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  29/6/1401: پذیرشتاریخ   23/6/1401تاریخ بازنگری:    7/9/1400تاریخ دریافت: 
 چكيده

وپرورش استت آموزش ژهیوبه یآموزش یهانظام یهاتیاز اولو ینید تیپرورش هو
پژوهش بررسی علت   نیکه هدف ا روستنیمواجه است. ازا ییهابیکه همواره با آس

در پترورش هویتتت دینتتی دانتش آمتتوزاو استتت. روش  ینظتتام آموزشتت یریپذبیآست
 اویتمرب راو،یمتد ت،یتو  رب میمتخصصتاو   لت یلتیپژوهش کیفتی استت. جام ته   ل

متدار  دتترانته متوستده دوره دوم شتهر  هتراو  ینید ماتی  ل راویو دب یپرورش
 یمنتدعالقه ،یمنتددغدغه ات،یتهدفمنتد بتر استا    رب یریگاست که با روش نمونه

ها مصتابهه داده یآورها به موضوع و شرکت در مدال ه انتخاب شدند. ابزار جمعآو
صتورت مضموو بتود کته به  یها   لداده  یو  لهی  ز وشبود. ر افتهیساتتار مهین

 یهاافتتهیان تام شتد.   یو  لهیتهتا،   زداده یآورجمتع ندیزماو و پیوسته با فراهم
 دینی عهتارت تیدر پرورش هو یریپذبیآس یباصله باکی از این است که عوام  عل

 تیت رب کرد،یرو جملهمختلف از یهادر بوزه ینظام آموزش یگذاراستیض ف س از
عوام  متثرر  نیو گسست ار هاطی ب ینید ماتی  ل یدرس یزیربرنامه ،یانسان یروین

 ی وجهکم از دینی عهارت تیپرورش هو یریپذبیآس یانهیدر  ربیت است. عوام  زم
 ینتید تیتهتا در امتر  رببه ضت ف تانواده ی وجهنوجواناو، کم یرشد اتیبه مقتض

یگر متاست و در بخش عوام  مداتله نیبه د یاسینظام س کیدئولوژیفرزنداو، نگاه ا
نمود. بر  ادیاز مدرنیسم، عملکرد ض یف نهادهای دینی، رسانه و گروه دوستاو   واو

دینی دانتش آمتوزاو در  تیپرورش هو ریپذبیالزمه مواجهه با عوام  آس ،اسا  نیا
گانه متثرر در پترورش در نقش عوام  سه یشیدانباز ،یو عموم ینظام آموزش رسم

 است. ینید تیهو
 

 آموزاو.دانش ،ینید تیهو ،ینظام آموزش ،یریپذبیآس :هاواژهكليد

                                                      
 .)نویسنده مسئول( رانیپرورش، تهران، اوپژوهشگاه مطالعات آموزش ،یاسالم تیو ترب میتعل یگروه پژوهش ار،یدانش *

https://www.samimnoor.ir/view/fa/SimilarityResult?ItemID=467664


 1401، 3ی وم، شمارهسوسال بیست

 34 

 مسئله طرحو  هقدمم
ممهاوری  مسائوننانقالب اسالمی، به بركت فضاای معناوی مامعاه،  پس از پیروزی

نظام آموزشی با تومه باه رساال ی كاه بارای تربیات  گذاراناستیسآن  تبعبهاسالمی و 
 قشر نوموان و موان قائا  بودناد ساعی وافاری بارای خصوصبهدینی افراد مامعه و 

پذیرش ایا  اصا   با نشان دادند. از خوددمیدن روح تعلیمات اسالمی به فضای مامعه 
كه كیفیت و مطلوبیت برنامه تعلیم و تربیت هر كشور رمز توسعه و پیشرفت آن كشاور 

ی چنادومهای و هویت دینی یكی از ابعاد اصلی هویت است. هویت دینی پدیاده است
ی ممعی با هماان ام مااد دینای « ما»ی است كه به دار یداست و م ضم  سطحی از 

ی احساس تعلق باه دیا  و مامعاه دهندهنشانویت دینی ه قتیدر حق. شودیممربوط 
 رف ارهاای تیادرنهاو  هاانگرش، هااارزشدینی مجموعاه باورهاا،  تیهو دینی است.

 .(66: 1397بداش ی، )شود یمفردی و ام ماعی است كه در رابطه با امر دینی صادر 
و ی در ساط  فرهناع عماومی مامعاه اگس ردهمهت پرورش هویت دینی فعالیت 

 در وزارتمعاونت پرورشی  ایجاد وپرورش انجام شد.آموزش ژهیوبههای آموزشی نظام
وپرورش، افزایش ساعات دروس دینی، قاران و عربای، ایجااد درس پرورشای، آموزش

ی درسی و پرورشای، هابرنامهی مذهبی در كلیه هاآموزهامرای مراسم مذهبی و تسری 
 ازمملاهی دینی هاآموزهاعزام طالب به مدارس( مهت تبلیغ دی  و )  یامامرای طرح 

: 1400از قبی  )شمشایری و همكااران،  آمدهعم بهی هایبررسای  اقدامات بوده است. 
 :1397 )دینااانی، (؛109: 1399زاده و همكاااران، عااو ) (؛30: 1396(؛ )صاامدی، 265
، و همكاارانرضاوانی  ساعیدی(؛ )7 :1390 (؛ )محمودی،196 :1391(؛ )فراس خواه، 14

 و پورحسا (؛ )151 :1394همكااران،  و )دشا ی (؛7: 1395زند، شجاعی(؛ )99: 1395
 (؛ )خساروخاور،7 :1395همكااران،  و (؛ )مزیدی1391، راد (؛ )تقوی99 :1394 معمار،
: 1383بهراماای، (؛ )44: 1392(؛ )باااقری، 5 :1392، همكاااران و (؛ )حیاادری65: 1393
 (73: 1390ی، اقلعاه(؛ )قهرماانی فارد و 1390(؛ )اسدی، 195: 1391فراس خواه، (؛ )38

آموزان در مدارس از وضعیت پرورش هویت دینی دانش است كه ای  نك ه دیمؤهمگی 
وپرورش در تربیات دینای مطلوبی برخوردار نیست و گااه عملكردهاای نظاام آماوزش

ی هاایناكارآمادی معكوس همراه گردیده و باعث شده اسات تاا راتیثتأبا  آموزاندانش
ی رف ار دینی نوموانان سهم داش ه باشاد و بای  وضاع موماود و نیآفربحرانمذكور در 

ی هاابحرانبه  تواندیمی فاصله ایجاد كند. ومود ای  فاصله نید تیهومطلوب پرورش 
ی فاردی هامیحرشكس ه شدن روحی و فكری، فرهنگی، اع قادی، سیاسی و ام ماعی، 
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بررسای علا   رو یازای دانش آموزان در تربیت دینی منجر شود.  یهویبی و و ام ماع
پارورش هویات دینای  ناهیدرزموپرورش به اهداف خاود ی نظام آموزشابیدستعدم 

ی كه مطارح اسات ایا  سؤالبنابرای  ؛ خیز ای  پژوهش است مسئلهدانش آموزان ومه 
 دانش آموزان چیست؟ ی نظام آموزشی در پرورش هویت دینیزابیآساست كه عوام  

 
 مبانی نظری و پيشينه پژوهش

ی ممعی است و به معنی پایبندی و آگاهی از اصاول هاتیهواز انواد مهم  هویت دینی
باشاد  رگاذاریتأثی كه بر زندگی فاردی و ام مااعی اگونهبهاست  و شعائرمذهب اسالم

ی باراى اضاابطه. هویت دینی، كن رلى براى اخاال،، (99: 1393عبدی زری  و همكاران، )
ومادان اخالقاى  كنندهتیتقو تواندیمو رشد معنویت است كه  ام ماعى حیات فردى،

 كننده انسان از ارتكاب به گناه باشد.بازدارنده و كن رل كودك و
 دناكنیماو شخصی ی به دی  معنا  شخصی زیتما واسطهبههویت دینی را احساس فرد 

