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Abstract  Article Info 

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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آموزان )یک  دینی در دانش گیری هویت واکاوی تجارب زیسته و ادراکات دبیران از نحوه شکل

 ( مطالعه کیفی پدیدارشناسی
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 ده کی چ

رویکرد، با استفاده از مصاحبه  ادراک یا مفاهیم، نگرش و عقاید، احساسات و عواطف افراد سروکار دارد. در این مطالعات پدیدارشناسی عموماً با    : مقدمه

ی هویت  ریگشکل نحوه    در خصوص متخصصان  عنوانبه   تجارب زیسته دبیراناین مطالعه با هدف   را استخراج کرد.  هاده یپدافراد از   توان تجارب می

 پرداخته است.  سییدارشناپددینی با استفاده از روش 

در شهر   دوره اول متوسطه  دبیران و سرگروهان درسیاین پژوهش،  کنندگان در  شناسی است. شرکتروش پژوهش، کیفی از نوع پدیدار ها: روش

  یریگنمونهروش  قرار گرفت.    لیوتحله یای کالیزی مورد تجزمرحله   7آوری و با روش  اند. اطالعات از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع بوده   میناب

ادامه پیدا کرد که به    آنجایافته بود تا  -نیمه ساختار  صورتبه از دبیران که    نفر  12با    مصاحبه  است.  گرفته-انجامگلوله برفی    یریگنمونهبا استفاده از  

 اشباع رسید.

عملی و    صورتبهبیان مسائل دینی در قالب داستان، بیان تجربیات شخصی در حیطه مسائل دینی، عمل به فرایض دینی  دهد،  نشان می : هایافته

درگیر هستند را بیان کرده و    هاآنکه با    سؤاالتیبتوانند    آموزاندانش که    صورتبه های دینی و پرسش و پاسخ  در فضای کالس   شورونشاطایجاد  

 .اندشدهشناسایییابی دینی بر هویت مؤثرعوامل  عنوانبه  آموزاندانش های جزو عواملی هستند که در گفته پاسخ خود را دریافت کنند 

پیگیددری شددود.  بایددد در معلمددان، منددابع درسددی و برنامدده درسددی آمددوزاندانشگیری هویددت دینددی فرآینددد شددکل : یریگجهههینت

در مسددیر درسددت قددرار خواهددد  آمددوزاندانشتددوان گفددت تددا حددد زیددادی هویددت دینددی ها، میدر صددورت همدداهنگی بددین ایددن جنبدده

 گرفت.

 

 های درسی، پدیدارشناسی، برنامه هویت دینی، تجارب زیسته، دبیران واژگان کلیدی: 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

2 
] 

                             2 / 10

https://edcbmj.ir/article-1-2557-en.html


 آموزان در دانش ینید تیهو یریگاز نحوه شکل  رانیو ادراکات دب ستهیتجارب ز یواکاو

Edu Stra Med Sci                                      2022, Vol. 15, No.2 143 

 مقدمه 
های مهدم تمدامی حفظ و ارتقا دین و اخالق یکی از دغدغه

متولیدان امدور تربیتدی و آموزشی کشور است. چراکه ثبات و حفظ  
شدیداً   فرهنگدی  الگوهای  نیز  و  جامعده  یکپدارچگی  و  انسجام 
بستگی به ایجاد واستمراررابطه متعادل میان دی ن و اخالق دارد 

[1] 

ان نظام آموزشی و نیز اسداتید و  اندرکاربنابراین تمامی دست 
ارتقا   برای  جدی  تالش  تربیت  و  تعلدیم  عرصده  پژوهدشگران 

 ویژه جوانان و نوجوانان دارند. داری جامعه، به سطح دین
داری از آن حیث است  شاید بتدوان گفت اهمیت دین و دین 

می  بشمار  اخالق  اصلی  خاستگاه  و  مبنا  مقوالت  این  و که  آیند 
سو و حفدظ ثبدات بنای نظدام اجتمداعی از یک  اخالق نیز سنگ

از   جامعه  افراد  روانی  سالمت  و  شخصیتی  یکپدارچگی  رواندی، 
می بشمار  دیگر  یافتن   باوجود[  2]آیند  سوی  شدت  و  افزایش 

فرآیندهای توسعه و نوسازی، مذهب همچنان در تمام ابعاد خود 
تجدد  در جهان م  معنا بخشیمنبع مهمی برای هویت و    عنوانبه 

رود. برخالف بعضی از آرا که مذهب را و آشفته امروز به شمار می
می   درنتیجه محوشده  تجددگرایی،  روند  دین تداوم  پندارند، 

به بسیاری از مردم دنیا    بخشیمنبع اولیه معنا و هویت  عنوانبه 
[ 3است ]مطرح    هندویانو    بودائیان همچون مسیحیان، مسلمانان،  

تواند تمام  ترین عاملی که میین و اساسی ترتوان گفت بنیادییم
و    ذاتاًانسان    چراکهها را وحدت بخشد، هویت دینی است  هویت
به خداجویی دارد و می  فطرتاً نوع  تواند عامل وحدتمیل  بخش 

 [ 4انسان شود ]
پیدا    آنهویت دینی به رابطه انسان با دین و نسبتی که با  

نی تعهد و پایبندی . سنگ بنای هویت دیشودمیاطالق    کندمی
 [ 6][. 5است ]

چارچوب شناختی، در دوره نوجوانی است که انسان   بر اساس 
در این دوره   [ 7]  تواند به فهمی معنادار از دین دست پیدا کند.می

 رو روبه بنیادی درباره خود و جهان هستی    سؤاالتاست که فرد با  
جهان  یابی و شناخت خود و  های اولیه برای هویت و گام  شودمی

را از والدین، محیط    هاارزش. در این دوره نوجوان  شودمی برداشته  
همساالنآموزشی گروه  این   گیردفرامی  مجامعه  ،  چنانچه  و 

غیر  یابی آسان است در  با یکدیگر همخوان باشند هویت  هاارزش
هویت  این دچار صورت  و  بوده  دشوار  کاری  نوجوان  برای  یابی 

 بحران هویت خواهد شد. 
شود  های تربیتی توجه جدی به هویت دهی دینی مینظامدر  

اختصاص می  امر  این  به  انبوهی  منابع  این  و  نماد  و  نشانه  یابد. 
)در سدطح رسمی(،    های درسی در برنامه مسئله نیز در مدضمون  

تربیتسیاست  کتابمعهای  محتوای  تدوین  و لم،  درسی  های 
مسئله   .برنامه استهای فوقدخالت دادن محتوای دیندی در برنامه 

