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من و  ماه موناای آاا نمحی ماب ی امزشاگی داسا ا وزاه از امّلاد درکل
یبای ااه ط موناستم 

)مورد مطالعه: استان چهارمحال و بختیاری(1
نعمت  الله کرم  الهی2
حبیب  الله اسداللهی3

چکیده
ــوای ســخن  ــت   ظاهــری، شــیوه و محت ــی، وضعی ــش   دین ــه، بررســی رابطــه دان ــن مقال هــدف از ای

ــا  ــق ب ــن تحقی ــت. ای ــت اس ــه روحانی ــوزان ب ــرش دانش  آم ــوة نگ ــدارس و نح ــی م ــان روحان غ
ّ
مبل

ــوزان  ــامل دانش  آم ــاری، ش ــت آم ــت. جمعی ــده اس ــام ش ــنامه انج ــک پرسش ــش و تکنی روش پیمای

ــری  ــر و روش نمونه  گی ــاری 352 نف ــه   آم ــم نمون ــاری، حج ــال و بختی ــتان چهارمح ــتانی اس دبیرس

خوشــه  ای طبقــه  ای اســت. بــر اســاس یافته  هــای پژوهــش، 79 درصــد پاســخ  گویان، دانــش دینــی 

غــان را بــاال می  داننــد؛ 74/7 درصــد وضعیــت ظاهــری، 73/6 درصــد شــیوه صحبــت، و 71/3 
ّ
مبل

غــان را مناســب ارزیابــی کرده  انــد. تفــاوت معنــاداری بیــن ارزیابــی 
ّ
درصــد محتــوای صحبــت مبل

ــب  ــان برحس غ
ّ
ــخن مبل ــوای س ــیوه و محت ــری، ش ــت   ظاه ــی، وضعی ــش   دین ــخ  گویان از دان پاس

ــه  ــوزان ب ــرش دانش  آم ــن نگ ــود دارد. میانگی ــی وج ــته   تحصیل ــی و رش ــال تحصیل ــیت، س جنس

ــور  ــذا حض ــت. ل ــان، 13/4 اس غ
ّ
ــور مبل ــد از حض ــان 10/2 و بع غ

ّ
ــور مبل ــل از حض ــت، قب روحانی

غــان توانســته 3/2 نمــره میانگیــن نگــرش دانش  آمــوزان را تغییــر مثبــت دهــد. همچنیــن دانــش 
ّ
مبل

ــا نگــرش دانــش - غــان، رابطــه مثبــت ب
ّ
  دینــی، وضعیــت ظاهــری و شــیوه و محتــوای صحبــت مبل

ــه آنهــا دارد. آمــوزان ب

غــان مــدارس، نگــرش، روحانیــت، دانــش   دینــی، وضعیــت   ظاهــری، شــیوه 
ّ
واژگانکلیــدی: مبل

و محتــوای صحبــت.

1  . تاریخ دریافت مقاله: 96/1/27  ؛  تاریخ پذیرش مقاله: 96/2/23
n.karamollahi@yahoo.com 2 . استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم

 3 . کارشناس ارشد تبلیغ و ارتباطات فرهنگی دانشگاه باقرالعلوم
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1. بیان مسئله
تبلیــغ در فرهنــگ اســامی از اصــول بســیار مهــم و یکــی از رســالت  های علمــای دیــن اســت. 