یماچقدر احسااس باودن  «م »معنی كه   یبد .(3: 1399به نق  از علوی،  3: 1400)نجفی 
یما؟ در پرتو دی  چقدر احساس شخصایت و اع باار كنمیم ومود؟ چقدر احساس كنم
و عباادی اسات.  ی انسان اخرویكارهاهمه؟ وق ی نگاه انسان به سمت خداوند باشد، كنم

، لاذا خادایی شاده، نادیبیماانسان دارای هویت دینی، ذات خودش را با ذات خدا یگانه 
ی انساان كلیادی ابیاتیهو. مركزیت دی  در كندیمخدایی فكر كرده و خدا گونه زندگی 

ی را محاور ید (129: 1390)وپارورش است. مبانی نظری ساند تحاول بنیاادی  آماوزش
  و تعالی هویت دانش آموزان تاا رسایدن باه مراتبای از حیاات ویژگی اصلی برای تكوی

هویت دینی مش م  بار چناد بعاد مهام، شاام   شدهارائه. بر اساس تعاریف داندیمطیبه 
پایبندی به احكام دینای(، ) ینیدآگاهی و شناخت دینی، تجارب و احساسات دینی، رف ار 

برداشت و تعریف خود  تیدرنها و آیی  ممعی و در اعمالتعلق و تعهد فرد به مشاركت 
. نومواناان (79: 1391ی و اخالقای، روزآباادیفمماالی )شود یمی خویش مربوط دار یداز 

با  هاارزش. چنانچه ای  آموزندیمرا از والدی ، محیط آموزشی و گروه همسانن  هاارزش
ی ی باراابیاتیاهوی آسان اسات، در ییار ایا  صاورت ابیتیهویكدیگر همخوان باشد 

 .ردیگیمنوموانان دشوار است و بحران هویت شك  
شاناخ ی،  بعد از: اندعبارتابعادی است. ای  ابعاد  یدارا ینیدای  تعریف از هویت 

شناخ ی هویت دینی ناظر بر معرفات و بصایرت اسات كاه اگار  بعد عاطفی و رف اری.
به تكالیف الهی ت  داده و باه هادف حیاات  تواندینمانسان علم و آگاهی نداش ه باشد 
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 خویش دست یابد. تجلی هویت دینی بر معرفت است. اهمیات معرفات و شاناخت در
و معارف دینای اسات كاه در  هاآموزهگری و ال زام عملی به فراهم نمودن زمینه ان خاب

  ، تفكر و عقو شناختسط  معرفت  در (.104 انعام،است ) قرارگرف ه موردتومهقرآن 
باود برای عاق  بودن باید عالم  رو یازا .دیرویمورزی مطرح است. عق  در بس ر علم 

است  طیوتفرافراط(. از شئون عق ، اع دال است. اع دال فاصله گرف   از 43عنكبوت، )
 .شااودیماا. آزادگاای در سااایه روشاانایی عقاا  حاصاا  (28 :3ج ، 1993م قاای هناادی، )

 ی بنیادی  انسان، معناا بخشایهاپرسشاز: پاسخ به  اندعبارتی هویت دینی دس اوردها
 به زندگی و مهت بخشیدن به آن، امید به آیناده، وحادت مب نای بار اع قاادات دینای،

 .(139: 1392)ماهروزاده، ی هویت دینی و وحدت با مهان هس ی است بس رساز
 هویت دینی ناظر بر محبت است. محبت زمیناه ال ازام عملای گرایشی() یعاطفبعد 

، اموری هس ند كه محرك رشد، بالنادگی، هاشیگرا .آوردیمفرد را به انجام امور فراهم 
. قرآن كریم پیامبر را با مهارورزی، رحمات و شوندیمتكام  و تعالی هویت را مومب 

معرفای كارده اسات و نزماه پایبنادی باه سایره نباوی را  عطوفت نسبت باه دیگاران
 نفسعازت(. در ای  بعاد 159، عمرانآل ؛31ف  ، ند )دایمی ارهیداقرارگرف   در چنی  

اسات كاه عازت از صافات خداوناد اصلی مطرح است چرا یهامؤلفهیكی از  عنوانبه
  یادر ای گرتیهدامغلوب گردد.  انسان گذاردینم(. عزت حال ی است كه 8منافقون، )

خداوناد خاود را  رو یاازااسات.  نفسعزتبعد از تربیت مس لزم پاسداشت كرامت و 
. رشاد عواطاف در تربیات دینای باه كن ارل داندیم نفسعزت برآوردنم كف  تدبیر و 

 .شودیمتمایالت نفسانی منجر 
بعد سوم هویت دینی بعد كنشی است. تظاهر ای  بعد در رف ار و عم  م جلی است. 

و  تاا از بینشای كاه محصاول معرفات اسات كنادیماای  بعد زمینه را برای فرد فراهم 
شوند و به تعالی هویت دینی برسد. ای   مندبهرهیی كه محصول عاطفه هس ند هاشیگرا
پایبنادی  عنوانبه ناظر بر عم  و ال زام عملی به رهنمودهای دینی است. عم  صال  بعد

 از ی دینای اسات كاه در كناار ایماان قارار دارد.هااارزشعملی به اع قادات، احكام و 
الهی، صبر و اس قامت است. در قارآن كاریم در  برابر اوامرم در ی ای  بعد تسلیهامؤلفه

خواس ه شده اسات كاه  مؤمنانحدود هف اد مورد از صبر، سخ  به میان آمده است و از 
 خود را مزء صابران قرار دهند.

یی موامه اسات. هایكاس ی به ای  مهم با ابیدستدر نظام آموزش رسمی و عمومی 
ی معنی پیادا و عمومرسمی  در نظامی پرورش هویت دینی سشنابیآسروست كه ازای 
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كاه بار اع قااد،  ها و اشاكانتیشناسی هویت دینی یعنی شناخت آسایبآسیب .كندیم
شود و یا ممك  است وارد شود. باورهای دینی و یا اقدامات عملی مامعه دینی وارد می

باا داران مطالعاه عادم انطباا، كانش و عما  دیا  را یناید تیاهو یشناسابیآسگاه 
 اساالمی تربیت معیارهای و مفاهیم هرگاه. (1377مكارم شیرازی، )دانند یمهنجارهای دینی 

 ارزیاابی هسات، آنچاه از كم ار یا بیش ر ،یلطبه هاآنی حیطه یا ،ردیقرار گی بدفهم مورد
قارار  مورداس فاده مابه نا صورتبه دوران، و نوظهور عصر مسائ  با موامهه در یا و گردد
 .(189: 1392 باقری،) دیخواهد گرد آشكار دینی تیدر هو ییهابیآس ،ردیگ

آماوزان حااكی ی هویت دینی دانششناسبیآسپیرامون  شدهانجامی هاپژوهشمرور 
و اقداماتی كه در حوزه هویات دینای در معاونات پرورشای  هاآموزشاز ای  است كه 

ی احساساات و توسعه و به نگذاش ه مابهمورد ان ظار از خود  آثار صورت گرف ه است،
ی ذهنای هااندوخ اهمنجر نشده و تنها در حد تراكم اطالعات و  تجارب دینی فراگیران

: 1399 زاده و همكااران،عاو ؛ 267: 1400 شمشایری و همكااران،)اسات  ماندهیباق هاآن
ارتباط باا دیادگاه داناش آماوزان  . در بررسی كه در(73: 1395، نژادمیرفردی و ولی؛ 109

ی آسمان انجام شد، نشاان داد هاهیهدنسبت به دروس تعلیمات دینی از قبی   پایه ششم
و دانش آماوزان ناوعی  نبوده بخشتیرضاآموزان نسبت به ای  درس  كه دیدگاه دانش

. عاالوه بار ایا  بررسای دهنادیم ی نسبت به درس دینی از خود بروززدگدلاحساس 
اع قاادی و پایبنادی  در مقاونت رف ارهای آنان نیز نشان داد كه رف ارهای دانش آموزان