ویژه پس از پیروزی انقالب  به   -دین و هویت دینی در کشور ما  
موردعنایت جدی قرارگرفته و تمامی نهادهای اجتماعی   -اسالمی  

گ عمومی،  ها، فرهنو تربیتی مؤثر در ایدن خدصوص مانندد رسانه 
دراین دانشگاه  ... و  گرفتهها  بکار  و  بسیج    نیاند. همچندشدهباره 

صورت تلویحی و نیز رسمی  وپرورش نیز به آموزش   نظدام وزارت
دین ارتقا  دنبال  به  آشکار  دانشو  دیندی  هویدت  و  آموزان داری 

 [ 8]اند بوده
نیز  و  هویت  مطالعات  حوزه  در  پژوهشی  نیازهای  ازجمله 

دیندی در جامعده ایدران بررسی نقش و جایگاه نهادهای  مطالعدات  
مختلف آموزشی تربیتی بخصوص نقش معلمان در تکوین هویت 
دیندی اسدت، زیدرا معلمدان نقدش کلیددی و محدوری در تمدامی  

بتوان گفت تمدامی    دی[ شا9دارند ]های آموزشی را به عهدهنظام
ستی توسط آموزگاران و  های تربیتدی نهایتاً بایها و سیاست تالش 

 معلمان به سرانجام رسیده و تبلدور یابدد
ارزش  به نسل جوان و دانش انتقال  آموز در نظام های دینی 

شود و این ازآنجا ناشی  تربیتی کشور ما یک اصل مهم تلقدی می 
ارزش می و  دین  که  نظدم  شود  اسداس  و  جوهر  دینی  های 

 . [10شود ]اجتمداعی و ثبات روانی محسوب می 
برداشت   رغمبه  درسدی،  برنامده  مفهوم  بودن  های روشن 

شده، برنامه  های مطرحشود. دریکی از برداشت متفداوتی از آن می 
دانند. در این مفهوم برنامده درسدی  می  currere درسی را از ریشه
توانایی  بر  ظرفیتناظر  و  سفر  ها  در  فرد  که  است  تجاربی  و  ها 

می کسب  خود  کالین  11]نماید  آموزشی  برنامه 12][  ی [ 
های از  صورت آنچه توسط فراگیران درنتیجه طرحشده را به تجربه 

س های به وقدوع پیوسدته در کدالشده درسی و تعاملپیش تنظیم
کند فراگیران بر مبنای عالئق  شود، تعریدف میدرس تجربده می 

ها و همچنین تجارب قبلی خود، در قبال آنچه ها، توانایی و ارزش
ارائه می  کنند و از خود واکنش نشان  شود، انتخاب می به ایشان 

پیدایش  می به  منجر  واکنشی  و  انتخدابی  فرآیندد  این  دهند. 
تدا حددودی شخصدی بدرای هدر یدک    فرد وهای منحصربهبرنامه 

دانش  نامیده میآموزان میاز  تجربی  برنامه درسی  شود  شود که 
در اینجا برنامه درسی برای   .بده نقدل از کشدتی آرای و همکداران

شخصدی دارد؛ ایدن برنامه نیست    دبیرانآموزان و  هر یک از دانش 
شخصی آنان   که اهمیت تام و تمام دارد؛ این تجربه، معنا و فهم

[  13و ارنشتاین، ]  لورنبرگ از برنامه درسی اسدت که مهم هست
[ بروس  اعتقاد  تجربه 14به  درسی  برنامه  فراگیران  [  توسط  شده 

[ پژوهش حاضر به دنبال 15باالترین سطح برنامده درسدی است ] 
دبیران  ی  آن بود کده بده توصدیف تبیدین و تفسدیر تجارب زیسته

دانند و  که آنان مدرسه را چگونه جایی می   یهویت دین  از برنامه
کرده معنادار  خود  برای  چه  چگونه  آموزشی  سفر  این  در  و  اند 

اند از اهداف پژوهش بود که  تصویری از مدرسه برای خودساخته 
 .شده است به آن پرداخته 
به  16ساز ]و تن    قورچیان را  [ برنامه درسی مستتر )پنهان( 

ضمنی ارزش   د  غیررسمی   د   تدریس  نظام  غیرملموس    دها  و 
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های غیر آکادمیک و غیررسمی  و جنبه   دها  طرز برداشت   دهنجارها  
که متأثر از کل نظام تربیتی و ساخت و بافت کلی جامعه باشد،  

ای  دیگر، برنامه درسی مستتر به برنامهعبارتنماید. به اطالق می 
می  اطالق  به درسی  را  مفاهیم  شاگردان  که  ضمنی،شود    طور 

می  یاد  غیررسمی  و  بر  غیرملموس  فراگیری  این  درواقع  گیرند. 
غوطه  دانش اساس  به وری  و  فرهنگی  محیط  در  عنوان  آموزان 

ها در طی دوازده سال تحصیل است که آیزنر  بخشی از زندگی آن 
بر چهارصد و هشتاد هفته یا دوازده هزار ساعت  آن را بالغ  [17]

روز و   180ه را مشتمل بر  نیز، سال مدرس  [18]دانسته و جکسون  
ساعت و هزار ساعت را برای قومیت معلمان در   6هرروز را حدود 

یک سال یادآور شده و اهمیت این زمان را در مقایسه آن با ساعات  
 آموز یادآور شده است. های روزمره دانشخواب و دیگر فعالیت

پژوهش  ازاین این  اصلی  هدف  زیستهرو،  و  دبیران    تجارب 
از    یهاسرگروه دینی  یهابرنامه درسی  هویت  در    درسی  است. 

