ایجاد 
ارتبــاط با متربی، دعوت به نگرش توحیدی، دعــوت به زندگی دینی،3. پس از تربیت: 
استمرار تربیت، ارزشــیابی و حفظ ارتباط. مطالعه کارگر)1385( از نقش مثبت مدیران 
و دبیران در دین داری دانش آموزان حکایت می کند. ســلیمی)1381( یادآور شد که بین 
جو مذهبی مدرســه که مدیران در ایجاد آن ایفای نقش می کنند و رشــد باورهای دینی 
دانش آموزان دختر ارتباط وجود دارد. سلطانی)1381( نیز یادآور شد که دانش آموزان، بعد 
از پدر و مادر، مدرســه را عامل آموزش مسائل دینی و اخالقی می دانند. اورنگی)1380( 
یادآور شــد که باید مدارس به خصوص معاونان پرورشــی روح علمی و تشویق را در 
تعلیــم دانش آموزان مد نظر قرار دهند و براي دانش آموزان مجال تفکر، تجربه و تحلیل 
در مســائل مختلف را ایجاد کنند. وي همچنین خاطر نشــان ساخت عوامل محیطی و 
مدرســه ای و جو حاکم از ســوی مدارس تاثیر زیادی در تربیت دانش آموزان دارد. وي 
خاطر نشان ســاخت که دانش آموزان دوره متوســطه در عمل نسبت به شئونات دینی 
کم توجهی نشــان می دهند. مربیان پرورشي در این کم توجهی نقش مهمي ایفا مي کنند. 
رضایي)1377( نیز یادآور شد که در بررسي عوامل موثر بر دین داری دانش آموزان دختر 
معلمان به خصوص دبیران تعلیمات دینی تاثیر بسزائي دارند و ویژگی های شخصیتی و 
رفتاری معلمان دینی بر تربیت دانش آموزان موثر است. قربان زاده)1377( یادآور شد که در 
میان عوامل انساني آموزشگاه مهمترین عامل تاثیرگذار در دین داری دانش آموزان، عملکرد 
دبیر دیني است. همچنین طالبان)1377 الف( نیز در مطالعه خود نشان داد که در تربیت 
دینی دانش آموزان سهم بیشتر به اولیاء، دوستان و همساالن و سهم کمتر به عامل مدرسه 
به ویژه مربي پرورشي اختصاص دارد. آذری)1375( در مطالعه خود دریافت که یکي از 
عوامل موثر بر تربیت دیني دانش آموزان، آموزشگاه و عوامل دست اندرکار آموزشگاهی 
است. آبروشن)1375( نیز یادآور شد که اطالعات مذهبی که دانش آموزان از سوی مربیان 
پرورشــی خود دریافت می کنند زیاد مطلوب و کافی نیست و عوامل مربوط به آموزش 
مثل کتاب و مربی تربیتی در درجه دوم قرار دارد. حال با توجه به یافته های پژوهش های 
انجام شده سوالی که مطرح است این است که با توجه به روش الگویی کارگزاران نظام 
آموزشگاهی در دین داری دانش آموزان، عملکرد هرکدام از این کارگزاران )مدیر، معاون 
پرورشی و دبیر پیام هاي آسماني( به چه میزان دین داری دانش آموزان را پیش بینی می کند؟
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روش پژوهش 
روش ایـن پژوهـش توصیفـي از نوع همبسـتگي اسـت. در مطالعات همبسـتگي 
تحقیـق  در  آن هـا.  دسـتکاري  نـه  متغیرهاسـت  میـان  رابطـه  کـردن  پیـدا  هـدف 
همبسـتگي بـا تحلیـل رگرسـیوني رابطـه میـان متغیرهـا براسـاس هـدف تحقیـق 
بـه  بـا توجـه  یـا چنـد متغیـر وابسـته)مالک(  تغییـرات یـک  تحلیـل مي گـردد و 
تغییـرات متغیـر مسـتقل)پیش بین( پیش بینـی می شود)سـرمد، بـازرگان و حجـازي، 
1395(. بـه اعتقـاد کرلینجـر)1986 ، ترجمـه شـریفي و نجفي زنـد ، 1393( روش هاي 
علـوم  در  علمـي  پژوهـش  شـیوه هاي  مناسـب ترین  و  پرتوان تریـن  چندمتغیـري 
رفتـاري اسـت. جامعـۀ آماري این پژوهـش دانش آموزان دختر سـال های دوم، سـوم 
و پیش دانشـگاهی دبیرسـتان های شـهر تهـران بودنـد. روش نمونه گیـری خوشـه اي 
چنـد مرحلـه اي بـود. بـه منظـور تعیین حجـم نمونـه از روش بـرآورد حجـم نمونه 
بـر حسـب جـدول تعیین حجـم نمونـه از روي جامعه)کرجسـي و مـورگان، 1970( 
اسـتفاده شـد. حداقـل حجـم نمونـه براسـاس جـدول کرجسـي و مـورگان)1970( 
بـراي جامعـه آمـاري دانش آمـوزي ایـن پژوهـش برابـر 250 اسـت. ایـن بدیـن معنا 
اسـت کـه تعمیـم نتایـج از ایـن نمونـه به جامعـه بـا انتخـاب تصادفي حداقـل 250 
نفـر از روایـي بیرونـي برخـوردار اسـت. امـا بـا توجه بـه احتمـال افـت آزمودني ها 
حجـم نمونـه بـه 280 نفـر افزایـش یافـت. در رابطـه بـا روش اجـرا الزم بـه ذکـر 
اسـت کـه پـس از انتخـاب نمونه هـا، همـکاران پژوهشـگر در محل پژوهـش حاضر 
شـدند. ابتـدا هدف هـای پژوهشـی را با مسـئولین مدرسـه در میان گذاشـتند تا اجازه 
ورود بـه کالس را پیـدا کننـد. سـپس از دانش آمـوزان خواسـته شـد کـه بـه دقت به 
سـواالت پرسـش نامه پاسـخ دهنـد. پـس از پاسـخ دادن دانش آمـوزان بـه سـواالت 
پرسـش نامه هـر سـه فـرم پرسـش نامه)مدیر آموزشـگاه، معـاون پرورشـي و دبیـر 
پیام هـاي آسـماني( جمـع آوری و همزمـان داده هـاي حاصـل مـورد تجزیـه و تحلیل 
قـرار گرفـت. بـرای تجزیـه و تحلیـل اطالعـات از روش هـای آمـاری در دو سـطح 
توصیفي یعني)میانگین و انحراف معیار( و اسـتنباطی)تحلیل رگرسـیون چندمتغیري( 
اسـتفاده شـد. پرسـش نامه هایی که اطالعات آنـان مخدوش بود از پـردازش حذف و 

مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار نگرفت.



بررسی نقش روش الگويي کارگزاران نظام آموزشگاهی
 در پيش بيني دين داری دانش آموزان دختر شهر تهران

149

137 -  160

ë سال دوم
ë شمارة 3

ë شمارة پیا پی 4
ë پاییز 1396

ابزار جمع آوري اطالعات
براي جمع آوري اطالعات از دو ابزار استفاده شد که عبارتند از :

1. پرسشنامة روش الگويي كارگزاران نظام آموزشگاهي)فضائلي، 1382(
بـرای بررسـی نقـش روش هـاي الگویـي مدرسـه در دیـن داري دانش آمـوزان از 
پرسـش نامه محقـق سـاخته فضائلـی)1382( کـه جهـت بررسـی عملکـرد مدرسـه 
در تربیـت دینـی دانش آمـوزان تهیـه شـده بـود، اسـتفاده شـد. البتـه گویه هـاي ایـن 
پرسـش نامه بـا اهـداف و ادبیات پژوهـش حاضر یعنـي مباني نظـري و پژوهش هاي 
انجـام شـده در زمینـه روش هـای الگویـی مدرسـه در تربیـت دینی انطباق داده شـد. 
دارای 42 گویـه چهارگزینـه ای اسـت کـه گزینه هـاي آن هـا در  ایـن پرسـش نامه 
مقیـاس لیکرتـی در دامنـه ای از نمـره 4 بـراي گزینه)کامـاًل همین طور اسـت( تا نمره 
1 بـراي گزینه)اصـاًل این طـور نیسـت( تنظیم شـده اسـت. جهـت پی بردن بـه روایی 
ایـن پرسـش نامه، پرسـش نامه در اختیـار صاحب نظـران آشـنا بـه حوزه تربیـت دیني 
قـرار داده شـد و از آن هـا خواسـته شـد که بـه انطباق تک تـک گویه ها بـا مولفه هاي 
مربوطـه و اهـداف پژوهـش بپردازنـد. گویه هایـي کـه براسـاس نظـر متخصصـان از 
ویژگـي انطبـاق برخـوردار نبودند حـذف شـدند و گویه هایي که به ویرایـش نیازمند 
بـود ویرایـش شـدند. سـپس پرسـش نامه ویرایـش شـده جهـت بررسـي مجـدد در 
اختیـار متخصصـان و کارشناسـان قرار داده شـد. متخصصـان و کارشناسـان ذی ربط 
پـس از انجـام بررسـي هاي الزم، اصالحاتي پیشـنهاد نمودند. پژوهشـگر و همکاران 
اصالحـات پیشـنهادي متخصصـان و کارشناسـان را انجـام و مجـدداً در اختیـار آنان 
قـرار دادنـد کـه نهایتـًا مـورد تاییـد قـرار گرفـت. پایایـی ایـن پرسـش نامه از طریق 
محاسـبه ضریـب آلفـای کرونبـاخ تعییـن شـد کـه ضرایب محاسـبه شـده در جدول 
2 آمـده اسـت. الزم بـه ذکـر اسـت ایـن پرسـش نامه در سـه فـرم تنظیـم شـد. فـرم 
مخصـوص مدیـر، معـاون پرورشـي و دبیـر پیام هـاي آسـماني. تفـاوت این سـه فرم 
در ایـن اسـت کـه نحـوه تنظیـم گویه هـا در هـر فـرم بـا مسـئولیت ویـژه آن گـروه 
مطابقـت داده شـده اسـت. مولفه هـاي ایـن پرسـش نامه در هـر سـه فـرم بـه همـراه 