 ی دینی و اع قادی مامعه فاصله دارد.هاآرمانبا  ی دینی و اخالقیهاارزشبه 
و  از طریاق آماوزش تفكار، تیوضاعاز ایا   رفتبرونربیت مهت نظام تعلیم و ت

یی در مهت فراهم نمودن فضای پرسشگری هاگامنمودن آن در نظام آموزشی،  برمس ه
ی آن هابیآسان وانسا ه اسات از  هاتالشای   ریمیعلبرداش ه است؛ اما  یشیآزاداندو 

جام امور اخالقی و دینای مصون بماند. در نظام آموزش رسمی و عمومی تربیت دینی ان
 تبعباهتوسط دانش آموزان به دلی  منابع پاداش و تنبیه، مایگزی  شور و ریبت دینی و 

ی ریگشاك . (109: 1399 زاده و همكااران،عاو )اسات شاده  ی انحرافایهاشیگراآن 
روحیه لذت محوری افراطی و بروز اخال، ابزاری از رف ارهای شایع نوموانان است. از 

عاما  »نوبت باه  یی كهآنجاهای آموزشی، آن نظام تبعبههای ام ماعی و در نظامرو ای 
 .(165: 1397 ،محمادی قشاال،) دیاآیماپایی   یدار ید، شاخص رسدیمبه دی  « بودن
 ی ازاتاازه، فقط كم شدن انجام مناسک نیست بلكه ناود نوموانان دردی  ورزی  همسئل
 یا شخصی شدن دی  یاا «خصوصی شدن دی »مفهوم ح ی  است« شك یبدی  ورزی »
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در  ی از قبی  تغییرات شایعهایژگیو با« ییاق ضا وو شخصی شده  شك یب» یورزدی 
ی، گزینشای، مب نای بار تعقا ، خارد فاردی و اقهیسلبندی به مناسک دینی ممعی، پای

های ه بارای پدیادهخودمحوراناسازی ی نهادهای دینی، معناسانردگرهمراه با نپذیرف   
پور و )حسا مطارح اسات طلبی در قالب دی  برای نومواناان مویی و تنوددینی، لذت

؛ 159 :1394 عاالم زاده و رسا گاری،؛ 17: 1393شجاعی زناد،  پور وحس ؛ 99: 1394 معمار،
به چالش كشیدن بنیادهای دینی اعم از اصاول و فارود دیا  از  .(195: 1391فراس خواه، 

مناساک ممعای م ا   انجاام ی دینای،هاواساطهبه رساله، توس  باه  رمود تقلید،قبی  
شركت در مراسم اع كاف، نماز مماعت و ممعه، تقدیر، پذیرش مسئولیت اخاروی در 

یاک  عنوانبهقبال اعمال دنیوی، رعایت تام و تمام اخال، زندگی دینی، مشروعیت دی  
ردید به اصول دیا ، شایود شابهات دینای، ت منبع معرف ی، توالی و تداوم اعمال عبادی،

های خرافای، ی نوظهور، گرایش به سامت خرافاات و پدیادههاعرفانگرایش به سمت 
ی دیگر موارد شایع در بای  نومواناان دار یدتر از و ام ماعی روزتربهتر، ترمی  عرفی

دربااره  من شرشادهی صورت گرف ه درباره عرفی شادن و مقاانت هابحثحجم  است.
شجاعی زند، )است ی نوموانان از دی  ریگفاصلهگواه روش   «ی مدیدهاییگراتیمعنو»

 .(38: 1383بهرامی،  ؛7: 1395
ی و عماومكه نظام آماوزش رسامی  دهدیمنشان  ی فو،هاپژوهشبررسی و مرور 

داناش آماوزان در درماه اول باه  ی پرورش هویت دینیهابیآسباید مهت موامهه با 
 ی مهت برخورد بهینه با عل  بپردازد.زیربرنامهشناسایی عل  و در ادامه به 

 
 روش پژوهش
اشا راوس و )اسات كااربردی  ازنظار هادف، كیفای و هادادهماهیت  ازنظرای  پژوهش 

كه پی بردن به  با تومه به ماهیت، هدف و سؤانت پژوهش حاضر .(145: 2010كوربی ، 
ی تربیت اسالمی در نظاام تربیات رسامی و هابیآس گرمداخلهی و انهیزمعوام  علی، 

ی مامعاه. (3: 1390نوری، )است  مطالعهقاب عمومی است، با اس فاده از روش داده بنیاد 
دینای( )از هار دو مانس( ) یاسالمتحقیق م خصصان حوزه تعلیم و تربیت  ای  آماری

ی باودن، داشا   علمئاتیهوپرورش بر اساس معیارهایی از قبیا  آشنا با نظام آموزش)
وپرورش، تعلیم و تربیت اسالمی، آشنایی با نظام آماوزش یشناسبیآسآثاری در حوزه 

ی و شركت در مطالعه( و مدیران، معاونان پرورشی و معاونان امرایی مادارس مندعالقه
یی از قبیا  هاامالكگاناه، بار اسااس  22هران مناطق م وسطه دوره دوم دخ رانه شهر ت
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 در دسا رس، در مطالعاهی باه شاركت مندعالقهاس خدام رسمی بودن، پاسخگو بودن، 
در  داش   دهیا ی تربیت اسالمی دانش آموزان،هابیآسمند بودن نسبت به بودن، دیدیه

از مطالعاات باه  هدفمند ان خاب شدند. حجم نمونه در ای  ناود طوربه، هابیآسحوزه 
گیری تا زمانی ادامه پیدا كارد بس گی دارد. بر ای  اساس فرایند نمونه هادادهسط  اشباد 

اسات كاه اشاباد اطالعااتی در حاوزه  ذكرانیشا كه نوعی اشباد اطالعاتی حاص  شود.
 مصااحبه 10پس از  مصاحبه با م خصصان، مدیران، معاونان پرورشی و معاونان امرایی

توساط  هامصااحبهاز بازبینی  هامصاحبهی اطمینان از صحت و اس حكام برا حاص  شد.
 دیاتائمورد  آمدهعم بهی هایبازنگربا  هادادهاس فاده شد كه مقبولیت  شوندگانمصاحبه
 قرار گرفت. آنان

تادوی  چاارچوب  .باود «اف هیسااخ ارمصااحبه نیماه »ی اطالعاات آورمماعابزار 
از: مطالعاه و تحلیا   اندعبارتمصاحبه بر اساس فرایندی صورت گرفت كه ای  فرایند 

از عواما  آگااهی پاژوهش ) بر اهادافادبیات موضود، اس خراج نكات كلیدی م مركز 
آماوزش  در نظاامی هویات بخشای تربیات دینای زابیآس( گرمداخلهی، انهیزمعلی، )

در اخ یار سه  اظهارنظرمهت  مصاحبه چارچوبتدوی ، رسمی و عمومی( بود. پس از 
اصاالحاتی  ی ای  خبرگان،اظهارنظرهاقرار داده شد. بر اساس  نفر از افراد خبره و مطلع

 ،هانمونهمصاحبه و ان خاب  چارچوباز تعیی   پس مصاحبه به عم  آمد. چارچوبدر 
ارساال  شوندگانمصاحبهمصاحبه برای  سؤانت، اب دا كنندگانمشاركتاح رام به  مهت

 كنندگانمشااركتی به آناان تعهاد داده شاد كاه از ان شاار مشخصاات انامهشد و طی 
باه دنباال آن  ساپس امازه گرف اه شاد.ها مصاحبهی شود و از آنان برای ضبط خوددار

ی پیگیراناه بارای دریافات اطالعاات هاسؤالاز  مصاحبه انجام شد. در مصاحبه همواره
 شد. اس فاده بیش ر
 