و مثبت  ، برای بررسی آثارههای صورت گرفت بسیاری از پژوهش
شده اسدت    عهمراج  درسی موجود  هایکتاب  به  برنامه درسیمنفی  

بدرای رسیدن   پدژوهش حاضدر،  توصیف،    بهامدا در  این هدف، 
د تجارب  تفسیر  و  برنامه درسی  تبیین  و متخصصین  دوره  بیران 

دینی،  از    همتوسطاول   )هابرنامههویت  درسی  ها،  ارزشی 
مدنظر   بهاست.    قرارگرفتههنجارها(  پژوهش  ویژه این  صورت 

  و ادراکاتتجارب زیسته  درصدد پاسخگویی به این سؤال است که  
  چگونه است؟  آموزاندانش هویت دینی در    گیریشکل دبیران از  

شامل   پژوهش  فرعی  شکل   مؤثرعوامل  -1وسواالت   گیریدر 
دینی متوسطه    آموزاندانش   هویت  است؟اول  دوره    -2کدام 

  آموزاندانش هویت دینی در    گیریشکلراهکارهای مناسب جهت  
است؟ کدام  متوسطه   درسی یبرنامه اصول تریمهم-3دوره 

بنابراین با توجه به سؤال اصلی پژوهش،   ؟هست چه هویت دینی
حاضر   پژوهش  اصلی  ادراکات  هدف  و  زیسته  تجارب  واکاوی 

شکل  نحوه  از  دانشدبیران  در  دینی  هویت  )یک گیری  آموزان 
 است.  (مطالعه کیفی پدیدارشناسی

 روش تحقیق 
کیفی حاضر  پژوهش  در  ،  روش  است.  پدیدارشناسی  نوع  از 

برسداخت ذهندی  هد  یهای پدیدارشناسدانشپژوهش دف کشدف 
کنندگان طورمعمول در ایدن روش، از شرکت کنشدگران اسدت. به 

اند، توضدیح  کرده هتجربد ههایی کشود درباره پدیده می ه خواست
می  .دهندد پدیدارشناسی  تفسیرهای روش  و  تجربیات  تواند 

از   سدازد  وقایعکنشگران  روشدن  این .را  پدیده   پژوهش  در 
بوده  ایهبرنامه موردنظر   اول  متوسطه  دینی  هویت  .  درسی 

پدژوهش،  شرکت این  در  سرگروه دبیران  کنندگان    درسی  هایو 
سال   21  -12  خدمت  باسابقه  مینابشهر    همتوسط  اول  دوره
نمونه نمونه  .اندبوده روش  از  استفاده  با  و ها  هدفمند  گیری 
طرالاط از  ساختاریافته   مهنی  قعمید  همصاحب  یقعات 

مصاحشدهگردآوری کنار  در  و  یقعم  بهاند.  نوشدتاری  ثبدت  از   ،
استفاده صوتی  ازاینثبدت  اسدت.  مراجعدشده  بدا    هبد  هرو، 

اول  هایدبیرستان  ین بیشتر  که  دبیرانی،  مینابشدهر    متوسطه 
  سپس.  توانایی ابراز احساسات درونی خود داشتند  داشتندتجربه را  

به  آنان  داوطلبانداز  است.    همصاحب  بهوت  دعد  هصورت  شده 
نمونه اینبه  ادامدترتیب  اشباع  پایدان، شدمار ه  یافتد  هها حد  و در 

به   دوازده  بهکنندگان  شرکت است.  از    پسترتیب،  ایننفر رسیده 
 آمده دستبه   اطالعات کنندگان،  بدا شرکت   حبهچنددین بدار، مصدا

روش   از  استفاده  مددورد   کالیزیبا  زیدر  مراحل  طی  و 
به  قراروتحلیل  تجزیه  احسدداگرفددت.  هددم  و  درک    س منظور 

  عه آنان مطال  حها و شرتوصیف  یهکنندگان، کلشدددن بددا شرکت
فرایند استخراج   خاللو مطالب و عبارات مهدم اسدتخراج شد. در  

شده و حذف مفاهیم  آوریجمع  اطالعات  اساس مهدم بدر    جمالت
 هاز فرمولد  سدد و پددسدت آم  هکد مفهدومی بد  109تعداد  ه  اضاف

کنندگان در قالب مفاهیم سداده، مصاحبه  همه شددن توضیحات  
دهی شدند و برای  مفهوم سازمان  های هدمها در دستهآن  ههمد

دسته  بزرگتشکیل  واصلیهای  در  تر  خاص  موضدوعات  بدا  تر، 
بعد،    له در مرح .گرفتند و در هم ادغام شدند  قرار  عی های جزدسته

تر  درون توضیحی جامع به  را    قبل  هآمده از مرحلدستمفاهیم به 
شود، بدرده ات پدیده موردنظر میمطالب و جزعی  یهشامل کل  هکد

  ارائه   قبل  هاز مرحلاقعی  شدده است، توصیفی و  تالشو درنهایت،  
مرحلد .شود یافته   هدر  اعتبدار  سدنجش  بدرای  دو  پایدانی،  از  ها 

منظور اطمینان یری و باورپذیری استفاده شد. به پذمعیدار اطمینان
بد و  استخراج  کلی  مفاهیم  مطالب،  درستی  کنندگان شرکت   هاز 

 .ها اطمینان حاصل شودبودن یافته  قارسال گردید شد تا از موث
بنابرفرصت    90  یال  60حدود  مصاحبه    زمانمدت دقیقه 

جدولبود.    متغیر  کنندگانشرکت  متمایل مصاحبه    در  زیر 
 هاآنمصاحبه همراه با مشخصات  در این کنندهشرکت وندگان شن

 شده است.  آورده
مورد    آمدهدستبهی  هایافته کوالیزی  مدل  از  استفاده  با 

گرفتند  وتحلیلتجزیه  برای  قرار  کیفی  تحقیقات  در  دست.    به 
ی پژوهش بیانگر حقیقت  هایافته میزانی که    هادادهآوردن روایی  

آوردن    به دست . لذا محقق برای  گرددمی و واقعیت باشد اطالق  
  و به، مفاهیم کلی را استخراج  آن در    وقتمیزان صحت اطالعات  

در مصاحبه و اساتید راهنما و مشاور رسانده   کنندگانشرکت  رؤیت
 قرار گرفت.  تائیدمورد  هاآن وازسوی 

ا چه اندازه به میزان روایی  آوردن پایایی که ت  به دستبرای  
چند نفر از دبیران    مجدد بارا    هاگر مصاحبهپژوهش  .هستنزدیک  

 تائید نیز مثل دفعه قبل مورد    و نتیجهانجام داده    نظرانصاحبو  
خود را در مصاحبه   هایاندیشه  هاآن مصاحبه شنوندگان شد یعنی  

 قراردادند. موردتانیدقبلی 
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 سواالت تحقیق 
گیری ادراکددات دبیددران از نحددوه شددکل تجددارب زیسددته و

درسددی  هایبرنامددهاز طریددق  آمددوزاندانشهویددت دینددی در 
 چگونه است؟

از   آموزاندانش چه راهکارهایی در جهت تقویت هویت دینی  
 توان ارائه داد؟ طریق برنامه درسی می 

