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بررسی اثربخشی برنامه های فرهنگی مساجد برتربیت دینی 

 نوجوانان شهر دزفول

 

 دکتر فرانک امیدیان

 محمدرضا سعیدیان

  

 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی دزفول ، دزفول ، ایران 

 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی 

 

omidian.3102@gmail.com 

 

بررسی اثربخشی برنامه های فرهنگی مساجد بر تربیت دینی نوجوانان در پژوهش حاضر با هدف :چكیده

 گروه با آزمون پس - آزمون پیش انجام شد. بدین منظور با استفاده از طرح شبه آزمایشی با شهر دزفول

دو  در و بصورت تصادفی شده انتخاب نفر 011 و نمونه گیری هدفمند کنترل از بین نوجوانان مسجدی

استارک،  اند. هر دو گروه با استفاده از  مقیاس دینداری)گالرک و شده کنترل گمارده و آزمایشی گروه

بومی شده است . وآزمون دانش تربیت دینی به عنوان   0231(که توسط دکتر سراج زاده در سال 0691

جلسه برنامه های فرهنگی را دریافت  01پیش آزمون مورد ارزیابی قرار گرفتند و گروه آزمایش به مدت 

 هر دو گروه از روش تحلیلکردند. سپس از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. برای مقایسه پس آزمون 

 ومیزان دینداری نوجوانانکوواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که برنامه های فرهنگی برتربیت دینی 

 موثر است. 

 ، فرهنگی، مسجدتربیت دینی ،میزان دینداری، نوجوانانواژگان: کلید  

 

 مقدمه 

،  پرورش و آموزش نظام بنیادی تغییر شورای مصوب ایران اسالمی جمهوری پرورش و آموزش نظام پرورشی اهداف در  

 از برخوردار و الهی آداب و احكام به عامل دین، مبانی به معتقد نسلی تربیت اسالمی، شكوهمند انقالب آرمانهای از یكی

اگر نوجوانان پایه های اعتقادی استوار و تربیت دینی درست نداشته باشند ، آسیب پذیر .  باشد می اخالقی فضایل و سجایا

مسجد یكی از مهمترین برنامه هایی . ترین قشر جامعه در مقابل امواج گناه و فساد اخالقی و اجتماعی به شمار می آیند 

تغذیه فكری ، روحی ، عاطفی و هدایت آنان در  مسجد در. است که در تربیت اسالمی نوجوانان نقش مهمی را ایفا می نماید 

به عقیده نویسندگان و محققان حوزه ( .  7، ص  0230محدثی ، ) موثر است بستر صراط مستقیم و براساس قرآن و عترت 
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، دوست یابی ، پر (  7، ص  0230محدثی ، ) نوجوانان از جمله پرورش حب اهل بیت دینی علوم اسالمی ، مسجد در تربیت 

، (  093، ص  0272نوبهار ، ) ، نظم آموزی (  97ص  0237عرشی نیاسر ، )پرورش روحیه جمع گرایی کردن اوقات فراغت ، 

، تقویت خالقیت و مسولیت (   0263، فیروزی و همكاران ، 0233 293ق ، ص  0113نوری ، )ایجاد آرامش روحی و روانی 

از صدر اسالم . بسیار تاثیر گذار است (  0263) خدامی و همكاران ، ،و تعهد سازمانی (  110، ص  0299تمیمی ، )پذیری 

اما در سالهای اخیر ، حضور ارتباطات رسانه . ترویج ، تقویت باورها و عقاید عمومی از مهمترین کارکردهای مسجد بوده است 

) ای و تحول در سطح تكنولوژی در سطح جامعه و تغییر در فرهنگ موجب کاهش حضور جوانان در مساجد بوده است 

رهیافت آسیب محور و نیازمحور از راهبردهایی است که برنامه ریزان می توانند در . (  37ص  0233فرجی و کاظمی ، 

حوزه تمرکز مقاله حاضر رویكرد نیاز محور . نقش مساجد در تربیت دینی نوجوانان و جوانان در پیش گیرندراستای توسعه 

این است که امروزه جامعه دچار تحول و دگرگونی شده است و این تحول و دگرگونی استدالل و منطق این رهیافت . است 

رکزی مهم در جامعه اسالمی باید نیازهای افراد نوجوانان و م مسجد بعنوان یک نهاد. باید در ساخت نهادی مسجد دیده شود 

رهیافت نیازمحور معتقد است که برای جذب و یا حضور . جوانان را بر اساس تغییر و تحوالت زمان فراهم و تامین نماید 

جوانان نیاز است که در نحوۀ ارائۀ برنامه در مسجد تحول ایجاد گردد به صورتی که مسجد به عنوان یک نهاد مورد اعتماد 

عالیتهای از مهمترین فنیازهای جوانان را در هنگام حضور بر طرف کند. برنامه های فرهنگی برای تامین جامعه بتواند 

، «نوردیهای ورزشی، کوهکالس»، «های شاد و سرگرمیبرنامه»عبارت است از: ، که مورد نظر این رهیافت است فرهنگی 

چنان که مشخص است، تماماً به نیازهایی است که ها آندر مورد فعالیت. و ...« ها فوق برنامهبرگزاری کالس»، «کتابخانه»

به آن نیاز دارند و یا جامعه متصور است که جوان به آن نیاز دارد. بر اساس این تلقی، مسجد، جوانان در جامعه فعلی ما، یا 

اما سوالی که مطرح می شود آیا اجرای . (  310 -311ص  0230) محمدی ،  محور برآورده شدن تمام نیازهای جامعه است

به منظور سنجش میزان دینداری از ثیر پذیر باشد ؟ برنامه های فرهنگی مساجد توانسته است بر میزان دینداری نوجوانان تا

لنسكی از نخستین کسانی بوده است که سنجه های . دیر باز نظریه پردازان سنجه ها و شاخصهای مختلفی را ارائه داده اند

جهت  را به منظور سنجش میزان دینداری ارائه داده است . "میزان درگیر بودن با گروه دینی  "و  "جهت گیری دینی "

گیری دینی به بعد عبودیت و میزان ارتباط فرد با خدا داللت دارد . درگیر بودن گروهی دیندار نیز از نظر مشارکتی و میزان 

حضور در فعالیتهای رسمی و جمعی دینی و از حیث معاشرتی یعنی داشتن پیوندهای دوستانه و عاطفی با هم کیشان مورد 

را  "عبادی  "و  "عقیدتی  "،  "آیینی  "،  "شناختی  "(  ابعاد چهارگانه ی 0690ا )بررسی قرار می گیرد . کار فوکویام

باور  "( برای شناخت میزان دینداری ، چهار مولفه اصلی 0671گالک و استارک )جهت سنجش دینداری مطرح می کنند . 

مطرح کرده اند . به همین دلیل مدعی  "ابعاد عمومی التزام دینی  "را تحت عنوان  "عمل  "و  "تجربه  "،  "عمل  "،  "

بعد باور به شاخصهای برگزیدگی و هستند که این مدل قابلیت به کارگیری و تعمیم به هر یک از ادیان جهانی را دارد . 

های مشترکی وجود دارد  آنها معتقدند که در همۀ ادیان، عرصهاخالق گرایی و عمل به مناسكی و عبادی قابل تقسیم است . 

