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Abstract

Introduction: Phenomenological studies generally deal with perceptions or concepts,
attitudes and beliefs, feelings and emotions of individuals. In this approach, interviews
can be used to extract people's experiences of phenomena. Using the phenomenological
method, this study aims to know how teachers' lived experiences as experts can form a
religious identity in students.
Methods: The study employed a qualitative phenomenological method for analyzing
the data. Participants in this study were teachers and supervisors of junior high schools
in Minab. The data were collected through semi-structured interviews and analyzed by
the 7-step Colaizzi method. Snowball sampling was used to glean the relevant data.
Semi-structured interviews with 12 teachers were conducted until the data were
saturated.
Results: The results of students' statements revealed several factors influencing
religious identity, such as the expression of religious issues in the form of stories, the
expression of personal experiences in the area of religious matters, the performance of
religious practices in a practical way, the creation of excitement in religious classrooms
and having questions and answers in a way to involve and enable students in expressing
and receiving their responses.
Conclusion: Generally, students' religious identity formation process should be traced
in teachers, curriculum resources, and curriculum. If these aspects are coordinated, to a
large extent, it can be said that the students' religious identity will be on the right track.
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چکیده
مقدمه :مطالعات پدیدارشناسی عموماً با ادراک یا مفاهیم ،نگرش و عقاید ،احساسات و عواطف افراد سروکار دارد .در اینرویکرد ،با استفاده از مصاحبه
میتوان تجارب افراد از پدیدهها را استخراج کرد .این مطالعه با هدف تجارب زیسته دبیران بهعنوان متخصصان در خصوص نحوه شکلگیری هویت
دینی با استفاده از روش پدیدارشناسی پرداخته است.
روشها :روش پژوهش ،کیفی از نوع پدیدارشناسی است .شرکتکنندگان در این پژوهش ،دبیران و سرگروهان درسی دوره اول متوسطه در شهر
میناب بودهاند .اطالعات از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته جمعآوری و با روش  7مرحلهای کالیزی مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .روش نمونهگیری
با استفاده از نمونهگیری گلوله برفی انجام-گرفته است .مصاحبه با  12نفر از دبیران که بهصورت نیمه ساختار-یافته بود تا آنجا ادامه پیدا کرد که به
اشباع رسید.
یافتهها :نشان میدهد ،بیان مسائل دینی در قالب داستان ،بیان تجربیات شخصی در حیطه مسائل دینی ،عمل به فرایض دینی بهصورت عملی و
ایجاد شورونشاط در فضای کالسهای دینی و پرسش و پاسخ بهصورت که دانشآموزان بتوانند سؤاالتی که با آنها درگیر هستند را بیان کرده و
پاسخ خود را دریافت کنند جزو عواملی هستند که در گفتههای دانشآموزان بهعنوان عوامل مؤثر بر هویتیابی دینی شناساییشدهاند.
نتیجهههگیری :فرآینددد شددکلگیری هویددت دینددی دانشآمددوزان بایددد در معلمددان ،منددابع درسددی و برنامدده درسددی پیگیددری شددود.
در صددورت همدداهنگی بددین ایددن جنبددهها ،میتددوان گفددت تددا حددد زیددادی هویددت دینددی دانشآمددوزان در مسددیر درسددت قددرار خواهددد
گرفت.
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و تربیتی مؤثر در ایدن خدصوص مانندد رسانهها ،فرهنگ عمومی،
دانشگاهها و  ...دراینباره بسیج و بکار گرفتهشدهاند .همچندین
نظدام وزارت آموزشوپرورش نیز بهصورت تلویحی و نیز رسمی
و آشکار به دنبال ارتقا دینداری و هویدت دیندی دانشآموزان
بودهاند []8
ازجمله نیازهای پژوهشی در حوزه مطالعات هویت و نیز
مطالعدات دیندی در جامعده ایدران بررسی نقش و جایگاه نهادهای
مختلف آموزشی تربیتی بخصوص نقش معلمان در تکوین هویت
دیندی اسدت ،زیدرا معلمدان نقدش کلیددی و محدوری در تمدامی
نظامهای آموزشی را به عهدهدارند [ ]9شاید بتوان گفت تمدامی
تالشها و سیاستهای تربیتدی نهایتاً بایستی توسط آموزگاران و
معلمان به سرانجام رسیده و تبلدور یابدد
انتقال ارزشهای دینی به نسل جوان و دانشآموز در نظام
تربیتی کشور ما یک اصل مهم تلقدی میشود و این ازآنجا ناشی
میشود که دین و ارزشهای دینی جوهر و اسداس نظدم
اجتمداعی و ثبات روانی محسوب میشود [.]10
بهرغم روشن بودن مفهوم برنامده درسدی ،برداشتهای
متفداوتی از آن میشود .دریکی از برداشتهای مطرحشده ،برنامه
درسی را از ریشه  currereمیدانند .در این مفهوم برنامده درسدی
ناظر بر تواناییها و ظرفیتها و تجاربی است که فرد در سفر
آموزشی خود کسب مینماید [ ]11کالین [ ]12برنامهی
تجربهشده را بهصورت آنچه توسط فراگیران درنتیجه طرحهای از
پیش تنظیمشده درسی و تعاملهای به وقدوع پیوسدته در کدالس
درس تجربده میشود ،تعریدف میکند فراگیران بر مبنای عالئق
و ارزشها ،تواناییها و همچنین تجارب قبلی خود ،در قبال آنچه
به ایشان ارائه میشود ،انتخاب میکنند و از خود واکنش نشان
میدهند .این فرآیندد انتخدابی و واکنشی منجر به پیدایش
برنامههای منحصربهفرد و تدا حددودی شخصدی بدرای هدر یدک
از دانشآموزان میشود که برنامه درسی تجربی نامیده میشود
بده نقدل از کشدتی آرای و همکداران .در اینجا برنامه درسی برای
هر یک از دانشآموزان و دبیران شخصدی دارد؛ ایدن برنامه نیست
که اهمیت تام و تمام دارد؛ این تجربه ،معنا و فهم شخصی آنان
از برنامه درسی اسدت که مهم هست لورنبرگ و ارنشتاین]13[ ،
به اعتقاد بروس [ ]14برنامه درسی تجربهشده توسط فراگیران