 ی پژوهش یافته ها
با دبیران    شدهانجام ی  ها مصاحبهمجموع    سازیپیادهپس از  

مهم   سخنان  جداسازی  و  اول   هایی مایهدرون  هاآنمتوسطه 
این   که  شد  قرار  موضوعی    بندیدستهدر    هامایهدرون استخراج 

اصلی استخراج گردید که نتایج در جدول   هایمایهو درون  گرفتند
 آورده شده است. زیر 

 ن مشخصات مصاحبه شنوندگا .1جدول 

 دروس مورد تدریس  سابقه کار جنسیت تحصیالت کد 

 معارف  سال 15 زن لیسانس 1

 علوم تربیتی  14 مرد لیسانس فوق 2

 و تربیت فلسفه تعلیم  15 مرد دکتری تخصصی  3

 درسی  ریزیبرنامه 18 مرد دکتری تخصصی  4

 درسی  ریزیبرنامه 16 زن دکتری تخصصی  5

 درسی  ریزیبرنامه 15 زن لیسانس فوق 6

 عربی –دینی  سال 17 مرد لیسانس فوق 7

 علوم اجتماعی  سال 19 مرد لیسانس فوق 8

 دین وزندگی سال 16 زن لیسانس 9

 دین وزندگی سال 26 زن لیسانس فوق 10

 و حدیثعلوم قران  16 مرد دکتری تخصصی  11

 علوم تربیتی  13 مرد لیسانس فوق 12

 مشاوره 21 زن لیسانس فوق 13

 قرانی  و معارفعلوم  19 مرد دکتری تخصصی  14

 کدبندی اولیه متن مصاحبات معلمان. 2 جدول

 مفهوم متن مصاحبه  ردیف 

 عملی  تأثیرگذاری اهل عمل باشن خودشانمعلمان باید  1

 شرکت معلمان در نماز جماعت   در نماز جماعت شرکت کنن آموزاندانشهمراه  2

 شناخت دین و اخالق دینی داشته باشه  به شناسهمعلم خودش باید دین رو  3

 خدا  بانامشروع کالس  به کنه و یاد خدا درس رو شروع  باناموقتی وارد کالس میشه  4

 شرکت در مراسم خارج از مدرسه  که خارج از مدرسه برگزار میشه شرکت کنه   مراسمانیدر  5

 حضور در اماکن مذهبی  باشه  حضورداشتهدر اماکن مذهبی  6

های دینی معلم دینی باشن بلکه همه سعی کنن در برنامه نیستقرار  حتماًمعلمان  7
 مدرسه شرکت کنن 

 های دینی مدارس شرکت در برنامه

 بر اخالق خوب  تأکید قرارگرفته  تأکیداخالق خوب در دین ما بسیار مورد  8

 های شخصیتی به معلم بر مبنای ویژگی آموزاندانشعالقه  اونا رو دوست داشته باشن   آموزاندانشطوری باشه که  شخصیتشان  9

 پوشش معلم  تأثیر زیادی داشته باشه  تأثیرخودش میتونه  نوبهبهنحوه پوشش معلم هم  10

 اهمیت نحوه گفتار معلم  خیلی مهم هست که به چه صورتی باشه  آموزدانشگفتار معلم با  11

مقبولیت به دست بیاره به همون اندازه میتونه   آموزاندانشاگر معلم بتونه در بین  12
 باشه  تأثیرگذار

 شاخص مقبولیت 

 اهمیت آراستگی  بهداشت فردی و آراستگی معلم هم به نظرم خیلی مهمه  13

 آموز دانشرابطه دوستی بین معلم و  تاثیرگذارتره   مراتببهمثل دوست رفتار میکنه  آموزاندانشمعلمی که با  14

رو بیدار میکنه و بهشون   آموزدانش  نقشمعلمی که طوری رفتار میکنه که عزت  15
 آموز دانشها عاملی میشه برای جلب اعتماد ... همین دهدمی اظهارنظراجازه  

 رفتار تعاملی 

 از روابط با جنس مخالف  سؤال میشه  سؤالدر دوره متوسطه بیشتر درباره روابط دختر و پسر  16

 دغدغه ذهنی  هست که دنبال پاسخش هستن  آموزاندانشدر ذهن  سؤاالتی 17

 عدم شرکت در نماز جماعت  اغلب توی نماز جماعت شرکت نمیکنن  18

هستن اما دچار    داردینکه اونها   فهمیمی زنیمیوقتی باهاشون راحت حرف  19
 سردرگمی شدن 

 سردرگمی 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

2 
] 

                             5 / 10

https://edcbmj.ir/article-1-2557-en.html


 آموزان در دانش ینید تیهو یریگاز نحوه شکل  رانیو ادراکات دب ستهیتجارب ز یواکاو

Edu Stra Med Sci                                      2022, Vol. 15, No.2 146 

 های مدارس عدم شرکت در برنامه های مختلفی در مدارس برگزار میشه که با استقبال مواجه نمیشه برنامه 20

 عدم هماهنگی درونی و بیرونی  گریز هستنسه دیناعمالی انجام میدن که به نظر میر  معموالً 21

این مقوله باید مدنظر معلمان باشه که موفقیت را تنها از راه مسائل دینی و  22
 به ایمان به خدا و اعتقادات دینی بدانند  آور دنروی باوری و دین

 ایمان به خدا تنها راه موفقیت 

های متفاوت اون باید بیایم اون امکانات موجود اون منطقه رو و اون شخصیت 23
های فکری و فرهنگی اون منطقه رو شناسایی کنیم و منطقه رو و همچنین دغدغه

برنامه مطلوب برای   به کندمیاون افراد و بوم و محلی که دارن زندگی  بر اساس
 ریزی بشه. گیری هویت دینی طرحشکل

 تنظیم برنامه مطلوب با توجه به شرایط موجود

های سنی اعم از شناختی، عاطفی و این محتوای یادگیری باید متناسب با ویژگی 24
 کنه، تنظیم بشهای رو طلب میمهارتی و ... و بافتی که مضامین تربیتی ویژه

 گیری متناسب با معیارها تنظیم محتوای یاد

  مدرسه داشته طورهمینها و به نظر من ما باید یک فضای باز درسی رو در کالس 25
به  رو انتخاب   به گیرهبتونه اون چیزایی رو که دوست داره یاد  آموزدانشباشیم که 