تعـداد سـوال ها در جـدول 2 آمده اسـت.
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جدول 2.  ضريب پايايي پرسش نامه روش الگويي کارگزاران نظام آموزشگاهي در سه فرم 
)مدير، معاون پرورشي و دبیر پیام هاي آسماني(

مولفه هاي روش تربیت 
الگويي

تعداد 
سواالت

ضريب آلفای کرونباخ
فرم 

مدير مدرسه

ضريب آلفای کرونباخ
فرم 

معاون پرورشی

ضريب آلفای کرونباخ
فرم 

دبیر پیام هاي آسماني

پرسش نامه
 فضائلی

پرسش نامه
 حاضر

پرسش نامه
 فضائلی

پرسش نامه 
حاضر

پرسش نامه
 فضائلی

پرسش نامه
 حاضر

60/810/800/800/790/790/82الگو بودن
دیدار با اندیشمندان و 

60/790/820/840/840/820/90بزرگان

وفاي به عهد در 
80/880/890/850/790/850/81صورت وعده دادن

شرکت در محافل 
60/860/910/810/820/840/80علمي و مجالس

دوستي و مشاوره با 
40/870/890/870/850/860/82خردمندان

رجوع مربي به نوجوان 
60/890/860/890/840/880/84و افتتاح باب دوستي

مراقبت از اعمال و 
گفتار خود به ویژه در 

حضور دانش آموزان
60/900/890/860/890/850/90

داده هــاي حاصل از جدول 2 حاکي از این اســت که کلیــه ضرایب هم در مطالعه 
فضائلی)1382( و هم در پژوهش حاضر به لحاظ آماري رضایت بخش بوده و در سطح 

0/001 معنادار مي باشند. 

2. پرسش نامه سنجش دين داری دانش آموزان)شجاعي زند، 1384(
دین داري یا تدین عبارت است از التزام فرد به دین مورد قبول خویش. این التزام در 
مجموعه اي از اعتقادات، احساسات و اعمال فردي و جمعي که حول خداوند)امر قدسي( 
و رابطــه ایماني با او دور مي زند ســامان مي پذیرد)طالبان، 1377 ب(. در این پژوهش، 
براي عملیاتي کردن و سنجش میزان دین داري از مدل شجاعی زند)1384( استفاده شده 
اســت. در مدل مذکور، مولفه های دین داري عبارتند از: اعتقادات، ایمانیات،  عبادیات، 
 اخالقیات و شــرعیات. براساس این مدل پرسش نامه ســنجش دین داری دانش آموزان 
با این 5 مولفه ســاخته شد. این پرسش نامه دارای 33 سوال است که سواالت هر گویه 
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 در جدول 3 گزارش شــده اســت. دامنه نمرات در هریک از گویه های ابعاد دین داري 
از 1 )به منزله عدم اعتقاد( تا 5 )اعتقاد کامل( مي باشــد. میزان دین داري، حاصل ترکیب 
عوامل پنج گانه مذکور اســت. مقدار حداقل و حداکثر نمرات این مقیاس بین 33 )عدم 

