
 

 کودکان دینی باورهای تربیت بر مجازی آموزش اثربخشی
 2)ايران( الدين مؤيديانحسام، 1)ايران( هادی جعفريان: نویسندگان

 21/07/1396: پذیرش                           23/03/1396: دریافت  

 چكیده
 تا نموده متحول را بشری زندگی ابعاد تمام ارتباطات و اطالعات عرصه به فناوری ورود

 از بسياری نمودن حذف و مدرن رويکرد پذيرش با آموزشی هایداده انتقال که جايی
 محيط طريق زا و الکترونيکی صورت به فيزيکی، آموزش در معمول هایمحدوديت

 مفاهيم بيان در مجازی آموزش ثيرتأ حاضر تحقيق ترتيب، بدين. گرددمی ارائه مجازی
 را گفتهپيش گروه دينی باورهای بر آن  ثيرتأ وقرار داده  تحليل مورد را کودکان برای دينی
 از برگرفته چهارسطحی پرسشنامه ها،داده گردآوری ابزار. است داده قرار ارزيابی مورد

 7-12 فرزندان والدين از نفر 82 ميان که بوده استارک و گالک دينی باورهای رسشنامهپ
 اجرای .گرديد تقسيم بختياری و چهارمحال استان انتظامی نيروی در شاغل کارکنان سال
 پيش نوع از و یآزمايشنيمه صورت به ارزشيابی، -توصيفی روش اتخاذ با پژوهش اين

 آزمون شامل استنباطی آمار از هاداده تحليل و تجزيه هتج و بوده آزمون پس -آزمون
T اعتقادات و نگرش هایلفهمؤ دهدمی نشان تحقيق نتايج .است شده استفاده همبسته 

 قبل به نسبت بسزايی ارتقای فرزندان سوی از دينی تجارب و اعمال دينی، اطالعات دينی،
 -فرائض انجام بر ثيریتأ موزشیآ روشاين  اما است؛ داشته مجازی آموزش برگزاری از

  است. نداشته دينی محرمات ترک و -واجبات

 هایآموزش، جنسيتی هایآموزشتربيت، باورهای دينی، کودکان، : واژگان کلیدی
 مجازی آموزش محور،خانواد
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 مقدمه
دهد و برای ابعاد و دوران زندگی بشری را پوشش می تمامینگر است که جامع یاسالم دين

 اسالمدين در هيچ مکتب و آئينی به اندازه  رسد. به نظر میامور زندگی بشر برنامه دارد تمامی
 در سيره پيامبر اسالم اين سنت ؛ همچنان کهضوع تربيت کودک پرداخته نشده استبه مو

، کودکبا توجه به تمايالت و گرايش ؛ چه اينکه به روشنی پيداست و ائمه معصومين
 باوری در آنان است.دين برای تربيت دينی و پرورش روحيه اين دوران فرصت مناسبی

بر  یهای مجازاين پژوهش با هدف تعيين اثربخشی آموزشبر اين اساس، 
پاسخ به ، پژوهش و در جهت تحقق اهداف شودمیهای دينی کودکان انجام باور

 گرفت:خواهد زير مورد توجه قرار  هایسؤال
 و اعتقادات دينی کودکان دارد؟ ثيری بر نگرشأآيا آموزش مجازی ت .1
سطح اطالعات دينی و مذهبی  یثيری بر ارتقاأآيا آموزش مجازی ت .2

 کودکان دارد؟
به انجام  انابزاری در جهت تشويق کودکتواند به عنوان آيا آموزش مجازی می .3

 ار باشد؟ذگثيرأت ،ای در جهت ترک محرماتواجبات و يا عامل بازدارنده
 ادب، رعايت -کودکان دينی تجارب و اعمال بر ریثيتأ مجازی آموزش آيا .4

 است؟ داشته -والدين به احترام اخالق و

بیت دینی  تبیین تر
 گفته است:چنين در تعريف تربيت دينی  يکی از پژوهشگران

های معتبر هر دين به افراد به منظور آموزش گزاره مجموعه رفتار عمدی و هدفدار
 1.ها متعهد و پايبند باشنددر عمل و نظر به آن آموزه ای است که آن افرادبه گونه ،ديگر
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عنوان  با -بنابراين آموزش و انتقال صحيح و تعميق باورهای دينی در کودکان
 موضوعات مهم در نظام جامعه است.يکی از  -سازان جوامع بشریآينده

 ها وباورهای دينی، غرايز بشر را در جهتارزشاز طرف ديگر، با توجه به اينکه 
هايی برای ها و تمايالت او را اصالح کرده و انسانصحيح هدايت کرده و خواسته

تربيت دينی شکوفا  ،نمايد که قادر به بالندگی کشورشان باشندجامعه تربيت می
های الهی است که در نهايت کردن قوای انسان به طور متعادل و در چارچوب ارزش

  1.نمايداخروی را تضمين می -سعادت دنيوی
از اين جهت اهميت تقويت آن در کودکان  کيد بر تربيت دينی و اخالقی وأت

ای نه چندان دور مسئوليت اداره جامعه را بر عهده خواهند ها در آيندهدارد که آن
توان اميدوار بود که آيندگان نيز در می ،و اگر اين تربيت درست اتفاق بيفتد گرفت