 ليوتحلهیتجزروش 
ی حاصله از مصاحبه از طریاق تقلیا  هادادهی حاص  از تحلی  مح وای م ون و هاداده
هاا باه دادهمورد تحلی  قارار گرفات. تقلیا   گانهسهی هایكدگذاراس فاده از  با هاداده
با اس فاده از تحلی  مضامون مارتبط  «سازی مجدد م  مندزمینه»و  «سازی م  مندزمینه»

ی بااز، كدگاذاربه ذكر است كاه در  نزم .(151: 1390عابدی معفری و همكاران، )است 
ی منفرد تجزیه شدند. از كنار هم قرار گارف   كادهای بااز، مقاونت هابخشبه  هاداده

باا هام مدام  صورتبهو نظری كدها  ی ان خابیكدگذارنمودند. در  ظهور پیدا ()مفاهیم
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ی دور كدگاذارنزم به ذكر است كه  تنظیم شدند؛ ی و در قالب مقولهدهسازمانمقایسه، 
اول و دوم اع باااری اساات و باای  مراحاا  مخ لااف كدگااذاری مقایسااه مساا مر و 

باه ذكار اسات كاه در گازارش فرایناد كدگاذاری از  نزم .اف دیماتفا،  وبرگشترفت
برای انعكاس نظرات مادیران،  Mبرای انعكاس نظرات م خصصان،  Sعالمت اخ صاری 

E انعكاس نظرات مربیان پرورشی،  برایP  برای انعكاس نظارات معاوناان امرایای وT 
 برای انعكاس نظرات دبیران اس فاده شده است.

 
 هاافتهی
ذكاار شااد   یوتحلهیااتجزباار اساااس فرایناادی كااه در بخااش روش  ی حاصاالههااف ااهی

بار اسااس   ااًینهای و موردبررسكدگذاری چندی  بار بر اساس بسندگی معنایی و علی 
قرار گرفت كاه باه   یوتحلهیتجزی و مورد بنددس ه، گرمداخلهی و انهیزمشرایط علی، 

اسات كاه  شرایطی شرایط علی، شرایط علي:ترتیب در مداول زیر گزارش شده است. 
. شرایط علای باه چرایای و چگاونگی واكانش شودیم العهموردمطمنجر به بروز پدیده 

در ای  مطالعه  .(145: 2010اش راوس و كوربی ، )دارد به یک پدیده خاص اشاره  هاسوژه
 ی از عل  و عوام  ایجاابی و ایجاادی و عادم هویات بخشایامجموعهشرایط علی به 

 است. آمده 1تربیت اسالمی اشاره دارد كه در مدول 
 
در  ی نظام آموزشيریپذبیآس «علي» پیرامون عوامل کنندگانمشارکت دیدگاه :1 شماره جدول

 آموزانهویت دیني دانش پرورش

مضامين 
 فراگير

 مضامين 
 دهندهسازمان

 كنندگانمشاركتكد  مضامين پایه

ضعف در 
رویکرد تربیت 

 دیني
 یيظاهرگرا

بر ظواهر دین بدون توجه به عمق  دیتأک
 S1-2-3-5-7-8 دین.

ضعف در 
 یگذاراستیس

 نبودن دارتیاولو
 تربیت دیني

 ژهیوبتهدر حاشیه قرار داشتتن تربیتت 
 تربیت دیني.

E1-2-3-4-5 

 S1-2-3-6-7-8 محوریت کنکور در نظام آموزشي.

 فقدان مباني نظری

 دانندينماین حوزه خود  گذاراناستیس
در حتتوزه  متربیتان را خواهنتديمتکته 
ی انقطتتهی چگونتته و بتته چتته دارنیتتد

 برسانند.

S1-6-7-8-9 
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مضامين 
 فراگير

 مضامين 
 دهندهسازمان

 كنندگانمشاركتكد  مضامين پایه

دیني  ی، آموزش مسائلگذاراستیسدر 
 است. از باال به پایین طرفهکهمواره ی

S1-3-4-8-9 

قلبتي و  یهماهنگ نبودن فکر و اندیشه
پیرامتون تربیتت  گذاراناستتیسعمل 
 ی.دارنیددیني و 

M1-3-4-5 

ضعف در 
 فرایند تربیت
و مربي تربیتي 
 دبیران زن در
 دیني تعلیمات

فقدان 
استانداردهای 
جذب مربیان 

تربیتي و دبیران زن 
 در تعلیمات دیني

مربیتان و  شخصتیتي یهايژگیو ضعف
 دبیران دیني.

M1-3-4 

دینتي  رانیو دبعدم برخورداری مربیان 
 M 1-3-4-6-7-8-9 .ازیموردناز دانش دیني 

ضعیف بودن باورهتای دینتي مربیتان و 
 M 1-3-5-6-7-8-9 دیني. دبیران تعلیمات

نستتبت بتته  ي مربیتتان و دبیتترانناآگتتاه
 S1-3-4-5 ي نوجوانان.شناخترواناقتضائات 

دینتي از  رانیتو دبمربیتان  عدم آگاهي
 M 1-3-5-6-7-8-9 ی دیني روز دانش آموزان.ازهاین

عدم توانتایي الزم مربیتان و دبیتران در 
ي نتید سؤاالتو  دهایتردپاسخگویي به 
 دانش آموزان.

M 1-3-5-6-7-2-9 

ضعف دانش 
 مربیان زن یاحرفه

در آموزش  ي به ظرفیت متربیانتوجهکم
 M 1-2-5-6-7-8-9 دین.

معلمان در جلب اعتمتاد دانتش ضعف
 M 1-3-5-6-7-8-9 آموزان.

عدم وجود زبان مشتتر  بتین معلتم و 
 M 1-2-4-6-7-8-9 آموزان.مربیان با دانش

فقتتدان مهتتارت تخصصتتي در زمینتته 
 M 1-3-5-6-7-9 مشاوره به دانش آموزان.

فقدان 
استانداردهای 
 زن نگهداشت

دادن ضعیف مربیان و دبیتران  مشارکت
 -T1-5-6-7-8-4 ی دیني.زیربرنامه ندیدر فرا

عدم بازخورد به مربیان و دبیتران دینتي 
 -T1-2-3-5-6-7-8 پیرامون نحوه عملکرد خود.

ی تشتویقي بترای هابرنامتهعدم وجود 
 T1-3-5-6-7-8-4 دبیران و مربیان دیني.
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مضامين 
 فراگير

 مضامين 
 دهندهسازمان

 كنندگانمشاركتكد  مضامين پایه

فقدان 
استانداردهای 
بازتواني مربیان و 
 دبیران دیني زن

ی آموزشتتي پیرامتتون هتتادورهفقتتدان 
مربیان تربیتي و دبیران تعلیمتات  آشنایي
 با مسائل روز دیني. دیني

T1-5-6-7-8-9 

پیرامتتون ی آموزشتتي هتتادورهفقتتدان 
 برای نیازهای جدید دیني دانش آموزان

 مربیان تربیتي و دبیران تعلیمات دیني.
T1-3-5-6-7-8-9 

ی آموزشتتي پیرامتتون هتتادورهفقتتدان 
مربیان تربیتي  برای شبهات نوظهور دیني

 و دبیران تعلیمات دیني.
T1-2-5-6-7-8-4 

 ی آموزشتتي پیرامتتونهتتادورهفقتتدان 
شبهات نوظهور یي به گوپاسخچگونگي 

 آموزان.دانش دیني
T1-9-5-6-7-8-3 

ضعف برنامه 
درسي 

 تعلیمات دیني

ي ازسنجینعدم 
 دیني

تدوین اهداف تربیت دیني بدون آگاهي 
 S1-6-7-8-9 آموزان دختر.از نیازهای دیني دانش

نبودن  انهیگراواقع
 اهداف تربیت دیني

بودن اهداف تربیت دینتي  انهیگراآرمان
 p1-3-4-7-8-9 آموزان.دانش

مبهم بودن اهداف تربیتت دینتي دانتش
 T1-2-3-3-4-5 آموزان.

