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 دینیمعارف  برنامه درسیپژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه کیفیت : چکیده

 در زمره. تحقیق حاضر کودکان پیش دبستانی انجام شدو نگرش مذهبی 

. بودنوع تحلیل رگرسیون چند گانه  از و همبستگی به روشتحقیقات کمی 

پیش دبستانی شهر و کودکان جامعه آماری این پژوهش شامل دو گروه مربیان 

کودک  190پیش دبستانی و و مدیر مربی 103 شامل نمونه حجم .بودکرج 

روش نمونه گیری خوشه ایی چند مرحله ای   بود که توسطپیش دبستانی 

پرسشنامه محقق ساخته با  ،مربیان یداده ها جمع آوری . ابزارندشد انتخاب

نتایج . بود فرم مصاحبه بسته ،برای کودکانو  ی لیکرتمقیاس پنج گزینه ا

درصد اطمینان میان  99 بیش از باکه  تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد

مراکز پیش  دینیمعارف  برنامه درسیف، زمان در اهدامؤلفه های گروهبندی، 

. داری وجود داردنی مع مثبت و دبستانی و نگرش مذهبی کودک رابطه

 معارف دینیکیفیت برنامه درسی  یافته ها حاکی از آن بود که رابطه سرانجام

مورد  اجتماعی و اقتصادی در مقایسه با سایر عوامل انبا نگرش مذهبی کودک

 است.بسیار ضعیف  مطالعه

نگرش مذهبی، ، دینی معارفبرنامه درسی ، برنامه درسی: کیفیت ها واژهکلید
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Relationship between quality of religious education curriculum and religious  

attitudes of preschool children 

 

Masoud geramipour1, Marjan Kian2, Maryam Keykhahi3 

 
Abstract:The purpose of this research was to investigate the relationship 

between quality of religious education curriculum and religious attitudes 

of preschool children. The current research is a quantitative research 

which is a kind of multiple regression analysis. The statistical population 

of this research included two groups of educators and children of Karaj 

city. Sample size included 301 educators and administrators and 390 

children of preschool centres which were selected through multistage 

cluster sampling method. Educators’ data collection instrument was 

researcher-constructed questionnaire with five points Likert scale and 

the instrument for children was closed form interview. The results of 

stepwise regression showed that, with more than 99 percent confidence, 

there are positive and significant relationships between grouping, 

objectives and time components of religious education curriculum and 

religious attitudes of preschool children. At last, the results indicated 

that the relationship between quality of religious education curriculum 

and religious attitudes of preschool children is too weak in comparison 

with other social and economic factors. 

 
Key words: quality of curriculum; religious education curriculum; 

religious attitudes; preschool education 
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  مقدمه

دینی آن است که نسل جدید جامعه را به برکت تربیت دینی،  معارفدل مشغولی دلسوختگان دین و معموالً 

سالگی  6اساساً تربیت و آموزش فرزندان تا  نسلی مؤمن به ارزش ها و عامل به فضایل اخالقی و احکام الهی بارآورند.

آموزشگاهی را طی می کنند و با مربیان و آموزگاران و دبیران به عهدۀ والدین است و از آن پس اطفال مراحل تربیت 

آشنا می شوند، و محیط رسمی مدرسه کنار محیط غیر رسمی و عاطفی خانه قرار می گیرد. با توجه به اینکه 

محصالن ابتدایی تا دبیرستان و پیش دانشگاهی کشور تقریباً یک سوم جمعیت کشور را تشکیل می دهند و نیز با 

این اصل که کیفیت و مطلوبیت برنامۀ تعلیم و تربیت هر کشور رمز توسعه و پیشرفت آن کشور است و تربیت  پذیرش

تربیت در آموزشگاه ها به شمار می رود لذا ابعاد حساسیت موضوع بیشتر احساس می شود.  هدینی یکی از اصول عمد

طع مختلف تحصیلی بر هیچ کس پوشیده نیست، اهمیت توجه و عنایت به تربیت دینی و مذهبی دانش آموزان در مقا

باالخص در مقاطع ابتدایی آن هم قبل از هر چیز بدان سبب است که دانش آموزان هنوز در نهادهای بزرگتر اجتماعی 

 (.1330وارد نشده اند و بیشترین تأثیرات خود را از دو نهاد خانه و مدرسه می گیرند ) خنیفر، 

نظام آموزش و پرورش  برنامه درسیهمواره  به عنوان یکی  از  مسائل  مهم  در  توجه به دین و تربیت  دینی 

 دین در طول حیات بشری در زندگی انسان ها حضور داشته است و. این در حالی است که مطرح  شده است ایران

ین وتقویت و تربیت آنچنان این موضوع از اهمیت  برخوردار بوده که خداوند متعال پیامبران زیادی را برای ارائه د

، ارسال  نموده است. این خود  بیانگر  اهمیت این مسأله از مسیر الهیدینی انسان ها  و  جلوگیری  از  انحراف  بشر 

مهم  است. در عصر کنونی  نیز  مهمترین علت افزایش نابهنجارهای اجتماعی وروانی،  فاصله گرفتن بشر از دین می 

فرهنگی را  احیا  و بازگشت  واندیشمندان تنها راه خروج از بن بست های سیاسی، اجتماعی، وباشد و صاحب  نظران 

برنامه درسی آموزش معارف دینی، در دوره های آموزش و پرورش (. 1336به سوی دین می دانند)سادئی، مجدد بشر

در نظام جمهوری اسالمی ایران، بر همواره از دغدغه های مسئوالن و مربیان آموزشی بوده است. این نوع برنامه درسی 

های عالی فطری انسان مبنا قرار گرفته است. رایشتبیین می شود، به گونه ای که گمعنوی  -دیدگاه فطریپایه 

های متعالی انسانی در پرتو بر سوق دادن یادگیرنده به سوی ارزش حاکی از آن است که این دیدگاه« معنوی بودن»

