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در   آموزش های دینی بر کاهش آسیب های اجتماعینگاهی سیستمی به تاثیر 

 (ابتدایی خوزستان دانش آموزان مدارس  :)نمونه موردی مدارس  
 

 2فریده اکبری  ، 1ه یوسفی شیخ رباطآسی
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 چکیده 

ح، کارآمد و موثر دارد.  ز به شناسایی و به کارگیری اصول و روش های صحیآموزش مفاهیم دینی نیز مانند هر علم دیگری نیا

بنابراین، همان گونه که شناخت خصوصیات و توانایی های کودکان در بهینه سازی آموزش مفاهیم دینی امری مسلم است،  

به آموزش مفاه اصول و روش های مربوط  نیز ضرورت دارد.  شناخت  بررپژوهش حاضردرصیم دینی کودکان  به  سی دد است 

اجتماعی در مدارس بر کاهش آسیب های  تاثیر آموزش های دینی  نوع   بپردازد،  سیستمی  از  این تحقیق به صورت توصیفی 

تان خوزستان می اسابتدایی    جامعه آماری تحقیق موردنظر کلیه ی دانش آموزان  همبستگی و جزو تحقیقات کاربردی می باشد

بدین صورت که   .ر به عنوان حجم نمونه آماری انتخاب گردیدنف120وشه ای چند مرحله ای  ، که از طریق نمونه گیری خ باشد

سپس از بین مدارس   .تهیه شدگیری مراجعه نموده و لیست مدارس دولتی  با توجه به تعداد مدارس ابتدایی ابتدا به بخش آمار

نموده و با توجه به تعداد    ارس مورد نظر مراجعهدر مرحله بعد به مد  ،مذکور تعداد دو مدرسه به صورت تصادفی انتخاب شده 

آنها   از بین  پرسشنامه   120کالس های موجود  پژوهش  این  اندازه گیری در  ابزار  انتخاب شد،  دانش آموز به صورت تصادفی 

ایید  دینی و پرسشنامه استاندارد آسیب های اجتماعی دانش آموزان می باشد که روایی آن ها مورد تاستاندارد آموزش های  

ترتیب   به  آلفای کرونباخ  آزمون  از  استفاده  با  پایایی آن ها  تایید واقع شد    78/0و    80/0اساتید متخصص و    . برآورد و مورد 

افزار از بسته های نرم  اطالعات در دو سطح    .انجام شد  ،ویرایش بیست و سوم  SPSSی  تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده 

نقش   نتایج نشان داد که آموزش های دینی بر کاهش آسیب های اجتماعی دانش آموزان  .توصیفی و استنباطی بررسی شدند

 .موثری دارد

 

 .دانش آموزان  ،کاهش آسیب های اجتماعی ،آموزش های دینیهای کلیدی:  واژه

 



 مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی

 208-223، صفحات 1401، تابستان 2، شماره 8دوره 

209 

 

 : مقدمه

های  شود تا به شیوهش میای تالرو، در هر جامعههای اجتماعی کارکردهای منفی بسیاری برای افراد و جوامع دارند. ازاینآسیب 

های نظارت اجتماعی تالشی در  و نیز سیستمپذیری  های اجتماعی، همت گمارند. سازوکارهای جامعهگوناگون به کاهش آسیب

های اجتماعی دارد.  ا ایجاد و تقویت باورهای دینی است که نقش بسزایی در کاهش آسیب ههمین راستاست. یکی از این شیوه

ه تالش  اند، اما با این همریق راهکارهای نظارتی شدید و برخوردهای قانونی و حقوقی در این مسیر گام نهادهاغلب جوامع از ط

گین را از گوشه و کنار جهان نشنویم. اما باورهای دینی  آنها چندان راه به جایی نبرده و کمتر زمانی است که وقوع حوادث سهم

نوعی تولید  از مسیر  و  قانونی  اجبارهای  جامعهجهان  بدون  به  زندگی  به  معنابخشی خاص  و  ویژه  افراد همت  پدیداری  پذیری 

 کند.  زا کمک میگونه پیامد آسیبهای اجتماعی بدون هیچاهش آسیب گمارده و از این طریق به ک

امر این موضوع میآنچه  پردازش  از یک سو، رواج آسیبوزه بر ضرورت  این است که  اافزاید  اجتماعی در جامعه  سالمی،  های 

تو عدم  دیگر،  سوی  از  است.  نموده  وارد  جامعه  معنوی  و  روانی  سالمت  بر  را  زیادی  منفی  و  تأثیرات  فرهنگی  مسئوالن  جه 

شک پرداختن به کار اساسی و  های اجتماعی است. بیدر حل آسیب   اجتماعی کشور به ظرفیت معارف بنیادین دین و نقش آنها

از بین بردن آسیبریشه  های  های اجتماعی به جای پرداختن به مسائل روبنایی و راهکارهای موقتی و نسخهای در کاهش و 

جامع فرهنگ  از  روشنبیگانه  وقتی  امر  این  ضرورت  است.  ضروری  امری  میه،  جتر  سالمت  بدانیم  که  سعادت  شود  در  امعه 

ز سوی دیگر، با ظهور انقالب اسالمی،  ها امری انکارناپذیر است. اها و به تبع نقش جامعه آسیب دیده در شقاوت انسانانسان

ها و  ند آزمونی باشد برای دین و توانایی آن در کنترل آسیب تواای از زندگی و جامعه سایه افکنده و میدین در سطح گسترده

در    رو، بر آن شدیم تا ظرفیت باورهای دینی اینها در نوع نگرش به دین گردد. ازممکن است منجر به آسیب عدم موفقیت آن  

 های اجتماعی را مورد بررسی قرار دهیم. کاهش آسیب

اشاره می شود  مشابه  تحقیقات  از  تعدادی  به  ادامه  بررسی   جانسونو    الرسون  ،در  معیار  در  دو  که  گرفتند  نتیجه  خود  های 

رفتار مذهبی    ای که هر چه شدتگونه  بینی بزهکاری دخالت دارند بهداری یعنی رفتار مذهبی و احساسات دینی در پیشدین

بُعد خصوصی بیشتر باشد و احساسات دینی قوی ارتکاب بزهکاری کمتر خواهد    تر و مقبولیت بیشتری داشته باشد میزاندر 

براساس منبود.  به طور  تحقیق جوانانی که  به ظم در مراسم کلیسا شرکت میاین،  کمتر  غیر مذهبی،  به جوانان  نسبت  کنند 

( در پژوهشی که بر روی زندانیان زندان قم صورت گرفته، دینداری  2014رسون و همکاران،  شوند )ال سوی انحراف کشیده می

ار گرفته است. در این پژوهش، میزان درمانی مورد استفاده قرعنوان نوعی روانکاهنده در خشونت زندانیان که به  تنها عاملی نه

توحیدی« بر کاهش رفتارهای بزهکارانه و پرخاشگرانه آنها    شناختی به نام »درمان یکپارچهروان  -اثرگذاری نوعی درمان دینی

  یه های اسالمی و با تکهای زندگی بر پایه آموزه درمانی مبتنی بر آموزش مهارتبررسی شده است. »درمان یکپارچه توحیدی«،  