ي نتیدنبودن اهداف تربیت  وصولقابل 
 T5-6-7-8-9 آموزان.دانش

ی محتواضعف در 
 دروس دیني

بترای  درس دینتي اهداف جذاب نبودن
 T1-5-6-7-8-9 آموزان.دانش

ی هاشتاخ  محتتوا بتا همسو نبتودن
معرفتت، تککتر،  لیقبتربیت اسالمي از 
 تعقل و عمل.

S1-3-4-5 

بته جنبته عرفتاني و  عدم توجه محتتوا
 S1-3-4-6-7-8-9 ي در تربیت دیني.شناسیيبایز

ی هتتايژگتتیوعتتدم انطبتتات محتتتوا بتتا 
 S1-3-5-6-7-8-9 شناختي دانش آموزان.

 یاقهیسلي و نیردیغنسبت دادن محتوای 
 S1-3-4-5 به دین.

ی دیني در الگوهافرا انساني جلوه دادن  P1-6-7-8-9 
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مضامين 
 فراگير

 مضامين 
 دهندهسازمان

 كنندگانمشاركتكد  مضامين پایه

 ی درسي.هاکتابمحتوای 
دالیتل محتتوا در عدم استحکام کتافي 

 P1-3-4-8-9 مربوط به مباحث اعتقادی.

 عدم استحکام کافي دالیتل مربتوط بته
 S1-3-4-5 شبهه زایي برخي مطالب.

کاربردی نبودن برخي از مباحث دروس 
 P1-6-7-8-9 تعلیمات دیني.

ی زنتدگي هاعرصهدین را جدا از سایر 
 P1-3-4-7-8-9 مطرح کردن.

 یاخرو عواقبتوجه به  پرداختن صرف
 P1-3-4-5 امور.

ی فتردانذار نامناسب و بیان نکردن آثار 
 P5-6-7-8-9 اعمال. و اجتماعي

در  آمتتوزدانشي بتته درون تتتوجهکم
 S1-5-6-7-8-9 ی دیني.هاآموزش

ضعف در 
 ی آموزشهاروش

ی متؤثر و هاروش ازی نکردن برداربهره
 M1-3-5-6-7-8-9 متنوع تربیتي.

 فضای محتدود و بستته در پرسشتگری
 M1-3-5-6-7-2-9 مسائل دیني.

 مستتقیم صتورتبهالقای مکاهیم دینتي 
ایجاد اعتقادات دیني در دانتش  منظوربه

 آموزان
M1-2-5-6-7-8-9 

 منظوربهاستکاده از روش تکرار و عادت 
 M1-4-5-6-7-8-9 ایجاد رفتار دیني در دانش آموزان.

 جتادیا منظوربهاستکاده از روش تحمیل 
 M1-3-5-6-7-8-9 ی.رفتار راتییتغ

ي سلو  دهشکلي به تردید و توجهکم
 M1-2-5-6-7-8-9 دیني.

ضعف در 
 ی یادگیریهاروش

یادگیری به منتابع بیرونتي وابسته کردن 
 T1-3-5-6-7-9 تشویق و تنبیه.

ضعف در 
 هایروش

 T1-2-5-6-7-8 استکاده از روش نمره گرایي.

 M1-3-6-7-8-9 استکاده از روش ارزشیابي مستقیم.
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مضامين 
 فراگير

 مضامين 
 دهندهسازمان

 كنندگانمشاركتكد  مضامين پایه

 ارزشیابي

 
فقدان سیستم 
 ارزیابي

ی و ابهتتام در هنجتتارنبتتود شتتاخ  
 M1-3-5-7-2-9 آموزان.توقعات از تربیت دانش

گسست 
ارتباطي بین 
عوامل مؤثر 
در امر تربیت 
 دیني

 عدم هماهنگي
 ی مرتبطهابخش
 یدارنیدبا 

ازنظتر ی تربیتتي هابرنامتهگسست بین 
 S5-6-7-8-9 درون سیستمي. ارتباط

ازنظتر ی تربیتتي هابرنامتهگسست بین 
 S1-6-7-8-9 بین سیستمي. ارتباط

 مربیان،ریزان، نابساماني ارتباطات برنامه
 M1-2-3-4-5 آنان. اءیو اولآموزان  دانش

ی درستتي زیربرنامتتهناهمتتاهنگي بتتین 
 E1-3-4-6-7-8-9 و پنهان. آشکار

 
 كنندگانمشااركت ی حاص  از مدول فاو، حااكی از ایا  اسات كاههاداده تحلی 

وپرورش نظاام آماوزش را درعوام  علی عدم هویت بخشی تربیت دینی دانش آموزان 
نباودن تربیات  دارتیااولویی در بخاش رویكارد، ظاهرگرا تومه بهی از قبی  عواملدر 

ی، فقادان اسا انداردهای نزم بارای ماذب، دار یددینی، فقدان مبانی نظری در حوزه 
نگهداشت و باز توانی مربیان تربی ی و دبیران تعلیمات دینی، ضعف فرایند برنامه درسی 

بودن اهداف تربیات  انهیگراآرماندینی دانش آموزان، ی ازهاینعدم احصاء ) ینیدتربیت 
اس فاده از ارزشایابی  های آموزش و یادگیری تعلیمات دینی،دینی(، عدم تنود در روش

و در درون دسا گاه تعلایم  رباطیذی هااحوزهسن ی در تربیت دینی و عدم همااهنگی 
 .را مطرح نمودند تیترب
 

 یانهيزمعوامل 
ی دس گاه تعلیم و تربیت رسمی و عمومی باه ابیدستدومی  گروه از عل  مؤثر در عدم 

ی انااهیزمی اسات. عواما  اناهیزمآمااوزان عواما  هویات بخشای تربیات دینای داناش
تاا مجماود  نادیآیماكه در یک زمان و یک مكان پدید  اندعوام ی خاص از امجموعه
( باا عما  و هااافاراد )گروهیا شرایطی را به ومود آورند كه اشخاص یا  واحوالاوضاد
 ریتاأث گرمداخلاهی در عوام  علای و انهیزم عوام  پاسخ دهند. هاآنی خود به هاتعام 
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ی الگوهاابا یكدیگر برای شك  دادن به  هاآندارند و محصول چگونگی تالقی و تلفیق 
ایا  مطالعاه پیراماون عواما   كنندگانمشااركت. دیادگاه انادگوناگونمخ لف با ابعااد 

 آمده است. 2ی مؤثر در عدم هویت بخشی تربیت دینی دانش آموزان در مدول انهیزم
 

در  ی نظام آموزشيریپذبیآس «یانهیزم» پیرامون عوامل کنندگانمشارکت دیدگاه :2 شماره جدول
 هویت دیني دانش آموزان پرورش

 فراگيرمضامين  كنندگانمشاركتكد 
 مضامين 

 دهندهسازمان
 مضامين پایه

S1-2-3-4-5-68-9 ،سالبزرگبا  مقابله اثبات خود 

 رشد فردیت

 دوره نوجواني

S1-2-3-4-5-6-7  يطلباستقاللبرخورداری از روحیه 

S1-2--5-6-7-8-9 
برختتورداری از روحیتته آزادگتتي و قطتتع 

 وابستگي

S1-2-3-4-5-68-9 
را پشتت ستر  تقلید() یرویپاخالت دیگر 

 گذاشته
اخالت خود 
 پیروی

S1-2-3-6-7-8-9 ناهمخواني سطح  سرباز زدن نوجوانان از دین تقلیدی
شناختي نوجوانان 
 شناخت ناکافي از هویت خویش P1-2-3-4-5-6-7 با معارف دیني