باالترین سطح برنامده درسدی است [ ]15پژوهش حاضر به دنبال
آن بود کده بده توصدیف تبیدین و تفسدیر تجارب زیستهی دبیران
از برنامه هویت دینی که آنان مدرسه را چگونه جایی میدانند و
چگونه برای خود معنادار کردهاند و در این سفر آموزشی چه
تصویری از مدرسه برای خودساختهاند از اهداف پژوهش بود که
به آن پرداختهشده است.
قورچیان و تن ساز [ ]16برنامه درسی مستتر (پنهان) را به
تدریس ضمنی د غیررسمی د و غیرملموس نظام ارزشها د
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مقدمه
حفظ و ارتقا دین و اخالق یکی از دغدغههای مهدم تمدامی
متولیدان امدور تربیتدی و آموزشی کشور است .چراکه ثبات و حفظ
انسجام و یکپدارچگی جامعده و نیز الگوهای فرهنگدی شدیداً
بستگی به ایجاد واستمراررابطه متعادل میان دی ن و اخالق دارد
[]1
بنابراین تمامی دستاندرکاران نظام آموزشی و نیز اسداتید و
پژوهدشگران عرصده تعلدیم و تربیت تالش جدی برای ارتقا
سطح دینداری جامعه ،بهویژه جوانان و نوجوانان دارند.
شاید بتدوان گفت اهمیت دین و دینداری از آن حیث است
که این مقوالت مبنا و خاستگاه اصلی اخالق بشمار میآیند و
اخالق نیز سنگ بنای نظدام اجتمداعی از یکسو و حفدظ ثبدات
رواندی ،یکپدارچگی شخصیتی و سالمت روانی افراد جامعه از
سوی دیگر بشمار میآیند [ ]2باوجود افزایش و شدت یافتن
فرآیندهای توسعه و نوسازی ،مذهب همچنان در تمام ابعاد خود
بهعنوان منبع مهمی برای هویت و معنا بخشی در جهان متجدد
و آشفته امروز به شمار میرود .برخالف بعضی از آرا که مذهب را
درنتیجه تداوم روند تجددگرایی ،محوشده میپندارند ،دین
بهعنوان منبع اولیه معنا و هویتبخشی به بسیاری از مردم دنیا
همچون مسیحیان ،مسلمانان ،بودائیان و هندویان مطرح است []3
میتوان گفت بنیادیترین و اساسیترین عاملی که میتواند تمام
هویتها را وحدت بخشد ،هویت دینی است چراکه انسان ذاتاً و
فطرتاً میل به خداجویی دارد و میتواند عامل وحدتبخش نوع
انسان شود []4
هویت دینی به رابطه انسان با دین و نسبتی که با آن پیدا
میکند اطالق میشود .سنگ بنای هویت دینی تعهد و پایبندی
است []6[ .]5
بر اساس چارچوب شناختی ،در دوره نوجوانی است که انسان
میتواند به فهمی معنادار از دین دست پیدا کند ]7[ .در این دوره
است که فرد با سؤاالت بنیادی درباره خود و جهان هستی روبهرو
میشود و گامهای اولیه برای هویتیابی و شناخت خود و جهان
برداشته میشود .در این دوره نوجوان ارزشها را از والدین ،محیط
آموزشی ،گروه همساالن مجامعه فرامیگیرد و چنانچه این
ارزشها با یکدیگر همخوان باشند هویتیابی آسان است در غیر
این صورت هویتیابی برای نوجوان کاری دشوار بوده و دچار
بحران هویت خواهد شد.
در نظامهای تربیتی توجه جدی به هویت دهی دینی میشود
و منابع انبوهی به این امر اختصاص مییابد .نشانه و نماد این
مسئله نیز در مدضمون در برنامههای درسی (در سدطح رسمی)،
سیاستهای تربیتمعلم ،تدوین محتوای کتابهای درسی و
دخالت دادن محتوای دیندی در برنامههای فوقبرنامه است .مسئله
دین و هویت دینی در کشور ما  -بهویژه پس از پیروزی انقالب
اسالمی  -موردعنایت جدی قرارگرفته و تمامی نهادهای اجتماعی
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هنجارها د طرز برداشتها د و جنبههای غیر آکادمیک و غیررسمی
که متأثر از کل نظام تربیتی و ساخت و بافت کلی جامعه باشد،
اطالق مینماید .بهعبارتدیگر ،برنامه درسی مستتر به برنامهای
درسی اطالق میشود که شاگردان مفاهیم را بهطور ضمنی،
غیرملموس و غیررسمی یاد میگیرند .درواقع این فراگیری بر
اساس غوطهوری دانشآموزان در محیط فرهنگی و بهعنوان
بخشی از زندگی آنها در طی دوازده سال تحصیل است که آیزنر
[ ]17آن را بالغبر چهارصد و هشتاد هفته یا دوازده هزار ساعت
دانسته و جکسون [ ]18نیز ،سال مدرسه را مشتمل بر  180روز و
هرروز را حدود  6ساعت و هزار ساعت را برای قومیت معلمان در
یک سال یادآور شده و اهمیت این زمان را در مقایسه آن با ساعات
خواب و دیگر فعالیتهای روزمره دانشآموز یادآور شده است.
ازاینرو ،هدف اصلی این پژوهش تجارب زیسته دبیران و
سرگروههای درسی از برنامههای درسی هویت دینی است .در
بسیاری از پژوهشهای صورت گرفته ،برای بررسی آثارمثبت و
منفی برنامه درسی به کتابهای درسی موجود مراجعه شده اسدت
امدا در پدژوهش حاضدر ،بدرای رسیدن به این هدف ،توصیف،
تبیین و تفسیر تجارب دبیران و متخصصین برنامه درسی دوره
اول متوسطه از هویت دینی ،برنامههای درسی (ارزشها،
هنجارها) مدنظر قرارگرفته است .این پژوهش بهصورت ویژه
درصدد پاسخگویی به این سؤال است که تجارب زیسته و ادراکات
دبیران از شکلگیری هویت دینی در دانشآموزان چگونه است؟
وسواالت فرعی پژوهش شامل -1عوامل مؤثر در شکلگیری
هویت دینی دانشآموزان دوره متوسطه اول کدام است؟-2
راهکارهای مناسب جهت شکلگیری هویت دینی در دانشآموزان
دوره متوسطه کدام است؟-3مهمتری اصول برنامهی درسی
هویت دینی چه هست؟ بنابراین با توجه به سؤال اصلی پژوهش،
هدف اصلی پژوهش حاضر واکاوی تجارب زیسته و ادراکات
دبیران از نحوه شکلگیری هویت دینی در دانشآموزان (یک
مطالعه کیفی پدیدارشناسی) است.
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روش پژوهش حاضر کیفی ،از نوع پدیدارشناسی است .در
پژوهشهای پدیدارشناسدانشی هددف کشدف برسداخت ذهندی
کنشدگران اسدت .بهطورمعمول در ایدن روش ،از شرکتکنندگان
خواسته میشود درباره پدیدههایی که تجربده کردهاند ،توضدیح
دهندد .روش پدیدارشناسی میتواند تجربیات و تفسیرهای
کنشگران از وقایع را روشدن سدازد .در این پژوهش پدیده
موردنظر برنامههای درسی هویت دینی متوسطه اول بوده.
شرکتکنندگان در این پدژوهش ،دبیران و سرگروههای درسی
دوره اول متوسطه شهر میناب باسابقه خدمت  21 -12سال
بودهاند .نمونهها با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند و
اطالعات از طریق مصاحبه عمیدق نیمه ساختاریافته