روهی که این درمان را درصدی رفتارهای مجرمانه را در گ  90بر تعمیق رابطه با خداوند یکتا است. نتایج این پژوهش کاهش  

کرده میدریافت  نشان  )شریفیاند،  ش34، ص  1387نیا،  دهد  در  دیگر  پژوهشی  در  با  (  والدین  »دینداری  بین  رابطه  یزد،  هر 

دهد که هر چه میزان دینداری والدین های این پژوهش نیز نشان میی شده است. یافتهخشونت فرزندان پسر دبیرستانی« بررس

برود، خشونت می  باال  کاهش  میفرزندان  نشان  پژوهش  این  کاهش  یابد. همچنین  مادر سبب  از  بیش  پدر  دینداری  که  دهد 

مشابه صورت گرفته که »اثر دینداری    ای(. در شهر اهواز نیز مطالعه87، ص  1390شود )پارسامهر،  فرزندان پسر می  خشونت

به فرزندان« سنجیده است.   آنان نسبت  بر میزان خشونت  را  و  والدین  بُعد عاطفی  از  مناسکی  پیامدی و  بُعد  پژوهش  این  در 

که بعد پیامدی و مناسکی به میزان پایبندی والدین به انجام مناسک دینی،  اعتقادی دینداری تفکیک شده است؛ به این معنا  



 مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی

 208-223، صفحات 1401، تابستان 2، شماره 8دوره 

210 

 

به خداوند، روز قیامت،  و بعد اعتقادی ناظر به اعتقاد   ویژه مناسک جمعی دینی تعبیر شدهنند نماز جماعت و دیگر مناسک، بهما

است   های این پژوهش گویای آناست. یافته حقانیت پیامبر، قرآن و بعد عاطفی، شامل حس معنویت، ترس از خدا و روز قیامت 

شود. در تفکیک ابعاد دین نیز بعد اعتقادی  ب کاهش اعمال خشونت نسبت به فرزندان میطورکلی سب که دینداری والدین به

که میان بعد مناسکی و خشونت نسبت به فرزندان رابطه معناداری وجود ا در کاهش خشونت داشته، درحالی بیشترین تأثیر ر 

تأثیر مثبت دین بر سالمت روان و تأثیر منفی آن  های مشابه نیز مؤید همین معنا، یعنی  است؛ نتایج بسیاری از پژوهشنداشته  

 (.  14، ص 1392بر اعمال خشونت است )یعقوبی،  

دپارسام و  فردی   (1390)یوبندهر  میان  خشونت  با  والدین  دینداری  میزان  بین  ی  رابطه  بررسی  عنوان«  با  خود  پژوهش  در 

ن و خشونت فرزندان رابطه ی منفی و معنادار وجود فرزندان پسر دبیرستانی » به این نتیجه رسیدند که بین دینداری والدی

رابطه ی دینداری این همبستگی در مورد  باورهای    داشت. میزان  تقویت  بنابراین،  بوده است؛  با خشونت فرزند معنادارتر  پدر 

هر چه    علمی نشان میدهند  بررسیهای ثری در کاهش رفتار انحرافی چون خشونت ایفا کند دینی در والدین میتواند نقش مؤ

انحراف رف روانی و  بیماریهای  از  بیشتری  زیادتر باشد، مصونیت  افراد  پیدا میکنند  میزان معنویت و دینداری  اجتماعی  تاری و 

 .(72-53: 1392)هاشمیان فر و دیگران، 

( دیگران  و  دیگران)2001کونیگ  و  واالس  دیندا2003(،  متغیر  دو  بین  که  رسیدند  نتیجه  این  به  خود  تحقیقات  در  و  (  ری 

( دیگران  و  ماکر  نان  دارد.  وجود  منفی  رابطه ی  سیگار  نو2003مصرف  دو  که  رسیدند  نتیجه  این  به  و  (  عمومی  دینداری  ع 

جه رسیدند که دینداری بصورت مستقیم خصوصی رابطه ی منفی معنی داری با مصرف سیگار دارند. دوناهو و بنسون به این نتی

وانان و جوانان رابطه دارد و این امر بطور بالقوهای از درگیرشدن نوجوانان در رفتارهای  با رفتارها و ارزشهای فرا اجتماعی نوج

طریق    ش نایافتهای چون بزهکاری، مصرف مواد و الکل و برقراری روابط نامشروع جنسی پیشگیری میکند و از اینمنفی و ساز

دینداری باالیی برخوردارند سازگاری بهتری با موقعیت    (. افرادی که از1995سازگاری اجتماعی آنان را تسهیل میکند )دوناهو،  

هیجانات از  تری  پایین  میزان  دارند.  زا  مواد   استرس  مصرف  از  دارند،  کمتری  اضطراب  میکنند.  تجربه  را  افسردگی  و  منفی 

در زندگی امید به  آنها به دلیل داشتن روشی سالم   .ند، از حمایت اجتماعی باالتری برخوردارندروانگردان و الکل پرهیز میکن

 .(2005و سامسون1988زندگی باالتری نسبت به سایر افراد عادی دارند)کونیگ 

 ظری:مبانی ن

تأثیر آموزش های دینی از جمله جامعهبر کاهش آسیب  موضوع  اجتماعی مورد توجه اندیشمندان و  شناسان قرار گرفته  های 

ای هماهنگ از باورها و رفتارهای مربوط به امور الهوتی  های کارکردگرایانه خود دین را مجموعه با تکیه بر تحلیل  دورکیماست.  

(. تحلیل مبنایی  63، ص  1383کند )دورکیم،  لیسا جمع مییک اجتماع اخالقی یگانه به نام ک  داند که پیروان خود را درمی

،  1372کند )الیاده،  از دین برگرفته از نقشی است که دین در پیدایش وجدان جمعی و آگاهی اخالقی جامعه ایفا می  دورکیم

ان اخالقی را در  گی افراد جامعه شده و آگاهی و وجد(. از نظر وی، اجتماع مردم برای انجام مناسک دینی باعث همبست321ص 

دهد و افراد با حقیقی تلقی کردن جهان اخالقی، که خود جزیی از آن هستند با ناکامی و فقدان ایمان مبارزه  آنان شکل می

گرفتاریمی به  اجتماعی،  نهاد  یک  تثبیت  با  دین  زیرا  معنای خاصی میکنند؛  انسان،  وجودی  فرد  های  و  قلمرو  بخشد  به  را 

ارزش  و  مفرافردی  وابسته میهای  دارد  جامعه  در  ریشه  که  )کوزر،  تعالی  نظر  200، ص  1383سازد  به  شرایط   دورکیم(.  در 

هنجاری پاشیدگی هنجارها، یک وضعیت آنومی و بیشود و با ازهماجتماعی پایدار، آرزوهای انسان از طریق هنجارها تنظیم می

وجود می به  آرزوها،  ازآنجاآی در  بید.  آرزوهای  این  بکه  نمیحد  طبیعی  طور  نارضایتی  ه  وضعیت  نتیجه  در  شوند  ارضا  توانند 
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شود  آید و این نارضایتی در جریان اقدامات منفی نظیر خودکشی، اقدامات جنایی، طالق و... ظاهر میاجتماعی دائمی پدید می