گاهــی و تربیــت  تبلیــغ بــه معنــای انتقــال پیــام از طریــق برقــراری ارتبــاط، بــه منظــور افزایــش آ

اخاقــی مخاطــب، بــا اســتفاده از ابــزار و شــیوه  های مشــروع اســت. بنابرایــن هــدف در تبلیــغ 

ــر در  ــاد تغیی ــت آن، ایج ــز دارد و غای ــی نی ــت تربیت ــی، خصل گاهی  بخش ــر آ ــاوه ب ــی، ع دین

ــغ،  ــر در تبلی ــان دیگ ــه بی ــت. ب ــان اس ــار مخاطب ــت رفت ــد و درنهای ــا، عقای ــا، گرایش  ه نگرش  ه

مقصــود اصلــی نــه ِصــرف انتقــال پیــام، بلکــه »اقنــاع و ترغیــب« مخاطــب از طریــق ارتباطــات 

ــغ اســت. 
ّ
کامــی و غیرکامــی )انگیزه  هــا، رفتارهــا و ویژگی  هــای فــردی و اجتماعــی( مبل

ــوان  ــه عن ــان ب ــتند. روحانی ــی هس ــغ دین ــی تبلی ــن اصل ــه رک ــام، س ــب و پی ــده، مخاط پیام  دهن

ــای  ــه ویژگی  ه ــه ب ــد. توج ــغ دارن ــر تبلی ــی در ام ــش اساس ــن، نق ــام دی ــده پی ــغ و انتقال  دهن
ّ
مبل

مخاطــب و تناســب پیــام بــا شــرایط فکــری و ســنی و اقتضائــات روانــی او نیــز میــزان اثربخشــی 

ــا توجــه بــه اهمیــت مخاطبــان  تبلیــغ را افزایــش می  دهــد. در راســتای نیــل بــه ایــن هــدف و ب

غــان بــه مــدارس را 
ّ
نوجــوان و نیازهــای دینــی دانش  آمــوزان، متولیــان تبلیغــی، طــرح   اعــزام مبل

ــا همــکاری آمــوزش و پــرورش برنامه  ریــزی و اجــرا کرده  انــد. بــرای افزایــش اثربخشــی ایــن  ب

ــان،  ــنجی آن ــان، نیازس ــا نوجوان ــاط ب ــیوه  های ارتب ــه ش ــوان در زمین ــان ج غ
ّ
ــوزش مبل ــرح، آم ط

ــپری  ــد از س ــون بع ــت. اکن ــده اس ــال ش ــت دنب ی
ّ

ــا جد ــان ب ــه سؤاالتش ــخ  گویی ب ــیوة پاس و ش

ــر آن  غــان مــدارس و تأثی
ّ
شــدن یــک دهــه از اجــرای ایــن طــرح، الزم اســت کــه عملکــرد مبل

ــه  ــان ب ــا اذع ــه ب ــن مقال ــن در ای ــود. بنابرای ــی ش ــان ارزیاب ــه روحانی ــوزان ب ــرش دانش  آم ــر نگ ب

تأثیرپذیــری نگــرش دانش  آمــوزان بــه روحانیــان از عوامــل مختلــف، در کنــار ارزیابــی عملکــرد 

غــان و نحــوة نگــرش دانش  آمــوزان بــه آنهــا، رابطــه دانــش دینــی، وضعیــت ظاهــری، شــیوه و 
ّ
مبل

ــود. ــی می  ش ــز بررس ــان نی ــه روحانی ــوزان ب ــرش دانش  آم ــان و نگ غ
ّ
ــت مبل ــوای صحب محت

با عنایت به این مطالب، این مقاله درصدد پاسخ  گویی به سؤاالت ذیل است:
غان روحانی مدارس چگونه است؟. 1

ّ
ارزیابی دانش  آموزان از دانش دینی مبل

ــه . 2 ــدارس چگون ــی م ــان روحان غ
ّ
ــری مبل ــت ظاه ــوزان از وضعی ــی دانش  آم  ارزیاب

ــت؟ اس

غــان روحانــی مــدارس . 3
ّ
ارزیابــی دانش  آمــوزان از محتــوا و شــیوه صحبــت مبل

ــت؟ ــه اس چگون
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نگرش دانش  آموزان به روحانیان چگونه است؟. 4

ــی . 5 ــان روحان غ
ّ
ــت مبل ــوای صحب ــیوه و محت ــری و ش ــت ظاه ــی، وضعی ــش دین دان