بعد باور به   .  (0232دلبری، ) ابعاد اعتقادی، مناسكی، عاطفی و پیامدی: دینداری در آن متجلی میشود و عبارتند ازکه 

عمده ی پژوهشهای انجام شده در ایران  شاخصهای برگزیدگی و اخالق گرایی و عمل به مناسكی و عبادی قابل تقسیم است .

( و دیجانگ و 0671( ، کلیتون و گلبیدن )0699فاکنر و دیجانگ )است . بوده ( 0691)گالک و استارکنیز بر اساس مدل 

( در بعد پی آمدی دینداری در دوسطح فردی و اجتماعی 0671( به بسط مدل گالک و استارک ) 0673فاکتر و ارلند )

ارائه شد . این الگو مبتنی بر  0231شجاعی زند در ایران نیز مدل سنجش دینداری توسط .  (0231)شجاعی زند ،  پرداختند
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است . بر اساس این    "عملی  "و  "عاطفی   "،  "معرفتی  "وجوه دینی و  "تن "و  "روان  "،  "ذهن"ابعاد وجودی انسان 

مورد نظر اخالقیات   وایمانیات ، عبادیات  الگو برای سنجش معرفت دینی و حاالت عاطفی به ترتیب ابعاد دینی اعتقادات ، 

 .  و پی آمدی دینی بر اساس میزان عمل دیندار به تكالیف فرعی و جمعی شرعی سنجش می شودعملی بعد همچنین . است 

تاکنون تحقیق ما اصورت گرفته است . ی میزان سنجش دینداری جوانان در دانشگاهها  مطالعات مختلفی در راستااگرچه 

ر تربیت دینی نوجوانان صورت نگرفته است . و از طرفی با توجه به جامعی مبنی بر اثربخشی برنامه های فرهنگی مساجد ب

سند چشم انداز )تحول بنیادین( در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسالمی ایران با هدف بازنگری و باز اندیشی 

معارف انسان سازمكتب  و بازسازی بنیادهای اساسی جامعه درراستای تربیت انسان الهی و برپایی جامعه دینی مبتنی بر

اسالم، و لزوم تحول فرهنگی همه جانبه ضرورت می یابد که با توجه به حرکت شتابان و تحوالت سریع اجتماعی، چنین 

پژوهشگر را برآن داشت که جهت بررسی این اثربخشی، از این مساله لذا پژوهشی را در شرایط کنونی دنبال کرد . 

مساجدشهرستان دزفول که سالهای سال فعالیت های فرهنگی مذهبی درابعاد گوناگون به صورت فعال و جدی جریان دارد. 

موضوعی راتحت عنوان اثربخشی برنامه های فرهنگی مساجد بر تربیت دینی نوجوانان در شهرستان دزفول طرح و مورد 

 بررسی قراردهد. 

 

       ایران در پژوهش پیشینه

آهنكوب نژاد برخی از مطالعات انجام شده در ایران صرفا به سنجش میزان دینداری نوجوانان و جوانان پرداخته اند .     

توسط و نزدیک به زیاد ( طی تحقیقی نتیجه گرفت که میزان پایبندی دینی در میان جوانان شهر اهواز باالتر از م0233)

( در پژوهشی به تبیین 0232گنجی )است و دینداری آنان در ابعاد اعتقادی و عاطفی قوی تر از پیامدی و مناسكی است . 

وضعیت دینداری دانشجویان دانشگاه اصفهان پرداخته است. محقق بر اساس الگوی گالک و استارک دینداری به پنج بعد 

پیامدی و دانشی تقسیم کرده و شاخص های هر کدام از آنها را با آموزه های اسالمی تلفیق کرده اعتقادی، عاطفی، مناسكی، 

درصد بوده و ابعاد  72/91است. یافته های پژوهش محقق نشان داد که متوسط دینداری دانشجویان شاغل به تحصیل 

 زاده سراجاند.  ی در بین دانشجویان بودهاعتقادی، عاطفی، پیامدی، شناختی و مناسكی به ترتیب دارای بیشترین فراوان

 و دختر آموز دانش 260 روی بر که تحقیق این .پرداخته است تهرانی نوجوانان دینی رفتارهای و ها نگرش بررسی به (0273)

 طور به .پرداخته است نظر مورد جامعۀ در دینداری مناسكی و پیامدی عاطفی، اعتقادی، بعد چهار بررسی به شده انجام پسر

  .دارد قرار باالیی سطح در آموزان دانش بین در  داری دین کلی های گرایش که است آن بیانگر تحقیق های یافته خالصه

ثربخشی آموزه های دینی بر تربیت دینی نوجوانان و جوانان پرداخته اند . اپژوهشگران ایرانی در برخی از مطالعات به بررسی 

( طی پژوهشی نتیجه گرفت که آموزش آموزه های مذهبی به دانشجویان دختر ساکن خوابگاه موجب 0239حكیم زاده )

( نیز ضمن انجام پژوهشی آزمایشی دریافت 0239افزایش ابزار وجود و کاهش خودکشی در آنان می شود . رییس پور )

( در  0262حسین خانی و یكه فالح )وسطه موثر است . اثربخشی آموزش نگرشهای مذهبی بر سالمت روان دانش آموزان مت

دریافتند ؛ نمره دینداری  "اثربخشی حضور در مراسم دهه اول محرم بر سطح دینداری عزاداران  "مطالعه ای با عنوان 

( نیز ضمن تحقیقی با روش پیش  0262مومن نژاد )دانشجویان در پس آزمون به طور معناداری از پیش آزمون باالتر بود . 

پس آزمون با گروه کنترل و اجرای آزمون پیگیری نتیجه گرفت ؛ آموزش آموزه های مذهبی کتاب دین و زندگی بر  –آزمون 

ن ( با عنوا0236نتایج مطالعه تقوایی و معروفی )افزایش دینداری دانش آموزان پسر سوم متوسطه نیز موثر بوده است . 
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؛ بین سطح عملكردی مساجد در حوزه های اجتماعی ، فرهنگی و ارزیابی نقش مساجد بر همبستگی اجتماعی نشان داد 

 مذهبی با میزان همبستگی اجتماعی در میان ساکنین منطقه رابطه معناداری وجود دارد . 

  پژوهش های خارجی

جنسن و ی نیز بیشتر بر ارتباط دینداری پیامدهای مثبت رفتاری و ابعاد سالمت روان تاکید داشته اند . حوزه تحقیقات خارج

 آرگیلارشاره داشتند ارتكاب به جرم و مصرف الكل و مواد کاهش طی مطالعاتی به رابطۀ بین دینداری و  (0676 ) 0اریكسون

نظیر خشونت و دزدی، به طور منفی با شرکت در مراسم مذهبی اشكال جدیتر جرم و بزهكاری نشان داد همچنین 3( 3111)

( در طی پژوهشی نشان دادند بكارگیری و  3102)  0بیلویس و کلبانیوک     .و عضویت در گروههای مذهبی مرتبط است

( نشان 3101   )و همكاران 3زینلیزادهتاکید بر نمادهای مذهبی در مدارس بر کاهش احساسات منفی افراد منجر می شود . 