نقش  36، ص  1378پور،  )رفیع ایفای  به  میان، دین  این  در  بی(.  مقابل  و در  ایپرداخته  تعادل هنجاری،  به  را  و جامعه  ستاده 

رساند. در چنین وضعیتی ممکن است که افراد در رسیدن به آرزوهایشان ناکام شده و زمینه آسیب برایشان فراهم آید اما  می

ن، در مورد بازدارندگی دی  در مورد نیروی  دورکیم رو،  کند. ازاین دین با تزریق نظام معنایی خاص خود از آسیب جلوگیری می

افراد را در برابر خودکشی حفظ میخودکشی   افراد مذهبی کمتر به خودکشی دست مینشان داد که دین،  زنند؛ زیرا کند و 

تواند در زمانی مقرر  دانند و معتقدند: تنها خداوند میمذهب خود یک اجتماع است و افراد مذهبی خود را متعلق به خداوند می

 از آنها بگیرد.  زندگی، را

شود که در  ا دارای کارکردهای مختلف دانسته و معتقد است: دین به مجموعه اعتقادات و اعمالی اطالق می، نیز دین رینیگر

(. از نظر 48، ص  1377مواجهة با مسائل و مشکالت بزرگ زندگی، پاسخگو بوده و نیازهای ضروری را بر عهده دارد )ویلیامز،  

چیزی هیچ  دین  جز  پرسشنمی  وی  برای  وتواند  اساسی  جست   های  در  بحران  مواقع  در  انسان  که  است  معنایی  آن  وجوی 

های اجتماعی، ناتوانی افراد در ترین علل آسیب (. این در حالی است که یکی از مهم18، ص  1387پاسخی ارائه دهد )نصری،  

 هضم و تفسیر مسائل زندگی است.

بزرگ  زیمل را  نیز  دین  دستاورد  ایدهترین  عالقهترکیب  و  انساها  میمی  نیهای  جمع  هم  با  وقتی  که  صورت داند  به  شوند، 

ها  گونه ایدهواسطه و محسوس بودن در زندگی انسان نقش دارند. ازآنجاکه اینآیند. این مفاهیم به علت بیمفاهیم یگانه در می

نیستند، دین توانسته  در جهان پیدا کند. این  است یک منشأ مشترک برای همه آنها  بینی انسان گاه دارای وحدت و یگانگی 

شود و در سطح فردی احساس حمایت از طرف خدا را در انسان به وجود منشأ مشترک در سطح اجتماعی باعث انسجام می

باعث میمی احساس حمایت  این  تواناییآورد.  انسان  که گریبانشود،  ناامنی  و  اضطراب  و  را کشف کند    گیرهای درونی خود 

به  انسان را  است جای خود  )زیمل،  ها شده  دهد  نظر  108-54، ص  1388ثبات  از  به دشواری وبر(  است  پاسخی  و  ، دین  ها 

بخشدع او را ها را توجیه کند و در مقابل مشکالت به آنها اعتماد به نفس میکوشد تا این ناکامیهای زندگی و میعدالتیبی

آمیز و نامطمئن  آیند که زندگی اساساً مخاطرهت پدید مید، مفاهیم دینی بر اثر این واقعییها مقابله کنسازد تا با سختیقادر می

کنند که  های ناگوار کنار بیاید. افراد از طریق تماس دینی با جهان فراطبیعی باور میکوشد تا آدمی با واقعییتاست و دین می

تواند خصلت به  ند که دین میآشکار جهان تنها اموری ظاهری هست  هایعدالتیتواند برآورده شود و بیآرزوهای مادی آنها می

 (. 235، ص 1389مند کند )همیلتون، دار و نظامظاهر خودسرانة جهان را معنی

ها به میزان پیوستگی ها و هنجارهای جامعه با هم متفاوت هستند. این تفاوت، افراد از لحاظ میزان قبول ارزش هیرشیاز نظر  

 شوند، عبارتند از: اصلی پیوند شخص با جامعه که مانع از انحراف وی میاجتماعی بستگی دارد و چهار عامل  افراد با نظام

ای است که فرد خود را از طریق آن به ها و نهادها در جامعه شیوه. داشتن تعلق خاطر: تعلق خاطر نسبت به اشخاص، سازمان1

 (. 500، ص 1386ن )بخارایی، زند؛ مثل تعلق به همسر و فرزنداجامعه پیوند می

گذاری کرده و زمان و نیروی خود را  د: اعضای جامعه در دست یازیدن به اهدافی؛ چون تحصیل و... که برای آنها سرمایه. تعه2

کرده صرف  آن  راه  فعالیتدر  از  بیشتر  )ستوده،  اند،  دارند  تعهد  زندگی  رایج  کنترل  139، ص  1379های  نطریة  اساس  بر   .)

زند. کسی دست به  هر کنش خود را سنجیده و بر اساس آن دست به گزینش می  ها و منافع ناشی ازکنشگر، هزینه  اجتماعی،

 زند که چیزی برای از دست دادن نداشته باشد یا آنچه دارد، برای او کم ارزش باشد. رفتار کجروانه می



 مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی

 208-223، صفحات 1401، تابستان 2، شماره 8دوره 

212 

 

افراد در زندگی، زمان و نیروی محدودی دارند. درگیری در3 دارد و خود باعث  زندگی روزمره به وقت زیادی نیاز    . درگیری: 

های تحصیلی،  ترتیب، افراد بیکار وقت بیشتری را برای هنجارشکنی دارند؛ پس افزایش سالشود. بدینمحدود شدن رفتار می

 شود.انجام خدمت بلندمدت نظام وظیفه و فراهم بودن تسهیالت ورزشی موجب کاهش گرایش به رفتار مجروانه می

با توجه به هنجارهای اجتماعی و رعایت قوانین، متفاوت است. هرچه این  معتقد است: میزا  هیرشی . اعتقاد:  4 افراد  ن اعتقاد 

افراد ضعیف در  )بخارایی،  اعتقاد  دارد که هنجارشکنی کنند  احتمال  بیشتر  باشد،  مفاهیم  409، ص  1386تر  ایجاد  با  (. دین 

به آنها انسجاارها معنا میها، به هنجاخالقی مشترک میان انسان بخشد و به این وسیله نوعی نظم اخالقی را در  م میدهد و 

(. به عبارت دیگر، دین برای جامعه معنایی از اجتماع و اجماع را به  231، ص 1391آورد )فرانک و همکاران، جامعه به وجود می

وباره متخلفان پیشنهاد  پذیری دهایی را برای جامعهو راهبخشد. رفتارهای ضداجتماعی را منع  آورد و آن را تحکیم میوجود می

 (.203، ص 1383کند )شریعتی، می

، وقتی انسان  عالمه طباطبائیای وجود دارد. از نظر  های بدیع و نوآورانه در میان اندیشمندان مسلمان نیز در این زمینه نظریه

براین، غرائزی مانند خودخواهی به استخدام همنوعان خود دارد. بناخواه و غرائز، میل  شود، به خاطر طبع آزادی وارد جامعه می