گردآوریشدهاند .در کنار مصاحبه عمیق ،از ثبدت نوشدتاری و
ثبدت صوتی استفادهشده اسدت .ازاینرو ،بدا مراجعده بده
دبیرستانهای متوسطه اول شدهر میناب ،دبیرانی که بیشترین
تجربه را داشتند توانایی ابراز احساسات درونی خود داشتند .سپس
از آنان بهصورت داوطلبانده دعدوت به مصاحبه شده است.
بهاینترتیب نمونهها حد اشباع ادامده یافتده و در پایدان ،شدمار
شرکتکنندگان به دوازده نفر رسیده است .بهاینترتیب ،پس از
چنددین بدار ،مصداحبه بدا شرکتکنندگان ،اطالعات بهدستآمده
با استفاده از روش کالیزی و طی مراحل زیدر مددورد
تجزیهوتحلیل قرار گرفددت .بهمنظور درک و هددم احسدداس
شدددن بددا شرکتکنندگان ،کلیه توصیفها و شرح آنان مطالعه
و مطالب و عبارات مهدم اسدتخراج شد .در خالل فرایند استخراج
جمالت مهدم بدر اساس اطالعات جمعآوریشده و حذف مفاهیم
اضافه تعداد  109کد مفهدومی بده دسدت آمدد و پدس از فرمولده
شددن توضیحات همه مصاحبهکنندگان در قالب مفاهیم سداده،
همده آنها در دستههای هدم مفهوم سازماندهی شدند و برای
تشکیل دستههای بزرگتر واصلیتر ،بدا موضدوعات خاص در
دستههای جزعی قرار گرفتند و در هم ادغام شدند .در مرحله بعد،
مفاهیم بهدستآمده از مرحله قبل را به درون توضیحی جامعتر
کده شامل کلیه مطالب و جزعیات پدیده موردنظر میشود ،بدرده
و درنهایت ،تالش شدده است ،توصیفی واقعی از مرحله قبل ارائه
شود .در مرحلده پایدانی ،بدرای سدنجش اعتبدار یافتهها از دو
معیدار اطمینانپذیری و باورپذیری استفاده شد .بهمنظور اطمینان
از درستی مطالب ،مفاهیم کلی استخراج و بده شرکتکنندگان
ارسال گردید شد تا از موثق بودن یافتهها اطمینان حاصل شود.
مدتزمان مصاحبه حدود  60الی  90دقیقه بنابرفرصت
متمایل شرکتکنندگان متغیر بود .در جدول زیر مصاحبه
شنوندگان شرکتکننده در این مصاحبه همراه با مشخصات آنها
آورده شده است.
یافتههای بهدستآمده با استفاده از مدل کوالیزی مورد
تجزیهوتحلیل قرار گرفتند .در تحقیقات کیفی برای به دست
آوردن روایی دادهها میزانی که یافتههای پژوهش بیانگر حقیقت
و واقعیت باشد اطالق میگردد .لذا محقق برای به دست آوردن
میزان صحت اطالعات وقت در آن ،مفاهیم کلی را استخراج و به
رؤیت شرکتکنندگان در مصاحبه و اساتید راهنما و مشاور رسانده
وازسوی آنها مورد تائید قرار گرفت.
برای به دست آوردن پایایی که تا چه اندازه به میزان روایی
نزدیک هست .پژوهشگر مصاحبهها را مجدد با چند نفر از دبیران
و صاحبنظران انجام داده و نتیجه نیز مثل دفعه قبل مورد تائید
مصاحبه شنوندگان شد یعنی آنها اندیشههای خود را در مصاحبه
قبلی موردتانید قراردادند.
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سواالت تحقیق

یافته های پژوهش

تجددارب زیسددته و ادراکددات دبیددران از نحددوه شددکلگیری
هویددت دینددی در دانشآمددوزان از طریددق برنامددههای درسددی
چگونه است؟
چه راهکارهایی در جهت تقویت هویت دینی دانشآموزان از
طریق برنامه درسی میتوان ارائه داد؟

پس از پیادهسازی مجموع مصاحبههای انجامشده با دبیران
متوسطه اول و جداسازی سخنان مهم آنها درونمایههایی
استخراج شد که این درونمایهها در دستهبندی موضوعی قرار
گرفتند و درونمایههای اصلی استخراج گردید که نتایج در جدول
زیر آورده شده است.