،  2ضمن تحقیقی ) سیپون و همكاران. وجود دارد  ارتباط مثبتی مكانیسمهای دفاعی نوجوانان دختر مذهب وبین دادند که 

رویكردهای مذهبی مقابله مذهبی مثبت به معنای اعتقاد به یاری خداوند در هنگام مصیبت و بین ( نتیجه گرفتند که 3101

( در طی مطالعه ای از نوع 3101و همكاران ) 1محدن سیل رابطه منفی وجود داشت . کاهش استرس در میان اسیب دیدگا

معادالت ساختاری دریافتند خودکارآمدی بین ارزشهای مثبت مذهبی مدیران در شرکتهای دانش بنیان با کارآفرینی از 

( نتیجه گرفتند که بین اعتقادات مذهبی 3101) 1فامهام و چنگ طریق خودکارآمدی رابطه مثبت غیر مسقیم وجود دارد . 

در و ویژگیهای شخصیتی همچون برونگرایی ، توافق پذیری و با وجدانی افراد در انگلستان رابطه مثبت معناداری وجود دارد . 

ات و تاثیر اعتقادات مذهبی به عنوان متغیر میانجی بین احساس( 3109)9جوشنلو مطالعه ای از نوع تحلیل مسیر توسط 

باورهای مذهبی  از برخورداری که عواطف منفی شهروندان کشورهای اروپایی  با رضایت از زندگی شناخته شد . به این معنا

 موجب کاهش اثرات احساسات و افكار منفی و نهایتا افزایش رضایت از زندگی می شود . 

 روش پژوهش

استفاده شده است. آزمودنی با گروه کنترلآزمون پس –آزمون تجربی و از طرح پیششبه  پژوهشدر این تحقیق از روش     

 دزفولشهر  رسول اکرمجلسه در مسجد  دهکه طی  فرهنگیهای بودند که در کالس دبیرستانی پسریآموزان ها دانش

ا، یک آزمون هآزمون گرفته شد و پس از انجام کالسآموزان پیشبرگزار گردید، شرکت کردند. قبل از مداخله تجربی از دانش

آزمون از لحاظ معنادار بودن آماری مورد بررسی قرار آزمون و پسهای پیشسپس تفاوت بین نمره. دیگر از آنها گرفته شد 

 گرفتند. 

 

 

                                                           

1 Bilewicz & klebaniuk  

2Zeinalizade tari 

3Sipon 

4 Mohd  

5 Fumham & cheng  

6 Joshanloo  
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 طرح تحقیق -0جدول

 پس آزمون

و "آزمون سنجش دانش دینی ")

( "پرسشنامه باورهای دینی و دینداری"  

 متغیر مستقل

 برنامه های فرهنگی

آموزش قران ، اصول ) 

 عقاید , اخالق و...(

 پیش آزمون

آزمون سنجش دانش ")

نی پرسشنامه باورهای دی"و "دینی 

(  "و دینداری  

 گروه

T3 X T0 E R 

T3 - T0 C R 

 

می باشند که در برنامه های فرهنگی مساجد   00-03جامعه ی آماری کلیه ی نوجوانان شهرستان دزفول مقطع سنی 

دزفول شرکت داسته اند و یا نداشته اند . نمونه ی آماری در این پژوهش شامل مساجدی است که برنامه های فرهنگی ) 

م )ص(، سیدالشهدا)ع(، نجفیه، مسجدعلویه و مسجد رسول رسول اکرمسجد همچون کالسهای قرآنی و عقیدتی ( در آنها 

برگزار شده است. بنابراین این مساجد به شیوه ی نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند . به این ترتیب گروه آزمایش اعظم)ص(

ی مساجد شامل نوجوانانی بوده است که در این کالسها شرکت داشته اند . همچنین نوجوانانی که در برنامه های فرهنگ

شرکت نداشته اند ، با توجه به لزوم اصل همگن بودن گروه گواه و با عنایت به متغیر سن و مقطع تحصیلی از مدارس 

به این انتخاب شدند . گلوله برفی متوسطه دوره ی اول یا دوم که در همان منطقه ی مساجد مورد نظر هستند ، به شیوه ی 

آزمایش بودند سوال می شد تا همكالسیهای خود را که در برنامه های مساجد صورت که از نوجوانانی که در گروههای 

شرکت نمی کنند معرفی کنند ؛ پس دانش آموزان معرفی شده خود نیز دانش آموزان دیگری را با همان شرایط معرفی می 

 011شدند. بر این اساس  نمودند . دو گروه از لحاظ سن، کالس، مقطع تحصیلی و موقعیت اجتماعی اقتصادی خانواده همتا

 نفر در گروه کنترل( قرار گرفتند. 11نفر در گروه آزمایش و  11نفر انتخاب گردیدند و در دو گروه )

 

 ابزار پژوهش

 پرسشنامه باورهای دینی و دینداری: 

برای  .برای سنجیدن نگرش ها و باورهای دینی و دینداری ساخته شده است (0691)ین پرسشنامه توسط گالک و استارکا 

استاندارد کردن در کشورهای مختلف اروپا، آمریكا، آفریقا و آسیا و بر روی پیروان ادیان مسیحیت، یهودیت و اسالم اجرا 

شنامه حاضر یک سنجه پنج بعدی پرس (.0231( و با دین اسالم هم انطباق یافته است )سراج زاده، 0277گردیده )طالبان، 

یا  اعتقادی بعد ه اعتقادی، عاطفی، پیامدی، مناسكی و فكری به سنجش دینداری می پردازد.ناست که شامل ابعاد پنجگا

یا اعمال  بعدمناسكیباورهای دینی عبارت است از باورهایی که انتظار می رود پیروان آن دین به آنها اعتقاد داشته باشند. 

 انتظار که است... های دینی خاص، روزه گرفتن و ل اعمال دینی مشخصی همچون عبادت، نماز، شرکت در آئیندینی، شام

یا عواطف دینی، ناظر بر عواطف، تصورات و احساسات مربوط به داشتن  تجربی بعد  .آورند بجا را آنها دین هر پیروان رود می

دین یا دانش دینی مشتمل بر  فكری بعد  رابطه با جوهری ربوبی همچون خدا یا واقعیتی غایی یا اقتداری متعالی است.

یا آثار دینی ناظر  پیامدی عدب اطالعات و دانسته های مبنایی در مورد معتقدات هر دین است که پیروان باید آنها را بدانند.

، نقل از سراج زاده، 0691به اثرات باورها، اعمال، تجارب و دانش دینی بر زندگی روزمره پیروان است)گالک و استارک، 
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 9)با  گویه(، پیامدی 9گویه(، عاطفی )با  7گویه می باشد که در چهار بُعد اعتقادی )با  39(. پرسشنامه حاضر دارای 0231

مقیاس اندازه گیری مورد استفاده در این  گویه( جهت سنجش میزان دینداری به کار می رود. 7مناسكی )با  گویه( و

را در بر می « کامالً موافق، موافق، بینابین، مخالف و کامالً مخالف»سنجش، لیكرت می باشد که هر گویه پنج درجه ارزشی 

ل جمع عددی ارزش هر یک از گویه ها در کل نمره آزمودنی را متغیر می باشد. حاص 1-1های هر گویه بین  گیرد و ارزش

درصد باال و  31در تعیین میزان دینداری سه طبقه فرض می شود که نمرات  نوسان دارد. 1-011نشان می دهد که بین 

ی باشند. درصد نمرات بین دو کرانه نشانگر دینداری متوسط م 11پائین، میزان دینداری قوی و ضعیف را نشان می دهد و 

مبین دینداری  73-011بیانگر دینداری متوسط و اندازه های  39-73بیانگر دینداری ضعیف، نمرات  1-39لذا نمرات 

 رواییاین پرسشنامه در مطالعات مختلف بر روی نمونه های متفاوت تعیین گردیده که حاکی از  رواییمیزان  .باشند می باال

ین پرسشنامه در ایران توسط مؤلفان مختلف اعتباریابی و بر دین اسالم منطبق شده اباالی آن در ابعاد مختلف می باشد. 