« انسان» ،در فلسفه آموزش و پرورش اسالمیبه عالوه،  .(1339)ملکی،  کندیمرسی، تأکید از طریق برنامه د ،فطرت

شود. وقتی که پذیرفتیم از نظر اسالمی کودک یک موجود مکرم است و ارزش ذاتی دارد و تعریف می ینوع خاص

است و در جهت خالفت  های عالی فطری به طور هماهنگ در وجود او قرار داده شدههمچنین پذیرفتیم که استعداد

گیری در جهت رشد ای برای تربیت و یادالهی باید فعالیت پیدا کنند، موظف هستیم برنامه درسی را به عنوان وسیله

همه جانبۀ فرد، بازبینی کنیم و چارچوب مفهومی خاص برای آن تعریف کنیم. عالوه بر ماهیت انسان، ماهیت ارزش، 

شوند و بر تعریف و در فلسفه آموزش و پرورش اسالمی به طور خاص تبیین می ماهیت معرفت و ماهیت زندگی نیز

در روند جامعه انقالبی ما، نقش آموزش و (. 1330)همان،  گذارندریزی درسی اثر میتوضیح برنامه درسی و برنامه

های جدید حاکم برجامعه اسالمی و آماده کردن کودکان برای ایفای نقش خود بر پرورش در توضیح و تشریح ارزش

مبنای روابط اسالمی و انقالبی از اهمیت خاص برخوردار است و این مسئله از دیدگاه اسالمی و نیز در قانون اساسی 

و کارشناسان علوم تربیتی جمهوری اسالمی ایران مورد تأیید قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیقات روانشناسان 

دوره های پیش دبستانی نباید تنها برای محافظت کودکان و  درنمایانگر آن است که امکانات مراکز تربیت کودکان 

در چنین دورانی بسیار ضرورت دارد و  برنامه درسید، بلکه تدوین ولیه آنان مورد استفاده قرار گیرتامین نیازهای ا

 (.1393)صادق، های بعدی از اهمیت بسیاری برخوردار استپایه و اساس تربیتی آموزشنقش این دوران در تحکیم  

حاوی  ،دوره ای از آموزش های کودک، که باید همانند سایر مراحل تحصیل هپیش دبستانی، به منزل هدور

. اگر چه در کشور ما، آموزش پیش از دبستانی دوره ای بسیار حساس استو پرورشی مدونی باشد،  درسیبرنامه های 

آموزشی کودک و به سبب تاثیر مهمی که در شکل  هاولین تجرب ه، اما به منزلسطح مطلوبی برخوردار نیستهنوز از 
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گیری شخصیت او دارد باید برنامه هایی هدف دار و تدوین یافته داشته باشد تا تمام جنبه های رشد و تکامل کودک 

یرد. اگر اوقات کودک در مراکز آموزشی پیش دبستانی، اعم از مهدهای کودک یا آمادگی ها، صرف کارهای را در بر گ

ه بر وارد آوردن آسیب های غیر هدف دار و پیش بینی نشده گردد و نقطه آغاز و پایان برنامه ها معین نباشد، عالو

امروزه برنامه های مراکز پیش دبستانی تا حدود ممکن است تصویر نادرستی از مدرسه در ذهن او القا کند.  آموزشی

بسیار گسترده ای به وسیلۀ عقاید و نظریات جاری در زمینه رشد کودک حمایت شده و از آنها الهام می گیرند. چنین 

برنامه هایی اطالعاتی این چنین را اخذ کرده و به صورت مدلهای اساسی برنامه درمی آورند، که در واقع به عنوان 

 گیرند اختصاصی مورد استفاده قرار می درسی رالعملها و کلیدی راهنما برای معلمان در تهیه برنامه هایدستو

در نظام آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران، سعی برآن است که تربیت دانش آموزان ماهیتی  .(1339)کورتیس،

های بسیاری روبه رو است. این ا و بن بستهها، با دشواریدینی دشته باشد، اما این سعی باوجود برخی موفقیت

ها همه ناشی از طبیعت تدریجی و پیچیده تربیت دینی نیست، بلکه بسیاری از آن ها سوءتفاهم فهم و عمل ناکامی

نسبت به دین و تربیت دینی بوده است. از این رو بررسی و تحلیل نا کامی های مذکور، در گروه منشأ آسیب هایی 

ت دینی رخ داده است، همچنان که رفع آنها در گرو مشخص ساختن معیارها و شاخص های سالمت است. که در تربی

 (.1330در تربیت دینی است )باقری، 

علی رغم اینکه منابع اسالمی در زمینه تربیت بسیار غنی بوده و توصیه های بسیاری را در مراحل مختلف 

لکن جای تحقیقات  ،به این منابع بسیار صورت گرفته استتربیت بیان نموده است و نیز کارهای نظری با توجه 

ثر در تربیت کودک را که در های مؤ مؤلفهلذا این پژوهش در نظر دارد که برخی از  ،در این زمینه خالی استتجربی 

همچنین یکی از اهداف منابع اسالمی بسیار مورد تاکید قرار گرفته است را از حیث کمی مورد بررسی قرار دهد. 

نگرش مذهبی پدر و مادر، نوع رسانه  سن، نوع مسکن، )جنسیت، صلی این مقاله تعیین سهم هر یک از عوامل مذکورا

که به صورت  فارغ از قضاوت های کیفی و ذهنی است (معارف دینی برنامه درسیمورد استفاده در خانواده و کیفیت 

در پیش بینی نگرش مذهبی کودکان پیش  مستقیمپژوهشهای دیگر به صورت مستقیم و غیر برخی جداگانه در

 :در سه محور می تواند تأثیرگذار باشددر حقیقت انجام این پژوهش  .به آنها اشاره شده استدبستانی 

  حوزه نظام آموزش و پرورش پیش دبستان در زمینه یافتن راه های چگونگی یاری رساندن به

  .این فرایند تربیت مذهبی کودکان و تعیین متغیرهای مؤثر بر

 نسبت به نقش  ندگان در سطوح کالن تصمیم گیریدست اندرکاران و تصمیم گیر آگاه ساختن

 .های مورد تحقیق در تربیت کودکان مؤلفه

  برای مربیان پیش دبستان می تواند به عنوان یک راهکار در تربیت  نتایج این تحقیق می تواند

 مذهبی کودکان مورد استفاده قرار گیرد.