جدول  .1مشخصات مصاحبه شنوندگان
کد

تحصیالت

جنسیت

سابقه کار

دروس مورد تدریس

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

لیسانس
فوقلیسانس
دکتری تخصصی
دکتری تخصصی
دکتری تخصصی
فوقلیسانس
فوقلیسانس
فوقلیسانس
لیسانس
فوقلیسانس
دکتری تخصصی
فوقلیسانس
فوقلیسانس
دکتری تخصصی

زن
مرد
مرد
مرد
زن
زن
مرد
مرد
زن
زن
مرد
مرد
زن
مرد

 15سال
14
15
18
16
15
 17سال
 19سال
 16سال
 26سال
16
13
21
19

معارف
علوم تربیتی
فلسفه تعلیم و تربیت
برنامهریزی درسی
برنامهریزی درسی
برنامهریزی درسی
دینی –عربی
علوم اجتماعی
دین وزندگی
دین وزندگی
علوم قران و حدیث
علوم تربیتی
مشاوره
علوم و معارف قرانی

ردیف
1
2
3
4
5
6
7

13
14
15
16
17
18
19
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8
9
10
11
12

جدول  .2کدبندی اولیه متن مصاحبات معلمان
مفهوم
متن مصاحبه
تأثیرگذاری عملی
معلمان باید خودشان اهل عمل باشن
شرکت معلمان در نماز جماعت
همراه دانشآموزان در نماز جماعت شرکت کنن
شناخت دین
معلم خودش باید دین رو به شناسه و اخالق دینی داشته باشه
شروع کالس بانام خدا
وقتی وارد کالس میشه بانام و یاد خدا درس رو شروع به کنه
شرکت در مراسم خارج از مدرسه
در مراسمانی که خارج از مدرسه برگزار میشه شرکت کنه
حضور در اماکن مذهبی
در اماکن مذهبی حضورداشته باشه
شرکت در برنامههای دینی مدارس
معلمان حتماً قرار نیست معلم دینی باشن بلکه همه سعی کنن در برنامههای دینی
مدرسه شرکت کنن
تأکید بر اخالق خوب
اخالق خوب در دین ما بسیار مورد تأکید قرارگرفته
عالقه دانشآموزان به معلم بر مبنای ویژگیهای شخصیتی
شخصیتشان طوری باشه که دانشآموزان اونا رو دوست داشته باشن
تأثیر پوشش معلم
نحوه پوشش معلم هم بهنوبه خودش میتونه تأثیر زیادی داشته باشه
اهمیت نحوه گفتار معلم
گفتار معلم با دانشآموز خیلی مهم هست که به چه صورتی باشه
شاخص مقبولیت
اگر معلم بتونه در بین دانشآموزان مقبولیت به دست بیاره به همون اندازه میتونه
تأثیرگذار باشه
اهمیت آراستگی
بهداشت فردی و آراستگی معلم هم به نظرم خیلی مهمه
رابطه دوستی بین معلم و دانشآموز
معلمی که با دانشآموزان مثل دوست رفتار میکنه بهمراتب تاثیرگذارتره
رفتار تعاملی
معلمی که طوری رفتار میکنه که عزت نقش دانشآموز رو بیدار میکنه و بهشون
اجازه اظهارنظر میدهد  ...همینها عاملی میشه برای جلب اعتماد دانشآموز
سؤال از روابط با جنس مخالف
در دوره متوسطه بیشتر درباره روابط دختر و پسر سؤال میشه
دغدغه ذهنی
سؤاالتی در ذهن دانشآموزان هست که دنبال پاسخش هستن
عدم شرکت در نماز جماعت
اغلب توی نماز جماعت شرکت نمیکنن
سردرگمی
وقتی باهاشون راحت حرف میزنی میفهمی که اونها دیندار هستن اما دچار
سردرگمی شدن
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20
21
22
23

24
25

برنامههای مختلفی در مدارس برگزار میشه که با استقبال مواجه نمیشه
معموالً اعمالی انجام میدن که به نظر میرسه دینگریز هستن
این مقوله باید مدنظر معلمان باشه که موفقیت را تنها از راه مسائل دینی و
دینباوری و رویآور دن به ایمان به خدا و اعتقادات دینی بدانند
باید بیایم اون امکانات موجود اون منطقه رو و اون شخصیتهای متفاوت اون
منطقه رو و همچنین دغدغههای فکری و فرهنگی اون منطقه رو شناسایی کنیم و
بر اساس اون افراد و بوم و محلی که دارن زندگی میکند به برنامه مطلوب برای
شکلگیری هویت دینی طرحریزی بشه.
این محتوای یادگیری باید متناسب با ویژگیهای سنی اعم از شناختی ،عاطفی و
مهارتی و  ...و بافتی که مضامین تربیتی ویژهای رو طلب میکنه ،تنظیم بشه
به نظر من ما باید یک فضای باز درسی رو در کالسها و همینطور مدرسه داشته
باشیم که دانشآموز بتونه اون چیزایی رو که دوست داره یاد به گیره رو انتخاب به
کنه و ...

در ادامه به فراوانی هر یک از مفاهیم ذکرشده در جدول فوق

عدم شرکت در برنامههای مدارس
عدم هماهنگی درونی و بیرونی
ایمان به خدا تنها راه موفقیت
تنظیم برنامه مطلوب با توجه به شرایط موجود

تنظیم محتوای یادگیری متناسب با معیارها
فضای کالسی باز

پرداخته میشود.