نظمی در اجتماع به وجود خواهد آمد و روز به روز  و شهوت علت اصلی مفاسد هستند که اگر تعدیل نشوند، هرج و مرج و بی

قوانینی که بشر ساخته، منشأ    شود. برای جلوگیری از غرائز باید قوانینی وضع شود؛ ولی ازآنجاکهدامنة اختالفات گسترده می

غریزهنیز غرائز می  آنها به معنویات و  اعتنایی  افراد دوخته،  به مرحلة مادی  ندارد و هدفشان  باشد و چشم  ایشان  های درونی 

توازن میان اعمال مردم است. این از اختالفات جلوگیری کنند.گونه قوانین، نمیایجاد نظم و   توانند جلوی مفاسد را گرفته و 

کدرحالی پیوندی  نتیجة  در  دین  و  که  فردی  اعمال  در همه  است  داده  متعال  که خدای  سرشتی  و  اجتماعی  زندگی  میان  ه 

می مسئول  خود،  سکنات  همة  در  را  انسان  و  کرده  ایجاد  خدایی  مسئولیت  انسان  برای  و  اجتماعی  مراقبت  زمام  دین  داند. 

کند و از کیفر  ار خود هرگز غفلت نمیسپارد که در کیک پاسبان درونی مینگهداری انسان را عالوه بر پاسبان ظاهری به دست  

توان جان به در برد. هر فرد دیندار با راهنمایی دین به این حقیقت پی برده است که زندگی وی محدود بر  و پاداش آن نمی

راه  رود. تنها  که با مرگ از بین نمی  پایان در پیش داردزندگی چند روزه این جهان زودگذر نیست، بلکه حیاتی نامحدود و بی

سعادت همیشگی و راحتی ابدی وی این است که از مقررات دینی که پروردگار متعال به وسیلة پیامبران خود فرستاده است،  

گاه  داند که مقررات دینی از طرف پروردگار دانا و توانا و بینایی است که درون و بیرون انسان را در پیشپیروی کند؛ زیرا می

او رسیدگی خواهد کرد. بنابراین، ممکن نیست از پنهان داشتن عملی استفاده کند و از فرمان  خود بازداشته، به حساب پنهان  

گریزند؛ ولی پیروان قانون تنها از راه ترس مرتکب  خدای بزرگ شانه خالی کند؛ عالوه بر این دینداران خود به دلخواه از گناه می

ولی قانون جز بر دست و پا حکمرانی ندارد. دین چه در آشکار و    سراسر اعضای دینداران حکومت دارد؛شوند. دین بر  جرم نمی

می فرمان  نهان،  در  نمیچه  فرمان  آشکار  در  جز  قانون  ولی  باز  راند،  نکوهیده  کارهای  از  که  است  پاسبان  تنها  نه  دین  راند، 

مت پلیسی ندارد )طباطبائی،  دهد، ولی قانون جز سانسان یاد میدارد، آموزگار و مربی هم هست که فضائل و کماالت به  می

 (. 19-16، ص 1375
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 های اجتماعی سازوکارهای تأثیر آموزش های دینی بر کاهش آسیب

 . همبستگی اجتماعی 1

زمینه  نیازمند  اهداف،  به  رسیدن  و  پویایی  و  پایایی  برای  اجتماعی  اهدهر ساخت  به سوی  را  اعضا  که حرکت  است  اف هایی 

های جامعه، مانع پویایی و حرکت نظام اجتماعی در مسیر دستیابی به اهداف  گسستگی بین الیهتسهیل کند. وجود شکاف و  

بخشد. از طرفی هر فردی بر اساس غریزه خوددوستی، نفع خویش را است و در مقابل، همبستگی، حرکت جامعه را سرعت می 

های اجتماعی است.  ساز آسیب درگیری و زمینه   حالت غریزی، موجب اختالف و  طلبد، گرچه به ضرر دیگران بینجامد و اینمی

اند و به طور متقابل نیازمند  ای است که بر پایه آن در سطح یک گروه یا یک جامعه، اعضا به یکدیگر وابستههمبستگی پدیده

و کسب این   ت نیست، بلکه دعوت به احرازیکدیگر هستند. این امر مستلزم طرد آگاهی و نفی اخالقی مبتنی بر تقابل و مسئولی

 (. 400، ص 1375ها و احساس الزام متقابل است )بیرو، ارزش 

عنوان »چنگ زدن به ریسمان الهی و پرهیز از تفرقه«  های اسالم به آن توصیه و بهبا توجه به کارکرد مثبت همگرایی در آموزه

گوید جامعه عرب در پرتو اسالم  ه و میلمانان را نعمتی الهی دانستیاد شده است. قرآن، از یک سو همبستگی اجتماعی بین مس

)آل یافت  نجات  حتمی  سقوط  از  اجتماعی  وفاق  به  دستیابی  با  پیامبر  103عمران:  و  از  اطاعت  به  را  مردم  دیگر،  سوی  از   .)

(.  46  کند )انفال:المی بیان میفراخوانده، از تفرقه و جدایی برحذر داشته و آن را عامل سستی و از بین رفتن قدرت جامعه اس

های اجتماعی  حکمت اصلی جمعی بودن بسیاری از مناسک دینی مانند حج، نماز جماعت و... ایجاد حس همبستگی و پیوند

 بین مسلمانان است. 

خشی دین و  بترین کارکرد باورهای دینی، ایجاد وحدت و همبستگی اجتماعی است. در اسالم به بُعد انسجاماساس، عمدهاینبر

دینی مشترک  جهان  مناسک  در  یگانگی  است.  شده  کنشتصریح  الهی  بینی،  سویی  و  سمت  را  اسالمی  جامعة  اعضای  های 

یک مرز جغرافیایی میمی افراد درون  بین  در  را  تنها همبستگی  نه  اعتقادات مذهبی،  در  یگانگی  را بخشد.  مرزها  بلکه  آورد، 

گی سراسر  در  معتقدان  همة  و  میدرنوردیده  منسجم  را  اتی  زیرا  انسانکند؛  بین  مرز  اسالم  نگاه  نه ز  و  است  عقیدتی  ها 

 جغرافیایی. 

را در نگرش فرد مؤمن، همچون  این جهت است که دین، جامعه  از  اجتماعی  و همبستگی  باورهای دینی  رابطة معنادار بین 

بزرگ جلوهخانواده ازاینگر میای  اعتقادی در  سازد.  با گسترش چنین  تجاوز  رو،  و  و  جامعه، هرچه کاستی  تفریط  و  افراط  و 

زیاده از آن رخت برمیخودخواهی و  به نوعی تجلی خودمیانبندد. آسیبخواهی  اجتماعی  به های  افراد جامعه  بینی و تعریف 

ن »برادر و »دیگری« است. اما وقتی باورهای دینی این ظرفیت را در جامعه ایجاد کند که همه افراد جامعه دینی را تحت عنوا 

ع  و  دینی«  و  خواهر  خودخواهی  دیگر  ببیند  مسئول  و  متعهد  آنان  قبال  در  را  خود  و  کند  تعریف  خود  خانواده  از  ضویی 

 بندد.های اجتماعی است از جامعه رخت برمیساز آسیب بینی و زمینهخواهی که محصول خودمیانزیاده

کند و شخص از خطر رها شدگی  فراهم میفرد با محیط اجتماعی را  باورها و اعتقادات دینی زمینة احساس پیوستگی و اتصال  

می مصون  انساناجتماعی  شیوهماند.  به  آنها  زندگی  زیرا  هستند؛  اجتماعی  و  فرهنگی  موجوداتی  پیچیده  ها  و  گوناگون  های 

 مرتبط با دیگران و جامعه است. 