در (.  0232، گنجی ،  0239، به نقل از کاظمی و فرجی، 0232؛ دلبری، 0231؛ طالبان، 0277زاده،  است)برای مثال سراج

  بوده است. 32/1آخرین اجرای این آزمون بر روی دانشجویان آلفای کلی پرسشنامه 

بعُد  ،71/1، بعد عاطفی 30/1به دلیل استاندارد بودن دارای پایایی باالیی است. مقدار آلفا برای متغیرهای بُعد اعتقادی 

برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای  حاضر حالدر(. 0271)سراج زاده،  می باشد32/1و بعد مناسكی  73/1پیامدی 

ابعاد اعتقادی ، عاطفی ، پیامدی و . همچنین مقادیر پایایی  باشد یم 39/1برابر  مهکل پرسشناکرونباخ استفاده شد که برای 

تحقیق را  هتوان ادامبیشتر است پس می 7/1و چون از مقدار بودند .  31/1،  31/1،  31/1،  32/1مناسكی به ترتیب شامل 

 امعه با نتایح الزم مطلوب دانستبا نمونه بیشتری از ج

 تربیت دینی نوجوانان آزمون سنجش دانش 

این پرسشنامه به سؤاالت . محقق ساخته می باشد آزمون  سنجش دانش دینی نوجوانان وسیله جمع آوری اطالعات برای    

کمک مربیان مربوطه تهیه شده است وازنوع پرسشنامه بسته پاسخ می باشد .آزمون با توجه به محتوای برنامه های فرهنگی 

روایی آزمون با . بودسؤال   31 اجرا شده در مساجد و مصاحبه با مربیان این برنامه تهیه و تدوین شدند . آزمون شامل 

اساتید حوزه معارف اسالمی  قضاوت مربیان برنامه های فرهنگی  و و ری از نظرات کیفی و بهره گی استفاده از روایی محتوایی

ضریب  برای تعیین پایایی ابزار اندازه گیری پژوهش حاضر از ضریب آلفای کرانباخ استفاده شد.تایید گردید .  تربیتی علوم و

 بدست آمده است.  32/1 معادل کل آزمون  برای کرانباخ آلفای

 روش اجرا

پس از تعیین نمونه پژوهش و مشخص شدن گروه های کنترل و آزمایش، در مرحله پیش آزمون، آزمون دینداری بر      

روی هر دو گروه اجرا شد. سپس گروه آزمایش تحت آموزش قرار گرفت )گروه کنترل تحت آموزش قرار نگرفت(. آموزش در 

 فته دو جلسه برگزار شد( صورت گرفت.هفته و به صورت منظم هر ه 1جلسه )جلسات در طی  01طی 

 محتوای دوره های آموزشی برگزارشده ی مساجد شهر دزفول  درسطح سنی نوجوانان:  

جلسه اول و دوم قرآن: تأکید بر روان خوانی قرآن به همراه رعایت نكات تجویدی )در این مقطع نوجوان باید بتواند عالوه 

را بصورت ترتیل و بالحنی عربی و با رعایت دقیق مخارج حروف صفات و احكام برخواندن صحیح و روان کلمات آیات قرآن 

هریک ازحروف تالوت نماید(، آشنایی با سوره های قرآن)بصورت اجمالی(، آموزش دقیق ترجمه تحت اللفظی، پرداختن به 
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بر یک سری آموزه های تفسیرموضوعی برخی سوره هاوآیات )با تأکید بر تفسیر کامل سوره حجرات و لقمان که مشتمل 

 اخالقی واعتقادی است(.

(/تفاسیر موضوعی آیات عظام جوادی آملی سبحانی و مكارم شیرازی / سی دی 3و0منابع: آموزش تجوید)حلیه القرآن سطح 

 ترتیل استادخلیل الحصری)برای یادگیری روش صحیح قرائت(.

 ورهای پنج گانه )توحید، معاد، نبوت، عدل وامامت (.جلسه سوم و چهارم اصول عقاید: آشنایی بامسائل اعتقادی درمح

منابع: درسهایی از اصول دین )موسسه تحریریه درراه حق( اصول عقاید )توحید، معاد، نبوت، عدل و امامت( حجت االسالم 

 قرائتی.

وزه. )در پایان این دوره جلسه پنجم و ششم احكام : بیان احكام تقلید، مطهرّات، نجاسات، احكام تفصیلی وضو، تیمم، نماز و ر

 ،آموزش احكام مربوط به دوران بلوغ و جوانی نظیر غسل و طهارت، الزامی است(.

نكته در مورد نماز /  001منابع: کتابهای حجت االسالم قرائتی در خصوص نماز همانند آشنایی بانماز، پرتوی از اسرار نماز،

/رساله عملیه مراجع عظام تقلید/ آموزش احكام حجت االسالم فالح رساله آموزشی امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری 

 زاده 

جلسه هفتم و هشتم اخالق: پرداختن به فضایل و رذایل اخالقی )بایدها و نبایدها در حوزه اخالق (.آیین دوست یابی و تأثیر 

ی عینی در قالب داستانهای دوستان شایسته و ناشایست درشكل گیری شخصیت انسان بابهره گیری از نمونه و مثال ها

 آموزنده .

منابع: اینگونه معاشرت کنیم. ابراهیم سیدعلوی / چه دوستی انتخاب کنیم. غالمحسین رحیمی اصفهانی /آیین دوست یابی: 

 محسن کاظمی/ آیین دوست یابی ازدیدگاه معصومین : علی قابلی چقوش.

م)ص( واهل بیت عصمت و طهارت )ع( بطوریكه نوجوان در طی این جلسه نهم و دهم تاریخ: تاریخ بررسی زندگانی پیامبراکر

 دوره به شناختی عمومی درخصوص هریک ازاین بزرگواران دست یابد(.

 منابع :تاریخ اسالم : استادمهدی پیشوایی / سیره پیشوایان: استادمهدی پیشوایی 

مقدس، آشنایی با قوای سه گانه و برخی نهادهای انقالب اسالمی و بصیرت: آشنایی دقیق با تاریخ انقالب اسالمی ودفاع 

 انقالب، بصورت ساده درحد فهم نوجوان .

 

 منابع: انقالب اسالمی، زمینه ها و پیامدها : منوچهر محمدی.

 

 روش های تجزیه و تحلیل داده ها

روش های آماری مورد استفاده در پژوهش حاضر عالوه بر آماره های توصیفی )فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف      

معیار( استفاده از آماره های استنباطی همچون تحلیل مانكوا )کوواریانس چند متغیری( جهت تحلیل معناداری فرضیه های 

 پژوهش بود. 