جدول  .3فراوانی مفاهیم اولیه استخراجشده از مصاحبه ها
ردیف

1

تأثیرگذاری عملی

کدهای1.2.3.4.6.7.9.10

2

شرکت معلمان در نماز جماعت

کدهای.1.3.4.6.7.10

3

شناخت دین

کدهای .1.3.5.10

4

شروع کالس بانام خدا

کدهای .1.6.9

5

شرکت در مراسم خارج از مدرسه

کدهای1.3.6.10

6

حضور در اماکن مذهبی

 2.5.7.9کدهای

7

شرکت در برنامههای دینی مدارس

 2.4.7.8کدهای

8

تأکید بر اخالق خوب

کدهای 1.2.4.5.9

9

عالقه دانشآموزان به معلم بر مبنای ویژگیهای شخصیتی

کدهای 2.3.5.8.9

10

تأثیر پوشش معلم

کدهای2.3.5.9.7.10

11

اهمیت نحوه گفتار معلم

کدهای 1.23.5.8.9

12

شاخص مقبولیت

کدهای 1.7.9

13

اهمیت آراستگی

کدهای.3.5.9.10

14

رابطه دوستی بین معلم و دانشآموز

1.2.3.5.68.9.10کدهای

15

رفتار تعاملی

کدهای.1.2.3.5.6.9.10

16

سؤال از روابط با جنس مخالف

کدهای1.6.8

17

دغدغه ذهنی

کدهای1.4.7.8.9

18

عدم شرکت در نماز جماعت

کدهای1.3.4.8.9

19

سردرگمی

1.3.6.4.10کدهای

20

عدم شرکت در برنامههای مدارس

 .1.3.5.9.10کدهای

21

عدم هماهنگی درونی و بیرونی

کدهای2.5.7.10

22

ایمان به خدا تنها راه موفقیت

کدهای2.5.7.10

23

تنظیم برنامه مطلوب با توجه به شرایط موجود

کدهای1.5.7.8

24

تنظیم محتوای یادگیری متناسب با معیارها

کدهای1.5.10

25

فضای کالسی باز

کدهای1.2.6.7.9.10
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مفهوم

فراوانی مشاهده شده

اولیه در جدول زیر ارائه میشود.

2022, Vol. 15, No.2

Edu Stra Med Sci

واکاوی تجارب زیسته و ادراکات دبیران از نحوه شکلگیری هویت دینی در دانشآموزان
جدول  .4مقوالت استخراجی از مفاهیم اولیه
ردیف

مفاهیم

مقوله

1

تأثیرگذاری عملی ،شرکت معلمان در نماز جماعت ،شناخت دین ،شروع کالس بانام خدا ،شرکت در مراسم خارج از مدرسه،
حضور در اماکن مذهبی ،شرکت در برنامههای دینی مدارس
تأکید بر اخالق خوب ،عالقه دانشآموزان به معلم بر مبنای ویژگیهای شخصیتی ،تأثیر پوشش معلم ،اهمیت نحوه گفتار
معلم ،شاخص مقبولیت ،اهمیت آراستگی ،رابطه دوستی بین معلم و دانشآموز ،رفتار تعاملی
سؤال از روابط با جنس مخالف ،دغدغه ذهنی ،عدم شرکت در نماز جماعت ،سردرگمی ،عدم شرکت در برنامههای مدارس،
عدم هماهنگی درونی و بیرونی
ایمان به خدا تنها راه موفقیت ،تنظیم برنامه مطلوب با توجه به شرایط موجود ،تنظیم محتوای یادگیری متناسب با معیارها،
فضای کالسی باز