 و ...  کنه

 فضای کالسی باز

 . شودمیپرداخته در جدول فوق    ذکرشدهدر ادامه به فراوانی هر یک از مفاهیم  

 از مصاحبه ها   شدهاستخراجفراوانی مفاهیم اولیه . 3جدول 

 فراوانی مشاهده شده  مفهوم  ردیف 

 1.2.3.4.6.7.9.10کدهای عملی  تأثیرگذاری 1

 . 1.3.4.6.7.10کدهای شرکت معلمان در نماز جماعت   2

 . 1.3.5.10کدهای  شناخت دین 3

 . 1.6.9کدهای  خدا  بانامشروع کالس  4

 1.3.6.10کدهای شرکت در مراسم خارج از مدرسه  5

 کدهای   2.5.7.9 حضور در اماکن مذهبی  6

 کدهای   2.4.7.8 های دینی مدارس شرکت در برنامه 7

 1.2.4.5.9کدهای  بر اخالق خوب  تأکید 8

 2.3.5.8.9کدهای  های شخصیتی به معلم بر مبنای ویژگی آموزاندانشعالقه  9

 2.3.5.9.7.10کدهای پوشش معلم  تأثیر 10

 1.23.5.8.9کدهای  اهمیت نحوه گفتار معلم  11

 1.7.9کدهای  شاخص مقبولیت  12

 . 3.5.9.10کدهای اهمیت آراستگی  13

 کدهای1.2.3.5.68.9.10 آموز دانشرابطه دوستی بین معلم و  14

 . 1.2.3.5.6.9.10کدهای رفتار تعاملی  15

 1.6.8کدهای از روابط با جنس مخالف  سؤال 16

 1.4.7.8.9کدهای دغدغه ذهنی  17

 1.3.4.8.9کدهای عدم شرکت در نماز جماعت  18

 کدهای1.3.6.4.10 سردرگمی  19

 . کدهای1.3.5.9.10 های مدارس عدم شرکت در برنامه 20

 2.5.7.10کدهای عدم هماهنگی درونی و بیرونی  21

 2.5.7.10کدهای ایمان به خدا تنها راه موفقیت  22

 1.5.7.8کدهای تنظیم برنامه مطلوب با توجه به شرایط موجود 23

 1.5.10کدهای معیارها تنظیم محتوای یادگیری متناسب با  24

 1.2.6.7.9.10کدهای فضای کالسی باز 25

.شودمی اولیه در جدول زیر ارائه بندی مفاهیم  از دسته  شدهاستخراجدر پایان، مقوالت نهایی  
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 مقوالت استخراجی از مفاهیم اولیه  .4جدول 

 مقوله مفاهیم  ردیف 

خدا، شرکت در مراسم خارج از مدرسه،   بانامعملی، شرکت معلمان در نماز جماعت، شناخت دین، شروع کالس  تأثیرگذاری 1
 های دینی مدارسحضور در اماکن مذهبی، شرکت در برنامه

 فرهنگ عملی 

پوشش معلم، اهمیت نحوه گفتار   تأثیرهای شخصیتی، به معلم بر مبنای ویژگی آموزاندانشبر اخالق خوب، عالقه  تأکید 2
 ، رفتار تعاملیآموزدانشمعلم، شاخص مقبولیت، اهمیت آراستگی، رابطه دوستی بین معلم و 

 منش اسوه دینی 

های مدارس،  نامهاز روابط با جنس مخالف، دغدغه ذهنی، عدم شرکت در نماز جماعت، سردرگمی، عدم شرکت در بر سؤال 3
 عدم هماهنگی درونی و بیرونی 

 تجارب عملی معلمان

ایمان به خدا تنها راه موفقیت، تنظیم برنامه مطلوب با توجه به شرایط موجود، تنظیم محتوای یادگیری متناسب با معیارها،   4
 فضای کالسی باز

 هنجارهای بالقوه

احبه ها در قالب جداول، اکنون به شرح و  بعد از ارائه متن مص
مقوالت   از  یک  هر  متن   شدهاستخراجتفصیل  به  استناد  با 

 .شودمیمصاحبات پرداخته 
 فرهنگ عملی

  تأثیر شونده، رفتار عملی معلم  های معلمان مصاحبهطبق گفته 
که   صورتبه دارد.    آموزاندانشگیری هویت  بسیار زیادی بر شکل 

اگر معلمان رفتارهای دینی را انجام دهند    در حیطه هویت دینی،
این   توانست  خواهند  دهند  قرار  خود  سرلوحه  را  دینی  اخالق  و 

نیز نهادینه کنند. این امر با عنایت به    آموزاندانش رفتارها را در  
رفتار    آموزاندانشاینکه معلمان جزو دیگران مهمی هستند که  

 خواهد بود.  درک قابلکنند را الگوبرداری می  هاآن
 منش اسوه دینی 

شوندگان مقوله فرهنگ عملی که به  های مصاحبهطبق گفته 
باورها و اعمال دینی و مقوله منش اسوه دینی که به شخصیت و  

می  معلمان  صحبتاخالق  در  مصاحبهپردازد،  شوندگان  های 
است    تنیدهدرهم عملی   کهطوریبه شده  انجام  ضمن  معلمان 

د و در این صورت عبادات دینی باید آراسته به اخالق دینی نیز باشن
بیشترین   بود  خواهد  بر    تأثیرقادر  بگذارند. طبق    آموزاندانش را 

بر منش و شخصیت معلمان   تأکیدشوندگان  مصاحبه  مؤکدعبارات  
دینی   هویت  بر  اثرگذاری  است    آموزاندانش در  بیشتر  بسیار 

اگر    صورتبه  با    هاآنکه  را  خوبی  و  درست  تعامالت  بتوانند 
در  برقرا  آموزاندانش  بسزایی  سهم  که  بود  خواهند  قادر  کنند  ر 
  ای تااندازهایفا کنند. این مهم    طورکلیبه  هاآنگیری هویت  شکل 

درسی   نمرات  رشد  بر  که  دارد  کلیدی  تصمیمات نقشی   و 
 تأثیربی و ... نیز    رشته تحصیلیبرای آینده تحصیلی و    آموزاندانش 

 نخواهد بود. 
 تجارب عملی از هویت دینی متعلمان

دینی ا هویت  از  معلمان  زیسته  تجارب  به  مقوله  ین 
پردازد. معلمان در فضای مدرسه در تعامل مستقیم می   آموزاندانش 

گفته  آموزاندانش با   طبق  دارند.  مصاحبهقرار  شوندگان،  های 
در    آموزاندانش  شرکت  از  متوسطه  سرباز    مراسمت دوره  دینی 

ذهنی  می تناقضات  گفت  بتوان  شاید  و    موزانآدانش زنند. 
وجود درد یکی از    آموزاندانشهای بنیادینی که در ذهن  پرسش

دین پدیده  ظاهری  عوامل  طبق    آموزاندانش گریزی  باشد. 