 تواندها میارزشباشند؛ در اين باره درونی کردن  ها به نسل بعد موفقانتقال آن ارزش
  2.به اين هدف بزرگ جامه عمل بپوشاند

داند که از راه غايت تربيت انسان را طاعت و بندگی خداوند می پيامبر اکرم
 فرمايد:آيد؛ به طوری که میبه دست می م به اوامر الهی و اطاعت خالصانهعل

هایًة ِاَنّ َلكم نَ َم َفانَتُهوا ِالی َمعاِلَمكم و لِ اّیها الّناِس ِاَنّ َلُكم َمعا»
هايی داريد؛ مردم! شما در راه سعادت نشانه 3؛«فانَتُهوا ِالی نَهایِتكم

 .يتی داريد؛ بکوشيد تا بدان برسيدو مقصد و نها ،دنبال آنها را بگيريد
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 د:نفرمايمی ی ديگرهادر جاحضرت 
علم وسيله طاعت،  1؛«هلَف الَبالِعلِم ُیطاُع الله وباِلعلِم یعرَ » -

  .ستا عبادت و شناسايی خدا
گويش تسبيح و گرفتن آن خوبی و گفت در تحصيل علم بکوشيد که فرا -

 .ه جاهل صدقه و نشرش باعث قرب استکاوش در آن جهاد و آموختن آن ب
و  2داندهدف غايی تربيت را تقوا و پرستش خداوند می امام علیهمچنين، 

ل عقل را پيروی از حق و نهايت سعادت را ايمان و مبارزه با باطل کما امام حسين
 3.داردو لقای پروردگار اعالم می

اند که به سه های عميقی ارائه نمودهدر همين راستا، حکمای مسلمان نيز ديدگاه
 شود:نمونه اشاره می

 :غزالیامام محمد  -
 ،الی استدر معرفت خدای تع انسان، طلب سعادت است و سعادت ویکار 

و آن  ،ه معرفت صنع خدای تعالی حاصل آيدو معرفت خدای تعالی وی را ب
 4.واس حاصل می آيدمعرفت عجايب عالم وی را از راه ح ؛عالم استجمله 

 :خواجه نصيرالدين طوسی -
کمال آدمی در اين است که با استفاده از امکاناتی که انسان دارد، به درک 

جميل برسد و به ياری انديشه و از روی  معقوالت و به حد تميز قبيح از
 5.اراده، ممدوح را بر مذموم اختيار کند
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 :ابوعلی سينا -
پاک کردن نفس از اخالق بد به وسيله ، هدف غايی در تربيت انسان

عبادت الهی، کسب علوم و معارف و قرار گرفتن انسان در سعادت راحت 
 1.استمطلق بدون رنج و الم 

در ناموفق بودن تربيت دينی ای موجود، عامل اساسی هبا اين وصف از دغدغه
های دينی يا نادرست معرفی کردن آن فهم نادرست از دين، عمل نکردن به فرمان

های ارائه شده تا جايی است که بخشی نامطلوب آموزشاثر ،از سوی ديگر ؛است
 .ندرا جبران نماي اين خأل نو، هاین را برآن داشته با استعانت از روشامتخصص

 جستاری بر آموزش مجازی
گيری از آن در امر امروزه دسترسی و تسلط بر تکنولوژی ارتباطات و اطالعات و بهره

شود که نبايد از های مهم قدرت محسوب میلفهاز مؤمهم آموزش و تربيت افراد، 
 آن چشم پوشيد.

 یهرچه بهتر مطالب، بدين معن یرگيری تصوير در آموزش جهت يادگيربه کا
 یمفرط خارج نموده وحواس بيشتر یو شنواي یها را از حالت اتنزاعت که درساس

 یقدرت آموزش و يادگير -یورافن -؛ با اين تعريفدادقرار  یاز افراد را مورد درگير
 2.است یانتقال دانش و يادگير یمند براندارد، بلکه سيستمی نظام

ابزارهای رسانه امکان ها و اطالعات، وجود رايانه یورابا تأثير فنهمچنين 
 3.ميسر شده است یارتباطی مجاز یهاارتباط از طريق شبکه
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تواند ثروت جامعی را اطالعات و ارتباطات می یورااشتراك دانش به کمک فن
ها و ها در قالب آموزش بهتر، سالمت، احساس اجتماعی زيرساختملت یبرا

 1.بهبود بيشتر کيفيت زندگی ايجاد کند
 از جمله در -زندگی یهاها بر همه جنبهیرشد و فزاينده تکنولوژاثرات رو به 

رشد و توسعه کشورها تمرکز بر پيشرفت در حيطه  یبرا باعث شده -سطح آموزش
 .جديد آموزشی ضرورت يابد یهایآموزش عالی از طريق پذيرش نظام و تکنولوژ

سان، کان دسترسی يک، فراهم نمودن اممجازیبه طور کلی، هدف از آموزش 
 یآموزشی يکنواخت برا یدرسی و ايجاد فضا یهاپذير در دورهرايگان و جستجو