S1-2-3-4-7-8-9 يطلباستقالل با دیگران حدوحصريبی آزاد گرایش به 

P2-3-4-5-6-7-8-9 
توستط  تقلید در حوزه اعتقادات دنیبرنتاب

  از مراجع نوجوانان
S1-4-5-6-7-8-9  دیني در بین نوجوانان شبهاتوجود 

P1-2-3-4-5-6-7-8-9 بین فرزندان و والدین نظام ارزشي تکاوت 
نسلي  تغییرات

 والدین و فرزندان

M1-2-3-4-7-8-9 
 مستائل نیتتأمجهتت  هاخانوادهدرگیری 
اولویت قرار  معیشتي

نداشتن تربیت 
 دیني

M1-2-3-4-7-8-9 ی دینيهاارزشنبودن توجه به  دارتیاولو 

S1-2-3-4-5-6-7-8 
از مدرسه جهت تمرکز  گری والدینمطالبه
 ی آموزشيهاتیفعال بر

M1-2-3-4-7-8-9 عدم وجود رابطه صمیمي بین پدر و مادر 
مشکالت عاطکي 

 والدین

M1-2-3-5-7-8-9 
در برخورد بتا  گیری برخي از والدینسهل

ي والدین ناآگاه اعمال دیني
 به شیوه تربیتي

P1-2-3-6-7-8-9 
 نسبت هاخانوادهحساسیت پایین برخي از 

 به مسائل دیني
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 فراگيرمضامين  كنندگانمشاركتكد 
 مضامين 

 دهندهسازمان
 مضامين پایه

M1-2-4-7-8-9 
در اختیار فرزندان  حدوحصريبی هایآزاد

 قرار دادن

P1-2-3-5-7-8-9 
 نسبت هاخانوادهبرخي از  حساسیت باالی
 به مسائل دیني

M1-4-6-7-8-9 
در برختورد  نیاز والتدی برخي ریگسخت

 با اعمال عبادی فرزندان

S1-2-3-4-7-8-9 
ی هابیآسو  هانسلي کیدئولوژیااختالف 
 هاآنبین  گکتماني

برخورد 
ایدئولوژیک با 

 دین

عوامل 
سیاسي، 
اجتماعي و 
 اقتصادی

S1-4-5-6-7-8-9 
در  ی رادارنیتتتداز  تلقتتتي حتتتاکمیتي

 دانستن قبولقابلوپرورش آموزش
S1-2-3-6-7-8-9 یي دینيانحصارگرا 
S1-2-3-5-7-8-9 يشیآزاداندفضای  فقدان 

S1-4-5-6-7-8-9 
برختي مستالوالن تضاد بین گکتار و کردار 
 نظام سیاسي در حوزه دین

فاصله بین نظر و 
 عمل حاکمیت

 
 كنندگانمشااركت ی حاص  از مدول فاو، حااكی از ایا  اسات كاههادادهتحلی  
 وپرورشاز آماوزشمؤثر در عدم هویت بخشی تربیت دینای را خاارج  یانهیزمعوام  

 تیحاكم، تیفردیی از قبی  رشد هامشخصهدوران نوموانی با  تیحاكم مطرح نمودند.
ی، طلباسا قاللی، اخال، خود پیروی، ناهمخوانی سط  شناخ ی نوموان با معاارف دینا

نبودن تربیت دینای تغییارات نسالی بای   دارتیاولویی از قبی  هامؤلفهنقش خانواده با 
ی، عواما  سیاسای دار یدوالدی  و فرزندان، پایی  بودن دانش تربی ی والدی  در حوزه 

باا دیا ، فاصاله بای  نظار و عما   کیدئولوژیاااز قبی  برخورد  مؤلفهام ماعی با دو 
 ارزیابی نمودند. آموزانا مؤثر در عدم هویت بخشی تربیت دینی دانش حاكمان ر

 
 و ميانجیگر مداخلهعوامل 

ی دس گاه تعلیم و تربیت رسمی و عمومی به ابیدستسومی  گروه از عل  مؤثر در عدم 
و میانجی است. منظاور ایا  عواما   گرمداخلههویت بخشی تربیت دینی دانش آموزان 

باا یكادیگر تأثیرگاذار  هاآنیی هس ند كه بر اتخاذ راهبردها و كنش و تعام  هاتیوضع
دیگر ای  شرایط به عوام  و عناصری مناسب یا نامناسب اشااره دارناد عبارتهس ند. به

: 1395كریمای و همكااران، )كنند یم ترفعالیا  كندتركه اثرات یک یا چند عام  تغییر را 
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ساخ اری هس ند كاه مداخلاه ساایر عواما  را تساهی  یاا  ، عوام گرمداخله عوام  .(1
 در ایا  مطالعاه كنندگانمشاركت و صبغه علی و عمومی دارند. دیدگاه كنندیممحدود 

 گزارش شده است. 3پیرامون ای  مطلب در مدول 
 
 پذیری نظام آموزشيآسیب «گرمداخله»عوامل کنندگان پیرامون مشارکت : دیدگاه3 شماره جدول

 هویت دیني دانش آموزان در پرورش

مضامين 
 فراگير

مضامين سازمان 
 دهنده

 كنندگانكد مشاركت مضامين پایه

 یيگراتجربه مدرنیسم

ازجملته  زیچعقل را معیار ستنجش همته
 و روایات دیني قرار دادن ثیاحاد

S1-2-3-4-6-7-9-10 

 S1-3-4-5-6-7-8-9-10 نقد و انتقادگری

عملکرد 
ضعیف 
نهادهای 
 دیني

عالمان  یریعدم درگ
 نییدر تب یحوزو
 ينید یهاآموزه

 S2-3-4-5-6-7-8-9-10 تحریف مکاهیم دیني

توجه ناکافي به بخش معرفتي و تعبدی و 
 S1-2-3-4-5-6-7-8-9 اخالقي دین

 E1-2-3-4-5-6-7-8-10 تبیین نادرست مکاهیم دیني

دیتتن توستتط  یهتتاتکستتیر دیتتن و آموزه
 E1-2-3-4-5-6-8-9-10 مداحان

به عقالنیت در تبیتین مکتاهیم  يتوجهيب
 S1-2-3-5-6-7-8-9-10 دیني

 S1-2-3-4-5-7-8-9-10 از دین يرعقالنیدفاع غ

 

ایدئولوژیک شدن 
 نهادهای دیني

 P1-2-4-5-6-7-8-9-10 داراننیسیاست زدگي افراطي د

 گستردگي شریعت
 S1-2-3-4-5-6-7-8-9 یریگتحریم برخي مباحات با سخت

فقهي شدن و ظتاهری شتدن افراطتي در 
 S1-2-4-5-6-7-8-9-10 عرصه دین

ارائه دین در قالب 
، فرهنگي و غیرجذاب

 اجتماعي

ارائه دین در قالب خرافه سازی، جعتل و 
 S1-2-3-4-6-7-8-9-10 تحریف دین

 P1-2-3-4-5-7-8-9-10 استکاده از ابزارهای سلبي برای هدایت مردم

 E1-2-4-5-6-7-8-9-10 توجه صرف به مناسک و فقه

رواقعیغ یيگراآرمان
 گرا از دین

مکاهیم دینتي در  ازحدشیقدسي نمودن ب
 E1-2-3-4-5-7-8-9 جامعه

 E2-3-4-5-6-7-8-9-10 یدارنیتکلف در د

در کیکیتت رستیدگي بته نیتاز  نابساماني
دینتتي و شتتیوه دیتتن ورزی نوجوانتتان و  E1-3-4-5-6-7-8-9-10 
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مضامين 
 فراگير

مضامين سازمان 
 دهنده

 كنندگانكد مشاركت مضامين پایه

 جوانان در جامعه

ناکارآمدی در 
 تبلیغ دیني یهاروش

استتتکاده از ادبیتتات زور و تهدیتتد در 
 P1-2-4-5-6-7-8-9 کردن جوانان دارنید

پاستتخگویي ضتتعیف بتته شتتبهات دینتتي 
 p1-2-3-4-6-7-8-10 متناسب با مقتضیات

 p1-2-3-4-5-6-7-9-10 استکاده ضعیف از هنر در معرفي دین

 استکاده ابزاری از دین
 p1-2-3-4-5-7-8-9-10 همراه نبودن گکتار و کردار عالمان دیني

 p1-2-4-5-6-7-8-9-10 متولیان دین نامناسب برخي ازرفتار 

E1-2-3-4-6-7-8 تحت تأثیر دوستان قرار داشتن 

 تحت تأثیر گروه همسال قرار داشتن E1-2-3-5-6-7-8 دوستان نقش الگویي دوستان
E1-2-3-4-6-7-8 از دوستان یهایالگوبردار 
E1-2-3-6-7-8-9 از الگوهای حاکم بر جامعه یالگوبردار 