 

باید خاطر نشان کرد که در برنامه درسی دوره پیش دبستانی جمهوری اسالمی ایران، به تربیت دینی و مذهبی       

توجه خاصی شده است، اما به صورت مستقیم در رابطه با تأثیر این برنامه به صورت تجربی هنوز پژوهشی انجام نشده 

و نگرش  معارف دینی برنامه درسیمیان کیفیت یا بنابراین مسئله اصلی در پژوهش حاضر این است که آاست. 

 ،با کنترل عواملی تعدیل کننده شامل نگرش مذهبی پدر و مادر، نوع رسانه مورد استفاده در خانواده مذهبی کودکان

 و سهم ؟وجود دارد معنی داری رابطهکودک  و سن ، نوع مسکن به عنوان شاخصی از وضعیت اقتصادیجنسیت

 در پیش بینی نگرش مذهبی کودکان چقدر است؟ دیگر هر کدام از این عوامل و معارف دینی کیفیت برنامه درسی
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 پیشینه 

( برنامه 1993) 1برنامه درسی اغلب به عنوان نگرانی اصلی در حوزه آموزش پیش دبستانی مطرح است. مارش

  ت نظارت مدرسه تعریف می کند.درسی را به عنوان مجموعه ای وحدت یافته از برنامه ها و تجارب دانش آموزان تح

بنابراین تعریف، برنامه درسی پیش دبستانی نیز شامل تمام فعالیت ها و تجاربی می شود که کودکان تحت هدایت 

مرکز پیش دبستانی انجام می دهند. برنامه درسی پیش دبستانی در کشورهای اروپایی و آمریکایی تحت تأثیر چند 

یا  3مربوط به برنامه درسی مبتنی بر مدرنیسم و علم گرایی بود که بر انسان از تولد تا  جریان بوده است. اولین جریان

سالگی متمرکز بود. چالشهای پست مدرن، دومین جریان مؤثر بر برنامه درسی پیش دبستانی بوده است که تنوع و  3

ر آخر تأثیر گروه های دیگری چندفرهنگی بودن و عدالت را در قلب برنامه درسی پیش دبستانی لحاظ می کرد و د

خارج از تربیت پیش دبستانی بود که معتقد بودند آموزش و پرورش عمومی باید به صورت کمی اندازه گیری شده و 

 (. 2010، 2همانند مدلهای تجاری عدم کفایت آن مشخص شود)کانال

، (2010) 3پورشاکاز سوی دیگر، آموزش معارف دینی از مسائل مهم برای برخی نظام های آموزشی است. 

اظهار می دارد که میراث فرهنگی، مذهبی مردم در همه زمینه ها بخصوص آموزش باید مورد مالحظه قرار گیرد. از 

امروزی، امری حیاتی است. تربیت دینی  این رو، ترکیب مذهب و ارتباط بین فرهنگی در آموزش، برای تقویت جامعه

به تربیت شخصی افراد و رفاه آنها و به هم پیوستگی جامعه بوسیله ترویج  تحمل و احترام متقابل در یک جامعه  با 

فرهنگهای گوناگون کمک می کند. این هدف در برنامه های درسی تربیت دینی  محلی قابل مشاهده است 

وضوع پژوهش حاضر، تحقیقاتی به صورت پراکنده و غالباً غیر مستقیم انجام شده است در زمینه م(.  4،2010دیویس)

ایران، می توان به مطالعه  از برای مثال در پژوهش های خارجکه می توان به نتایج چندی از آنها در ادامه اشاره کرد. 

اثر  ،«مسیحی مدارستوسعه هویت مذهبی در »در پژوهشی با عنوان اشاره کرد. آنها ( 2009) 9گردین و همکاران

مدرسه در هلند که دانش  ، چهارشان را بررسی کردند. در این پژوهش و والدین دانش آموزانمدرسه، زمینه مذهبی 

می خواندند مورد  و در آنها درس فرقه های مذهبی متفاوت از جمله اسالم، پروتستان، کاتولیک و هند   آموزان با 

دریافتند که مدرسه به طور کلی اثراصلی معنی دار روی تعهدات اخالقی و مذهبی . آنها ار گرفتقربررسی قرار 

شان روی توسعه هویت دینی دانش آموزان  جهان بینی والدین شاگردان ندارد. بلکه زمینه مذهبی دانش آموزان و

انجام گرفته  6هار پایگاه هویتی مارسیاتاثیر دارد. این پژوهش که با استفاده از دو متغیر تعهد و اکتشاف بر اساس چ

دانش آموزان در مقیاس تعهد نسبت به مقیاس اکتشاف به طور قابل توجهی باالتر هستند و  نشان داده است که 

دانش آموزان مسلمان از نظر تعهد به دلیل داشتن جهان بینی قطعی و مشخص، همچنین در اکتشاف متمرکز بر 

انی که برای خودشان جهان بینی قطعی نداشتند امتیاز باالتری گرفتند. همینطور دانش اطالعات در مقایسه با شاگرد

امتیاز  ،تعهدبُعد نسبت به شاگردان دیگر در  ،شان بی اهمیت است آموزانی که بیان کردند جهان بینی در نظر والدین

نشان داد که آموزش مذهبی به عنوان یکی از اجزا و ابعاد نیز ( 2013) 3نیکولسکو و نورلپژوهش  کمتری گرفتند.