ه مطالب درسی به منظور ئارا یهاشيوه یسازاقشار مختلف در هر نقطه و بهينه
 2.تر استعميق یيادگير
، افراد به آموزشی سنتی استادمحور یهاآموزشی برخالف روش یر چنين فضاد

 مجازیدر آموزش  ؛ چه اينکهگردندمند میموضوعات بهرهاندازه توانايی خود از 
 ، از قبيل متن، صوت و تصويریمختلف يادگير یهاتوان از ترکيب نمودن شيوهمی

 .دست يافت یبه حداکثر بازده در يادگير
استفاده از روش نمايشی و به صورت محسوس و مشهود در آوردن  به طور کلی،

ان هايی است که در قرآن کريم نيز فراوه روشمفاهيم و مسائل آموزشی، از جمل
قرآن کريم با استفاده از روش نمايشی تا جايی که  مورد استفاده قرار گرفته است

 عموم مردم قابل درک و فهم نمايد.توانسته است اصول اعتقادی را اثبات و برای 
يت ايمان مخاطبان به زندگی پس  هنگامی که دربه عنوان مثال؛  از صدد تقو

ی و قابل مشاهده در اين دنيا های مشابه حسبه ارائه نمونه است،له معاد ئمرگ و مس
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به آن پرداخته و برای اثبات اين امر  آن که بارهاهای عينی يکی از نمونه که پردازدمی
 1است.گياهان زمين و در برابر چشم همگان به معرض نمايش قرار داده، زنده شدن مجدد 

ای از موارد برای محسوس و نيز در پاره ، معصومانعالوه بر تعاليم وحی
؛ همچنان که اندم نمودن مفاهيم و حقايق دينی از روش نمايشی استفاده نمودهمجس

از اين روش استفاده  -مانند آموزش نماز و حج -در موارد متعددی پيامبر اسالم
 د:فرمودننموده و به مردم می

وا» بينيد من آن گونه که می نماز بگزاريد 2؛«یَرَاْیُتُمونی ُاَصلّ  َکما َصلُّ
 .مگزارنماز می

تر از روش گفتاری بنابراين، جنبه آموزشی روش نمايشی مؤثرتر و پرجاذبه
گوش و چشم مخاطب را به  -همزمان به طور -رف است؛ چرا که روش نمايشیص  

الزم است  در تربيت، یليل نياز انسان به الگو و همانندسازبه د ؛ لذاکار می گيرد
حقيقی واال به درستی معرفی شوند تا انسان با بينشی روشن مصداق کمال  یالگوها

 .بپردازد یپذيرو اسوه یرا تشخيص دهد و به الگوگير
 یکه در حوزه آموزش و يادگيراست  یديدمان جديد یآموزش مجاز نتيجه آنکه

ی، در زمينه اجتماع و یاز منظر اقتصاد رشدپديد آمده و ضمن کمک به جوامع در حال 
 .هر فرد و در هر زمان و مکان فراهم نموده است یمداوم را برا یآموزش، امکان يادگير

 یهامحيط یمکملی برا یاز آنجا که محيط آموزش مجازاز طرف ديگر و 
وب سقف مطالبات از اين محيط نيز در چارچ الزم است، استآموزش فيزيکی 

رغم هيجان، امکانات و دين ترتيب علیب ؛همين ويژگی ماهيتی تعيين گردد
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آن بدون تجزيه  یبه کارگير ،به همراه دارد یکه استفاده از آموزش مجاز هايیجاذبه
برگزار شده از اثربخشی الزم برخوردار بوده  یمجاز یهاو تحليل اينکه آيا آموزش

 ن است باعث شکست اين مقوله گردد.يا خير، ممک
 یترين اموریبرگزار شده يکی از ضرور یهاخشی دورهبا توجه به اينکه سنجش اثرب

نهاد عقيدتی سياسی به عنوان سازمانی  اين نياز در ،ه در هر سازمانی بايد انجام گيرداست ک
 شود. چندان میمبانی اعتقادی و مذهبی دارد، دو که خود داعيه امر آموزش و پژوهش پيرامون

کید بر مطالعات آموزش   مجازیپیشینه پژوهش با تأ
طی است که  (2009) 1، نظريه راسلیی از نظريات مشهور در آموزش مجازيک

؛ را با يکديگر مقايسه نمود یآموزش سنتی و مجاز یهامطالعات متعدد خود کالس
به اين نتيجه رسيد که  شطی مطالعات اما ،بود یاز مخالفان آموزش مجازهر چند او 

ها از نظر علمی و ين نوع از آموزشا ی،پذير بودن آموزش مجازدر صورت امکان
 امکان پذير خواهد بود. و به صرفه بوده یاقتصاد

 :شودمی اشارهنيز انجام گرديده است که برخی از آنها  یدر همين راستا تحقيقات ديگر
مانند  یآموزش مجاز ی( در تحقيق خود به مزايا1388و همکاران ) یذوالفقار -

دانشجويان، سهولت دسترسی به حجم بااليی  یهاو آموخته یافزايش کيفيت يادگير
موجود در جهان، دسترسی سريع و به موقع اطالعات در  یهااز اطالعات و دانش

آموزشی، باال بردن کيفيت دقت و صحت  یهازمان اندك، کاهش برخی هزينه
  علمی دانشجويان و مدرسان اشاره دارند. یمطالب درسی و علمی، ارتقا