E1-2-3-6-7-8 
اجتمتاعي بترای  یهاجذاب بودن شتبکه

 نوجوانان

عدم مدیریت فضای 
 مجازی

 رسانه

E1-2-3-5-6-7-8 اطالعاتي یهایتنوع فناور 
S1-2-3-6-7-9 مرزهای جغرافیایي نیدندرهم ت 
E-2-3-6-7-8 جمعي یهادر رسانه یسازفقدان فرهنگ 

E1-2-3-4-6-7-8 روابط باز در فضای رسانه یسازیعاد 

E1-2-3-5-6-7-8 
ها و زمان زیتتاد در رستتانهصتترف متتدت
 فضای مجازی

E1-2-3-4-6-7-8 
موجتود  هالمیالگو قرار دادن شخصیت ف

 در فضای رسانه

S1-2-3-6-7-8-9 
گیتتری ختتا  در  جهتتتکیحاکمیتتت 

 رسانه
S1-2-3-5-7-8-9 عدم مدیریت فضای رسانه 

 
كنندگان مشااركت ی حاص  از مدول فاو، حااكی از ایا  اسات كاههادادهتحلی  

در عدم هویت بخشی تربیات دینای داناش آماوزان را خاارج از  مؤثرگر عوام  مداخله
و  ییگراعقا  تیاحاكم از مدرنیسم، اندعبارتوپرورش مطرح نمودند كه نظام آموزش

شادن  کیدئولوژیاایی از قبیا  هامؤلفاهیی، عملكرد ضعیف نهادهای دینی با گراتجربه
فرهنگای و ام مااعی،  ییرمذاب در قالبنهادهای دینی، گس ردگی شریعت، ارائه دی  
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ی ابزاری های تبلیغ دینی و اس فادهی در روشناكارآمدگرا از دی ، رواقعییآرمان گرایی 
ی امؤلفاهبرای نوموانان و رسانه باا  هاآنی الگویی بودن مؤلفهاز دی ، نقش دوس ان با 

 گر دراز قبی  عدم مدیریت فضای مجازی در حوزه تربیات دینای را از عواما  مداخلاه
 ای  زمینه ارزیابی نمودند.

 
 یريگجهينتبحث و 

پذیری نظام آموزش رسمی و عمومی در هویات هدف از ای  مطالعه بررسی عل  آسیب
ی باه ایا  هادف، باا اسا فاده از ابیدستتربیت دینی دانش آموزان است. برای  بخشی

حاوزه  نظرانصاحببا  اف هیسازمانمصاحبه نیمه  روش پژوهش كیفی با اس فاده از ابزار
دوره دوم  تعلیم و تربیت اسالمی، مدیران، معاونان پرورشی و امرایی مادارس دخ راناه

 پرداخ ه شده است. هااف هی قرار گرفت كه در ای  بخش به تبیی  یم وسطه موردبررس
 دسا هپذیری نظام آموزش رسامی در ساه ی حاصله، عوام  آسیبهااف هبر اساس ی
عوام  گر در هویت بخشی تربیت دینی شناسایی شد. از ی و مداخلهانهیزمعوام  علی، 

پذیری نظام آموزش رسمی و عمومی در هویت بخشی تربیت دینی داناش آسیب «علی»
ی اصلی نظام آموزشی از قبیا  هامؤلفهدر « ی آموزشیهایگذاراستیسضعف » آموزان

اسات. رویكارد نانوشا ه و ضامنی  یدرسی زیربرنامهرویكرد، تربیت نیروی انسانی و 
ی دانش آموزان سازآماده یعنی «آموزش»نیست، بلكه  «پرورش»دس گاه تعلیم و تربیت، 

ی باه تومهكمی و تومهیببرای ورود به دانشگاه است. ای  خود عاملی است كه باعث 
 یو ناوذربا شمشایری  یاف ه همسو  یا .شودیمسایر ابعاد تربیت در نظام آموزشگاهی 

( است. ای  مطالعات نشان دادناد كاه تفكار افراطای 1398(، مرزوقی و دهقانی )1390)
ی ادهاایالمپدر دس گاه تعلیم و تربیت و محوریت قبولی در كنكور و  «آموزش»پیرامون 

 رتریپذبیو آساتربیات دینای  ی به فرایند هویات بخشای فراینادتومهكمعلمی باعث 
باه  توانیمی در حوزه نیروی انسانی، گذاراستیس . در بخش ضعفشودیم نمودن آن
ماذب، تربیات، نگهداشات و  در حاوزهی نظام آموزشای هایگذاراستیسناكارآمدی 
مربیاان تربی ای و  مربیان تربی ی و دبیران تعلیمات دینی، گزینش ناصاواب یتوانمندساز

یگاری، و عدم صالحیت علمی، اع قادی، انگیزشی و نداشا   هنار نزم بارای مرب دینی
 كه معلمان و مربیان حاضر در مدارس ن وانند كه ای  ضعف باعث شده است اشاره كرد

داش ه  كنندهقانعپاسخی  ذهنی دانش آموزان سؤانتبه روز بهبا اس فاده از منابع مع بر و 
. در بخاش دیانمایمای تربی ی مدارس را محادود هاتیفعالی اثربخشباشند كه ای  امر 
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ی دینای نومواناان، ازسانجینعادم  به توانیمحوزه برنامه درسی  یگذاراستیسضعف 
فاصله داش   اهداف برناماه درسای باا نیازهاای دینای داناش آماوزان، ماذاب نباودن 

حفظای( اشااره ) یهادانشی آموزش، تمركز ارزشیابی درس تعلیمات دینی بر هاروش
ی دینای هااك ابرا از دینی و روز خاود  سؤانتپاسخ  توانندینم كه دانش آموزان كرد
ایا  موضاود  ؛ كاهپذیر نمایناد خودباورو در مواردی مح وای ك اب را برای  كنندپیدا 

 .كندیمشود یا آن را تشدید خود عدم هویت بخشی دینی را مومب می
بخشای  تیادر هوی نظام آموزش رسمی و عمومی ریپذبیدر آسدیگر عوام  مؤثر 
حاصله پیرامون عواما   یهااف هاست؛ بر اساس ی «یانهیزم»عوام  دینی دانش آموزان و 

به مسائ  مربوط به دوران رشد نوماوان، عواما  خاانوادگی و عواما   توانیمی انهیزم
ی دوره نوماوانی در شناساروانباه سااخ ار  اشاره كرد. عادم توماهام ماعی  -سیاسی

ی و گذاراساتیسباه  اشااره ی و ارزیابی دروس تعلیمات دینای و قارآن،گذاراستیس
یماموماب  ی نادرست را در عدم هویت بخشی تربیت دینی داناش آماوزانزیربرنامه
بی  فرزنادان و والادی ، مشاكالت اق صاادی و عااطفی خاانواده،  . تغییرات نسلیشود
بس ر و زمینه عادم هویات  مواردی است كه ازمملهی تربی ی هاوهیش ی والدی  ازناآگاه

. شاودیماوپرورش رسمی و عمومی موماب نظام آموزش بخشی به تربیت دینی را در
 فرزندانشااندر قباال  هااخانوادهی مدارس رف ارهاای نادرسات بیش ری  دیدیه امروزه

كه بسیاری از معلمان در توضیحاتشان از یفلات خاانواده و درگیاری  است. بدی  معنی
كمرنع شادن  بوده و مندهیگالبر رف ار دانش آموزان ها آنرف ار  ریتأثخانواده و  اعضای
ی باه نظاارت تاومهكمی دینای، اخالقای و هاآموزهی خانوادگی نسبت به هاتیحساس

ی هابرنامهو  هاتیفعالصحی  نسبت به رف ارهای فرزندان، یا به عبارتی اولویت نداش   
. انادنمودهتربی ی در خانواده را در عدم هویات بخشای تربیات دینای فرزنادان مطارح 

نظاام برخی مسئونن یدئولوژیک با دی ، خرافه گرایی، شكاف بی  نظر و عم  برخورد ا
ی عدم هویت بخشی تربیت دینی در نظام آموزش رسامی انهیزمسیاسی از دیگر عوام  

 و عمومی است.