از  گفته  بعضی  باید  )  سؤاالت  آموزاندانشهای  ابتدا  دینی  معلم 
چی    باشیم؟ و یا  باید دین داشته   اصالً توضیح بده که ما چرا    رواین

به خ تناقضاتی که در شده که پیامبران  دا اعتقاد پیدا کردن؟( و 
هایی که در مدرسه  وجود دارد در قالب فعالیت  آموزاندانش ذهن  

 . نیستگویی گیرد قابل پاسخدر این جهت انجام می 
 هنجارهای بالقوه 

عرصه  هر  در  که  هستند  نبایدهایی  و  بایدها  از  هنجارها  ای 
حیات اجتماعی وجود دارند. هنجارهای بالقوه در مورد هویت دینی  

نبایدهایی   آموزاندانش  و  بایدها  شامل  درسی  برنامه  قالب  در 
نرسیده  شودمی فعلیت  به  هنوز  معلمان که  از  بسیاری  اند. 

شکل مصاحبه برای  دینشونده  هویت  در   آموزاندانش ی  گیری 
چارچوب مدرسه از هنجارهایی سخن گفتند که در صورت فعلیت 

 .کندمیگیری هویت دینی را تسریع روند شکل 
شوندگان هماهنگی و ارتباط درونی و  های مصاحبهطبق گفته 

  ساز، همچون محیط خانواده، مدرسه، محلهبیرونی عناصر هویت 
باز    طورهمینو   با  و سنخیت مح  آموزشیفضای  یادگیری  توای 

هایی و ... بایدها و نباید  آموزاندانش شرایط شخصی و اجتماعی  
توجه شود    هاآن به    آموزشهستند که از منظر معلمان اگر در امر 

دینی  می هویت  در  داشته  تأثیرگذاری  آموزاندانشتواند   مثبتی 
 باشد. 

اول پژوهش عبارت است از: تجارب زیسته و ادراکات   سؤال
از طریق    آموزاندانش گیری هویت دینی در  از نحوه شکل دبیران  
 درسی چگونه است؟  هایبرنامه 

از معلمان، نحوه رفتار و کنش   گرفتهانجامطبق مصاحبه های  
مدرسه    آموزاندانش  در  متوسطه  که    ایگونه به دوره   غالباًاست 
رسند اما بر طبق تجارب معلمان، این واکنش گریز به نظر می دین

 ها آناست که در ذهن  سؤاالتیبه دلیل تناقضات و  وزانآمدانش 
پاسخ صحیح   هاآن و    گرفتهشکل  دریافت  برای  راهی  دنبال  به 

دوره متوسطه در دوره نوجوانی و    آموزاندانش   ازآنجاکههستند.  
می سر  به  مرحله  بلوغ  مرحله،  این  و  هویت    ریزیپیبرند 

می  آموزاندانش  شمار  تعارضات  به  حدی  تا  مورد آید  در  درونی 
دامن دین  چون  طبق    آموزاندانش گیر  مسائلی  بود.  خواهد 

استقبال  گفته  میزان  معلمان  برنامه   آموزاندانش های  و از  ها 
است  مراسمات پایین  معنی ؛  دینی  به  کم  استقبال  این  اما 
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قبال   آموزاندانشگریزی  دین در  واکنش  نوعی  بلکه  نیست 
ها، این یافته   بر اساس .  هستهای بنیادین در خصوص دین  پرسش

برنامه درسی رسمی و پنهان مدارس نتوانسته است پاسخ مناسبی  
 باشد.  آموزاندانش به این تناقضات ذهنی 

آخر پژوهش حاضر عبارت است از: چه راهکارهایی در    سؤال
دینی   هویت  تقویت  درسی    آموزاندانشجهت  برنامه  طریق  از 

 توان ارائه داد؟می
بالقوه،  می هنجارهای  مقوله  از  را  پرسش  این  پاسخ  توان 

مقوله   قالب  استنباط کرد. در  و منش اسوه دینی  فرهنگ عملی 
هنجارهای بالقوه بسیاری از معلمان از بایدهایی سخن گفتند که  

گامی   توانست  خواهد  شدن  اجرایی  صورت  جهت    مؤثردر  در 
 برنامه   هایضعفو جبران    آموزاندانش گیری هویت دینی  شکل 

درسی در این زمینه باشد. بر اساس این مقوله هماهنگی و ارتباط  
ساز همچون محیط خانواده، مدرسه،  درونی و بیرونی عناصر هویت 

و سنخیت محتوای یادگیری   آموزشیفضای باز    طورهمینو    محله
هایی و ... بایدها و نباید  نآموزادانش با شرایط شخصی و اجتماعی  

توجه شود    هاآن به    آموزشهستند که از منظر معلمان اگر در امر 
دینی  می هویت  در  داشته  تأثیرگذاری  آموزاندانشتواند   مثبتی 

 باشد. 
مطلوبی    یبه گونه   آموزدانش یابی زمانی برای  جریان هویت 

از    عنوان مجری عمل تعلیم و تربیتکه معلم به   شودمی محقق  
باشد،   برخوردار  مستحکم  و  سالم  هویت  معنایک  این  که    به 

گیری ی شکلگیری مطلوب جریان هویتی آموزگار مقدمهشکل 
جریان هویتی فراگیر است. وقتی از هویت مربوط به شغل معلمی 

می خودبه سخن  تربیت گوییم،  ساختار  بحث  عنوان  بهمعلم  خود 
  آنمعلمان در ارتباط با  ای برایای که هویت شغلی و حرفه زمینه

. طبق مقوله فرهنگ عملی و منش  شودمی گیرد، مطرح  شکل می 
برای   اعمال    آموزاندانش ی بر  تأثیرگذاراسوه دینی معلمان  باید 

عملی انجام دهند چون صرف اکتفا کردن به   صورتبهدینی را  
زیادی  نفوذ  از  و  کرد  نخواهد  کفایت  دینی  مسائل  بیان کالمی 

نخ همچنینبرخوردار  بود  اخالق   واهد  و  باید   شخصیت  معلمان 
تعامل برقرار کرده و در    آموزاندانش باشد که بتوانند با    ایگونه به 