 در تحقيق خود که در دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی( 1388راد )مؤمنی -
دوره آموزش الکترونيکی رشته  انجام داده است، به اين نتيجه رسيده که

 .استاز کيفيت مطلوبی برخوردار  دانشگاهاين  اطالعات یورناف

                                                           
1. Russel 



 33/ کودکان دینی باورهای تربیت بر مجازی آموزش اثربخشی

بين اند که در تحقيق خود به اين نتيجه رسيده( 1388لويی و همکاران )کريمخان -
 وجود ندارد. یدو روش آموزش سنتی و الکترونيک تفاوت معنادار آمار یميزان يادگير

 یورامؤثر برگرفته از کاربرد فن یآموزش مجاز( معتقد است 1381زاده )حسن -
از  یتعداد زياد ؛ همچنان کهآموزشی است یهااطالعات و ارتباطات در فرصت

و نيز تأثير اين نوع نظام آموزشی  یمطالعات بر تفسير منافع و معايب آموزش مجاز
کيد دارند . تجارب کنونی ثابت  یهادر کاهش هزينه تحصيل دانشجويان تأ

 یورااز فن یگيرهشناختی تدريس از طريق بهراند برطرف کردن موانع روشکرده
نيازمند تدوين  اين مطلب،که  استپذير نت در حوزه آموزش امکااطالعا

 نظام آموزشی الکترونيکی است. یارشتهانبومی و مي یاستانداردها
کاسال - از ديدگاه  نظام آموزش الکترونيکی ( معتقدند2010) 1ن و همکارانآ

 ،پشتيبانی از عملکرد یهاسيستم، آموزش مبتنی بر وببه چهار دسته:  یکاربرد
 شود. تقسيم می همزمان یمجاز یهاکالس وزمان ناهم یمجاز یهاکالس

 هایتتواند به صورمی ینشان داد که آموزش مجاز (2003) 2پژوهش نيکولز -
      به دو صورت همزمان و غير همزمان نيز مختلفی مورد استفاده قرار گيرد و 
 یاطالعات فراگيران به روز شده و در موارد ،به فراگيران آموخته شود. با اين آموزش

 ارتباط برقرار نمايند. توانند با استاد مربوطهمی ،شوندکه با مشکلی مواجه می
( در پژوهش خود به بررسی ارتباط ميان فناوری و يادگيری 1994) 3کالرک -

 مباحث در را یارسانه ارتباط وسايل و یورافن ورودپرداخته و در نتيجه 
 داند.می ناپذيراجتناب و حتمی ،آموزشی

                                                           
1. Akaslan and Others 

2. Nichols 

3 clark 
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 روش تحقیق
 پس آزمون )قبل و بعد از -مون، از نوع پيش آزیآزمايشاين پژوهش به صورت نيمه یاجرا

يکبار به عنوان متغير وابسته و مجازی  زشآمو که تحقق يافته است برگزاری آموزش(
 :استزير  یهاسرفصليکبار نيز به عنوان متغير مستقل به کار رفته که شامل 

مصاديق حضور خداوند،  شامل: سطح اعتقادات دينی -بعد اعتقادی .1
 ضور حضرت موعود. وجود شيطان، وجود معاد و ح

انجام  شامل: -ح انجام فرائض و ترک محرمات دينیسط -بعد مناسکی .2
 داری و روزه گرفتن.اقامه نماز، امانت مثل واجبات

مرجع  آشنايی با احکام تعيينشامل:  -سطح اطالعات دينی -بعد فکری .3
 .محرمات دين اسالم، آشنايی با تقليد، آشنايی با واجبات

مصاديق شامل:  -ال و تجارب حاصل از باورهای دينیمسطح اع -بعد پيامدی .4
 احترام به والدين. و ، رعايت ادب در برخورد با ديگرانرعايت اخالق

بدين صورت بوده است که قبل از آغاز آموزش، فرزندان  نيز روش انجام کار
ين ايشان بود؛ ای که در اختيار والدمورد مطالعه در اين پژوهش از طريق پرسشنامه

يک از فرزندان موصوف در  قرار گرفتند، سپس هر -آزمون شپي -د آزمون اوليهمور
يک هفته بعد از  هبه فاصل و آموزش مجازی واقع شدند بازه زمانی شش ماهه، مورد
له اول شده در مرح بيانبه همان طريق  -آزمون پس -پايان آموزش، آزمون ثانويه

آزمون گروه آزمايش، مورد مقايسه و  آزمون و پيش پس یهاسپس يافته ،اخذ گرديد
 تحليل واقع شد. 