هویت بخشای تربیات  عوام  مؤثر در زمینه عدم گرید« گر و میانجیمداخله»عوام  
رسمی و عمومی اسات. ایا  عواما  صابغه علای و  در نظام تربیت دینی دانش آموزان

 ییگراتجرباه. نادینمایمایاا محادود  ی سایر عوام  را تساهی عمومی دارند و مداخله
و ضاعف عملكارد  دوس ان، گس رش فضای مجازی گروه محصول مدرنیسم(، عنوان)به

گردانی دانشكه سبب روی هس ندگر در ای  زمینه عوام  مداخله ازممله دینی نهادهای
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ی از رسامیی، فاصله گرف   نظاام تعلایم و تربیات عماومی و گرا یدآموزان از دی  و 
 است. اتخاذ رویكرد عقالنی

وپرورش رسامی مهات موامهاه باا علا  ی حاصله، نظام آموزشهااف هبر اساس ی
 پذیری هویت بخشی تربیت دینی دانش آموزان در نظام آموزش رسمی و عمومیآسیب
ی نظاام آموزشای از گذاراساتیسی ریگمهاتتغییر  ستیبایم «عوام  علی»بخش در 
حاضار  ی خاود قارار دهاد. در حاالهاایزیربرناماهمبناای  را« پارورش»به  «آموزش»
 ساایه  كاه معنای ایا باه  .اساتوپرورشای آموزشیهای ریزیبرناماه محور« آمورش»
 «ی انساانیرویانریزی تربیات رناماهب»حوزه كند. در ی مینیسنگ« پرورش»بر  «آموزش»

 ،«ماذب»ی انساانی در فرایناد رویان ازیموردنی هایس گیشابازنگری در اس انداردها و 
پرورشای( و دبیاران دروس مخ لاف ) ی یتربمربیان  «بازتوانی»و  «نگهداشت» ،«تربیت»
ی ازسنجین، «درسی ریزیبرنامه»حوزه . در شودیمپیشنهاد  دبیران تعلیمات دینی، ژهیوبه

نوموانان، م ناسب نمودن اهداف برنامه درسی باا نیازهاای دینای داناش آماوزان،  دینی
ی ابیخودارزهای های آموزش تعلیمات دینی، برمس ه نمودن روشمذاب نمودن روش
 .شودیمیادگیری پیشنهاد  –یاددهی  ندیدر فراو بعد الگویی معلم 

ی شا یمعباه مساائ  اق صاادی و  توماه نظاام حااكمی ی «یانهیزمعوام  »بخش در 
باا فرزنادان، هماراه نماودن  در برخوردهای تربی ای هاخانوادهی توانمندساز، هاخانواده

حاوزه  گذاراناساتیسمعارف دینی با سط  شناخ ی موانان از سوی نظام حااكمی ی و 
فاصاله گارف   از  «گر و میاانجیعواما  مداخلاه»بخاش . در شاودیمفرهنع پیشنهاد 

گارا و رواقاعیییی گراآرماانشاریعت، رویكارد فقهای باه دیا ،  ضاابطهیب گس ردگی
ی هااآموزش در حاوزه دینی، مادیریت فضاای مجاازی های تبلیغی در روششیبازاند

پیشانهاد  ی نوموانااندار یدتربیت دینی و  ی مخ لفالگوهادینی، تبلیغات دینی، ارائه 
موفقیت در فرایند بازاندیشای نزم نظام تربیت رسمی و عمومی مهت  رو یازا .شودیم

 فرایناد تربیات دینای اقادام نمایاد. است به فراهم نمودن فرایند پاژوهش محاوری در
كند كه معلام فرایند پژوهش محوری در فرایند تربیت دینی شرایطی فراهم می تیحاكم
سایر نهادهای تربی ی( در فرایناد  چه در قالب مدرسه، چه در قالب خانواده و) ریفراگو 

ی هااآموزه تاوانیمو پویا باشند و بر ای  باور باشند كه  خ هیبرانگتربیت دینی همواره 
 –فضاای یاادگیری  تاوانیمای م ناود هاپاساخو با  قرار داده وچراچونرا مح   دینی

 نمود. ی را خلقرخطیییاددهی پیوس ه و پرسش محور، 
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 عنوانبااهلعااه ایاا  اساات كااه كااارگزاران آموزشاای كااه ی ایاا  مطاهاتیمحاادوداز 
مدیر، معاون تربی ی و امرایی و دبیر دیا  داش ند )در ای  مطالعه حضور  كنندهمشاركت

دیادگاه  رو یاازاو زندگی( از مدارس دخ رانه م وسطه دوره دوم ان خاب شاده بودناد. 
 موردمطالعاهس پسارانه مدیران، معاونان امرایی و تربی ی و دبیران دی  و زنادگی مادار

 یی م فاوت باشند.هادگاهیدآنان دارای  بساچهقرار نگرف ه است؛ 
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  ی یمنسا یهاشهیكل رشیپذ زانیم یاسهیمقا یبررس»(؛ 1394حس  ) دیس ،ینیمنصوره؛ حس ،یدكیخو یدش 
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 انیااز روحان تیابر تبع یدار ینود د ریتأث یبررس ت،یو روحان یدار یانواد د»(؛ 1394كاظم ) ،یریدل سام»، 

 .53—83(: 4)13 ،يشناسعهیفصلنامه ش
 ،تربیات دینای: چاالش و  یهادر مؤلفاه یپردازفضاای مجاازی و ناو مفهاوم»(؛ 1395سید مهدی ) سجادی

 . 32023(: 3)4، پژوهش در یادگیری آموزشگاهي و مجازی، «تربی ی یهایپردازهیضرورتی مغفول در نظر
 یبررسا»(؛ 1395رضاا ) ،یچاابك یمحماد  ؛یحس ،یمقصود؛ بایگل ،یخندق  یمحمود؛ ام ،یرضوان یدیسع 

و   یاد یتحقاق اهاداف قلمارو عما  و رف اار برناماه درسا رامونیسوم م وسطه پ هیدانش آموزان پا دگاهید
 .99-127(: 2)1 ياسالم تیو ترب میتعل یفصلنامه مسائل کاربرد ،«یزندگ
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و  میهش در مستائل تعلت، پژو«معلمان و دانش آموزان ت،یو ترب میم خصصان تعل دگاهیآموزان م وسطه از د
 .265-283(: 2)29، آموزان متوسطهدر دانش ينید تیترب

 ،تهران: دوم و ششم هیآسمان پا یهاهیهد فیالتال دیجد یهااز کتاب يابیارزش(؛ 1396معصومه ) صمدی ،
 وپرورش.پژوهشگاه مطالعات آموزش
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 .151-198(: 2)5، راهبردی
 یهاتیمحادود ی)بررسا هااتیو واقع دئالیامواناان، ا یدار ید»(؛ 1394) نایثم ،یرس گار م؛یزاد، مر عالم 

 .159-188(: 2)21 ،يشناختمطالعات جامعه، «موانان )شهر تهران( یدار ید  یدر تحل ینید یهاگف مان
 در ساالمت روان،  یدار یانقاش د»(؛ 1397محمدرضاا ) ،یریضام ؛ینقایعل ،یهیسهراب؛ فق  ،یرز یعبد
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  یو تادو ینید تیترب یشناسبیآس»(؛ 1399صاد، ) ،ییرضا اهلل؛تیملک، آباغ یمیزاده، ابوطالب؛ كر عو  
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