آموزش، تاثیرات مهمی روی سالمت اخالقی افراد داشته و یک عامل تاثیرگذار روی سالمت و اصالت انسان است. 

معلم، با تجارب و تخصص های گوناگون و سوابق تدریس مختلف، درباره  134همچنین آن ها در بررسی دیدگاه 

مذهب در برنامه درسی ملی رومانی دریافتند که یک فراوانی باال برای شروع آموزش مذهب در برنامه  شروع آموزش

اخالقی  -درسی ملی برای تمام دانش آموزان همراه با یک برنامه آموزشی مشترک مبتنی بر ارزش های مذهبی

                                                           
3 - March 

2 - Cannella 

1 - Proshak 

4 - Davis 

9 - Gerdien et al. 
6 - Marcia 
7 - Niculescu & Norel 
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نگرش امدادگری، خلوص، ارادت،  بنیادی وجود دارد. موضوعاتی مانند محبت، مسئولیت و نیکوکاری، آزادی تفکر،

تقدس کلی زندگی، ارزش ذاتی هر فرد، اهمیت مراقبت از روابط انسانی، غنی سازی خدمت به دیگران و... باید در 

برای سطح دبیرستان برنامه های درسی می تواند به موضوعاتی  .سطوح مختلف آموزش و پرورش برنامه ریزی شود

تدریس مذهب در مدرسه را مناسب نمی دانستند. آنها  ،درصد از معلمان 3کند. تنها مانند تاریخچه مذاهب نیز توجه 

در این پژوهش مشکل کتاب های درسی مذهبی را نیز مورد بحث قرار داده و تعداد زیادی از معلمان بر درجه پایین 

 سازگاری کتاب های درسی مطابق با سن دانش آموزان تاکید داشتند. 

ارزشیابی میزان کیفیت برنامه های مراکز پیش »( با عنوان 1391) شنه، خسروی و دیگرانپودر ایران، پژوهش 

بود. این  ارزشیابی میزان کیفیت  برنامه های مراکز پیش دبستانی شهر تهران ،هدف انجام شد.« دبستانی شهر تهران

تعامل شد. نتایج نشان داد انجام  با استفاده از روش آمیخته و نمونه گیری تصادفی طبقه ای در شهر تهران مطالعه،

( در پژوهشی با عنوان 1390شمشیری و نوذری) مربیان با کودکان در مراکز پیش دبستانی کیفیت الزم را ندارند.

آسیب های تربیت دینی کودکان مقطع پیش دبستانی از نظر متخصصان علوم تربیتی، روان شناسی، علوم دینی، »

که با هدف آسیب شناسی انجام گرفته است که از مصاحبۀ نیمه باز و روش « دبستانیادبیات کودک و مربیان پیش 

نفر  3نفر است که  13نمونه گیری هدفمند گردآوری اطالعات استفاده شده است که تعداد مصاحبه شوندگان 

انی هستندکه نفر مربی پیش دبست 4نفر ادبیات کودک و  2نفر علوم دینی،  4متخصص علوم تربیتی و روان شناسی، 

آسیب های شناسایی شده در این تحقیق عبارتند از: عدم توجه به اصل دین یابی، عدم توجه به تجارب دینی فردی، 

. سرانجام در نظر نگرفتن اصل فطرت، عدم دین محوری و سرانجام عدم به کارگیری تخیل و استفاده از زبان هنر بود

نتایج نشان داد که همسانی عقاید دینی در بین فرزندان با  ،است ( انجام شده 1939)1در پژوهشی که توسط برگر

درصد بوده و هر چه ارتباط والدین با فرزندان قوی تر بوده  بیشتر بر نگرش ها و  43درصد و با پدران  43مادران 

 اعتقادات فرزندان تاثیر گذار هستند و کودکان بیشتر از آن ها از لحاظ اعتقادی تبعیت می کنند.

 

 ش رو

به لحاظ هدف   .محسوب می شودتوصیفی  اتتحقیق ءروش این پژوهش، کمی است و از لحاظ طرح تحقیق جز

تحقیقات همبستگی از نوع تحلیل رگرسیون  ءجز جمع آوری اطالعات و به لحاظ روش تحقیقات بنیادی ءجز

  . چندگانه است

یکی از انواع روش های تحقیق توصیفی تحقیق همبستگی است. در این نوع تحقیق رابطه میان متغیرها بر 

 -1 . تحقیقات همبستگی را بر حسب هدف به سه دسته تقسیم می شوند:شوداساس هدف تحقیق تحلیل می 

از  حاضرتحقیق  حیثاین از  .همبستگی یا کواریانس تحلیل ماتریس -3تحلیل رگرسیون، -2همبستگی دو متغیری، 

وابسته )مالک( با توجه  متغیردر تحلیل رگرسیون هدف پیش بینی تغییرات یک یا چند  تحلیل رگرسیون است. نوع

 (.91، ص1339)سرمد،حجازی و دیگران،  ت متغیرهای مستقل )پیش بین( استبه تغییرا

پیش  انمربی کودک ( و 9000) ساله 9-6دبستانیکودکان پیش شامل همه جامعه آماری در این تحقیق

 .از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد حاضر در پژوهش شهر کرج است.( مربی 434) دبستانی

کل مراکز به  مرکز از 19، چهارگانه آموزش و پرورش شهر کرجمناطق مرکز پیش دبستانی  64 از بدین ترتیب که

کودک به  190بنابراین . قرار گرفتند بسته مورد مصاحبه کودک 10و در هر مرکز  انتخاب طبقه ای تصادفی صورت

 متغیر مالککه حجم آن با استفاده از مقادیر برآورد واریانس  عنوان نمونه نهایی کودکان مورد مطالعه قرار گرفتند

 برنامه درسیبه منظور بررسی کیفیت در پیش آزمون از قبل محاسبه شده بود. همچنین  (ان)نگرش مذهبی کودک