اعتقاد به تمامي گویه هاي 33 گانه( تا 130 )اعتقاد کامل به تمامي گویه ها( می باشد.
در این مطالعه پایایي این پرسش نامه توسط آلفاي کرونباخ محاسبه شده است که در 
جدول 3 آمده است. داده هاي حاصل بیانگر همساني دروني بسیار مناسب بین گویه هاي 
طرح شــده در مقیاس مذکور مي باشد. در این مطالعه روایی این پرسش نامه به صورت 
محتوایي توســط صاحب نظران و کارشناسان آشنا به حوزه تربیت اسالمي و آموزش و 
پرورش مورد بررســي قرار گرفت. بدین صورت که  پرسش نامه در اختیار تعدادي چند 
از صاحب نظران حوزه تربیت دیني و کارشناسان آشنا به حوزه آموزش و پرورش قرار 
داده شــد و از آن ها خواسته شــد که با توجه به ادبیات دین داری در رابطه با محتواي 
پرسش نامه اظهار نظر نمایند. براســاس وارسي هاي انجام شده ویرایشي چند، پیشنهاد 
شــد که، براساس اصالحات پیشنهادی پرســش نامه مورد ویرایش قرار گرفت. مجدداً 
پرســش نامه ویرایش شده جهت قضاوت در اختیار متخصصان و کارشناسان قرار داده 
شــد که هر دو گروه صاحب نظران و کارشناسان ذی ربط اصالحات پیشنهادي را مورد 

تایید قرار دادند. ضرایب محاسبه شده در جدول 3 گزارش شده است.

جدول 3.  ضريب پايايي مقیاس سنجش دين داري

مولفه هاي مقیاس 
دين داري

تعداد گويه هاي 
هر مولفه

ضريب آلفاي کرونباخ 
در اين مطالعه

70/88اعتقادیات

60/80ایمانیات

70/86عبادیات

60/88اخالقیات

70/75شرعیات

داده های حاصل از جدول 3 بیانگر همسانی درونی مناسب بین گویه های طرح شده 
در مقیاس مذکور می باشد که به لحاظ آماری نیز رضایت بخش و در سطح 0/01 معنادار 

می باشد.
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یافته ها 
به منظور پیش بینی میزان دیــن داری دانش آموزان دختر از طریق روش های الگویی 
کارگزاران نظام آموزشي)مدیران، معاونان مدرسه و دبیران پیام هاي آسماني(، از ضریب 
همبستگی، تحلیل واریانس و تحلیل رگرسیون پیرسون استفاده شده است که به ترتیب 

در جداول زیر گزارش شده است. 

 جدول 4. ضريب همبستگي بین روش هاي الگويي کارگزاران نظام آموزشي 
با میزان دين داري دانش آموزان دختر

روش  الگويیمتغیرها
 مدير مدرسه

روش الگويي 
معاون پرورشي 

مدرسه

روش الگويي 
دبیر پیام هاي 

آسماني

میزان دين داری 
دانش آموزان 

دختر

روش  الگویی 
مدیر مدرسه

1ضریب همبستگي 

........سطح معني داري 

روش الگویي 
معاون مدرسه

0/101ضریب همبستگي 

........0/278سطح معني داري 

روش الگویي دبیر 
پیام هاي آسماني

0/0320/0241ضریب همبستگي 

........0/1260/119سطح معني داري 

میزان دین داری 
دانش آموزان 

دختر

0/6110/100/1861ضریب همبستگي 

........0/0010/0280/001سطح معني داري 

داده هاي حاصل از جدول4 نشان دهنده همبستگي بین متغیرهاي مورد مطالعه است. 
چنان که در این جدول آمده است بین دین داري دانش آموزان دختر و روش هاي الگویي 
مدیران مدارس و دبیران پیام هاي آســماني دانش آموزان رابطه مثبت و معناداري وجود 
دارد. معناي ضرایب همبستگي مثبت این است که با افزایش هریک از این متغیرها میزان 
دین داري دانش آموزان بهبود مي یابد. اما بین میزان دین داري دانش آموزان دختر و روش 
الگویي معاون پرورشــي مدرســه رابطه معناداري وجود ندارد. جهت آگاهي از قدرت 
پیش بیني متغیرهاي فوق الذکر از تحلیل واریانس رگرسیون استفاده شد که نتایج آن در 

جدول 5 آمده است 
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 جدول 5. نتايج تحلیل واريانس میزان دين داری دانش آموزان دختر
 براساس روش  الگويی مدير مدرسه