ــان دارد؟ ــه روحانی ــوزان ب ــرش دانش  آم ــا نگ ــه  ای ب ــه رابط ــدارس، چ م

2. چارچوب نظری
غــان در مــدارس، نوعــی ارتبــاط میان  فــردی اســت کــه هــدف از آن، انتقــال پیام  هــای دینــی 

ّ
حضــور مبل

بــه دانش  آمــوزان و ترغیــب آنهــا بــرای پایبنــدی بــه رفتارهــای دینــی و درنهایــت تربیــت دینــی دانــش 

غــان در مــدارس و ارتبــاط آنهــا بــا دانش  آمــوزان را نوعــی 
ّ
آمــوزان اســت. بنابرایــن می  تــوان حضــور مبل

فراینــد ارتباطــی اقناعــی دانســت. اقنــاع یــک فراینــد ارتباطــی اســت کــه بــا ارســال داوطلبانــه یــک 

پیــام بــه گیرنــده، در پــی نفــوذ در اوســت )کیــا و ســعیدی، 1383: 180(. اقنــاع، هــدف اساســی و غایــی همــه 

رفتارهــای ارتباطــی اســت. ارتبــاط موفــق و مؤثــر، ارتباطــی اســت کــه اقنــاع را بــه دنبــال داشــته باشــد. 

در ایــن صــورت می  توانیــم بــه آن ارتبــاط متعالــی نیــز بگوییــم )متولــی، 1384: 74(. بــه بیــان دیگــر »اقنــاع 

فراینــدی اســت کــه از خــال آن می  کوشــیم تــا نگــرش دیگــران را تغییــر دهیــم و بــه تعبیــر ســاده  تر بــه 

مفهــوم کوششــی بــرای تغییــر نگــرش اســت« )کیــا و ســعیدی، 1383: 181(. 

مــک   گوایــر الگــوی اقناعــی را بــرای بررســی رابطــة اقنــاع و نگــرش مطــرح کــرده اســت. »مــک 

ــع،  ــد از: منب ــر عبارت  ان ــن عناص ــد. ای ــی می  کن ــاط را معرف ــف ارتب ــر مختل ــدا عناص ــر ابت   گوای

ــه  ــد: توجــه ب ــه تقســیم می  کن ــج مرحل ــه پن ــاع را ب ــد اقن ــده. او ســپس فراین ــام، مجــرا و گیرن پی

ــر  ــری ب ــد تأثی ــاط بخواه ــر ارتب ــر اگ ــه مک  گوای ــه گفت ــدام. ب ــرش و اق ــل، پذی ــام، درک، تمای پی

فــرد داشــته باشــد، گیرنــده بایــد تمــام ایــن مراحــل را به  ترتیــب طــی کنــد. بنابرایــن مرحلــه اول 

بــرای گیرنــده، ایــن اســت کــه در برابــر پیــام باشــد. پیــام نمی  توانــد بــر گیرنــده تأثیــری داشــته 

ــام اســت. مباحــث و  ــه درک پی ــه مخاطــب برســد. بعــد از توجــه، مرحل باشــد، مگــر اینکــه ب

نتیجه  گیــری پیــام بایــد فهمیــده شــود. مــک گوایــر بــه توجــه و درک عوامــِل »قــدرت پذیــرش« 

پیــام اشــاره دارد. مرحلــه بعــد، تمایــل اســت یــا پذیــرش نتیجــه و توصیه  هــای پیــام. ایــن همــان 

ــر نگــرش می  گوینــد« )تــن، 1388: 108(. ــه آن تغیی چیــزی اســت کــه ب

 »الگــوی مــک   گوایــر از ساده    اندیشــی معمــول در بســیاری از مطالعــات اولیــه اقنــاع کــه تغییــر 

در نگرش  هــا یــا تمایــل را بــه عنــوان اثــر اصلــی ارتبــاط انــدازه می  گرفتنــد، اجتنــاب می  کنــد. 