منظور بررسی نرمال بودن داده ها و  فرض همسانی واریانس های دو گروه در پیش آزمون متغیرهای الزم به ذکر است به     

پژوهش از آزمون لون، و بررسی پیش فرض همگونی شیب خط رگرسیونی )تعامل بین متغیر پیش آزمون ومستقل( اجرا 

 شد.
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 های مربوط به فرضیه های پژوهشیافته 

 فرضیه اول پژوهش :

دینی ) نگرش ، باورهای مذهبی و دینداری ( نوجوانانی که تحت آموزش برنامه های فرهنگی در مساجد قرار سطح تربیت 

 .گرفته اند از نوجوانانی که آموزش ندیده اند ،  بیشتر است

) نگرش ، باورهای     (  روی نمرات سطح تربیت دینی ANCOVA: نتایج تحلیل کواریانس تک متغیره آنكوا ) 3جدول

 ی و دینداری ( در دو گروه کنترل و آزمایشمذهب

 

 مجموع

 مجذورات

درج

 ه

آزاد

 ی

 میانگین

 مجذورات
نآزمو  F  

 سطح

معنادار

 ی

Eta3 
توان 

 آزمون

همگونی شیب 

 رگرسیونی
997/7376  3 321/2626  **233/113 110/1  396/1  0 

719/301 اثر پیش آزمون  0 719/301  
**71/213 

 

110/1  131/1  0 

127/7113 بین گـروهی  0 127/7113  
**911/111 

 

110/1  393/1  0 

121/0031 خطا  67 912/00          

911/6191 کل  66           

 11/1معناداری حتی در سطح  *  10/1معناداری حتی در سطح  **

رسیده است به عبـارتی 1/ 393شان می دهد که با کنترل پیش آزمون در مرحله پس آزمون مجذور ات به  3نتایج جدول

درصد از تفاوتهای فردی در پس آزمون مربـوط بـه تـأثیر آمـوزش  39با برداشتن تأثیر پیش آزمون از نمرات پس آزمون 

یعنی سطح تربیت دینی نوجوانانی که تحت آمـوزش برنامـه هـای برنامه های فرهنگی در مساجد و تفاوت بین آنها است. 

. پـس فرضـیه اول پـژوهش تأییــد از نوجوانانی که آموزش ندیده انـد ،  بیشـتر اسـت فرهنگی در مساجد قرار گرفته اند

  شود.می

 فرضیه دوم پژوهش :

سطح تربیت دینی نوجوانان از منظر بعد اعتقادی و باورهای دینی که تحت آموزش برنامه های فرهنگی در مساجد بوده اند 

 .از نوجوانانی که آموزش ندیده اند ،  بیشتر است
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(  روی نمرات سطح تربیت دینی نوجوانان از منظر بعد  ANCOVA: نتایج تحلیل کواریانس تک متغیره آنكوا ) - 2جدول 

 اعتقادی و باورهای دینی در دو گروه کنترل و آزمایش

 

 مجموع

 مجذورات

 درجه

 آزادی

 میانگین

 مجذورات
نآزمو  F  

 سطح

 معناداری
Eta3 

توان 

 آزمون

همگونی شیب 

 رگرسیونی
379/111  3 123/331  **07/921 110/1  397/1  0 

912/2 اثر پیش آزمون  0 912/2  219/1  133/1  112/1  131/1  

716/116 بین گـروهی  0 716/116  **12/311 110/1  213/1  0 

127/0012 خطا  67 736/00          

261/0912 کل  66           

 11/1معناداری حتی در سطح  *  10/1معناداری حتی در سطح  **

رسیده است به عبارتی با  1/ 213نشان می دهد که با کنترل پیش آزمون در مرحله پس آزمون مجذور ات به  - 2جدول 

درصد از تفاوتهای فردی در پس آزمون مربوط به تأثیر آموزش برنامه  20برداشتن تأثیر پیش آزمون از نمرات پس آزمون 

یعنی سطح تربیت دینی نوجوانان از منظر بعد اعتقادی و باورهای دینی که های فرهنگی در مساجد و تفاوت بین آنها است. 

. پس فرضیه دوم های فرهنگی در مساجد بوده اند از نوجوانانی که آموزش ندیده اند،  بیشتر است تحت آموزش برنامه

  شود.پژوهش  تأییـد می

 فرضیه سوم پژوهش :

سطح تربیت دینی نوجوانان از منظر بعد عاطفی یا عواطف دینی که تحت آموزش برنامه های فرهنگی در مساجد بوده اند از 

 .ندیده اند ،  بیشتر استنوجوانانی که آموزش 

(  روی نمرات سطح تربیت دینی نوجوانان از منظر بعد  ANCOVAنتایج تحلیل کواریانس تک متغیره آنكوا )  -1جدول 

 عاطفی یا عواطف دینی در دو گروه کنترل و آزمایش

 

 مجموع

 مجذورات

 درجه

 آزادی

 میانگین

 مجذورات
  F نآزمو

 سطح

 معناداری
3Eta 

توان 

 آزمون

همگونی شیب 

 رگرسیونی
133/617 3 111/172 711/91** 110/1 173/1 0 

 0 233/1 110/1 **131/90 217/111 0 217/111 اثر پیش آزمون
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 0 113/1 110/1 **160/011 209/910 0 209/910 بین گـروهی

         117/9 67 312/920 خطا

           66 191/0919 کل

 11/1معناداری حتی در سطح  *  10/1معناداری حتی در سطح  **

 با عبارتی به است رسیده 1/ 113 به ات مجذور آزمون پس مرحله در آزمون پیش کنترل با که دهد می نشان -1 جدول

 برنامه آموزش تأثیر به مربوط آزمون پس در فردی تفاوتهای از درصد 10 آزمون پس نمرات از آزمون پیش تأثیر برداشتن

یعنی سطح تربیت دینی نوجوانان از منظر بعد عاطفی یا عواطف دینی که . است آنها بین تفاوت و مساجد در فرهنگی های

 سوم فرضیه پس. تحت آموزش برنامه های فرهنگی در مساجد بوده اند از نوجوانانی که آموزش ندیده اند،  بیشتر است

  .شودمی تأییـد پژوهش

 : فرضیه چهارم پژوهش

سطح تربیت دینی نوجوانان از منظر بعد پیامدی یا آثار دینی که تحت آموزش برنامه های فرهنگی در مساجد بوده اند از 

  .نوجوانانی که آموزش ندیده اند ،  بیشتر است

(  روی نمرات سطح تربیت دینی نوجوانان از منظر بعد  ANCOVAنتایج تحلیل کواریانس تک متغیره آنكوا )  -1جدول

 پیامدی یا آثار دینی در دو گروه کنترل و آزمایش

 

 مجموع

 مجذورات

 درجه

 آزادی

 میانگین

 مجذورات
  F نآزمو

 سطح

 معناداری
3Eta 

توان 

 آزمون

 0 917/1 110/1 633/63** 167/109 3 061/322 همگونی شیب رگرسیونی

 0 291/1 110/1 911/11** 733/311 0 733/311 اثر پیش آزمون

 0 116/1 110/1 100/011 ** 633/197 0 633/197 بین گـروهی

         990/1 67 163/113 خطا

           66 101/0393 کل

 11/1معناداری حتی در سطح  *  10/1معناداری حتی در سطح  **

که مربوط به بررسی فرضیه پژوهش و مقایسه بین گروه ها در پس آزمون می باشد نشان می دهد که با کنترل 1جدول 

رسیده است به عبارتی با برداشتن تأثیر پیش آزمون از نمرات پس  1/ 116پیش آزمون در مرحله پس آزمون مجذور ات به 

یر آموزش برنامه های فرهنگی در مساجد و تفاوت بین آنها درصد از تفاوتهای فردی در پس آزمون مربوط به تأث 10آزمون 
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یعنی سطح تربیت دینی نوجوانان از منظر بعد پیامدی یا آثار دینی که تحت آموزش برنامه های فرهنگی در مساجد است. 