مجموع مدل 
میانگین درجه آزادیمجذورات

مجذورات
F سطح

معناداری

1118/02511118/0254/8250/01رگرسیون 

................61630/915266231/695باقیمانده 

........................62748/900267کل 

نتایــج حاصل از تحلیل واریانس جدول 5 نشــان مي دهدکه که رگرســیون متغیر 
مالک)دیــن داري دانش آموزان دختر( از روي متغیرهــاي پیش بین یعني روش الگویي 
مدیران مدرسه معنادار است. از این رو مي توان نتیجه گرفت که رابطه بین متغیر پیش بین 
و مالک نمي تواند ناشــي از تصادف باشــد. حال براي تعیین مقدار رابطه و مجذور آن 
یعني ضریب تعیین از تحلیل رگرســیون استفاده شد که نتایج آن در جدول 6 گزارش 

شده است.

 جدول 6. نتايج رگرسیون مرحله اي میزان دين داری دانش آموزان دختر 
براساس روش الگويی مدير مدرسه

ßمدل 
خطای انحراف 

tاستاندارد
سطح 

F(R2)(R)معناداري
سطح 

معناداري

0/01........................4/960/01........12/269ثابت 

روش الگویي 
0/6110/02425/450/010/4560/2074/8250/01مدیر 

بررسـی نتایـج حاصـل از تحلیـل رگرسـیونی داده هـای مربـوط به پیش بینـی میزان 
دیـن داری دانش آمـوزان دختـر از طریـق روش هـای الگویی مدیـران مدرسـه حاکی از 
آن اسـت کـه روش الگویي مدیران مدرسـه قادر اسـت میـزان دیـن داري دانش آموزان 
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را پیش بینـي کنـد )t=25/45 ،ß=0/611 ،P≥0/01(. ایـن متغیـر بـه تنهایـي مي توانـد 
20 درصـد از واریانـس میـزان دیـن داری دانش آمـوزان دختـر را پیش بینـی  کنـد کـه 

بـه لحـاظ آمـاری معنـادار می باشـد. بررسـی مقادیـر ضرایـب رگرسـیونی مربـوط بـه 
مـدل پیش بینـی میـزان دیـن داری دانش آمـوزان دختـر از طریـق روش هـای الگویـی 
مدیـر مدرسـه نیـز حاکـی از آن اسـت کـه ضرایـب عـرض از مبـدا )a( و شـیب خط 
متغیـر الگـوی تربیتـی مدیـر مدرسـه )ß( بـه ترتیـب دارای مقادیـر 12/269 و 0/611 
بـوده اسـت. از ایـن رو معادلـه رگرسـیون مربـوط بـه پیش بینـی میـزان دیـن داری 
دانش آمـوزان دختـر از طریـق روش هـای الگویـی مدیـر مدرسـه عبـارت اسـت از: 

)روش هــای الگویی مدیر مدرســه × 0/611( + 12/269 = میزان دین داري دانش آموزان دختر

نتایج حاصل از ماتریس همبســتگي جدول 4 نشان مي دهدکه که رگرسیون متغیر 
مالک)دیــن داري دانش آموزان دختر( از روي متغیرهــاي پیش بین یعني روش الگویي 
معاون پرورشي مدرسه معنادار نیست. به دلیل معنادار نبودن این رابطه تحلیل رگرسیون 

انجام نشد. 
به منظور پیش بینی میزان دین داری دانش آمــوزان دختر از طریق روش های الگویی 
دبیران پیام هاي آســماني مدرسه)به دلیل وجود رابطه مثبت و معنادار بین این دو متغیر 
براســاس داده هاي  جدول 4( از تحلیل واریانس استفاده شد که نتایج آن در جدول 7 

گزارش شده است. 

جدول 7. نتايج تحلیل واريانس میزان دين داری دانش آموزان دختر براساس روش های 
الگويی دبیران پیام هاي آسماني 

مجموع مدل 
میانگین درجه آزادیمجذورات

مجذورات
Fسطح معناداری

1967/60311967/6037/2780/01رگرسیون 

................55148/145204270/334باقیمانده 

........................57115/748205کل 
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نتایــج حاصل از تحلیل واریانس جدول 7 نشــان مي دهدکه که رگرســیون متغیر 
مالک)دیــن داري دانش آموزان دختر( از روي متغیرهــاي پیش بین یعني روش الگویي 
دبیران پیام هاي آســماني دانش آموزان معنادار است. از این رو مي توان نتیجه گرفت که 
رابطه بین متغیر پیش بین و مالک نمي تواند ناشي از تصادف باشد. حال براي تعیین مقدار 
رابطه و مجذور آن یعني ضریب تعیین تحلیل رگرسیون انجام شد که نتایج آن در جدول 

8 گزارش شده است. 