بــه نظــر او بســیاری از متغیرهایــی کــه مــورد مطالعــه قــرار می  دهیــم، می  توانــد آثــار معکوســی 
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ــه نفــس اثــری مثبــت   اعتمــاد ب
ً
ــا در مرحلــه دریافــت )توجــه و درک( و تمایــل داشــته باشــد. مث

ــام  ــرای پی ــراد باهــوش پذی  اف
ً
ــا ــل دارد. مث ــه تمای ــری منفــی در مرحل ــت و اث ــه دریاف در مرحل

هســتند؛ زیــرا آنهــا ظرفیــت توجــه بیشــتری دارنــد و بهتــر می  تواننــد مباحــث پیــام را بفهمنــد. 

ــد )عامــل  ــان دهن ــت نش ــر مقاوم ــه تغیی ــبت ب ــه نس ــت ک ــار داش ــا انتظ ــوان از آنه ــان می  ت هم  زم

ــه نگرش  هــا و رفتارهــای موجودشــان مطمئــن هســتند« )همــان، ص109(. تمایــل(؛ زیــرا نســبت ب

علــوم اجتماعــی و رفتــاری دچــار کمبــود نظریــه در خصــوص تغییــر نگرش  هــا و ســنجش آنهــا 

نیســتند. در ســال 1968، آســتروم تخمیــن زد کــه 34 نظریــه متفــاوت دربــاره تغییــر نگرش  هــا 

وجــود دارد. مــا در ایــن پژوهــش بــه دنبــال بررســی تأثیــر ارتبــاط اقناعــی )تبلیــغ چهــره بــه چهــره( 

ــغ  ــذا تبلی ــتیم. ل ــان هس ــه روحانی ــوزان ب ــرش دانش  آم ــوه نگ ــر نح ــدارس ب ــی م ــان روحان غ
ّ
مبل

ــر  ــان متغی ــه روحانی ــوزان ب ــرش دانش  آم ــتقل، و نگ ــی مس ــر اصل ــاع( متغی ــره )اقن ــه چه ــره ب چه

ــاع  ــج اقن ــن موضــوع، از نظریه  هــای رای ــرای بررســی ای ــن ب وابســته محســوب می  شــود. بنابرای

ــازیم. ــرح می  س ــا مط ــاس آنه ــر اس ــرش را ب ــنجش نگ ــی س ــوی نهای ــم و الگ ــتفاده می  کنی اس

ــاع؛ 2.  ــری اقن ــای یادگی ــوند: 1. نظریه  ه ــی می  ش ــیم کل ــته تقس ــه دو دس ــی ب ــای اقناع نظریه  ه

نظریــه   کارکــردی نفــوذ اجتماعــی ِکلَمــن.

ــی  ــوی نهای ــه الگ ــتیابی ب ــرای دس ــاع را ب ــری اقن ــای یادگی ــی از نظریه  ه ــش یک ــن پژوه در ای

ــم. ــش برگزیدی پژوه

ــاری  ــخ و رفت ــرک ـ پاس ــای مح ــا نظریه  ه ــه آنه ــه ب ــی ک ــری در روان  شناس ــای یادگی »نظریه  ه

ــه در  ــت ک ــی اس ــا محرک ــط ب ــم، مرتب ــخ ارگانیس ــه پاس ــه چگون ــد ک ــان می  ده ــد، نش می  گوین

محیــط بــه او داده شــده اســت. بــه فراینــدی کــه طــی آن، ارگانیســم به  دفعــات بــه محــرک پاســخ 

ــود دارد:  ــی وج ــری اصل ــوی یادگی ــد. دو الگ ــری می  گوین ــا یادگی ــازی ی ــد، شرطی  س می  ده

ــان، ص117(. ــزاری« )هم ــازی اب ــیک و شرطی  س ــازی کاس شرطی  س

ــزاری  ــازی اب ــه شرطی  س ــش، نظری ــدل پژوه ــیم م ــرای ترس ــی ب ــه اصل ــش نظری ــن پژوه در ای

اقنــاع هاولنــد، جانیــس و ِکِلــی اســت کــه بــه تبییــن دقیــق آن می  پردازیــم و الگــوی ایــن نظریــه 

درنهایــت بــرای مــدل ایــن پژوهــش اســتفاده خواهــد شــد. 