های مجازی بر باورهای دينی، ثير آموزشأبزار مورد استفاده جهت ارزيابی تا
  های دينی گالک و استارکچهارسطحی برگرفته از پرسشنامه باورپرسشنامه 

امی سال کارکنان شاغل در نيروی انتظ 7-12( بود که ميان والدين فرزندان 1965)
 تقسيم گرديد.استان چهار محال وبختياری 
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های متفاوت تعيين گرديده در مطالعات مختلف بر روی نمونه پرسشنامهروايی 
گيری مورد . مقياس اندازهاستکه حاکی از اعتبار باالی آن در ابعاد مختلف 

شده در پرسشنامه در دو بازه  بيانو سطوح  است 1ليکرت نيز استفاده در سنجش
زياد، زياد، خيلی  -عد از برگزاری آموزش بر اساس پنج درجه ارزشیقبل و ب زمانی

 .اندگرفته مورد ارزيابی قرار -متوسط، کم و خيلی کم
ييد کارشناسان و پژوهشگران أپرسشنامه از حيث محتوايی مورد ت همچنين،

ی آلفابا استفاده از  آنبرآورد کمی از اعتبار  ؛ به نحوی کهمتععدی قرار گرفته است
برای برای  -به تفکيک -که بوده است 83/0 -در مجموع پرسشنامه -2کرونباخ

و بعد مناسکی  72/0د پيامدی ،بع75/0، بعد فکری 81/0اعتقادی  دمتغيرهای بع
رد بودن دارای به دليل استاندا دهد پرسشنامه؛ اين آمار نشان میبوده است 83/0

 .پايايی بااليی است
ه است که همبسته، استفاده شد Tطالعات نيز از آزمون تجزيه و تحليل ا یبرا

به اين ترتيب که  ؛استدليل استفاده از اين آزمون به خاطر طراحی نوع پرسشنامه 
و بار دوم پس  ای متغير مستقل يا متغير آزمايشیگيری يک بار قبل از اجرعمل اندازه

مون مذکور، معنادار سپس با استفاده از آز ،اجرای اين متغير صورت گرفته است از
 گردد.گيری معين میبودن اختالف بين اين دو اندازه

تغييراتی که در اثر اجرای متغير  ،با به کار بردن اين آزمون آماری ،بيان ديگربه 
 .گرددمستقل به وجود آمده است، تعيين می

های که با توجه به ارزشگذاری انجام شده، ميانگين پاسخنکته حائز اهميت اين
همبسته به سطح  Tدر آزمون  آيتم در نظر گرفته شده است؛ ضمناً اده شده برای هر د

                                                           
1. Likert Scale 

2. Cronbach's Alpha 
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فرض  ،کمتر باشد 05/0گردد که چنانچه مقدار آن از دراری آزمون رجوع میمعنا
 رد شده و فرضيه در نظر گرفته شده -هافرض نبود تفاوت بين ميانگين -(0Hصفر)

(1H) مقدار موصوف باشد فرض صفر پذيرفته و چنانچه بيشتر از  ،شودپذيرفته می
 گردد.رد می در نتيجه فرضيه در نظر گرفته شدهشده و 

 ده به شرح زير:بو    نيز براورد ميانگين یفرمول  محاسبه حجم  نمونه برا
s :انحراف معيار صفت مورد نظر    z : ضريب اطمينان 
d :رد نظرورد قبول در براورد صفت مومقدار اشتباه م (d= 0.1) 

 در صد 95  :ضريب اطمينان درنظر گرفته شده
ين وصف که تعداد با ا -در جامعه موصوف اين فرمولبا توجه به محاسبه 

 نفر در نظر گرفته شده است. 82 ،تعداد نمونه -جامعه مشخص بوده

 پژوهشهای یافته
 ان دارد؟ثيری بر نگرش و اعتقادات دينی کودکأآيا آموزش مجازی ت: ال اولؤس

0H :داشته است.نثيری بر نگرش و اعتقادات مذهبی فرزندان کودک أدوره آموزش مجازی ت 
1H :ثيری بر نگرش و اعتقادات مذهبی فرزندان کودک داشته است.أدوره آموزش مجازی ت 

 سطح نگرش و اعتقادات مذهبی های زوجیمحاسبه نمونه :1جدول 
 زمان آزمون ميانگين حجم نمونه انحراف معيار خطای ميانگين

 قبل از برگزاری آموزش 4.0744 82 3.37923 .37317
 بعد از برگزاری آموزش 4.4962 82 .46534 .05139

 

 دوره اتمام از پس و 4.074 دوره از قبل در ميانگين اينکه به توجه مطابق با اطالعات جدول، با
 0.001 عدد با که T ،آزمون اين برای اثر اندازه محاسبه با ،ديگر سوی از و است بوده 4.4962

 .است متصور دوره از بعد و قبل تفاوت نتيجه در و است کمی اثر -کوهن معيار به توجه با -برابراست
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 سطح نگرش و اعتقادات مذهبی زوجی )همبسته( یهانمونه  Tآزمون : 2جدول 
 

سطح 
معناداری 

 آزمون

 
 درجه
 آزادی

 
 
T 

  احصاء تفاوت زوجی
زمان 

 نآزمو
فاصله اطمينان از ميانگين 

 درصد 95با ضريب 
 

 خطای
 ميانگين

 
 انحراف
 معيار

 
 ميانگين

 ترين حدپايين باالترين حد
و قبل  -.42183 3.42064 .37775 -1.17343 .32977 -1.117 81 041/0

ز ابعد 
 برگزاری
 آموزش

و کمتر از سطح  هبود sig=0.041 کهبا توجه به اين مطابق با اطالعات جدول،
توان گفت که در ( برای اين آزمون بوده، می05/0) نظر گرفته شده معناداری در