جدول 8. ضرايب رگرسیونی پیش بینی میزان دين داری دانش آموزان دختر براساس روش  
الگويی دبیر پیام هاي آسماني 

ßمدل 
خطای انحراف 

tاستاندارد
سطح 

F(R2)(R)معناداري
سطح 

معناداري

0/01........................132/5436/05821/8790/01ثابت 

روش الگویي 
دبیر پیام هاي 

آسماني
0/1860/0562/6980/010/1860/0357/2780/01

بـه پیش بینـی  از تحلیـل رگرسـیونی داده هـای مربـوط  نتایـج حاصـل  بررسـی 
دبیـر  الگویـی  روش هـای  طریـق  از  دختـر  دانش آمـوزان  دیـن داری  میـزان 
پیام هـاي آسـماني مدرسـه جـدول 8 حاکـی از آن اسـت کـه روش الگویـي دبیـر 
کنـد پیش بینـي  را  دانش آمـوزان  داري  دیـن  میـزان  اسـت  قـادر   پیام هـاي آسـماني 
)t =2/69 ،ß=0/186 ،P≥0/01( . ایـن متغیـر بـه تنهایـي مـي توانـد 4 صـدم درصـد از 
واریانـس میـزان دیـن داری دانش آمـوزان دختـر از طریـق روش هـای الگویـی مدیـر 
مدرسـه پیش بینـی نمایـد کـه بـه لحـاظ آمـاری معنـادار می باشـد.معادله رگرسـیون 
مربـوط بـه پیش بینـی میزان دیـن داری دانش آموزان دختـر از طریق روش هـای الگویی 

دبیـر پیام هـاي آسـماني مدرسـه عبـارت اسـت از: 
)روش های الگویی دبیر پیام هاي آسماني مدرسه × 0/152( + 132/543 = میزان دین داری دانش آموزان دختر

ßمدل 
خطای انحراف 

tاستاندارد
سطح 

F(R2)(R)معناداري
سطح 

معناداري

0/01........................132/5436/05821/8790/01ثابت 

روش الگویي 
دبیر پیام هاي 

آسماني
0/1860/0562/6980/010/1860/0357/2780/01
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بحث و نتيجه گيري 
هدف از این پژوهش بررسي نقش روش هاي الگویي کارگزاران نظام آموزشي)مدیران، 
معاونان پرورشــي و دبیران پیام هاي آسماني( در پیش بیني دین داری دانش آموزان است. 
یافته هاي حاصل حاکي از این است که بین روش هاي الگویي کارگزاران نظام آموزشي 
با میزان دین داری دانش آموزان دختــر رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. جهت اگاهی 
از ماهیت رابطه و تصادفی نبودن آن از تحلیل واریانس اســتفاده شدکه تحلیل واریانس 
به عمل آمده نشــان داد که رابطه تصادفی نیست و جهت تعیین مقدار رابطه از تحلیل 
رگرســیون چند متغیری استفاده شد. داده های حاصل از تحلیل رگرسیون چند متغیری 
نشان داد که روش هاي الگویي مدیر مدرسه قادر است 20/7 درصد دین داری دانش آموزان 
دختر را پیش بینی کند این یافته با یافته کارگر)1385(، سلیمی)1381(، اورنگی)1380(، 
رضایی)1377(  و آذری)1375( همسوســت. آنــان در پژوهش های خود به این نتیجه 
رسیدند که بین دین داری دانش آموزان دختر و روش هاي تربیتي مدیران مدرسه که نقش 
الگویي براي آنان ایفا می کنند رابطه معنادار وجود دارد. ســلیمی)1381( یادآور شد که 
بین جو مذهبی مدرســه که مدیران در ایجاد آن نقش کلیدي را برعهده دارند و رشــد 
باورهای دینی دانش آموزان دختر ارتباط وجود دارد. ســلطانی)1381( یادآور شــد که 
دانش آموزان، بعد از پدر و مادر، مدرسه را عامل آموزش مسائل دینی و اخالقی می دانند. 
یافته فوق الذکر مبین این مســئله مهم اســت که مدارس و جو حاکم در آن در ایجاد و 
پــرورش روحیه علمی ، و دین داری در بیــن دانش آموزان نقش مهم و قابل توجهی ایفا 
می کنند. تشــویق و تنبیه که از سوی کارگزاران نظام آموزشگاهي اعمال می شود باید از 
نظر دانش آموزان معنادار باشد تا بتواند به پرورش قوه ابتکار و تفکر در آنان منجر شود. 
اورنگی)1380( نیز یادآور شد که باید مدارس به خصوص مدیران پرورش روح علمی و 
تشویق را در تعلیم دانش آموزان مد نظر قرار دهند و براي دانش آموزان مجال تفکر، قوه 
تجزیه و تحلیل در مسائل مختلف ایجاد کنند. وي همچنین خاطر نشان ساخت عوامل 
محیطی و مدرسه ای و جو حاکم از سوی مدارس تاثیر زیادی در تربیت خصوصاً تربیت 