فرهنگ عملی

2
3
4

147

تجارب عملی معلمان
هنجارهای بالقوه

گفتههای بعضی از دانشآموزان سؤاالت (معلم دینی ابتدا باید
اینرو توضیح بده که ما چرا اصالً باید دین داشته باشیم؟ و یا چی
شده که پیامبران به خدا اعتقاد پیدا کردن؟) و تناقضاتی که در
ذهن دانشآموزان وجود دارد در قالب فعالیتهایی که در مدرسه
در این جهت انجام میگیرد قابل پاسخگویی نیست.
هنجارهای بالقوه
هنجارها بایدها و نبایدهایی هستند که در هر عرصهای از
حیات اجتماعی وجود دارند .هنجارهای بالقوه در مورد هویت دینی
دانشآموزان در قالب برنامه درسی شامل بایدها و نبایدهایی
میشود که هنوز به فعلیت نرسیدهاند .بسیاری از معلمان
مصاحبهشونده برای شکلگیری هویت دینی دانشآموزان در
چارچوب مدرسه از هنجارهایی سخن گفتند که در صورت فعلیت
روند شکلگیری هویت دینی را تسریع میکند.
طبق گفتههای مصاحبهشوندگان هماهنگی و ارتباط درونی و
بیرونی عناصر هویتساز ،همچون محیط خانواده ،مدرسه ،محله
و همینطور فضای باز آموزشی و سنخیت محتوای یادگیری با
شرایط شخصی و اجتماعی دانشآموزان و  ...بایدها و نبایدهایی
هستند که از منظر معلمان اگر در امر آموزش به آنها توجه شود
میتواند در هویت دینی دانشآموزان تأثیرگذاری مثبتی داشته
باشد.
سؤال اول پژوهش عبارت است از :تجارب زیسته و ادراکات
دبیران از نحوه شکلگیری هویت دینی در دانشآموزان از طریق
برنامههای درسی چگونه است؟
طبق مصاحبه های انجامگرفته از معلمان ،نحوه رفتار و کنش
دانشآموزان دوره متوسطه در مدرسه بهگونهای است که غالباً
دینگریز به نظر میرسند اما بر طبق تجارب معلمان ،این واکنش
دانشآموزان به دلیل تناقضات و سؤاالتی است که در ذهن آنها
شکلگرفته و آنها به دنبال راهی برای دریافت پاسخ صحیح
هستند .ازآنجاکه دانشآموزان دوره متوسطه در دوره نوجوانی و
بلوغ به سر میبرند و این مرحله ،مرحله پیریزی هویت
دانشآموزان به شمار میآید تا حدی تعارضات درونی در مورد
مسائلی چون دین دامنگیر دانشآموزان خواهد بود .طبق
گفتههای معلمان میزان استقبال دانشآموزان از برنامهها و
مراسمات دینی پایین است؛ اما این استقبال کم به معنی
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بعد از ارائه متن مصاحبه ها در قالب جداول ،اکنون به شرح و
تفصیل هر یک از مقوالت استخراجشده با استناد به متن
مصاحبات پرداخته میشود.
فرهنگ عملی
طبق گفتههای معلمان مصاحبهشونده ،رفتار عملی معلم تأثیر
بسیار زیادی بر شکلگیری هویت دانشآموزان دارد .بهصورت که
در حیطه هویت دینی ،اگر معلمان رفتارهای دینی را انجام دهند
و اخالق دینی را سرلوحه خود قرار دهند خواهند توانست این
رفتارها را در دانشآموزان نیز نهادینه کنند .این امر با عنایت به
اینکه معلمان جزو دیگران مهمی هستند که دانشآموزان رفتار
آنها را الگوبرداری میکنند قابلدرک خواهد بود.
منش اسوه دینی
طبق گفتههای مصاحبهشوندگان مقوله فرهنگ عملی که به
باورها و اعمال دینی و مقوله منش اسوه دینی که به شخصیت و
اخالق معلمان میپردازد ،در صحبتهای مصاحبهشوندگان
درهمتنیده شده است بهطوریکه معلمان ضمن انجام عملی
عبادات دینی باید آراسته به اخالق دینی نیز باشند و در این صورت
قادر خواهد بود بیشترین تأثیر را بر دانشآموزان بگذارند .طبق
عبارات مؤکد مصاحبهشوندگان تأکید بر منش و شخصیت معلمان
در اثرگذاری بر هویت دینی دانشآموزان بسیار بیشتر است
بهصورت که اگر آنها بتوانند تعامالت درست و خوبی را با
دانشآموزان برقرار کنند قادر خواهند بود که سهم بسزایی در
شکلگیری هویت آنها بهطورکلی ایفا کنند .این مهم تااندازهای
نقشی کلیدی دارد که بر رشد نمرات درسی و تصمیمات
دانشآموزان برای آینده تحصیلی و رشته تحصیلی و  ...نیز بیتأثیر
نخواهد بود.
تجارب عملی از هویت دینی متعلمان
این مقوله به تجارب زیسته معلمان از هویت دینی
دانشآموزان میپردازد .معلمان در فضای مدرسه در تعامل مستقیم
با دانشآموزان قرار دارند .طبق گفتههای مصاحبهشوندگان،
دانشآموزان دوره متوسطه از شرکت در مراسمت دینی سرباز
میزنند .شاید بتوان گفت تناقضات ذهنی دانشآموزان و
پرسشهای بنیادینی که در ذهن دانشآموزان وجود درد یکی از
عوامل پدیده دینگریزی ظاهری دانشآموزان باشد .طبق

منش اسوه دینی
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دینگریزی دانشآموزان نیست بلکه نوعی واکنش در قبال
پرسشهای بنیادین در خصوص دین هست .بر اساس این یافتهها،
برنامه درسی رسمی و پنهان مدارس نتوانسته است پاسخ مناسبی
به این تناقضات ذهنی دانشآموزان باشد.
سؤال آخر پژوهش حاضر عبارت است از :چه راهکارهایی در
جهت تقویت هویت دینی دانشآموزان از طریق برنامه درسی
میتوان ارائه داد؟
میتوان پاسخ این پرسش را از مقوله هنجارهای بالقوه،
فرهنگ عملی و منش اسوه دینی استنباط کرد .در قالب مقوله
هنجارهای بالقوه بسیاری از معلمان از بایدهایی سخن گفتند که
در صورت اجرایی شدن خواهد توانست گامی مؤثر در جهت
شکلگیری هویت دینی دانشآموزان و جبران ضعفهای برنامه
درسی در این زمینه باشد .بر اساس این مقوله هماهنگی و ارتباط
درونی و بیرونی عناصر هویتساز همچون محیط خانواده ،مدرسه،
محله و همینطور فضای باز آموزشی و سنخیت محتوای یادگیری
با شرایط شخصی و اجتماعی دانشآموزان و  ...بایدها و نبایدهایی
هستند که از منظر معلمان اگر در امر آموزش به آنها توجه شود
میتواند در هویت دینی دانشآموزان تأثیرگذاری مثبتی داشته
باشد.
جریان هویتیابی زمانی برای دانشآموز به گونهی مطلوبی
محقق میشود که معلم بهعنوان مجری عمل تعلیم و تربیت از
یک هویت سالم و مستحکم برخوردار باشد ،به این معنا که
شکلگیری مطلوب جریان هویتی آموزگار مقدمهی شکلگیری
جریان هویتی فراگیر است .وقتی از هویت مربوط به شغل معلمی
سخن میگوییم ،خودبهخود بحث ساختار تربیتمعلم بهعنوان
زمینهای که هویت شغلی و حرفهای برای معلمان در ارتباط با آن
شکل میگیرد ،مطرح میشود .طبق مقوله فرهنگ عملی و منش
اسوه دینی معلمان برای تأثیرگذاری بر دانشآموزان باید اعمال
دینی را بهصورت عملی انجام دهند چون صرف اکتفا کردن به
بیان کالمی مسائل دینی کفایت نخواهد کرد و از نفوذ زیادی
برخوردار نخواهد بود همچنین شخصیت و اخالق معلمان باید
بهگونهای باشد که بتوانند با دانشآموزان تعامل برقرار کرده و در
طی این تعامل عناصر و هویت دینی را در آنها نهادینه کنند.