 نهادینه کنند.  هاآن طی این تعامل عناصر و هویت دینی را در 

 بحث 
یافته مقایسه  به  ابتدا  قسمت  این  با در  پژوهش حاضر  های 

تحقیقات پیشین که تا حدی به  شده در مرور  های مطرحپژوهش
شده است. باید گفت  موضوع این پژوهش نزدیک هستند؛ پرداخته

پیمایشی   کمی  روش  با  شده  مرور  تحقیقات  از  بعضی  که 
اند اما هیچ تحقیقی به روش پدیدارشناسی هویت دینی  گرفتهانجام

موردبررسی    طور خاصطور عام و مدرسه به را در نظام آموزشی به 
 داده است. و مداقه ن

و محمد جمالی [19]توان به پژوهش اخالقی  در این میان می

پژوهش    [20]آبادی و همکاران  فیروز با  تا حدی  کرد که  اشاره 
دهد که بین ها نشان میجهت هست. نتایج این پژوهشحاضر هم

دانش  دینی  رابطه  هویت  هیچ  معلمان  دینی  هویت  و  آموزان 
بین همچنین  ندارد.  وجود  دانش   معناداری  دینی  آموزان هویت 

دار وجود دارد. در خصوص شان رابطه معنیبافرهنگ دینی خانواده
یافته اول، باید گفت که پژوهش حاضر خالف این مورد را نشان  

شونده، اعالم کردند که برای  معلمان مصاحبه  دهد. بسیاری ازمی
دانش شکل  دینی  هویت  معلمان  گیری  که  است  الزم  آموزان 

ملی دستورات دینی را انجام بدهند و الزمه این امر آن  صورت عبه 
باشند.   برخوردار  باالیی  دینی  هویت  از  معلمان  خود  که  است 

دانش  از  بعضی  به  همچنین  معرفتی  منابع  خصوص  در  آموزان 
اند که یکی از عناصر مرکزی و مهم در مدرسه  کردهمدرسه اشاره

پژوهش دوم  یافته  خصوص  در  هستند.  معلمان  اخالقی    همان 
همکاران  [21] و  فیروزآبادی  با    [22]و  یافته  این  گفت  باید 

جهت هست. فرهنگ دینی های تحقیق حاضر همسو و همیافته
دانش  دینی  هویت  بر  که  خانواده  طوری  هست  تأثیرگذار  آموز 

های دینی را در درون خانواده خود  آموزان آموزهبسیاری از دانش 
گیری هویت دینی  هم برای شکل   اند و بعضی از معلمانیاد گرفته

با خانواده دانشدانش  نهاد  این  به همکاری  اشاره  آموزان  آموزان 
کردند که این مهم تا حدی با یافته پژوهش مذکور همخوانی دارد. 
و   فیروزآبادی  و  اخالقی  پژوهش  که  کرد  تأکید  باید  هرچند 

انجام   [23]همکاران   کمی  روش  به  به  حاضر  پژوهش  و  گرفته 
 یفی پدیدارشناسی است. روش ک

مهنا   تحقیق محمدتقی  می  [24]نتایج  ازنظر  نشان  که  دهد 
موردمطالعه، کتاب منطقه  آموزگاران  و  دوره  مدیران  درسی  های 

دانش  است  توانسته  باالیی  نسبتاً  حد  در  با ابتدایی  را  آموزان 
افراد،  مؤلفه این  نظرات  اساس  بر  کند.  آشنا  دینی  هویت  های 

آموزان، برگزاری نماز  های اسالمی به دانش ارتآموزش آداب و مه 
های جماعت و اجرای برنامه آغازین در مدرسه و برگزاری کالس

دینی   هویت  تقویت  در  بسزایی  تأثیر  اولیا  برای  خانواده  آموزش 
های پژوهش ها در حالی است که یافته آموزان دارد. این یافتهدانش 

های دارد. بر اساس یافتهها همخوانی  حاضر با بخشی از این یافته
گفته به  استناد  با  و  حاضر  مصاحبهپژوهش  شوندگان  های 

آموز، برنامه درسی رسمی و معلمان در مدرسه هیچ نقشی و  دانش 
کم بسیار  شکل نقش  و  ارتقا  در  دینی رنگی  هویت  گیری 

باید در مدرسه  های گفتهاما آموزش؛  آموزان دارنددانش  شده که 
گیری هویت شده که نقش بسیاری در شکلصورت گیرد و اشاره

شونده تحقیق  آموزان دارند، مورداشاره معلمان مصاحبهدینی دانش
حاضر با این پژوهش    جهت پژوهشحاضر نیز بوده است و لذا ازاین 

 همسو هست. 
گیری  دهد که جهتنشان می  [25]نتایج تحقیق امید قادر زاده  

تشکل  در  عضویت  معلمان،  ملی  و  آموزی، دانش  هایدینی 
فعالیت در  فوقمشارکت  مدرسه،  های  اولیای  با  تعامل  برنامه، 
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را در   تعاملی سنوات تحصیل رشد هویت دینی و ملی  یادگیری 
این میان متغیر جهتبینی می جهت مثبت پیش گیری کند و در 

بینی معنادار و مثبت دینی و ملی معلمان از بیشترین قدرت پیش
ار است. این نتایج با نتایج تحقیق حاضر  هویت دینی و ملی برخورد

 در بعضی مفاهیم همسو هست.
آموز بده یدابی زمدانی برای دانشطورکلی جریدان هویدتبده

عنوان مجری عمدل شدددود کده معلم بدهی مطلوبی محقق میگونده
تعلیم و تربیت از یک هویت سدالم و مسدتحکم برخوردار باشدد، به 

ی ویتی آموزگار مقدمهگیری مطلوب جریان هاین معنا که شددکل
گیری جریان هویتی فراگیر اسدت. وقتی از هویت مربوط به شدکل

معلم خود بحث ساختار تربیتگوییم، خودبهشغل معلمی سخن می
ای برای معلمدان در ای کده هویدت شدددغلی و حرفدهعنوان زمیندهبده

شدود. طبق مقوله فرهنگ گیرد، مطرح میارتباط با آن شدکل می
ا مدندش  و  بدر  عدمدلدی  تددأثدیدرگددذاری  بدرای  مدعدلدمددان  دیدندی  سدددوه 

صدددورت عملی انجدام دهندد آموزان بدایدد اعمدال دینی را بدهدانش
چون صدددرف اکتفدا کردن بده بیدان کالمی مسدددائدل دینی کفدایدت 
بود همچنین نخواهدد  برخوردار  زیدادی  نفوذ  از  و   نخواهدد کرد 