                                                           
3- Hans Berger 
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 برنامه درسیو مدیر به پرسشنامه بررسی کیفیت  مربی 103شامل  مرکز 19و مدیران  مربیان همه معارف دینی

  پاسخ دادند. معارف دینی

برای ( 1991) 1بر اساس مؤلفه های برنامه درسی کالینپرسشنامه محقق ساخته  شامل ابزار پژوهش حاضر

برای کل پرسشنامه آلفای کرونباخ  اعتبارمقادیر . مصاحبه بسته برای کودکان پیش دبستانی استفرم  مربیان و

قابل ذکر  است. 1جدول  مربیان و مدیران و فرم مصاحبه بسته برای کودکان به تفکیک زیرمقیاسهای آن به شرح

سؤال جهت میزان استفاده خانواده از  دومورد استفاده خانواده در فرم مصاحبه کودکان با و مسکن است که نوع رسانه 

 مورد سنجش قرار گرفت.و مسکن شخصی یا استیجاری تلویزیون یا ماهواره 

 

  

برای زیرمقیاسهای پرسشنامه مربیان و مدیران و فرم مصاحبه بسته  آلفای کرونباخ مقادیر اعتبار -1جدول 

 کودکان

 مقدار آلفای کرونباخ عنوان زیر مقیاس ار اندازه گیریابز

 

 

 برنامه درسی پرسشنامه بررسی کیفیت

 و مدیران مربیاندینی  معارف

 77/0 هدف

 72/0 محتوا

 74/0 راهبردهای تدریس

 75/0 ومنابع مواد

 77/0 زمان بندی

 74/0 فعالیت های یادگیری

 77/0 فضا و مکان

 71/0 ارزشیابی

 77/0 گروهبندی

 

 فرم مصاحبه بسته کودکان
 72/0 مذهبی مادر نگرش

 77/0 مذهبی پدر نگرش

 75/0 مذهبی کودک نگرش

 

  30/0قبول  بیشتر از حداقل قابل همه زیرمقیاسها نشان می دهند که اعتبار 1آلفای کرونباخ جدول مقادیر 

  (.1393است)گرامی پور، 

 

 ایافته ه

مراکز پیش دبستانی و نگرش دینی  معارف برنامه درسیکیفیت مؤلفه های به منظور بررسی رابطه میان 

مذهبی کودکان با کنترل متغیرهای تعدیل کننده )نگرش مذهبی مادر، نگرش مذهبی پدر، رسانه مورد استفاده در 

 کودک( از رگرسیون خطی گام به گام استفاده شد. و سن ، نوع مسکنجنسیت ،خانواده 

                                                           
3 Kline 
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قبل از تحلیل رگرسیون گام به گام، مفروضه های نرمال بودن متغیر مالک از طریق نمودارهای منحنی نرمال  

و احتمال تراکمی نرمال مورد بررسی قرار گرفته و تأیید شد. همچنین مفروضه خطی بودن رابطه میان متغیرهای 

 مالک از طریق نمودارهای پراکندگی دو متغیره مورد بررسی قرار گرفته و تأیید شد. پیش بین و متغیر

 این. است گام به گام رگرسیون تحلیل برای( 1ANOVA)یکطرفه واریانس تحلیل دهنده نشان 2 جدول

در  که در تحلیل حاضر است رگرسیون معادالت بودن دار معنی برای واریانس تحلیل آزمون نتایج دهنده نشان جدول

   مالحظه می شود.  2گام انجام شده که نتایج گام نهم در جدول شماره  9
 

 رگرسیونی معادله بودن دارمعنی  بررسی منظور به یکطرفه واریانس تحلیل آزمون گام نهم نتایج -2 جدول

منبع 

 تغییرات

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

سطح معنی  Fآماره 

 داری

 001/0 920/39 293/3 9 310/29 رگرسیون

 - - 032/0 130 634/14 باقیمانده

 - - - 139 994/43 مجموع

 

 شده تبیین واریانس مقدار آیا که دهد می پاسخ سؤال این به 2 جدول در آن معنی داری سطح و F آماره

)کیفیت برنامه درسی، نگرش مذهبی مادر، نگرش مذهبی پدر، رسانه مورد استفاده در  بین پیش( های) متغیر توسط

 توجه با اینجا در که خیر، معنی دار است یا آماری لحاظ به خانواده ، جنسیت، نوع مسکن و سن کودک( در گام نهم

بر اساس آخرین  بنابراین است. معنی دار P<001/0 در( F(98130))  =920/39) نهم مرحله برای آن مقدار به

 پیش مرکزدر  گروهبندی و پدر مذهبی رسانه، نگرش مادر، نوع مذهبی نگرشمرحله می توان اذعان داشت که 

 پیش را کودک مذهبی نگرش توانند می رویهمرفته و ارزشیابی دبستانی پیش مرکز و هدف مسکننوع دبستانی، 

 . کنند بینی

در گام نهم  غیر استاندارد متغیرهای وارد شده به معادالت رگرسیونی استاندارد ونشان دهنده ضرایب  3جدول 

تک تک متغیرها و سهم هر یک در  معنی داری رابطه در این مرحله هدف بررسی است. تحلیل رگرسیون گام به گام

 پیش بینی نگرش مذهبی کودکان است.

 

 وارد شده به معادله رگرسیونیضرایب  استاندارد و غیر استاندارد متغیرهای  -3جدول

متغیرهای وارد شده در 

مرحله نهم تحلیل 

 رگرسیون گام به گام

 

ی سطح معن

 داری

ضرایب  t آماره

 استاندارد

 ضرایب غیراستاندارد

Β 

خطای 

 Β استاندارد

                                                           
3 ANalysis Of VAriance  



102-122، ص 2931،  خرداد 2، جلد 21علوم انسانی اسالمی، شماره   
ISSN: 9174-8792 
http://www.joih.ir  

102 

 

 )مقدار ثابت( 

 نگرش مذهبی مادر

 نوع رسانه

 نگرش مذهبی پدر

 گروه بندی 

 سن 

 مسکن

 هدف 

 زمان

 ارزشیابی

221 . 