در این قسمت ابتدا به مقایسه یافتههای پژوهش حاضر با
پژوهشهای مطرحشده در مرور تحقیقات پیشین که تا حدی به
موضوع این پژوهش نزدیک هستند؛ پرداختهشده است .باید گفت
که بعضی از تحقیقات مرور شده با روش کمی پیمایشی
انجامگرفتهاند اما هیچ تحقیقی به روش پدیدارشناسی هویت دینی
را در نظام آموزشی بهطور عام و مدرسه بهطور خاص موردبررسی
و مداقه نداده است.
در این میان میتوان به پژوهش اخالقی []19و محمد جمالی
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بحث

فیروزآبادی و همکاران [ ]20اشاره کرد که تا حدی با پژوهش
حاضر همجهت هست .نتایج این پژوهشها نشان میدهد که بین
هویت دینی دانشآموزان و هویت دینی معلمان هیچ رابطه
معناداری وجود ندارد .همچنین بین هویت دینی دانشآموزان
بافرهنگ دینی خانوادهشان رابطه معنیدار وجود دارد .در خصوص
یافته اول ،باید گفت که پژوهش حاضر خالف این مورد را نشان
میدهد .بسیاری از معلمان مصاحبهشونده ،اعالم کردند که برای
شکلگیری هویت دینی دانشآموزان الزم است که معلمان
بهصورت عملی دستورات دینی را انجام بدهند و الزمه این امر آن
است که خود معلمان از هویت دینی باالیی برخوردار باشند.
همچنین بعضی از دانشآموزان در خصوص منابع معرفتی به
مدرسه اشارهکردهاند که یکی از عناصر مرکزی و مهم در مدرسه
همان معلمان هستند .در خصوص یافته دوم پژوهش اخالقی
[]21و فیروزآبادی و همکاران [ ]22باید گفت این یافته با
یافتههای تحقیق حاضر همسو و همجهت هست .فرهنگ دینی
خانواده بر هویت دینی دانشآموز تأثیرگذار هست طوری که
بسیاری از دانشآموزان آموزههای دینی را در درون خانواده خود
یاد گرفتهاند و بعضی از معلمان هم برای شکلگیری هویت دینی
دانشآموزان به همکاری این نهاد با خانواده دانشآموزان اشاره
کردند که این مهم تا حدی با یافته پژوهش مذکور همخوانی دارد.
هرچند باید تأکید کرد که پژوهش اخالقی و فیروزآبادی و
همکاران [ ]23به روش کمی انجامگرفته و پژوهش حاضر به
روش کیفی پدیدارشناسی است.
نتایج تحقیق محمدتقی مهنا [ ]24نشان میدهد که ازنظر
مدیران و آموزگاران منطقه موردمطالعه ،کتابهای درسی دوره
ابتدایی در حد نسبتاً باالیی توانسته است دانشآموزان را با
مؤلفههای هویت دینی آشنا کند .بر اساس نظرات این افراد،
آموزش آداب و مهارتهای اسالمی به دانشآموزان ،برگزاری نماز
جماعت و اجرای برنامه آغازین در مدرسه و برگزاری کالسهای
آموزش خانواده برای اولیا تأثیر بسزایی در تقویت هویت دینی
دانشآموزان دارد .این یافتهها در حالی است که یافتههای پژوهش
حاضر با بخشی از این یافتهها همخوانی دارد .بر اساس یافتههای
پژوهش حاضر و با استناد به گفتههای مصاحبهشوندگان
دانشآموز ،برنامه درسی رسمی و معلمان در مدرسه هیچ نقشی و
نقش بسیار کمرنگی در ارتقا و شکلگیری هویت دینی
دانشآموزان دارند؛ اما آموزشهای گفتهشده که باید در مدرسه
صورت گیرد و اشارهشده که نقش بسیاری در شکلگیری هویت
دینی دانشآموزان دارند ،مورداشاره معلمان مصاحبهشونده تحقیق
حاضر نیز بوده است و لذا ازاینجهت پژوهش حاضر با این پژوهش
همسو هست.
نتایج تحقیق امید قادر زاده [ ]25نشان میدهد که جهتگیری
دینی و ملی معلمان ،عضویت در تشکلهای دانشآموزی،
مشارکت در فعالیتهای فوقبرنامه ،تعامل با اولیای مدرسه،
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محدودیتها وپیشنهادات پژوهش
پژوهش حاضر به بیان تجربیات زیسته معلمان از هویت دینی
در برنامه درسی پرداخته است .برای مصاحبه با معلمان نیاز به
گرفتن وقت قبلی از آنها و مراجعه مکرر به مدارس در وقت اداری
بود که انجام این امر با دشواریهایی همراه بود .در این پژوهش
فقط به یافتههای حاصل از مصاحبه با معلمان پرداختهشده است.
ازآنجاکه این موضوع بهصورت اختصاصی به هویت دینی
دانشآموزان و تجارب زیسته آنان مربوط است الزم است به
مطالعه دیدگاه و ذهنیت دانشآموزان و تجارب زیسته آنان از
هویت دینی در مدرسه نیز پرداخته شود .ازآنجاکه کالسهای
درس دینی بر هویتیابی دینی دانشآموزان کامالً بیتأثیر بوده
است الزم است در محتوای ارائهشده و نحوه ارائه آن تجدیدنظر
اساسی صورت بگیرد .بهطوریکه کالسهای درس دینی بتواند
یکی از عناصر تأثیرگذار بر هویتیابی دانشآموزان باشد .برنامهها
و مراسمت غیررسمی در مدارس بر هویتیابی دانشآموزان تأثیر
زیادی بر جای گذاشتهاند .بر این اساس الزم است در خصوص
این برنامهها هدفمندتر وارد عمل شد تا بتوان بیشتر استفاده را از
آنها در جهت شکلگیری هویت دینی دانشآموزان برد.
دانشآموزان مقطع متوسطه در حساسترین مرحله شکلگیری
هویت هستند و الزم است با توجه به شرایط آنها زمینه را برای
پاسخگویی به سؤاالت و تناقضات ذهنی آنها آماده کرد .مثالً
برگزاری جلسات پرسش و پاسخ ،یا فضای باز کالسی تا حدی
میتواند از دامنه تنشهای درونی دانشآموزان در خصوص مسائل
دینی بکاهد .نحوه تعامالت درون کالس و بین معلمان با
دانشآموزان بسیار مهم است .الزم است معلمان در تعامالت خود
با دانشآموزان بنا را بر رابطهای دوستانه بگذارند تا بهتر بتوانند
مطالب درسی و غیردرسی در خصوص دین را به دانشآموزان
انتقال دهند.