»در ســال 1953 هاولنــد، جانیــس و کلــی در کتــاب ارتبــاط و اقنــاع ارتبــاط اقناعــی را فراینــدی 

تعریــف کردنــد کــه "فــردی )ارتباط  گــر( محرکه  هایــی )معمــواًل کامــی( را ارســال مــی  دارد کــه رفتــار 

افــراد دیگــر )مخاطــب( را تغییــر می  دهــد." یکــی از راه  هــای اصلــی کــه ارتبــاط اقناعــی بــه تغییــر 
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نگرش  هــا منتهــی می  شــود، از طریــق تغییــر در عقایــد مرتبــط اســت. بــه گفتــه آنهــا نگرش  هــا 

را می  تــوان بــا تغییــر عقایــد )یــا اطاعــات( بــا هــم مرتبــِط یــک فــرد دربــاره موضوعــی، تغییــر داد. 

عقایــد ماننــد »عادت  هــای« دیگــر اســت و تــا زمانــی کــه فــرد تجربــه یادگیــری جدیــدی کســب 

نکــرده باشــد، مانــدگار می  ماننــد. یکــی از راه  هایــی کــه عقایــد جدیــد را می  تــوان یــاد گرفــت، 

رویارویــی یــا ارتبــاط اقناعــی اســت« )همــان، ص119(.

در این زمینه ایشان الگویی ارائه داده  اند که در ادامه، اصل الگو بیان می  گردد:

شکل شماره 1: الگوی ابزاری اقناع هاولند، جانیس وکلی؛ به نقل از: تن، 1388: 119(
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ــا دانــش  ــا ب ــاط آنه ــی در مــدارس و ارتب غــان روحان
ّ
ــه کــه اشــاره شــد، حضــور مبل همان  گون

آمــوزان، نوعــی ارتبــاط میان  فــردی اســت؛ درواقــع نوعــی ارتبــاط اقناعــی اســت کــه بــه تغییــر 

ــان  غ
ّ
ــرد مبل ــی عملک ــرای بررس ــردد. ب ــر می  گ ــوع منج ــورد موض ــوزان در م ــرش دانش    آم نگ

روحانــی و میــزان تأثیــر آن بــر نگــرش دانش  آمــوزان بــه روحانیــان، مطابــق نظریــه   مطرح  شــده، 

ســه موضــوع اصلــی در ایــن فراینــد بررســی می  شــود: منبــع )مبلّغــان روحانــی مــدارس(، پیــام )محتــوای 

ــوزان(. ــب )دانش  آم ــغ(، مخاط ــط مبلّ ــده توس عرضه  ش

............................................................. در مورد ویژگی  های زمینه  ای دانش  آموزان   

کــه در فراینــد تأثیرپذیــری و تغییــر نگــرش آنهــا نقــش به  ســزایی ایفــا می  کننــد، مــوارد ذیــل را 

بررســی می  کنیــم: 1. جنســیت؛ 2. معــدل؛ 3. ســال تحصیلــی؛ 4. رشــته تحصیلــی. 