  شود.. پس فرضیه چهارم پژوهش تأییـد میبوده اند از نوجوانانی که آموزش ندیده اند ،  بیشتر است

 پنجم پژوهش : فرضیه

سطح تربیت دینی نوجوانان از منظر بعد مناسكی یا اعمال دینی که تحت آموزش برنامه های فرهنگی در مساجد بوده اند از 

 .نوجوانانی که آموزش ندیده اند ،  بیشتر است

(  روی نمرات سطح تربیت دینی نوجوانان از منظر بعد  ANCOVAنتایج تحلیل کواریانس تک متغیره آنكوا )  - 9جدول

 مناسكی یا اعمال دینی در دو گروه کنترل و آزمایش

 

 مجموع

 مجذورات

 درجه

 آزادی

 میانگین

 مجذورات
  F نآزمو

 سطح

 معناداری
3Eta توان آزمون 

 0 111/1  110/1 **291/16 072/332 3 217/119 همگونی شیب رگرسیونی

 0 111/1 110/1 **311/31 117/336 0 117/336 اثر پیش آزمون

 0 277/1 110/1 **966/13 071/301 0 071/301 بین گـروهی

         131/2 67 212/217 خطا

           66 300 کل

 11/1معناداری حتی در سطح  *  10/1معناداری حتی در سطح  **

 کنترل با که دهد می نشان باشد می آزمون پس در ها گروه بین مقایسه و پژوهش فرضیه بررسی به مربوط که -9 جدول

 پس نمرات از آزمون پیش تأثیر برداشتن با عبارتی به است رسیده1/ 277 به ات مجذور آزمون پس مرحله در آزمون پیش

 آنها بین تفاوت و مساجد در فرهنگی های برنامه آموزش تأثیر به مربوط آزمون پس در فردی تفاوتهای از درصد 23 آزمون

یعنی سطح تربیت دینی نوجوانان از منظر بعد مناسكی یا اعمال دینی که تحت آموزش برنامه های فرهنگی در مساجد . است

 .شودمی تأییـد  پژوهش پنجم فرضیه پس. بوده اند از نوجوانانی که آموزش ندیده اند، بیشتر است

 فرضیه ششم پژوهش :

که تحت آموزش برنامه های فرهنگی در مساجد قرار گرفته اند از نوجوانانی که آموزش سطح آگاهی و دانش دینی نوجوانانی 

 .ندیده اند ،  بیشتر است
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(  روی نمرات سطح آگاهی و دانش دینی در دو گروه  ANCOVAنتایج تحلیل کواریانس تک متغیره آنكوا )  - 9جدول 

 کنترل و آزمایش

 

 مجموع

 مجذورات

 درجه

 آزادی

 میانگین

 مجذورات
  F نآزمو

 سطح

 معناداری
3Eta 

توان 

 آزمون

 0 677/1 110/1 **939/3177 112/9602 3 119/02339 همگونی شیب رگرسیونی

 0 670/1 110/1 **291/2063 316/02133 0 316/02133 اثر پیش آزمون

 0 131/1 110/1 **332/60 667/233 0 667/233 بین گـروهی

         063/1 67 310/117 خطا

           66 711/01013 کل

 11/1معناداری حتی در سطح  *  10/1معناداری حتی در سطح  **

 کنترل با که دهد می نشان باشد می آزمون پس در ها گروه بین مقایسه و پژوهش فرضیه بررسی به مربوط که -9 جدول

 پس نمرات از آزمون پیش تأثیر برداشتن با عبارتی به است رسیده 1/ 131 به ات مجذور آزمون پس مرحله در آزمون پیش

 و کارگیری به) مساجد در فرهنگی های برنامه آموزش تأثیر به مربوط آزمون پس در فردی تفاوتهای از درصد 16 آزمون

یعنی سطح آگاهی و دانش دینی نوجوانانی که تحت آموزش برنامه های فرهنگی . است آنها بین تفاوت و( مستقل متغیر تأثیر

  .شودمی تأییـد  پژوهش ششم فرضیه پس. مساجد قرار گرفته اند از نوجوانانی که آموزش ندیده اند،  بیشتر استدر 

 

 :نتیجه گیری

های  با کنترل پیش آزمون، بین نوجوانان گروهکه نشان داد  راهه یک کوواریانس تحلیل از با استفاده  پژوهشهای  فرضیه

بر اساس فرضیه اول پژوهش که میزان   و میزان دینداری تفاوت معنی داری وجود دارد. آزمایش و گواه از لحاظ تربیت دینی

دینداری را براساس ابعاد چهارگانه الگوی گلداک و استارک می سنجید ، نشان داده شد که نوجوانان شرکت کننده از نظر 

ی شرکت نداشته اند ، قوی تر می باشند . در اعتقادات ، عاطفی ، پیامدی و مناسكی از نوجوانانی که در برنامه های فرهنگ

فرضیه دوم نیز میانگین پاسخهای شرکت کنندگان از نظر اعتقادات به شیطان ، امر به معروف و نهی از منكر ، روز قیامت ، 

نایت به با عقرآن ، ظهور حضرت مهدی ، فرشتگان و وجود خداوند بیشتر از نوجوانانی بود که در برنامه ها شرکت نداشتند . 

احساسات دینی نوجوانان شرکت کننده در برنامه فرهنگی از حیث نترسیدن از مرگ ، نزدیكی به خداوند  فرضیه سوم نتایج 

، داشتن احساس معنوی نسبت به زندگی ، اهل بیت و ترس ازخدا و توبه بیشتر از گروه گواه بوده است . بر اساس فرضیه 

دینی نوجوانانی که برنامه های فرهنگی مساجد را گذارنده بودند از دیگر نوجوانان نیز  چهارم میانگین نمرات اعمال و تجارب

بیشتر بود . همچنین نوجوانانی که در دوره های فرهنگی حضور داشتند از نظر شرکت در فعالیتهای دینی و مذهبی همچون 

. با توجه به نتایج فرضیه ششم ، برنامه های  نماز جمعه و ماه رمضان و.....از میزان دینداری بیشتری برخوردارند بودند

http://www.joih.ir/
http://www.joih.ir/


 15-11، ص 1331،  اردیبهشت 3، جلد 11علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 

 

52 
 

تاثیر گذار بوده است . سطح دانش دینی فراگیران نیز اموزش قرآن ، عقاید ، احكام و....بر افزایش فرهنگی مساجد همچون 