توجه جامعه مورد  اجتماعی  و همبستگی  پیوستگی  وی  شناسانی چون  مسئلة  است.  بوده  به مسئله دورکیم هم  توجه خاصی 

از نظر دورکیم غایت جامعه او استدالل  همبستگی اجتماعی دارد.  ابقای جامعه.  از: تعیین شرایط  شناسی در کل عبارت است 
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نیز کلید حفظ جامع افراد و  پیوند موجود بین  ارگانیکی(  و  از همبستگی مکانیکی  )اعم  اجتماعی  ه  کرده است که همبستگی 

 (. 55، ص 1379است )شارون، 

در ادیان، بخصوص دین اسالم به مسئله اخالقیات فردی و اجتماعی تأکید فراوان شده است. اصوالً فلسفه بعثت از نگاه پیامبر  

)طبرسی،   است  شده  مطرح  اخالق  کمال  به  دستیابی  رعایت  8ق، ص  1412اسالم،  بین  مستقیم  رابطة  نوع  یک  واقع،  در   .)

کا و  آسیباخالقیات  در  هش  اجتماعی  جمله های  از  است.  شده  واقع  هم  دیگران  توجه  مورد  مسئله  این  دارد.  وجود  جامعه 

ایستد. اگر هیچ نوع اقتدار اخالقی  گوید: »شهوات بشری تنها در برابر یک نیروی اخالقی معتبر باز میدورکیم در این زمینه می

ورت پنهان یا به شکل حاد، الزاماً حالتی مزمن به  جویی به صد بود و ستیزهفرما خواهوجود نداشته باشد، تنها قانون جنگل حکم

تواند مانع بسیار مهمی  توان گفت: نقش اخالق فاضله این است که می(. در واقع می343، ص 1377خود خواهد گرفت« )آرون، 

 ها باشد. ها و خودبینیها، خودپرستیدر برابر شهوت 

سازمان ملل در خصوص پیشگیری از وقوع جرم و اصالح مجرمان که به  لی از جمله نهمین کنگره  الملدر اسناد و تحقیقات بین

آمیز اختصاص داشت، که در قاهره برگزار شد به این نکته به روشنی تصریح شده است که بین جرم و وجود یا  جرائم خشونت 

 (. 50، ص 1396ی نژاد، تقیم وجود دارد )زیدآبادای مسهای اخالقی در سطح فردی یا اجتماعی، رابطهعدم وجود نابهنجاری

آموزه با  دینی  اخالقی  متون  بررسی  در  دینی،  باورهای  و  اخالقیات  بین  رابطة  به  توجه  مواجه میضمن  افراد هایی  که  شویم 

افراد میداند و شخص را نسبت به سرنوشت جامعه مسئول میجامعه را در حکم یک پیکر می از  ت به خواهد که نسبداند و 

هایی مثل امر به معروف و نهی از منکر، تذکر دادن به هم، مشورت، کمک به دیگران، یت کنند )آموزه یکدیگر احساس مسئول

اهلل، احساس برادری با مؤمنان، سفارش تعاون، ایثار، حمایت از مظلوم، قرض دادن، صله رحم، وحدت در سایه اعتصام به حبل

آبروی مؤمن، دعا در حق دی  به دیگران، حفظ  دادن  اطعام  به دیگران، مالقات مریض، شرکت در تشیع به  گران، سالم کردن 

از باورهای دینی  جنازه و...( که نوعی هویت اجتماعی برای فرد ایجاد می کند. وقتی در پرتو عمل به این اخالقیات که ناشی 

میق عاطفی و ایمانی با  است، چنین ارتباط و اتصالی بین افراد جامعه، حاکم شد افراد آن جامعه با یکدیگر نوعی پیوستگی ع 

 کند. های اجتماعی را فراهم میکنند و این پیوستگی زمینه کاهش انحرافات و آسیبخود احساس می

آموزه به  توجه  با  اخالقی  آن جامعه  تبع  به  و  اخالقی  انسان  به  بنابراین،  نسبت  و وظیفه  خاطر  تعلق  نوعی  اخالقی دین،  های 

کند که حرمت جامعه را حفظ کند. اما وقتی احساس وابستگی  که شخص را ملزم می طوری کند. بهجامعه در خود احساس می

کند.  به جامعه ضعیف گردد یا تعلق خاطر به جامعه از بین برود در آن صورت فرد، محیط اجتماعی را با خود بیگانه حساب می

اینکه نسبت به محیط دلسوز نیست، بلکه ممکن است نوعی کینه و بغضی که به جامعه دارد و این عامل    در این صورت، نه 

ناهنجاری ارتکاب  از علل حرمت ترک صلهها میمهمی در  به دیگران، باشد. شاید یکی  ناسزا  رحم، حرام بودن غیبت، تهمت، 

تفاخر و غرور، کینه و  از رذایل اخالقی همچون کبر و خودمحوری، حسد و بخل،  تفرقه، سوءظن، قتل نفس و دوری  مذمت 

بی بیع بغض،  و  احساس  فتی  نکند  پرهیز  امور  این  از  که  شخصی  که  معنا  این  به  باشد  مسئله  همین  اسالم  در  و...  حیایی 

 های فراوان گردد.ساز ارتکاب جرایم و آسیبتواند زمینه پیوستگی و تعلق خاطری به جامعه ندارد و همین مسئله می

در را  خود  بود  قوی  محیط  به  تعلق  احساس  وقتی  دیگر،  سوی  می  از  دیگران  نظارت  میمعرض  سعی  و  رفتارهای  بیند  کند 

داند و هیچ نوع کنترلی بر خود  ناشایست از خود بروز ندهد برخالف فردی که چنین احساسی ندارد که خود را آزاد و رها می

 ه نتیجه گرفت که:گونتوان اینیابد. بنابراین، میکند. در نتیجه، امکان انجام رفتارهای نابهنجار افزایش میاحساس نمی
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اما    های اجتماعیکاهش آسیب  احساس تعلق خاطر به جامعه  عمل بر طبق آنها  مقبولیت اخالقیات دینی ایمان و باورهای دینی

باورها قوی این است که هر چه سطح  آنها آنچه مهم است،  بیشتر است و هر چه مقبولیت  تر باشد مقبولیت اخالقیات دینی 

افراد بیشتر است. در نتیجه، بروز و ظهور آن در رفتارهای اجتماعی بیشتر و  بیشتر باشد، امکان نهاد آنها در درون  ینه شدن 

 تر است.های اجتماعی نمایانکاهش آسیب

 

 . معنابخشی به زندگی2

یافته اساس  روانبر  نگرشهای  اجتماعی  تعیینشناسی  انسانها،  نگرش  نحوة  و  هستند  رفتار  اساسکننده  موضوعات  به  ی  ها 