           

شکل شماره 2: مدل پژوهش
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3. فرضیه  ها

فرضیه اصلی: 
ــه  غــان روحانــی مــدارس و نگــرش دانش  آمــوزان ب

ّ
ــه نظــر می  رســد بیــن ابعــاد عملکــرد مبل »ب

روحانیــان رابطــه معنــادار وجــود دارد«؛

»بــه نظــر می  رســد تفــاوت معنــاداری بیــن نگــرش دانش  آمــوزان بــه روحانیــان، قبــل و بعــد از 

غــان وجــود دارد«.
ّ
حضــور مبل

فرضیه  های فرعی:
غــان مــدارس بــر حســب جنســیت دانــش 

ّ
»تفــاوت معنــاداری بیــن ارزیابــی ابعــاد عملکــرد مبل

آمــوزان وجــود دارد«.

غــان مــدارس بــر حســب ســال تحصیلــی 
ّ
 »تفــاوت معنــاداری میــان ارزیابــی ابعــاد عملکــرد مبل

ــود دارد«.  ــوزان وج دانش  آم

غــان مــدارس بــر حســب رشــته تحصیلــی 
ّ
»تفــاوت معنــاداری میــان ارزیابــی ابعــاد عملکــرد مبل

ــود دارد«.  ــوزان وج دانش  آم

غــان مــدارس بــر حســب معــدل دانــش 
ّ
»تفــاوت معنــاداری میــان ارزیابــی ابعــاد عملکــرد مبل

آمــوزان وجــود دارد«. 

4. روش تحقیق
ــا روش پیمایــش انجــام شــده اســت. جمعیــت آمــاری شــامل تمامــی دانــش  ایــن تحقیــق ب

ــا  ــه ب ــت ک ــی 93ـ92 اس ــال تحصیل ــاری در س ــال و بختی ــتان چهارمح ــتانی اس ــوزان دبیرس آم

ــا  ــران و ب ــول کوک ــاس فرم ــر اس ــاری ب ــه آم ــم نمون ــد. حج ــاط بوده  ان ــدارس در ارتب ــان م غ
ّ
مبل

دقــت 0/05، 352 نفــر بــرآورد شــده اســت و بــرای انتخــاب اعضــای نمونــه، از روش نمونــه 

گیــری طبقــه    ای اســتفاده شــده اســت. داده  هــای مــورد نیاز بــا بهره  گیــری از پرسشــنامه گــردآوری 

ــان  ــات متخصص ــتفاده از نظری ــوا« ـ اس ــار محت ــاس از »اعتب ــی مقی ــنجش روای ــرای س ــد. ب ش

)اســتادان دانشــگاه، محققــان حــوزوی( ـ و بــرای ســنجش ضریــب پایایــی از تکنیــک آلفــای کرونبــاخ 

اســتفاده شــده اســت. »ایــن روش، رایج  تریــن روش اندازه  گیــری ضریــب پایایــی اســت« )دواس، 

ــی  ــازی درون ــد هم  س ــنجه  های فاق ــا و س ــور، گویه  ه ــک مزب ــتفاده از تکنی ــا اس 1384: ص252(. »ب
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حــذف، و گویه  هــای برخــوردار از انســجام انتخــاب خواهنــد شــد. آلفــای کرونبــاخ، بــر اســاس 

ــر  ــن صف ــددی بی ــل آن، ع ــده و حاص ــبه ش ــش  نامه محاس ــای پرس ــی گویه  ه ــازگاری درون س

ــی  ــد پایای ــدار 45 ـ 75 درص ــاال، مق ــی ب ــر پایای ــد ب ــای 75 درص ــدار آلف ــت. مق ــک اس ــا ی ت

ــر پایایــی کــم داللــت دارد« )کرم  الهــی، 1390: ص318(. پرســش  ــر از 45 درصــد ب متوســط، و کمت

غــان، بــا ضریــب 0/84 از پایایــی بــاال برخوردارنــد.
ّ
هــای مربــوط بــه ویژگی  هــای اخاقــی مبل

5. یافته  های تحقیق

سیمای نمونه آماری 
ــا  ــد آنه ــاه درص ــر، و پنج ــخ  گویان دخت ــد پاس ــاه درص ــق، پنج ــای تحقی ــاس یافته  ه ــر اس ب