نتیجهگیری
الزمه شکلگیری هویت دینی در دانشآموزان توجه جدی و
عمیق طراحی برنامههای آموزشی و درسی است .از جا
دانشآموزان در مرحله نوجوانی قرار دارند توجه ویژه در این دوره
از برجستگی بیشتری برخورداراست .در این دوره نوجوان ارزشها
را از والدین ،محیط آموزشی ،گروه همساالن مجامعه فرامیگیرد
و چنانچه این ارزشها با یکدیگر همخوان باشند هویتیابی آسان
است در غیر این صورت هویتیابی برای نوجوان کاری دشوار
بوده و دچار بحران هویت خواهد شد.
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یادگیری تعاملی سنوات تحصیل رشد هویت دینی و ملی را در
جهت مثبت پیشبینی میکند و در این میان متغیر جهتگیری
دینی و ملی معلمان از بیشترین قدرت پیشبینی معنادار و مثبت
هویت دینی و ملی برخوردار است .این نتایج با نتایج تحقیق حاضر
در بعضی مفاهیم همسو هست.
بدهطورکلی جریدان هویدتیدابی زمدانی برای دانشآموز بده
گوندهی مطلوبی محقق میشدددود کده معلم بدهعنوان مجری عمدل
تعلیم و تربیت از یک هویت سدالم و مسدتحکم برخوردار باشدد ،به
این معنا که شددکلگیری مطلوب جریان هویتی آموزگار مقدمهی
شدکلگیری جریان هویتی فراگیر اسدت .وقتی از هویت مربوط به
شغل معلمی سخن میگوییم ،خودبهخود بحث ساختار تربیتمعلم
بدهعنوان زمیندهای کده هویدت شدددغلی و حرفدهای برای معلمدان در
ارتباط با آن شدکل میگیرد ،مطرح میشدود .طبق مقوله فرهنگ
عدمدلدی و مدندش اسدددوه دیدندی مدعدلدمددان بدرای تددأثدیدرگددذاری بدر
دانشآموزان بدایدد اعمدال دینی را بدهصدددورت عملی انجدام دهندد
چون صدددرف اکتفدا کردن بده بیدان کالمی مسدددائدل دینی کفدایدت
نخواهدد کرد و از نفوذ زیدادی برخوردار نخواهدد بود همچنین
شددخصددیت و اخالق معلمان باید بهگونهای باشددد که بتوانند با
دانشآموزان تعدامدل برقرار کرده و در طی این تعدامدل عنداصدددر و
هویت دینی را در آنها نهادینه کنند.
طبق آنچه بیان شدددد باید گفت فرآیند شدددکلگیری هویت،
فقط محدود به مدرسدده و محیط کالسددی نیسددت اما با توجه به
اینکه مدرسه در مورد دانشآموزان بیشترین زمان آنها را به خود
اختصددداص میدهدد و محتوای آموزشدددی در این مکدان بده آندان
عرضدده میشددود و از طرف دیگر مدرسدده مکانی اسددت که گروه
همسدددداالن بدهعنوان مهمترین گروه تدأثیرگدذار بر آگداهی و
هویتیابی دانشآموزان بعد از گروه نخسددتین در محیط مدرسدده
وجود دارد ،میتوان گفت مدرسده مکانی مهم در هویتیابی دینی
دانشآموزان اسددت .چهار رکن اسدداسددی که در فضددای مدرسدده
پیوسدته با همدیگر در تعامل هسدتند شدامل دانشآموز ،معلم ،مواد
درسدی و برنامه درسدی میباشدند .در فرآیند تعامل این چهارعنصدر
اسدددت کده پددیددهای بده ندام تددریس شد دکدل میگیرد و منجر بده
یدادگیری دانشآموز خواهدد شدددد .براین اسددداس اگر در تعدامدل
دانشآموز بدا معلم ،منش و کنش و واکنش معلم بدا دانشآموزان
بدهصدددورت بداشدددد کده دانشآموزان بتوانندد بدهراحتی بدا معلم خود
ارتبداط گرفتده و مسدددائدل خود را بدا او در میدان بگدذارندد جریدان
شدکلگیری هویت و بهطور خاص هویت دینی تسدریع بیشدتری
خواهد یافت و مسدیر درسدت خود را پیدا خواهد کرد .همچنین در
جریان همین تعامل اسدت که مواد درسدی به دانشآموزان انتقال
مییدابدد پس هر نوع مسدددئلدهای در جریدان تعدامالت اولیده منجر
بهنوعی مشدکل در انتقال مواد درسدی خواهد شدد .بهطوریکه در
صدورت برقرار بودن تعامالت صدحیح ،کاسدتیهای مواد درسدی نیز
تا حدودی برطرف خواهد شدددد .بهطورکلی فرآیندد شد دکدلگیری

هویت دینی دانشآموزان باید در معلمدان ،منابع درسدددی و برنامه
درسددی پیگیری شددود .در صددورت هماهنگی بین این جنبهها،
میتوان گفدت تدا حدد زیدادی هویدت دینی دانشآموزان در مسدددیر
درست قرار خواهد گرفت.

واکاوی تجارب زیسته و ادراکات دبیران از نحوه شکلگیری هویت دینی در دانشآموزان

سپاسگزاری

مالحظات اخالقی

بدینوسیه از تمامی کسانی که در فرایند انجام پژوهش نقش
مؤثری داشتند تقدیر تشکر میشود

 محرمانه،در این پژوهش موازین اخالقی شامل ناشناس بودن
بودن اظهارات و با رضایت و آمادگی دبیران و مشارکتکنندگان
 این پژوهش با.در مکان و زمان مناسب مصاحبه انجامشده است
 اداره کل آموزشوپرورش استان هرمزگان99010745 مجوز
.مصاحبهها صورت پذیرفته است

تضاد منافع
نویسندگان اعالم میدارند در این مطالعه تضاد منافعى وجود
.نداشته است
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