رو، تغییر رفتار افراد مبتنی بر تغییر اعتقاد و نگرش  خلقت، مستفیم یا غیرمستقیم بر چگونگی رفتار آنها تأثیرگزار است. ازاین

دهی به نگرش و رفتار انسان تأثیر  های اساسی که در جهت(. یکی از پرسش120، ص  1394آنهاست )خسروشاهی و همکاران،  

های معنابخش به زندگی انسان نظیر  ندگی« و در نتیجه فهم »چگونه زیستن« است. نگرش دارد، واکاوی چرایی و چیستی »ز

تواند رفتارهای انسان را در سان( مینگرش توحیدی؛ احساس خود ارزشمندی و هدفمند بودن زندگی )معنابخشی به زندگی ان

و هدفدار جهت پرسشیک مسیر مشخص  به  پاسح  این جهاندهی کند.  در  کار می  هایی چون من  دردی  چه  به چه  و  کنم 

صاحبان  می بر  دینی  روایات  در  که  است  جهت  این  از  ماست.  زندگی  معنای  چیست؟  زندگی  این  در  من  هدف  خورم؟ 

مت فرستاده شده است: »رَحِمَ اللََّه إمرء أعَدََّ لِنَفسِه و استَعَدََّ لِرَمسِه و َعلِمَ مِن أین و فی أین و  چنینی رحهای ذهنی اینپرسش

)فیض کاشانی،  إ أین«  مفاتیح116، ص  1، ج  1365لى  بیان می(. صدرالمتألهین در  این  توضیح  اَیْنَ«  الغیب در  »مِنْ  فرماید: 

ا اَیْنَ«  »فی  است.  مبدأ  معرفت  به  )صدرالمتألهین، اشاره  است  معاد  معرفت  به  اشاره  اَیْنَ«  »اِلی  است.  طریق  معرفت  به  شاره 

 (. 355-356، ص 8، ج 1368

پذیرد؟ برای پاسخ به  های اجتماعی با چه سازوکاری صورت میراستی نقش معنابخشی باورهای دینی در کاهش آسیب  اما به

عناداری زندگی اشاره کرد. افرادی که معنایی در زندگی خود دارند این  های افراد دارای وضعیت متوان به ویژگیاین پرسش می

 ها را دارند: ویژگی

از معنای  و نامالیمات کنار میها  تر با سختی. راحت1 آیند )با تفسیر آنها به حکمت، مصلحت، اعطا به هنگام(: با رمزگشایی 

زندگی می آشکار شدن مفهوم  و  پیچیدحیات  از مشکالت  برخی  زمینه  توان  و  رنج مشکالت،  و  قبیل درد  از  انسانی  زندگی  ه 

 رفتارهای نابهنجار را حل کرد. 

می2 و  .  طوالنی  اهداف  عادتتوانند  مدتیا  برای  را  سازنده  رفتارهای  و  مثبت  زندگیهای  که  افرادی  کنند.  حفظ  از ها  شان 

های سازنده ناتوانند. مانند معتادی که  ات و کنشکمبود معنا در رنج است، اغلب در حفظ و نگهداری اهداف طوالنی و نیز عاد

 ت به دالیلی مدت زمانی کوتاه از استعمال مواد، اجتناب کند. توانایی حفظ و استمرار »اراده بر ترک« را ندارد، هرچند ممکن اس

هاست. درک ناصحیح این  آفرین و نسبت میان آنمعنا و مفهوم زندگی، تابعی از نگرش به انسان، هستی و هستیاساساً رویکرد به

اند به وسیله دین، وجود خود  کوشیدهها همواره  های بنیادین، تأثیر زیادی در انحراف انسان دارد. برگر معتقد است: انسانمؤلفه 

 (. 62، ص 1973و جهان را معنادار سازند )برگر، 

 گذارد: ها تأثیر میکاهش آسیب گانه برها معنابخش بوده و از رهگذر همین جهات سهدین از سه جهت برای انسان 
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ای را معناست که نمادهای دینی هم ایدهانها: این بدها، مراسم و مناسک دینی در زندگی انسان. توجه به نقش و تأثیر آیین1

کنند تا به شیوه خاصی  کنند و هم موقعیت انسان را در جهان تبیین میبخش هستند به مردم منتقل میکه معنادهنده و جهت

 عمل کند. 

هموار2 دینی  باورهای  که  است  آن  بیانگر  مقوله  این  هستی:  جهان  از  معنادار  تصویری  ارائة  منظور  به  کوشش  هستی  .  از  ه 

ای که تمام امور و جریانات زندگی در کل هستی به هم مربوط و از نظم معناداری دهند، به گونهمند نشان میتصویری نظام

ای برای حرکت تاریخ،  خلقت و زندگی همه موجودات را هدفمند معرفی کرده و فلسفه ویژهبرخوردار است. به عبارت دیگر،  

 گیری و طی مسیر است.ای خاص و در منظر الهی در حال شکلن در با برنامهکند که همه چیز در آبیان می

و ظلم را تبیین نموده و نشان دهد،    عدالتیکند اموری مانند رنج، سختی، بیهای معنا: تالش می. سپری در برابر تهدیدکننده3

ای برای دستیابی  صرف تحمل درد نیست، بلکه زمینه ها، کنند. در این نظام معنایی، رنجآنها نیز از یک الگوی معنادار پیروی می

ن سرای و نیز  ماند و هر کس در ایپاسخ نمیعدالتی و ظلم بیپدیداری، بیپایان است. در این جهانهای فناناپذیر و بیبه گنج

 (.9-8، ص 1392در سرای دیگر مسئول و پاسخگوی رفتار خویش خواهد بود )علمی و چنگی آشتیانی، 

های اجتماعی، تأثیرگذار  دهی به کنشمایه باورهای دینی ریشه دارد در جهتگانة معنابخش که در بنت این ابعاد سهروشن اس

 آورد. فردی، فراهم میر عرصه ارتباطات فردی و بینبوده و زمینه را برای کاهش رفتارهای کجروانه د

 

 . ایجاد خودکنترلی3

است. خودکنترلی را به »توانایی پیروی از درخواست معقول، تعدیل رفتار مطابق با  های سالمت روان، خودکنترلی  یکی از مالک

مداخله مستقیم فردی دیگر« تعریف    موقعیت و به تأخیر انداختن ارضای یک خواسته در چارچوب قابل قبول اجتماعی، بدون

بتی درونی است که بر اساس آن، وظایف (. به عبارت دیگر، خودکنترلی، مراق58، ص  1387بزرگی و همکاران،  اند )جانکرده

شود، بی آنکه نظارت یا کنترل خارجی در بین باشد. هنگامی که  محوَّل شده انجام و رفتارهای ناهنجار و غیرقانونی ترک می

کاری و  توجه به کنترل خارجی، تالش خود را مصروف انجام دادن کاری که بر عهدة او گذاشته شده، کند و مرتکب کمبیکسی  

کننده از خارج به داخل انسان منتقل  مند است. به عبارت دیگر، هر گاه عامل کنترلانگاری نشود، از کنترل درونی بهرهسهل