و (  0233( ، عسكری و همكاران )0239پور ) ( ، رییس 0239حكیم زاده )این یافته ها با پژوهش های انجام شده توسط 

( همسو می باشند . نتایج حاکی از اثربخش بودن برنامه های  0262( و مومن نژاد ) 0263حسین خانی و یكه فالح )

فرهنگی بر تربیت دینی نوجوانان است . زیرا همانگونه که یافته های مربوط به هریک از مولفه های تربیت دینی نشان داد ، 

از ویژگیهای تربیت دینی برخوردار بودند . مولفه های تربیت دینی از دیدگاه  نوجوانان شرکت کننده در برنامه های فرهنگی

(، اجتماعی)سورۀ 3(؛  اخالقی )سورۀ جمعه، آیه 19؛ سورۀ حج، آیه 091و  313قرآن شامل رشد عقالنی )سورۀ بقره، آیه

؛  11(؛ سیاسی )سورۀ مائده، آیه 6، آیه ، سورۀ حشر01؛ سورۀ حجرات، آیه 63؛ سورۀ انبیاء، آیه  13؛ مؤمنون آیه 3مائده، آیه

( است ) امیدیان و 31( و  اقتصادی )سوره حدید ، آیه 026؛ سورۀ آل عمران، آیه 010؛ سورۀ نساء، آیه 3سورۀ منافقون، آیه 

 ( .  01، ص  0261دهقانی ، 

مساجد با صبغه دینی منطبق  چرا که برنامه های فرهنگیچندان دشوار نیست .  های پژوهش توجیه و پذیرش تایید فرضیه

با اهداف و نیازهای تربیت دینی نوجوانان به صورت گروهی از سوی هیات امنای مساجد طراحی شده است . در این راستا 

اساتید و فارغ التحصیالن مدیران مدارس ، حانیون ، مربیان پرورشی ، معلمان ، دبیران ، مانند رو افراد صاحبنظر و مجربی

حوریت کانون مساجد ، سازمان ارشاد اسالمی و سپاه پاسداران در طراحی و اجرای برنامه های فرهنگی مساجد با مدانشگاه 

آموزه های دینی و قرآنی در تبیین دیگری می توان اظهار داشت که روش و فضای آموزش مبتنی بر اصول نقش داشته اند . 

شیوه نشتن نوجوانان به صورت حلقه چرا که ثیر گذار بوده است . بر اثربخشی برنامه های فرهنگی نیز تاآموزش برزرگسال و 

ای روی فرش ، عالوه بر اینكه فضایی آرام ، ساده و دلنشین را فراهم می سازد بلكه موجب تعامل هر چه بیشتر فراگیران و 

ن مربیان در آموزش همچنیمربی است و بكارگیری روشهای تدریس مباحثه ای و روش پرسش و پاسخ را تسهیل می نماید . 

قران و قواعد تجوید از پروژکتور و نرم افزار های آموزشی نیز استفاده می نمودند . بنابراین با عنایت به نگرش سیستمی 

مطابق با اصول تربیت دینی و مذهبی همچون طراحی ملزومات زمینه ای ، دروندادی ، فرایندی سیستم تربیتی فراهم بودن 

، مربیان ، فضا ، امكانات ، تجهیزات و فضا و روشهای تدریس از عوامل اثربخشی برنامه های فرهنگی  اهداف ، کیفیت مدیریت

در قرآن کریم مسجد بعنوان یكی از تدابیر الهی برای بهترین جامعه مساجد بر دانش و میزان دینداری نوجوانان بوده است . 

طیر و همه جانبه ای را در راستای تربیت دینی افراد و جامعه ( . و وظایف خ001، آل عمران :  73معرفی شده است )حج : 

 می باشد :جامعی دارای کارکردها و شئون از یک سو را عهده دار است . مسجد یک سیستم اجتماعی است که اسالمی 

،  13( ، تبدیل مسجد به محل ارائه خدمات اجتماعی )عالمه مجلسی ، ج 031، ص  9پایگاه فعالیتهای اجتماعی )مسلم ، ج 

( ،  313، ص  72( ، توجه به کودکان و نوجوانان )عالمه مجلسی ، ج  021، ص  31و ج  036، ص  31و ج  001ص 

شیخ حر ( ، جلسات ذکر خدا ) 213، ص  17المه مجلسی ، ج تشكیل جلسات به صورت حلقوی و فشرده )نزدیک بهم ( )ع

از سوی دیگر مبتنی بر زمینه های  ( . 031، ص  0( و مجالس تعلیم و تعلم )عالمه مجلسی ، ج  091، ص  7عاملی ، ج 

مالی است طراحی و برنامه ریزی اصیل اسالمی است و اهم ورودی های سیستم شامل منابع فیزیكی ، منابع مفهومی و منابع 

بانیان و خادمان مسجد . منابع فیزیكی شامل مجموعه ای از نیروی انسانی )مربیان ، اهالی مسجد ، متولیان ، امام جماعت ، 

، ساختارهای رسمی و غیر رسمی ، کتاب ، تجهیزات و امكانات و وسایل آموزشی و.......است . منابع مفهومی شامل اطالعات ( 

افراد در مسجد است . فرایندها نیز مواردی همچون شیوه های تعلیم و تعلم ، نحوه تعامل و ارتباط ، ، دانایی ها و تصمیمات 
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همایون و رهبری و شیوه مدیریت برنامه های آموزشی و فرهنگی می باشد . و برونداد آن اثرات تربیت دینی و مذهبی است ) 

 ( .  0239نیسیانی ، عبداللهی 

اساس رهیافت نیاز محور نیز قابل تبیین است . بكارگیری رویكرد توسعه ی مساجد با توجه به تایید فرضیه های پژوهش بر 

در این راستا شناخت نیازها و نیازهای نوجوانان و جوانان از عوامل موفقیت و اثربخشی فعالیتهای فرهنگی مساجد است . 

برنیازها از یک سو و از سوی دیگر داشتن امكانات فناوری اطالعات و تقاضاهای نوجوانان و برنامه ریزی آموزشی منطبق 

ارتباطات مانند پروژکتور ، رایانه ، اینترنت و......... از عواملی است که بر افزایش اثربخشی برنامه های فرهنگی مساجد تاثیر 

   گذار است . 

 پیشنهادهای پژوهشی 

 می پیشنهاد بنابراین را نداشت؛ مدت بلند در ای مداخله برنامه اجرای ایپیامده وارسی و پیگیری امكان حاضر، پژوهش-0

 تا گیرند بهره متفاوت زمانی های فاصله در آزمون های متعدد پس از آزمون، پس یک جای به بعدی پژوهش های در شود

 شود.  آشكار تر بیش آموزش اثر پایداری

دزفول انجام گردیده، پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی بر روی دانش شهر نوجوانان این پژوهش بر روی نمونه ای از  -3

 آموزان دیگر شهرها هم صورت گیرد.