000 . 

000 . 

000 . 

002 . 

020 . 

077 . 

014 . 

040 . 

074 . 

1.227 . 

4.477 . 

7.572 . 

5.257 . 

7.077 . 

2.277 . 

2.147. 

2.470 . 

2.004 . 

1.777. 

 

717 . 

177 . 

757 . 

142 . 

077 . 

100. 

117 . 

077. 

071 . 

502 . 

057 . 

072 . 

044 . 

007 . 

047 . 

045 . 

007 . 

077 . 

070 . 

017 . 

257 . 

257 . 

272 . 

200 . 

070 . 

077 . 

107 . 

157. 

177. 

 

به ترتیب نشان دهنده ضریب استاندارد نشده و ضریب استاندارد شده رگرسیون است که نشان  βو  Bمقادیر 

شود که تأثیر تمامی مشاهده می tاز میزان تأثیر متغیر های پیش بین در معادله رگرسیونی دارد و با توجه به مقادیر 

( و تنها اثر متغیر ارزشیابی مرکز پیش دبستانی در >P 09/0) هستندمتغیرهای موجود در رگرسیونی معنی دار 

معنی  P< 1/0  البته قابل ذکر است که میزان رابطه با اغماض در سطح (.P > 09/0مرحله نهم معنی دار نیست )

بر متغیر مالک نگرش مذهبی کودک مثبت  های پیش بینثر متغیرمثبت نشان می دهد که ا βمقادیر  دار است. 

به عنوان مثال در مرحله نهم در صورت ثابت بودن سایر شرایط با افزایش یک واحد در متغیر نگرش مذهبی  .است

رکز واحد، افزایش در متغیر نگرش مذهبی کودک را دارد و با افزایش یک واحد در متغیر زمان م 319/0مادر به اندازه 

 دهنده نشان 4جدول دارد.به همراه در متغیر نگرش مذهبی کودک را  افزایشواحد،  093/0پیش دبستانی به اندازه 

 است. ان در گام نهمکودک مذهبی نگرش متغیر با رگرسیونی معادله مدل خالصه

 کودک مذهبی نگرش مالک متغیر با رگرسیونی معادله نتایج خالصه -4جدول

به معادله رگرسیون در گام  متغیرهای وارد شده

 نهم

همبستگی 

 (R)چندگانه 

ضریب 

تعیین 

(2R) 

ضریب تعیین تعدیل 

 (2Adj.R)یافته 

نگرش مذهبی مادر، نوع رسانه، نگرش مذهبی 

پدر،گروهبندی، سن، مسکن، هدف، زمان و 

 ارزشیابی مرکزپیش دبستانی

710/0 000/0 050/0 

 

 دهد، می نشان را رگرسیونی معادله به بین پیش متغیرهای ورود ترتیب "ورود مرحله" ستون 4 جدول در

 به یا تعیین ضریب مقدار 2Rو دهد می نشان را مالک متغیر با بین پیش( های) متغیر بین همبستگی R مقدار

 یعنی آخر مرحله در. شود می تبیین بین پیش های متغیر توسط که است مالک متغیر از واریانسی مقدار عبارتی

 ضریب ترتیب بدین و ایم کرده وارد رگرسیونی معادله به را دبستانی پیش مرکز ارزشیابی متغیر نهم مرحله

 پیش مرکز پدر،گروهبندی مذهبی رسانه، نگرش مادر، نوع مذهبی نگرش متغیرهای بین چندگانه همبستگی

 کودک مذهبی نگرش با دبستانی مرکز پیش ارزشیابی و دبستانی، زمانبندی پیش مرکز وهدف دبستانی، سن، مسکن

 تبیین را کودک مذهبی نگرش تغییرات از 63/0 حدود هم با متغیرها این همچنین است، کرده پیدا افزایش 316/0 به

 کودک مذهبی نگرش متغیر تغییرات از دوسوم حدود می شود که معلوم شده حاصل نتایج به توجه با. کنند می
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 مذهبی نگرش بینی پیش در باالیی بسیار توان متغیر نه این عبارتی به یا ،است تبیین قابل متغیر نه این توسط

رش مذهبی پدر و مادر در میان اول نگ ،شده رگرسیوند دارند. با توجه به ضرایب استاندار ان پیش دبستانیکودک

 سپس نوع رسانه دارند.ابطه را با نگرش مذهبی کودکان پیش دبستانی یرهای مداخله گر و به طور کلی بیشترین رمتغ

 .دندار انبیشترین رابطه را با نگرش مذهبی کودک اقتصادی(-)به عنوان شاخصی از پایگاه اجتماعی و نوع مسکن ، سن

در مراکز پیش دبستانی در اولویت آخر با دینی  معارف برنامه درسیبعد از این متغیرها، متغیرهای مربوط به کیفیت 

 د.نرابطه دار اننگرش مذهبی کودک

 

 بحث و نتیجه گیری

تربیت مذهبی، کنترلی برای اخالق و ضابطه ای برای حیات فردی و اجتماعی به منظور رشد معنویت و آرمان   

گرایی است. مذهب می تواند تقویت کننده جنبه فراخود یا وجدان اخالقی کودک  باشد و زمینه را برای وسعت 

د. حجاب های شک و تردید در سایه آن پاره می شود و انسان به مراحلی از لحاظ بخشیدن به اطالعات او فراهم آور

رشد می رسد که در سایه استدالل عقلی میسر نیست. اگر تربیت مذهبی براساس اندیشه درست استوار باشد، موجب 

همچنین کسی  رشد و پیشرفت می شود و فرد را از سقوط می رهاند و برای کودک پاداشی از درون تهیه می شود،

که از طریق نیروها و انگیزه های درونی برای انجام تکالیف و وظایف هدایت شود از آسیب پذیری کمتری برخوردار 