به ارزیابی و اصالح عملکرد خود در قالب استانداردهای مشخص و در جهت اهداف    که شخص با اختیار و آگاهی طوری شود، به

ه است. به هر روی، اساس خودکنترلی، توانایی فرد در کنترل ارادی فرایندهای درونی و  مطلوب بپردازد، خودکنترلی تحقق یافت

شود  ری است و باعث تسهیل رشد اخالق میهای شناختی، هیجانی و رفتابرون دادهای رفتاری است. خودکنترلی دارای مؤلفه 

رورش و ارتقای خودکنترلی در افراد شده و با ایجاد  توانند موجب پ (. باورها و اعمال مذهبی مانند نماز و دعا، می58)همان، ص  

کنند. در    کمک  -گونه رفتارها سخت باشدحتی زمانی که انجام این  -انگیزه، امید و آرامش، به حفظ رفتارهای شایسته در فرد

ساز نوعی خودکنترلی  عنوان رفتاری دینی که زمینه آیات قرآن نیز بر این کارکرد دین تصریح شده است. برای مثال، از روزه به

عنوان »بازدارنده از فحشا و منکر« سخن گفته شده است )عنکبوت:  (. در جای دیگر، از نماز به183است یاد شده است )بقره:  

تواند  شود، نیست، بلکه خودکنترلی میمعنای تقوایی که در اسالم از آن یاد میت که خودکنترلی لزوماً به(. الزم به ذکر اس45

 تواند با تقوا، اشتراک داشته باشد. یزکاری و خودنگاهداری باشد که در این معنا، مینوعی پره
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 :روش تحقیق

باشد   از نوع همبستگی و جزو تحقیقات کاربردی می  جامعه آماری تحقیق موردنظر کلیه ی   این تحقیق به صورت توصیفی 

نفر به عنوان حجم  120گیری خوشه ای چند مرحله ای  که از طریق نمونه    ، می باشد  استان خوزستانابتدایی    دانش آموزان

گیری مراجعه نموده و لیست به تعداد مدارس ابتدایی ابتدا به بخش آمار  بدین صورت که با توجه  .نمونه آماری انتخاب گردید 

به مدارس   در مرحله بعد  ، سپس از بین مدارس مذکور تعداد دو مدرسه به صورت تصادفی انتخاب شده  .دولتی تهیه شدمدارس 

ابزار   ،به صورت تصادفی انتخاب شد دانش آموز    120مورد نظر مراجعه نموده و با توجه به تعداد کالس های موجود از بین آنها  

اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه استاندارد آموزش های دینی و پرسشنامه استاندارد آسیب های اجتماعی دانش آموزان  

ها   روایی آن  باشد که  ترتیب  می  به  آلفای کرونباخ  آزمون  از  استفاده  با  پایایی آن ها  اساتید متخصص و  تایید  و    80/0مورد 

  ، ویرایش بیست و سوم SPSSتجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از بسته های نرم افزاری  . برآورد و مورد تایید واقع شد  78/0

 . شدنداطالعات در دو سطح توصیفی و استنباطی بررسی  .انجام شد

 

 : یافته های تحقیق

 تحلیل یافته های تحقیق:

نتایج مربوط به نگرش و  در این قسمت توضیحاتی در مورد مشخصات   به  ارائه شده است و در ادامه نیز  عمومی پاسخگویان 

 وضعیت پاسخگویان در ارتباط با هریک از مفاهیم و گویه های تحقیق پرداخته خواهد شد. 

 

 متغییر جنسیت  

 جنسیت آزمودنی ها (:  1جدول)

 درصد  فراوانی  جنسیت 

 50/0 60 پسر 

 50/0 60 دختر

 

جامعه آماری مورد نظر در دو جنسیت دختر و پسر و به صورت مساوی در نظر   ،جدول فوق نمایان می باشد همانطور که از  

 گرفته شده است. 

 

 متغیرسن  

پاسخگویان فراوانی  توزیع  براساس  زیر  گردی  جدول  تنظیم  سن  حسب  بیشترین بر  باشد  می  مشخص  که  همانطور  است،  ده 

از بیشتر به کمتر شامل 34/28سال یا  10فراوانی مربوط به مقطع سنی   با    سال   11  درصد می باشد و سایر سنین به ترتیب 

 درصد می باشد  84/20 سال با9درصد، 16/24سال با  11درصد،باالتر از 66/26
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 (: سن آزمودنی ها 2جدول)

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحصیالت

تنظیم گردیده است، همانطور که مشخص می باشد    پایه ی تحصیلیبر حسب    جدول زیر براساس توزیع فراوانی پاسخگویان

مقطع   به  مربوط  فراوانی  شامل  درص  17/29با    چهارمبیشترین  ترتیب  به  مقاطع  سایر  و  است  با    پنجم و    83/23با    ششمد 

 درصد می باشد  66/21با  سومو 34/23

 آزمودنی ها تحصیلی  پایه ی (:  3جدول)

 

 

 آسیب های اجتماعی دانش آموزان رابطه وجودارد.  آموزش های دینی باکاهشفرضیه اول: بین  

 بین آموزش های دینی باکاهش آسیب های اجتماعی دانش آموزان پرداخته شده است. در جدول ذیل به بررسی روابط

 بررسی رابطه بین آموزش های دینی باکاهش آسیب های اجتماعی دانش آموزان   :(4جدول)

کاهش آسیب های  ازگاریس گشودگی برونگرایی  آزرده گراییروان -

 اجتماعی 

 30/0 05/0 05/0 04/0 14/0 آموزش های دینی

 05/0معناداری در سطح   :*  و 01/0: معناداری در سطح **

 

 درصد  فراوانی  سن

 84/20 25 سال9

 34/28 34 سال   10

 66/26 32 سال 11

 16/24 29 سال   11باالتر از  

 100 120 جمع

 درصد  فراوانی  تحصیالت

 66/21 26 سوم

 17/29 35 چهارم  

 34/23 28 پنجم 

 83/23 31 ششم

 100 120 جمع
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همانطور که در جدول فوق دیده می شود برای شرکت کنندگان در این تحقیق بین آموزش های دینی باکاهش آسیب های  

(. به عبارت بهتر می توان اشاره کرد که با افزایش آموزش های    P  >  01/0دار وجود دارد )اجتماعی دانش آموزان رابطه معنا

یی میل می کند و این عمل میتواند با کاهش آموزش های دینی نیز  دینی میزان کاهش آسیب های اجتماعی به سمت باال

 .به عبارتی بین متغییرهای تحقیق همبستگی مثبتی وجوددارد ،کاهش پیدا کند 

 

 . نماید  پیش بینی  رادانش آموزان    اجتماعی  تربیت آموزش های دینی می تواند  رضیه دوم: ف

  ( چندگانه  رگرسیون  از  پژوهش  دوم  فرضیه  بررسی  بر  Enterبرای  بین  پیش  متغیرهای  روش  این  در  شود.  می  استفاده   )

 اساس میزان ضریب همبستگی با متغیر مالک وارد تحلیل می شود. 