پســر هســتند. از کل پاســخ  دهندگان، 29/3 درصــد ســال اول، 30/7 درصــد ســال دوم، 

ــد  ــتند. 28/7 درص ــی هس ــارم تحصیل ــال چه ــد س ــوم، و 11/4 درص ــال س ــد س 28/7 درص

پاســخ  گویان هنــوز انتخــاب رشــته نکرده  انــد. 42/9 درصــد در رشــته علــوم انســانی، 

ــز در رشــته ریاضــی هســتند. از کل  ــی، و 2/8 درصــد نی 25/6 درصــد در رشــته علــوم تجرب

ــوب  ــدل خ ــد دارای مع ــی )20ـ18(، 31 درص ــدل عال ــد دارای مع ــخ  دهندگان، 58/5 درص پاس

)18ـ16(، 8/8 درصــد دارای معــدل متوســط )16ـ14(، 1/1 درصــد دارای معــدل ضعیــف )14ـ12( 

و 0/6 درصــد دارای معــدل خیلــی ضعیــف )12ـ10( هســتند. بــر حســب شــهر محــل تحصیــل 

ــد را  ــن 19/9 درص ــد، و بروج ــامان 17/04 درص ــد، س ــهرکرد 63/03 درص ــخ  گویان، ش پاس

ــد. ــه خــود اختصــاص داده  ان ب

ارزیابی دانش دینی مبّلغان مدارس
ــی،  ــش دین ــخ  گویان از دان ــی پاس ــه ارزیاب ــوط ب ــای مرب ــن یافته  ه ــمت، مهم  تری ــن قس در ای

ــود.   ــان می  ش ــدارس بی ــان م غ
ّ
ــت مبل ــوای صحب ــیوه و محت ــری، ش ــت ظاه وضعی
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جدول شماره 1: توزیع پاسخ  گویان به تفکیک ارزیابی گویه  های دانش دینی مبّلغان مدارس

گویه  هاردیف
 
ً
کاما

موافقم
موافقم

نظری 

ندارم
مخالفم

 
ً
کاما

مخالفم

1

پاسخ  گوی سؤاالت اعتقادی ما درباره 

خدا، مرگ، بهشت و جهنم و مانند 

آن هستند.

3157/73/743/7

2
در صحبت  هایشان از آیات قرآن، 

سخنان پیامبر و ائمه استفاده می  کنند.
46/347/41/43/11/7

3
اطاعات تاریخی درباره زمان پیامبر 

و ائمه دارند.
24/759/12/610/53/1

4
پاسخ  گوی احکام مورد نیاز ما 

هستند.
39/545/21/79/14/5

درصدفراوانی

طبقات

27879موافق

6919/6بینابین

54/1مخالف

ــه  ــه گوی ــان، ب غ
ّ
ــی مبل ــش دین ــزان دان ــخ  گویان از می ــی پاس ــن ارزیاب ــا، باالتری ــق یافته  ه مطاب

ــدارس  ــان م غ
ّ
ــه مبل ــد ک ــان کرده  ان ــخ  گویان اذع ــد پاس ــاص دارد. 93 درص ــماره 2 اختص ش

در ســخنان خــود از آیــات قــرآن و احادیــث پیامبــر و ائمــه اســتفاده می  کننــد. ایــن یافتــه 

ــن  ــغ دی ــن  در تبلی ــخنان معصومی ــرآن و س ــه ق ــدارس، ب ــان م غ
ّ
ــه مبل ــان    دهنده توج نش

اســت.