 شود.مجموع تفاوت معناداری در قبل از برگزاری دوره و بعد از آن مشاهده می
 درصد 95افزايش يافته که با فاصله اطمينان  0.42183ميانگين  ،از سوی ديگر

همبسته نشان   Tننتايج آزمو نتيجه آنکه؛ است 1.17343تا  0.37775دامنه آن 
 دات فرزندان با درصد قابل توجهی بوده است.اگذاری دوره بر اعتقدهنده اثر

 سطح اطالعات دينی کودکان دارد؟ یثيری بر ارتقاأهای تصويری تآيا آموزش ال دوم:ؤس
0H :نداشته است. ات دينی گروه آزمايشسطح اطالع یثيری بر ارتقاأدوره آموزش مجازی ت 
1H :سطح اطالعات دينی گروه آزمايش داشته است. یثيری بر ارتقاأدوره آموزش مجازی ت 

 سطح اطالعات دینی های زوجیمحاسبه نمونه: 3جدول 
 زمان آزمون ميانگين حجم نمونه انحراف معيار خطای ميانگين

09198. .83293  قبل از برگزاری آموزش 3.5610 82 
 بعد از برگزاری آموزش 4.5366 82 .52576 .05806
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و پس از اتمام  3.5610که ميانگين اطالعات دينی در قبل از دوره با توجه به اين
 . استدوره قابل مشاهده اين اری ذگاثر ،بوده است  4.5366دوره 

 سطح اطالعات دینی های زوجی )همبسته(نمونه Tآزمون : 4جدول 
 

سطح 
معناداری 

 آزمون

 
 درجه
 آزادی

 
 
T 

  احصاء تفاوت زوجی
زمان 
 آزمون

فاصله اطمينان از ميانگين 
 درصد 95با ضريب 

 
 خطای

 ميانگين

 
 انحراف
 معيار

 
انحراف 

 ترين حدپايين باالترين حد معيار

 
000. 

 
81 

 
13.646- 

 
83336.- 

 
1.11786- 

 
07150. 

 
64742. 

 
97561.- 

و  قبل
ز ا بعد

 برگزاری
 آموزش

يعنی از سطح معناداری آزمون است؛ =sig 0.000 ،جدول اطالعاتمطابق 
تفاوت معناداری در  -در مجموع -لذا ؛گرددييد میأثير دوره تأتر بوده و فرض تپايين

 شود.قبل از برگزاری دوره و بعد از آن مشاهده می
افزايش يافته که با فاصله اطمينان  0.97561ميانگين به ميزان ، سوی ديگر از

يجه فرض بر اين است تن . دراست 1.11786تا  0.83336 از امنه آند درصد، 95
 سطح معلومات دينی فرزندان داشته است. یاری مطلوبی بر ارتقاذکه دوره اثرگ

ابزاری در جهت تحريک کودک به تواند به عنوان آيا آموزش مجازی می: سوم الؤس
 ؟رمات ايفای نقش نمايدجهت ترک مح ای درانجام واجبات و به عنوان عامل بازدارنده

0Hبه کودکان تحريک جهت در ابزاری نقش مجازی آموزش : دوره 
 محرمات ترک جهت در ایبازدارنده عامل عنوان به و واجبات انجام

 .است نداشته



 39/ کودکان دینی باورهای تربیت بر مجازی آموزش اثربخشی

1Hبه کودکان تحريک جهت در ابزاری نقش مجازی آموزش : دوره 
 محرمات ترک جهت در ایبازدارنده عامل عنوان به و واجبات انجام
 .است داشته

 سطح انجام فرائض و ترک محرمات دینی های زوجیمحاسبه نمونه :5جدول 
 زمان آزمون ميانگين حجم نمونه انحراف معيار خطای ميانگين

 قبل از برگزاری آموزش 4.1829 82 3.34490 .36938
 بعد از برگزاری آموزش 995.4 82 5.60834 .61934
و  4.1585ه ميانگين ترک محرمات در قبل از دوره کاينبا توجه به ، در جدول

تفاوت چشمگيری از حيث عددی مشاهده  ،بوده است  4.5488پس از اتمام دوره 
 .استشود که اين خود دال بر عدم تفاوت در زمان برگزاری دوره نمی

 سطح انجام فرائض و ترک محرمات دینی های زوجی )همبسته(نمونه Tآزمون : 6جدول 
 

سطح 
ناداری مع

 آزمون

 
 درجه
 آزادی

 
 
T 

  احصاء تفاوت زوجی
زمان 
 آزمون

فاصله اطمينان از ميانگين 
 درصد 95با ضريب 

 
 خطای

 ميانگين

 
 انحراف
 معيار

 
 ميانگين

 ترين حدپايين باالترين حد

987. 81 1.116- .30523  1.08572- .34954  3.16523 39024.- 

و  قبل
ز ا بعد

 برگزاری
 آموزش

 درصد 95افزايش يافته که با فاصله اطمينان  -0.39024 ميانگين، در جدول
بدان معناست که دوره آموزش بر ترک  است که 1.08572. تا 30523 از دامنه آن