 دانش آموزان   پیش بینی آموزش های دینی می تواند تربیت اجتماعیرگرسیون    :(5جدول )

متغیرها به ترتیب 

 ورود

 F  ضرایب

 رگرسیون 

سطح   R 2R ضریب ثابت 

 معناداری 

 روان آزرده گرایی 

 برون گرایی

 *گشودگی

 سازگاری

 مسئولیت پذیری 

 269/2 678/0 

647/0 

255/1- 

059/0 

144/0- 

453/99 347/0 120./ 115/0 

32/0 

003/0 

906/0 

711/0 

 

  دانش آموزان وجوددارد )  ی و تربیت اجتماع   منظمی بین آموزش های دینی همانطور که در جدول دیده می شود همبستگی  

347/0  R= و به عبارت معناداری می توان اشاره کرد که آموزش های دینی می تواند تربیت اجتماع دانش آموزان را پیش )

   .بینی نماید

دانش آموزان دختر وپسر تفاوت معناداری  و کاهش آسیب های اجتماعی در دینین آموزش های ی سوم: بی فرضیه

 وجود دارد.  

آموزان دختر و پسر با و کاهش آسیب های اجتماعی دانش  مقایسه اثربخشی آموزش های دینی  :(6)جدول  

 ها استفاده از مقایسه میانگین

از انحراف معیار   معیار انحراف میانگین  مدارس متغیر 

 میانگین 

 22374. 3.16415 10.8850 دختر  آموزش های دینی

 35335. 4.99718 11.5550 پسر

 .33411 3.27417 10.5581 دختر  آسیب های اجتماعی 

 .33107 3.71249 10.9370 پسر
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دینی  های  آموزش  اثربخشی  میزان  میانگین  باال  آموزان  جدول  دانش  اجتماعی  های  آسیب  کاهش  ر  و  پسر  و  نشان  ا  دختر 

برخوردارند. بنابراین تفاوتی در    10و دانش آموزان دختر از میانگین    11دهد. در این صفت دانش آموزان پسر از میانگین  می

 شود. این صفت در دو جنسیت مشاهده نمی

ی با استفاده از مقایسه ردختر و پسو کاهش آسیب های اجتماعی    آموزش های دینیتفاوت اثربخشی   (:7)جدول

 ها ینمیانگ

 

 

 

 

تفاوت 

به 

تفکیک 

 جنسبت 

آزمون لون برای 

 برابری واریانسها 
 آزمون مقایسه میانگینها برای گروههای مستقل

F 

سطح  

معنی 

 داری

T 
درجه  

 آزادی 

سطح  

معنی 

داری 

دو  

 دامنه

تفاوت 

میانگین 

 ها

تفاوت 

انحراف 

 استاندارد

 95فاصله اطمینان  

 درصد 

 حد باال  حد پایین 

  آموزش

های  

 دینی 

برابری 

 واریانسها
25.576 0.000 

-

1.602 
44 .110 -.6700 .41823 

-

1.49222 
.15222 

نابرابری 

 واریاسها
25.102 0.000 

-

1.602 
44 .110 -.6700 .41823 

-

1.49268 
.15268 

کاهش  

آسیب 

های  

 اجتماعی

برابری 

 واریانسها
25.742 0.000 

-

1.602 
44 110. -.6700 .41823 

-

1.49222 
.15222 

نابرابری 

 واریاسها
25.271 0.000 1.602 44 110. -.6700 .41823 

-

1.49268 
.15268 

 

(    ≤0.05Pاست )    0.05( که باالی  11/0داری دو دامنه )با توجه به فرضیه تحقیق که از نوع فرضیه تفاوتی است و سطح معنی

و کاهش آسیب    عدم تفاوت آموزش آموزش های دینی  درصد حکایت از  95پایین بدست آمده با فاصله اطمینان  و حد باال و  

 داری ندارد و یکسان است توان گفت که با یکدیگر تفاوت معنیهای اجتماعی دانش آموزان دختر وپسر دارد و می

 

 : بحث و نتیجه گیری

رفتار کنشگران طریق تولید معنا و ایجاد جهان پدیداری خاص از یک سو  از    های پژوهش، آموزش های دینیبر اساس یافته

پذیری و نظارت اجتماعی زمینه را برای احساس کند. این دوگانة جامعهدیندار را جهت داده و از سوی دیگر، بر آنها نظارت می

ای که الزم آورد. اما نکتة برجسته هم میهای فردی و اجتماعی، فرامسئولیت بیشتر در برابر خداوند و اجتناب از غفلت در کنش

ا آن  به  میزان کهشاست  است که هر  این  باشد،    آموزش های دینی  اره شود  برخوردار  باالتری  از کیفیت  اجتماعی  کنشگران 
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ن  های اجتماعی نیز کاهش بیشتری نشان خواهد داد. ایمیزان خودکنترلی افراد نیز افزایش یافته و به همان میزان بروز آسیب 

های  ره شد نیز، به روشنی تصریح شده است. این مسئله از طریق آموزه هایی که در پیشینه بحث به آنها اشانتیجه در پژوهش

دینی نیز قابل رصد است. بر اساس دیدگاه اسالمی ماهیت و حقیقت وجودی اشخاص تابع عقاید آنهاست. قران در این زمینه 

الَّذِینَ کَفَرُوا فَهُمْ ال یُؤْمِ  فرماید: »إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِمی اللَّهِ  (. نکتة مهم این آیه این است که نفرموده بدترین  22نُون« )انفال:  ِعنْدَ 

مردم، بلکه سخن از بدترین جنبدگان کرده است )کنایه از حیوانات(؛ کسانی که اعتقادات صحیحی ندارند و از روی عناد نه از  

بنا  بورزند.  عناد  به خدا  نبسر جهل  اصول دینی معتقد  و  معاد  و  به خدا  که  به حساب  براین، کسانی  بدترین جنبدگان  اشند، 

کند و به انسان  گردد و او را به مراتب کمال انسانی رهنمون میرو، آنچه باعث امتیاز انسان از سایر موجودات میآیند. ازاینمی

د و از کیفیت  تر باشرو، هر چه باورها قویگردد. ازایناورها برمیدهد، ایمان و باورهای دینی است. ریشه همه امور به بهویت می

جامعه و  داشت  خواهد  بهتری  عملی  نتایج  باشد  برخوردار  باشند،  بیشتری  برخوردار  باورها  از  باالیی  از سطح  افرادش  که  ایی 

کمجامعه مراتب  به  بدینآسیبای  بود.  خواهد  کهتر  است  این  نوشتار  این  مهم  پیشنهاد  که  سیاست  جهت  اجتماعی  گذاران 

تالش در  با  مجدانه  تا  نظاماند  تولید  و  دستایجاد  است  الزم  بردارند،  قدم  بازدارندگی  جهت  در  حقوقی  و  قانونی  کم  های 

های حقوقی هرچند الزم و ضروری است اما تکیه های باور کنشگران اجتماعی داشته باشند. نظامنگاهی نیز به تقویت نظامنیم

ای باورها، تجربه امور تجربه شده در جوامع دیگر است  دهتوجهی به نظام شالوضای بی روح و سخت سرشت آنها و بیصرف بر ف

 آورد.که چیزی جز ندامت به ارمغان می
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