دینی دانش آموزان دارد.
در جامعۀ دینی ، دین داری اهتمام جدی متولیان امر تربیت است. با توجه به این که 
کشــور ما یک کشور اسالمی اســت و 99% جمعیت آن مسلمان است دین داری نسل 
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جدید یکی از اهداف وزارت آموزش و پرورش به عنوان نهاد رسمی متکفل امر تعلیم 
و تربیت در کشور به شمار می رود. با توجه به نقش مهمی که مدیر مدرسه مي تواند در 
دین داری دانش آموزان داشــته باشد ، هرگاه از دین داری دانش آموز و کامروایی و ناکامی 
نظام آموزش و پرورش در این زمینه ســخن به میان می آید ، انگشت اشاره به سوی این 
گروه )مدیران( نشــانه می رود. بر این اساس پیشــنهاد مي شود که سیاست گذاران نظام 
آموزشگاهي در انتخاب مدیران آموزشگاه ها)مدارس( نهایت دقت را داشته باشند، زیرا 
این مدیران هســتند که به همۀ عوامل آموزشگاهي جان می بخشند و آن ها را سودمند و 

نتیجه بخش می گردانند و به رفتار دانش آموزان شکل می دهند. 
یافتــه دیگر این پژوهش وجود رابطه مثبت و معنــادار بین روش هاي الگویي دبیر 
تعلیمات دینی مدرســه با میزان تربیت دینی دانش آمــوزان دختر بود. داده های حاصل 
از تحلیل رگرســیون چند متغیری نشان داد که نقش الگویي دبیر پیام هاي آسماني قادر 
اســت 0/04 درصد دین داری دانش آموزان دختر را پیش بیني کند. این یافته با یافته هاي 
قربان زاده)1377(، رضایی)1377( و آبروشــن)1375( همسو است. قربان زاده)1377( 
یادآور شد که درمیان عوامل انســاني آموزشگاه مهمترین عامل تاثیرگذار در دین داری 
دبیر پیام هاي آسماني اســت. رضایي)1377( نیز یادآور شد که در بررسي عوامل موثر 
بر دین داری دانش آموزان دختر معلمان به خصوص دبیران تعلیمات دینی تاثیر بسزائي 
دارند و ویژگی های شخصیتی و رفتاری معلمان دینی بر تربیت دینی دانش آموزان موثر 
اســت. آبروشن)1375( نیز خاطر نشان ساخت که عملکرد معلم تعلیمات دینی بعد از 

اولیاء دانش آموز در درجه دوم، تاثیر مستقیمی بر دین داری دانش آموزان دختر دارد
دیگر یافته این پژوهش این است که بین روش هاي الگویي معاون پرورشي مدرسه با 
میزان تربیت دینی دانش آموزان دختر رابطه معناداری وجود ندارد. الزم به ذکر است پست 
معاونت پرورشی در مدارس قباًل پست مربی پرورشی بوده است از این رو این یافته با 
یافته های شریعتمداری)1393( ، اورنگی)1380(،  قربان زاده)1377(، طالبان)1377الف( 
و آبروشن)1375( همسوست. اورنگی)1380( خاطر نشان ساخت که دانش آموزان دوره 
متوسطه در عمل نسبت به شئونات دینی کم توجهی نشان می دهند. مربیان پرورشي در 
این کم توجهی در مدارس نقش مهمي ایفا مي کنند. قربان زاده)1377( نیز خاطر نشــان 
نمود که نظرات دانش آموزان دوره متوسطه در مورد نقش ویژگی هاي مربی پرورشی در 
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دین داري دانش آموزان در سطح پاییني قراردارد. همچنین طالبان)1377الف( یادآور شد 
که در تربیت دینی دانش آموزان سهم بیشتر به اولیاء، دوستان و همساالن و سهم کمتر به 
مربي پرورشــي اختصاص دارد. آبروشن)1375( نیز یادآور شد که اطالعات مذهبی که 
دانش آموزان از سوی مربیان پرورشی خود دریافت می کنند زیاد مطلوب و کافی نیست 
و عوامل مربوط به آموزش مثل کتاب و مربی تربیتی در درجه دوم قرار دارد. این یافته 
یافته ای اســت تامل برانگیز که الزم است مورد توجه متولیان امور پرورشی قرار گیرد. 
جهت بررســی این امر و مقابله با این پدیده الزم است عملکرد معاونان پرورشی مورد 
آسیب شناسی قرار گیرد و علت شناسایی شود تا سیاستگذاران نظام تربیتی بتوانند با علت 