 ؛ اماتاحدودی نقش ابزاری ايفا نموده و انجام واجبات از سوی فرزندان  محرمات
 ست.ث مناسکی قابل مالحظه نبوده ااز حي ثير دورهأت
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ه علت بيشتر دهد که ب. را نشان می987به دست آمده عدد   sig ديگر، طرف از
 گردد.ييد واقع نمیأبودن آن از سطح معناداری آزمون، فرض سوم مورد ت

رعايت  -ثيری بر اعمال و تجارب دينی کودکانأآيا آموزش مجازی ت :ال چهارمؤس
 ؟داشته است -ه والديناحترام ب و ادب، اخالق

0H :است نداشته کودک فرزندان دينی تجارب و اعمال بر تأثيری مجازی آموزش دوره. 
1Hاست داشته کودک فرزندان دينی تجارب و اعمال بر تأثيری مجازی آموزش : دوره. 

 سطح اعمال و تجارب دینی های زوجیمحاسبه نمونه: 7جدول 
 زمان آزمون ميانگين حجم نمونه انحراف معيار خطای ميانگين

09254. .83797  قبل از برگزاری آموزش 3.8049 82 
05976. .54114  بعد از برگزاری آموزش 4.5976 82 

که ميانگين اعمال و تجارب دينی در قبل از دوره با توجه به اين، جدول در
توان تفاوت قبل و بعد از می ،بوده است 4.5976و پس از اتمام دوره  3.8049

 برگزاری دوره را مشاهده نمود.

 سطح اعمال و تجارب دینی های زوجی )همبسته(نمونه Tآزمون  :8جدول 
 

سطح 
معناداری 

 آزمون

 
 درجه
 آزادی

 
 
T 

  احصاء تفاوت زوجی
زمان 
 آزمون

فاصله اطمينان از ميانگين 
 درصد 95با ضريب 

 
 خطای

 ميانگين

 
 انحراف
 معيار

 
 ميانگين

 ترين حدپايين باالترين حد

 
000. 

 
81 

 
9.580- 

 
62805.- 

 
95732.- 08274. 

 
74928. 

 
79268.- 

و  قبل
ز ا بعد

 برگزاری
 آموزش
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 است؛و اين عدد کمتر از سطح معناداری آزمون  است=sig 0.000 ل،در جدو
 .گرددييد میأثير دوره در بعد پيامدی تأدر نتيجه فرض ت

 درصد 95ان افزايش يافته که با فاصله اطمين 0.97561ميانگين ، سوی ديگر از
تفاوت معناداری در  -در مجموع -است؛ لذا 0.95732تا  0.62805دامنه آن 

 .شودقبل از برگزاری دوره و بعد از آن از اين حيث مشاهده می

 گیرینتیجه
دوم و چهارم با عنايت به  ال اول،ؤهای مربوط به سبا توجه به تجزيه و تحليل داده

ر دوره در فرزندان ثيأهمبسته برای ازريابی ت Tهای به دست آمده از آزمون يافته
بر اعتقادات،  -تصويرسازی -گردد که دوره آموزش مجازیه میظکارکنان، مالح

 ،اين تحقيقگروه سنی مورد مطالعه در  اطالعات دينی و اعمال و تجارب مخاطبين
 ه بوده است.ظثيرگذار بوده و اثربخشی دوره از اين حيث قابل مالحأت

انجام  -عدم اثربخشی آموزش مجازی در بعد مناسکی علتر، از طرف ديگ
های ارائه شده بايست از طريق ميانگين پاسخرا می -واجبات و ترک محرمات دينی

ست های به دبا توجه به داده که تحليل نموددوره آموزشی اين در پيش از برگزاری 
 -کودکان -شآزماي گونه متصور بوده است که گروهآمده در بازه زمانی موصوف اين

 .اندای برای انجام واجبات و ترک محرمات قائل بودهدر بعد مناسکی اهميت ويژه
توان نتيجه می های ارائه شدهباال بودن ميانگين پاسخبه با توجه  ،ديگر بيانبه 
د مناسکی در در قبل از برگزاری دوره آموزش مجازی رعايت مصاديق بع که گرفت

چند توانسته اثرات مثبتی  به همين جهت آموزش مجازی هر ؛سطح بااليی بوده است
به علت بيان شده، تفاوت نظر  اما ؛از اين حيث بر مخاطبين گروه آزمايش داشته باشد

بعد از آن قابل احصاء  ميان پيش از برگزاری آموزش و از حيث آماری چشمگيری
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کودکان به انجام دوره آموزش مجازی نقش ابزاری در جهت تحريک لذا  ؛نبوده است
  ای در جهت ترک محرمات نداشته است.واجبات و به عنوان عامل بازدارنده

( و نيکولز 1994های اين تحقيق با نتايج حاصل از پژوهش کالرک )در مجموع يافته
 آموزشی مباحث در را یارسانه ارتباط وسايل و یورافن همخوانی دارد؛ کالرک ورود (2003)

 .برد کار به چرا و چون بدون نبايد را یورافن هرگونه اما داند؛می ذيرناپاجتناب و حتمی
 آموزش یهادوره کمی افزايش یجا به که است رسيده آن وقت رسدبه نظر می