 صورت تجربی به این پژوهش به نتایجدخالت دارند که  انعوامل زیادی در نگرش مذهبی کودک (.1390)نجومی، است

رسانه، سن و  ،در اولویت اول والدیننگرش مذهبی یعنی به ترتیب اولویت تأثیرگذاری سه مورد از مهم ترین آن ها 

اشاره  در اولویت سوم مراکز پیش دبستانیدینی  معارف برنامه درسیکیفیت  پایگاه اقتصادی والدین در اولویت دوم و

مذهبی که در مراکز پیش دبستانی -اعتقادی برنامه درسیمی دهند که نابراین نتایج این پژوهش نشان ب .کرده است

نتایج پژوهش حاضر از نظر اولویت میزان تأثیر  ارائه می شوند به نسبت تأثیر کمتری بر نگرش مذهبی کودکان دارند.

زیرا در پژوهش  همخوانی دارد، (2009) گردین و همکارانگذاری متغیرهای تأثیر گذار بر نگرش مذهبی با نتایج 

تنها اثر مدرسه در اولویت آخر تأثیر گذاری بر نگرش مذهبی کودکان قرار گرفت، بلکه اثر آن به لحاظ  ایشان نیز نه

رنامه درسی معارف بیافته های پژوهش حاضر نشان داد که همانطور که ذکر شد،  همچنینآماری معنی دار نبود. 

دینی در دوره تحصیلی پیش دبستانی در مقایسه با سایر عوامل مؤثر بر نگرش مذهبی کودکان اثربخشی کمتری 

به  مذهبی کتاب هایاز این جهت همخوانی دارد که  (2013) یافته با پژوهش نیکولسکو و نورلداشته است. این 

تأثیر  کودکان نسته است به صورت اثربخشی بر نگرش مذهبینتوا عنوان یک عنصر مهم برنامه درسی معارف دینی

از دیدگاه اسالم والدین نقش بسیار مهمی در نگرش مذهبی کودکان خود ایفا می کنند. پیامبر اکرم اسالم  بگذارد.

و نصرانیت گرایش می  او را به یهودیت )ص( می فرمایند: هر نوزادی بر فطرت اسالم متولد می شود آنگاه والدینش

در این خصوص در منابع اسالمی نقش مادر بیشتر مورد تاکید قرار گرفته دهند و از راه فطرت منحرف می سازند. 

نقش مادر در سرنوشت فرزند می فرماید: دامن مادر درباره حضرت امام )ره( . (93:133ق،ج1403)مجلسی، است

تربیت می شود. آنچه بچه از مادر می شنود غیر از آن چیزی است که از بزرگترین مدرسه ای است که بچه در آنجا 

معلم می شنود. بچه از مادر بهتر می شنود تا معلم ، در دامان مادر بهتر تربیت می شود تا در جوار پدر یا در جوار 

و افکار والدین در  اسالم مراحل تربیت، قبل از تولد کودک آغاز می شود اندیشهاز دیدگاه  .(294: 9)صحیفه،جمعلم

هنگام آمیزش، روحیات مادر در دوران حمل، تغذیه مادر در این دوران در تربیت مذهبی کودک موثر است.  توصیه 

در  (29: 20ج ق،1409)عاملی،و از خانواده اصیل (39: 20جق،1409)عاملی،اسالم به انتخاب همسر صالحه و شایسته

را به سه دوره هفت ساله تقسیم کرده و در هر دوره  تربیت کودک)ص(  پیامبر اسالمینه تحلیل می شود. همین زم

 (222ق: 1414)طبرسی،وظایفی را برای والدین تعیین می کند
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دوره پیش دبستانی از این جهت که به عنوان اولین محیطی است که  کودک خارج از محیط خانه در آن  

زیرا که اولین آموزش ها می تواند نقش موثری در شخصیت کودک ایفا کند. می شود حائز اهمیت است  آموزش داده

در آن هر تخمی که  ،مین خالی است خالی از بذر و گیاهقلب فرزند نورس مانند ز امیرالمومنین )ع( می فرمایند: 

 .(333ق: 1414)سید رضی،می کند افشانده شود همان رشد

کمتر از ماهواره در بیشتر از تلویزیون و یافته های پژوهش حاضر نشان می دهند که خانواده هایی که همچنین 

ا نقش مهمی در تربیت بی تردید رسانه هنگرش مذهبی قویتری دارند.  آنهامی کنند، کودکان ستفاده محیط خانواده ا

کنار این وسایل سرشار از اطالعات و داده ها  می کنند، چرا که بخش زیادی از زندگی افراد جامعه در کودکان ایفا

اما تأثیر تلویزیون در سنین کودکی برجسته  ،دنسپری می شود. همه رسانه های جمعی در تربیت کودکان نقش دار

تر به نظر می رسد. آنچه در این سنین اهمیت دارد، رعایت ویژگی های عاطفی و شناختی کودکان در ارائه مفاهیم و 

مضامین در برنامه های مذهبی بدون توجه به ظرفیت ذهنی کودکان مطرح  شی است. اگر مفاهیم ومضامین آموز

شود، ممکن است مطالب فراتر از درک فراگیران باشد و آن ها به سردر گمی و مشکالت بیشتری دچار کند. بنابراین، 

تنها نتیجه آن انباشتن حافظه کودکان در برنامه های ویژه کودکان باید به جای بیان مستقیم اصول دین و مذهب که 

از انبوهی از معلومات دینی است، سعی شود طرح مفاهیم مذهبی و اخالقی در برنامه های کودکان به گونه ایی باشد 

(. این برنامه ها می بایست: الف ( نمادهای 1332رضایی بایندر،بر انگیزد) را که کنجکاوی، پویایی و خالقیت آن ها

گان مذهبی و معانی ساده و مملوس آن ها را با اشاره به برخی ریشه های آن ها بیان کنند تا به تدریج ارتباطی و واژ