این پدیده مقابله نمایند.
با توجه به یافته فوق پیشــنهاد می شــود که به دلیل اهمیت نقــش کارگزاران نظام 
آموزشي در دین داری دانش آموزان الزم است نظام آموزش و پرورش از طریق برگزاري 
دوره هاي آموزشي عوامل دخیل در این امر را از جمله مدیران، دبیران و معاونان پرورشی 
را با این نقش و رســالت عظیم آگاه و در توانمند نمودن عمیق آنان بکوشــد. عالوه بر 
این براســاس یافته هاي حاصل از این پژوهش الزم است معاونت پرورشي به بازنگري 
معیارهاي جذب و توانمندسازي مربیان پرورشي در حین خدمت اقدام نماید و افرادي 
را به عنوان معاونان پرورشي به خدمت بگمارد که بتوانند در انجام ماموریت هاي معاونت 
پرورشي که یکي از آنان پرورش دین داری در دانش آموزان است بکوشند. عالوه بر این 
نظام آموزش و پرورش در درس های مربوط به دین ، اعم از دینی ، قرآن ، پرورشــی ، از 
معلمان و مربیانی با باورهاي عمیق و اطالعات قوي استفاده نماید. به سیاستگذاران نظام 
آموزشی پیشنهاد می گردد با تصویب سیاست هاي مالي و پشتیباني هاي الزم در مشکالت 
معیشــتی و اقتصادی کارگزاران نظام آموزشــي اعم از مدیر، معاون پرورشــي و مربي 
پیام هاي آســماني  انگیزه الزم را در آنان افزایش دهند تا آن ها بتوانند براي دانش آموزان 
که به میزان بســیار زیادي تحت تاثیر الگوها هستند، الگوی شایسته ای باشند. عالوه بر 
این به مدیران و دبیران و مربیان پرورشي مدارس پیشنهاد می شود که به دلیل نامتناسب 
بودن روش های آمرانه و دستوری با شرایط و ویژگی های دین داری سعی کنند در فرایند 
دین داری دانش آموزان از روش های مناســب دیگري مانند ارتباط عاطفی و صمیمانه با 
فراگیر، جذاب کردن محیط فیزیکي از جمله رعایت اســتانداردهاي فیزیکي مربوط به 
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فضا متناسب با شئونات اسالمي بکوشند. 
از محدودیت های انجام این پژوهش تاکید بر کنترل متغیرهای جنسیت است که این 
امر تعمیم پذیری یافته های پژوهش را با محدودیت مواجه می ســازد. دیگر محدودیت 
این پژوهش تمرکز بر دوره متوسطه بوده است که تعمیم پذیری یافته ها را برای دوره های 
مختلف تحت تاثیر قرار می دهد.  این پژوهش فقط درسطح مدارس شهر تهران صورت 
گرفته اســت.  ابزار این تحقیق پرسش نامه هاي خود گزارش دهي است که این نوع ابزار، 
تعمیم پذیري یافته ها به ویژه زماني که موضوع متمرکز بر اعتقادات اســت را با مشکل 
مواجه مي سازد. از این رو الزم است به دلیل چنین محدودیت هایی در تعمیم یافته های 
این پژوهش تامل کنند. از دیگر محدودیت های این پژوهش این است که در دین داری 
دانش آموزان نهادها و عوامل مختلفی از جمله خانواده – رســانه و گروه هاي دوســتان 
ایفای نقش می کند. در این پژوهش تنها یکی از آن نهادها یعنی مدرسه آن هم با تمرکز 
بر عملکرد مدیر، معاون پرورشــی و دبیر دینی مورد مطالعه قرار گرفته است. این امر، 

برخورد با تربیت دینی را در این پژوهش محدود می نماید.
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