 یهاآموزش اثربخشی سنجش به بايد لحاظ بدين؛ نمود توجه آن کيفيت به یمجاز
 یتدبير آن ایبر نيست، برخوردار الزم اثربخشی از چهچنان و پرداخته شده هئارا

 1.نمود اقدام آن معايب رفع به نسبت و انديشيده
های تحقيق موصوف که برايند نظرات پاسخ دهندگان در ابعاد بر اساس يافته

 آيد.دوره آموزشی به دست میاين بخشی مثبت اثراست، اشاره شده 
سطح  -ومال دؤسهای مربوط به با توجه به تجزيه و تحليل داده ،از سوی ديگر

همبسته  Tهای به دست آمده از آزمون و با عنايت به يافته -اعمال و تجارب دينی
گردد که دوره آموزش ه میظر دوره در فرزندان کارکنان، مالحثيأبرای ازريابی ت

تاحدودی توانسته است به عنوان ابزاری در جهت تحريک  -صويرسازیت -مجازی
ر جهت ترک محرمات ای دن عامل بازدارندهبه عنوا نيزکودک به انجام واجبات و 

 است.ه از اين حيث قابل مالحظه نبود ثير دورهأت اما ؛ايفای نقش نمود
گونه متصور است که  عملکرد فرزندان مورد های ارائه شده اينبا توجه به پاسخ

سنجش اين پژوهش در حوزه انجام واجبات و ترک محرمات در پيش از دوره نيز  
وزش تصويری بر افزايش اين به همين جهت، هر چند آم ؛ن بودهمطلوب والدي

                                                           
 .22و29: 1994 کالرک،. 1
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و بدين صورت فرضيه  دار احصاء نشده استتفاوتی معنا اما ،گذار بودهفاکتورها اثر
 ييد قرار نگرفته است.أموصوف مورد ت

 :رسدضروری به نظر می های زيرپيشنهاد اشاره شده،با عنايت به موارد 
با  -های اولبه ويژه در سال -ن در دوره ابتدايیآموزاکه دانش ا توجه به اينب .1

امور حس شدنی و ملموس سر و کار دارند، والدين و معلمان و مربيان حوزه 
های استداللی معارف بايست به اين نکته توجه نمايند که طرح جنبهدين می

امر تدريس و آموزش  اعتقادی به کودکان دبستانی کار درستی نيست و در
چون هم -رهای دينی و مفاهيم مذهبی از ابزارهای آموزش مجازیباومبانی و 

 استفاده نمايند. -های آموزشیعکس، اساليد و به ويژه فيلم
ييد دانش آموزان أفرهنگی مدرسه و خانواده، مورد ت نقش الگويی مسئولين .2

اند با اخالق و رفتار خود ها معتقدند معلمان تا حدی توانسته. آناست
دهد اين موضوع نشان می که رای دانش آموزان باشندگوی خوبی بال

نه تنها آموزش اخالق و  -رح در تغييرات اخالقی دوره کودکینظريات مط
کند، بلکه بايد محيط زندگی کودکان را با اخالق و متدين نمی -دين

اسوه سالم اخالق و دين باشد. در  -به ويژه والدين و معلمان -ايشان
تصويری و يا  یدر قالب الگوها یاسالم یهازشه ارئاراهمين راستا، 
تواند ، مییمطلوب اسالم یرفتار یالگوها یآموزان داراتشويق دانش

 .ا نمايدفنقش شايانی اي
فضا و امکانات موجود در محيط مدارس نيز در مجموع مناسب با  .3

ای از بخش عمده نيست؛ چرا کههای امور تربيتی انتظارات و برنامه
 هایصبحگاه، نماز جماعت، کتابخانه، گروه پرورشی از قبيلهای فعاليت

نگاری، تئاتر و امثال آن بايد از روزنامه دانش آموزی و هنری از قبيل
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 ،در حالی که در وضعيت فعلی ؛ضای موجود در مدارس استفاده کنندف
های آموزشی و پرورشی در مانع برگزاری برخی از برنامه کمبود فضا

گردد با توجه به اهميت به همين علت پيشنهاد می؛ مدارس شده است
های معنوی از طريق آموزش مجازی، امکانات و ابزار سازی فضابهينه

 های از اين قبيل در محيط مدارس تعبيه گردد.مورد نياز آموزش
ساده همراه با تصاوير و  اسالمی با زبان قابل فهم یهاگردد ارزشپيشنهاد می .4

سازی کتب درسی که چنين در غنیجانده شود؛ همدر کتب درسی گن ربوطم
 -«دين و زندگی»نظير کتاب  -با مسائل دينی و مذهبی ارتباط تنگاتنگ دارند

از تصاوير مربوطه  دسته آثاراهتمام بيشتری شده و در جهت جذابيت اين 
های اسالمی در ای، ارائه ارزشگردد. نظر به اهميت آموزش رسانه استفاده

ی در انتقال هتواند کمک شايان توجفيلم، شعر و موسيقی می قالب تئاتر،
 ها و مبانی اسالمی به دانش آموزان صورت دهد.باور

های آموزشی که به نحوی در نصب شعائر مناسب در محيطالزم است  .5
 .اهتمام بيشتری صرف گردد است،ترويج دهنده فرهنگ و تربيت دينی 
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