ای باشددد که بتوانند با گونهمعلمان باید به شددخصددیت و اخالق
آموزان تعدامدل برقرار کرده و در طی این تعدامدل عنداصدددر و دانش

 ها نهادینه کنند.هویت دینی را در آن
گیری هویت، بیان شدددد باید گفت فرآیند شدددکل  آنچهطبق  

اما با توجه به  نیسددتفقط محدود به مدرسدده و محیط کالسددی  
را به خود   هاآنبیشترین زمان    آموزاندانشاینکه مدرسه در مورد 

در این مکدان بده آندان  آموزشدددیدهدد و محتوای  یاختصددداص م
و از طرف دیگر مدرسدده مکانی اسددت که گروه   شددودمیعرضدده  

و    تدأثیرگدذارگروه    ترینمهم  عنوانبده  سدددداالنهم آگداهی  بر 
بعد از گروه نخسددتین در محیط مدرسدده   آموزاندانشیابی هویت

یابی دینی توان گفت مدرسده مکانی مهم در هویتوجود دارد، می
اسددت. چهار رکن اسدداسددی که در فضددای مدرسدده   آموزاندانش

مواد ، معلم، آموزدانشپیوسدته با همدیگر در تعامل هسدتند شدامل 
 چهارعنصدرباشدند. در فرآیند تعامل این و برنامه درسدی می  درسدی

گیرد و منجر بده ای بده ندام تددریس شدددکدل میاسدددت کده پددیدده
خواهدد شدددد. براین اسددداس اگر در تعدامدل   آموزدانشیدادگیری  

 آموزاندانشبدا معلم، منش و کنش و واکنش معلم بدا    آموزدانش
بدا معلم خود  راحتیبدهبتوانندد   آموزاندانشبداشدددد کده  صدددورتبده

یدان بگدذارندد جریدان ارتبداط گرفتده و مسدددائدل خود را بدا او در م
خاص هویت دینی تسدریع بیشدتری   طوربهگیری هویت و  شدکل

خواهد یافت و مسدیر درسدت خود را پیدا خواهد کرد. همچنین در 
انتقال   آموزاندانشجریان همین تعامل اسدت که مواد درسدی به  

ای در جریدان تعدامالت اولیده منجر یدابدد پس هر نوع مسدددئلدهمی
در  کهطوریبهال مواد درسدی خواهد شدد.  مشدکل در انتق  نوعیبه

های مواد درسدی نیز صدورت برقرار بودن تعامالت صدحیح، کاسدتی
گیری  فرآیندد شدددکدل  طورکلیبهتا حدودی برطرف خواهد شدددد.  

و برنامه  باید در معلمدان، منابع درسدددی  آموزاندانشهویت دینی 
ها، پیگیری شددود. در صددورت هماهنگی بین این جنبه  درسددی

در مسدددیر  آموزاندانشان گفدت تدا حدد زیدادی هویدت دینی  تومی
 درست قرار خواهد گرفت.

 ها وپیشنهادات پژوهش محدودیت 
پژوهش حاضر به بیان تجربیات زیسته معلمان از هویت دینی  
به  نیاز  با معلمان  برای مصاحبه  است.  پرداخته  برنامه درسی  در 

در وقت اداری    و مراجعه مکرر به مدارس   هاآن گرفتن وقت قبلی از  
در این پژوهش  هایی همراه بود.  بود که انجام این امر با دشواری 

شده است.  های حاصل از مصاحبه با معلمان پرداختهفقط به یافته 
به  موضوع  این  دینی  ازآنجاکه  هویت  به  اختصاصی  صورت 

به  دانش  است  الزم  است  مربوط  آنان  زیسته  تجارب  و  آموزان 
ذهنیت   و  دیدگاه  از دانشمطالعه  آنان  زیسته  تجارب  و  آموزان 

شود. پرداخته  نیز  مدرسه  در  دینی  های  کالس   ازآنجاکه  هویت 
بوده   تأثیربی   کامالً  آموزاندانشیابی دینی  درس دینی بر هویت 

تجدیدنظر    آنو نحوه ارائه    شده ارائه است الزم است در محتوای  
اند  های درس دینی بتوکالس   کهطوریبه اساسی صورت بگیرد.  

ها برنامه   باشد.  آموزاندانش یابی  بر هویت   تأثیرگذار یکی از عناصر  
  تأثیر  آموزاندانش یابی  غیررسمی در مدارس بر هویت  مراسمتو  

اند. بر این اساس الزم است در خصوص  زیادی بر جای گذاشته 
ها هدفمندتر وارد عمل شد تا بتوان بیشتر استفاده را از  این برنامه

شکل   هاآن جهت  دینی  در  هویت    برد.   آموزاندانش گیری 
حساس  آموزاندانش  در  متوسطه  شکل مقطع  مرحله  گیری ترین 

زمینه را برای   هاآن یط  هویت هستند و الزم است با توجه به شرا
به   تناقضات ذهنی    سؤاالتپاسخگویی    مثالً آماده کرد.    هاآنو 

تا حدی   باز کالسی  برگزاری جلسات پرسش و پاسخ، یا فضای 
در خصوص مسائل    آموزاندانشهای درونی  تواند از دامنه تنش می

بکاهد. با   نحوه  دینی  معلمان  بین  و  کالس  درون  تعامالت 
ار مهم است. الزم است معلمان در تعامالت خود  بسی  آموزاندانش 

ای دوستانه بگذارند تا بهتر بتوانند  بنا را بر رابطه   آموزاندانش با  
به   را  دین  در خصوص  غیردرسی  و  درسی   آموزاندانش مطالب 

 انتقال دهند.

 گیری نتیجه
و  آموزان توجه جدی  گیری هویت دینی در دانششکل الزمه  

برنامه  طراحی  استعمیق  درسی  و  آموزشی  جا  های  از   .
آموزان در مرحله نوجوانی قرار دارند توجه ویژه در این دوره  دانش 

ها  از برجستگی بیشتری برخورداراست. در این دوره نوجوان ارزش 
گیرد عه فرامیمجام  را از والدین، محیط آموزشی، گروه همساالن

یابی آسان  ها با یکدیگر همخوان باشند هویت و چنانچه این ارزش 
هویت این صورت  غیر  در  دشوار  است  نوجوان کاری  برای  یابی 

 بوده و دچار بحران هویت خواهد شد. 
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کنندگان دگی دبیران و مشارکتبودن اظهارات و با رضایت و آما 
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