 انجام پژوهش در دیگر مناطق و نمونه های بزرگتر و مقایسه نتایج با هم  -2

 پیشنهادات کاربردی 

 در برنامه ریزی فرهنگی و دینی مساجد به نیازها، عالیق و سالیق نوجوانان و جوانان توجه شود. -0

 های فرهنگی مساجد با نیازهای فكری جوانان، مقتضیات زمان، و مسائل مبتال به روز جامعه.انطباق محتوای برنامه -3

 ، فرهنگی، دینی و... مساجد.های آموزشیاستفاده از تكنولوژی آموزشی روز در اجرای برنامه -2

تشكیل بانک اطالعات و مرکز اطالع رسانی و گروه ویژه مطالعاتی و تحقیقاتی به منظور انجام پژوهش در مورد ارزیابی  -1

 های فرهنگی مساجد.برنامه

 اجد.های فرهنگی و دینی مسگیری از وجود اساتید و صاحب نظران مشهور دانشگاهی و حوزوی در برنامهبهره -1

 های فرهنگی مساجد از نظر موضوع، روش و اجرا.تنوع بخشیدن به محتوای برنامه -9

 های دینی و مذهبی به نوجوانان و جوانان.های نوین آموزشی در ارائه و انتقال مفاهیم و ارزشاستفاده از شیوه -7

در آموزش مسائل و مفاهیم دینی به نوجوانان و جوانان از سوی مربیان « اصل اعتدال و میانه روی»و « اصل آسان گیری» -3

 دینی و مبلغین رعایت گردد.

 های یكنواخت، تكراری و خسته کننده.پرهیز از اجرای برنامه -6

های تخصصی، سالن مطالعه، کامپیوتر، وسایل یل کتابخانهتجهیز مساجد به امكانات، لوازم و ابزار فرهنگی روز دنیا از قب -01

 آموزشی و....

 طرح کردن مسائل و مشكالت نوجوانان و جوانان محله و برنامه ریزی در راستای رفع و حل مشكالت آنان. -00

 های فرهنگی مساجد.عدم یكسونگری در اجرای برنامه -03

های اجرایی مساجد و دینی مساجد به طوری که سعی شود برنامههای فرهنگی داشتن مدیریت زمان در برنامه -02

های جسمی، روحی و روانی، ویژگیها، مراسم دعا و...( کوتاه و متناسب با ظرفیتهای آموزشی، همایشها، کالس)سخنرانی
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های فرهنگی برنامهزدگی و در نتیجه گریز جوانان از های سنی و ذهنی مخاطبین طراحی و اجرا گردد تا از خستگی، دل

 مساجد جلوگیری شود.

» های فرهنگی و دینی مساجد برای نوجوانان و جوانان جذاب، مفید بوده و هنر و مهارت را به آنان بیاموزد. برنامه -01

 «زیستن دینی 

جوانان به مسجد ها در جذب های فرهنگی و دینی و اجرای برنامهمشارکت دادن نوجوانان و جوانان در امر برنامه ریزی -01

 مؤثر است.

   فهرست منابع:

( مطالعه میزان پایبندی دینی جوانان شهر اهواز . پژوهش جوانان ، فرهنگ و جامعه . شماره 0233آهنكوب نژاد ، محمد )

 .  0-31سوم ، 

( آموزش و پرورش پیش دبستانی، ابتدایی، متوسطه اول و دوم با تاکید بر سند  0261امیدیان ، فرانک ، دهقانی ، مرضیه )

 تحول بنیادین آموزش و پرورش . اهواز : علوم و فنون پزشكی . 

عه موردی : مسجد امیر ( ارزیابی نقش مساجد در ارتقاء کیفیت محیط ؛ مطال 0236تقوایی ، علی اکبر ، معروفی ، سكینه )

 .  306-321ص  31تهران . مدیریت شهری ، شماره 

 .دفتر تبلیغات: تصنیف غررالحكم و درر الكلم، قم (.0299)تمیمى آمدى، عبدالواحد بن محمد

( اثربخشی حضور در دهه اول محرم بر سطح دینداری عزاداران . روانشناسی 0262حسین خانی ، محمد ، یكه فالح ، محمد )

 .  11-10ین ، سال هفتم ، شماره چهارم ، ص د

( بررسی تاثیر آموزش آموزه های مذهبی بر ابراز وجود ، عدم اعتیاد و عدم گرایش به خودکشی 0239حكیم زاده ، قدسیه )

واحد در دانشجویان دختر ساکن در خوابگاههای اهواز . پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی دانشگاه آزاد اسالمی 

 اهواز . 

 دانشگاه شیراز. پایاننامۀ کارشناسی ارشد. بررسی رابطۀ بین دینداری و نگرش نسبت به دموکراسی(. 0232)لبری، محمدد

( اثربخشی آموزش نگرش مذهبی بر سالمت روان دانش آموزان دبیرستان شهر اصفهان ،  0239رییس پور ، حفیظ اهلل )

 اصفهان . پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه 

 پژوهش نمایۀ سكوالرشدن، براینظریه آن داللتهای و تهرانی نوجوانان دینی رفتارهای و ها نگرش ( 0273 )حسین زاده، سراج

  تابستان و بهار ، 01 و 6 شماره سوم سال

 دوره ششم. شماره اول. شناسی ایرانمجلۀ جامعه . «مدلی برای سنجش دینداری ایران »(.0231شجاعی زند، علیرضا. )

  .معروف :همتا، قممسجد گوهر بی (.0237)عرشی نیاسر، عباس

های پیمایش سه دهه گذشته، با تاکید بر داده: داری در ایرانبررسی وضعیت دین (0233)فرجی، مهدی و عباس کاظمی

 . 9فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره دوم، شماره 

بررسی ارتباط باورهای مذهبی و سالمت ( 0263)فیروزی ، ابوذر ، امینی ، معصومه ، اصغری ، زهرا ، مقیمی دهكردی ، بیژن 

 . 013-023، ص  3روان دانش آموزان متوسطه شهر درگز ، فصلنامه بهداشت و توسعه ، سال دوم ، شماره 

 رشته روانشناسی، .ارشد پایان نامه کارشناسی. شگاه اصفهانتبیین وضعیت دینداری دانشجویان دان(. 0232. )گنجی، محمد

 .دآزا دانشگاه ،0273،( درسی جزوه) پیشرفته اسالم بیت.دانشگاه اصفهان
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  .بوستان کتاب :عشق برتر، قم(. 0230)محدّثی، جواد

: تجدد، تهرانمسجد و جامعه،  در باقی، عمادالدین گردآورنده، پرستشگاه در عهد سنت و (  0230)محمدی، مجید،

 311-310.سرایی،

( اثربخشی آموزش آموزه های مذهبی کتاب دین و زندگی بر دینداری دانش آموزان پسر  0262مومن نژاد ، محمد رضا )

 سوم متوسطه شهرستان گتوند . پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول . 

   .)ع(البیتمستدرک الوسائل، قم، مؤسسه آل ق(.0113)نورى، حسین بن محمدتقی

 .0272نوبهار، رحیم، سیمای مسجد، قم، مؤلّف، 

( تجزیه و تحلیل سیستمی فرایند پرورش منابع انسانی در مسجد ؛ 0239مایون ، محمد هادی ، عبداللهی نیسیانی ، علی )

 .  66-039ریت ، سال اول ، شماره دوم . ص مطالعه موردی : علل پویایی و حیات مسجد صنعتگران مشهد . اندیشه مدی
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