کودکان به این درک برسند که دین روش خاصی از تفکر است که در قالب زبانی اصطالحی و کنایی، داستان ها، 

ی دینی است که توجه کودکان به عناصر تمثیل ها و اشعاری بیان شده است. ب( دومین وظیفه در حوزه برنامه ساز

احساسی و عاطفی دین جلب شود. به یقین نمی توان مسائل عقالنی و انتزاعی دین را از ابعاد احساسی آن جدا 

دانست تا آموزش آن کامل شود. تا این احساس برانگیخته نشود و وجدان و فطرت انسانی احیا نشود، ایمان ریشه 

انتظار داشت که این آموزش از جنبه نظری داشت که این آموزش از جنبه نظری خارج و به  ندوانیده است و نمی توان

رفتار تبدیل شود .ج( در این راستا داستان های نقل شود که چهره ای زیبا، دلنشین و مهربان از خدا و پیامبران و 

(. با توجه به یافته 1333دارند )باهنر، امامان ارائه می دهند، زیرا این داستان ها بیشتر با احساسات کودکان سروکار

و بین این دو  ایفا می کنند.های این پژوهش می توان گفت که رسانه ها هم نقش اساسی در تربیت دینی فرزندان 

در مورد   (ره)خمینی  امـام ....» مقوله یعنی رسانه و نگرش مذهبی کودکان ارتباط و وابستگی باالیی وجود دارد

ها یا اخبار جوری ها یا خطابهاگر فیلم آموزنده باشد، اگر []رادیو و تلویزیون این دستگاه :فرمایدمیها اهمیت رسانه

یک تربیت صحیح و اگر چنان چه خدای  شود،کـوچولو هم از حاال تربیت می بـچه این باشد، باشد که آموزنده

 یک کنند اگر فیلمها نگاه میشوند...آناول تربیت فاسد می اند ازها که کوچکباشد،آن بچه اونخواسته یک اخالقی در 

باشد،انحراف  شوند به تربیت صحیح؛و اگر یک فیلمی باشد که بر خالفها تـربیت میآموزنده باشد،این بـچه فیلم

در حد مطلوب  درسیاگر کیفیت برنامه  های  (.219: 20)صحیفه،جشود به تربیت انحرافیه تربیت میکننده باشد،بچ

 تعلیم و تربیت طراحی و تدوین شودآن ها در جریان  تی بر تجارب زندگی کودکان و مشارکو مناسبی باشد و مبتن

وظیفه مربیان ، والدین و برنامه ریزان . می تواند در شکل گیری نظام ارزشی و نگرش مذهبی کودکان مؤثر باشد

ری و تقویت نگرش و اعمال مذهبی در کودکان می شود و آن سازماندهی تجاربی است که منجر به شکل گی درسی

ها برای کسب معنا و مفهوم پدیده های مختلف مذهبی و درک روابط بین مسائل مذهبی مختلف فراهم می 

 (.1339کند)یارمحمدیان،

به  در مراکز پیش دبستانیدینی  معارفهنوز کیفیت برنامه درسی  در مقام جمع بندی می توان اشاره کرد که

حدی نرسیده است که بتواند با سایر متغیرهای تأثیر گذار بر نگرش مذهبی رقابت کند و جای کار زیادی برای دست 

جهت پژوهش بیشتر و ارزیابی میزان  بیافزایند. ها اندرکاران نظام آموزشی وجود دارد که بتوانند بر کیفیت این برنامه
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د می شود که عالوه بر دوره تحصیلی پیش دبستانی چنین پژوهشی برنامه های درسی معارف دینی پیشنها اثربخشی

کیفیت  پیشنهاد می شود کهبر اساس یافته های پژوهش حاضر همچنین در سایر مقاطع تحصیلی نیز بعمل آید. 

     رقابت کنند.ارتقاء یابند تا بتوانند با سایر عوامل تأثیر گذار مثل رسانه  مراکز پیش دبستانیدینی  معارف برنامه درسی

در مراکز پیش دبستانی توان رقابت با دینی  معارف برنامه درسییافته های تحقیق حاضر نشان می دهند که کیفیت 

بنابراین تحقق  قرار می گیرند.بر نگرش مذهبی کودکان سایر عوامل تأثیر گذار را ندارند و در اولویت آخر تأثیرگذاری 

تصمیم سازان نظام آموزشی در تربیت مذهبی کودکان  و بیشتر دست اندرکارانچنین امری مستلزم سرمایه گذاری 

مواد آموزشی و تولید  احکام در مراکز پیش دبستانی استفاده از مربی قرآن ودر این راستا پیش دبستانی است. 

پیش      دوره های در تربیت مذهبی کودکان در  و استفاده از تلویزیون و رایانه و مواد چند رسانه ای مذهبی

در کنار آموزش  روشهای آموزش مذهبی کودکان چنین امری مستلزم به روز کردند. نپیشنهاد می شو دبستانی

 .استقضاوت و  لالدفراشناختی، تفکر، حل مسأله، است ،مفاهیم شناختی
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فصلنامه رشد آموزش پیش ، «تربیت دینی کودکان پیش دبستانی» (.1393).کریمیان، غفار، احمدی، حمیرا -

 .3دبستانی، دوره پنجم، شماره 

تهران: انتشارات تمدن مبانی نظری و کاربرد نظریه های اندازه گیری در علوم رفتاری.  .(1393) مسعود. گرامی پور، -
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. کنگره ملی معنوی مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی -دیدگاه برنامه درسی فطری (.1339ملکی، حسن. ) -

 علوم انسانی. 

 .331مجله پیوند، شماره ، «تربیت دینی کودکان و خانواده(. »1390نجومی، زهرا سادات. ) -

 ، چاپ هفتم، انتشارات یادواره کتاب«اصول برنامه ریزی درسی(. »1339).محمدحسین یارمحمدیان، -
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