 موافقــم« و »موافقــم« داده 
ً
حــدود 89 درصــد پاســخ  گویان بــه گویــه شــماره 1، پاســخ »کامــا

غــان قــرار دارد. ایــن درصــد بــاال نیــز نشــان  دهنده اهمیــت 
ّ
انــد کــه در رتبــة دوم دانــش دینــی مبل

ــب و  ــن و مذه ــول دی ــث اص ــوص مباح ــادی، به  خص ــث اعتق ــه مباح ــدارس ب ــان م غ
ّ
دادن مبل
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پاســخ  گویی بــه ســؤاالت دانش  آمــوزان در ایــن زمینــه   بــه عنــوان درمــان ریشــه  ای مشــکات و 

ــان اســت. دغدغه  هــای اعتقــادی نوجوان

ــه شــماره 4، و حــدود 84 درصــد  ــا گوی حــدود 85 درصــد پاســخ  گویان موافقــت خــود را ب

 
ً
پاســخ  گویان موافقــت خــود را بــا گویــه شــماره 3 اعــام کرده  انــد. ایــن درصــد بــاال و تقریبــا

غــان در زمینــة پاســخ  گویی بــه مســائل شــرعی دانــش 
ّ
مســاوی نیــز نشــان از تــوان علمــی مبل

آمــوزان و آشــنایی آنهــا بــا حــوادث تاریــخ اســام و بهره  گیــری از عبرت  هــای تاریخــی زمــان 

معصومیــن دارد.

غــان 
ّ
 درمجمــوع، بــر اســاس اطاعــات داده  شــده، 79 درصــد پاســخ  گویان، دانــش دینــی مبل

ــل  ــر قاب ــان را غی غ
ّ
ــی مبل ــش دین ــخ  گویان دان ــد پاس ــط 1/4 درص ــد. فق ــول می  دانن ــل قب را قاب

غــان را بینابیــن ارزیابــی کــرده 
ّ
قبــول می  داننــد. 19/6 درصــد پاســخ  گویان دانــش دینــی مبل

غــان را بــاال و قابــل قبــول می  داننــد 
ّ
انــد. بنابرایــن 79 درصــد پاســخ  گویان، دانــش دینــی مبل

غــان مــدارس در حیطــه تخصــص دینــی ایشــان داشــته و 
ّ
کــه ایــن نشــان از توانایــی علمــی مبل

بــا تــاش علمــی بیشــتر، بایــد آن را بــه باالتریــن حــد ممکــن برســانند.  

جدول شماره 2: توزیع پاسخ  گویان به تفکیک ارزیابی گویه  های وضعیت ظاهری مبّلغان مدارس

گویه  هاردیف
 
ً
کاما

موافقم
موافقم

نظری 

ندارم
مخالفم

 
ً
کاما

مخالفم

6/44461/17/56/2لباس  هایشان مرتب و تمیز است.1

2
موهای سر و صورتشان مرتب 

است.
4/388/396/21/133/6

4/348/418/49/111/7صدایشان آرام و دلنشین است.3

درصدفراوانی

طبقات
2637/74موافق

655/18بینابین
248/6مخالف

غــان مــدارس، مرتــب و 
ّ
مطابــق یافته  هــا، 91 درصــد پاســخ  گویان معتقدنــد وضعیــت لبــاس مبل

غــان مــدارس، بــه رعایت دســتورهای 
ّ
تمیــز اســت و ایــن درصــد بســیار بــاال نشــان  دهنده توجــه مبل

غــان عاوه بــر تزکیــه درونی، 
ّ
اســام و پیشــوایان دینــی دربــاره نظافــت ظاهــری اســت. بنابرایــن مبل
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ــن امــر موجــب جذابیــت آنهــا و  ــد. ای ــز اهمیــت بدهن ــوع پوشــش ظاهــری خــود نی ــه ن ــد ب بای

اثرگــذاری بیشــتر بــر مخاطبــان می  شــود. 

غــان اذعــان 
ّ
حــدود 78 درصــد پاســخ  گویان نیــز بــه مرتــب بــودن موهــا و ســر و صــورت مبل

غــان مــدارس بــه آراســتگی ظاهــر خبــر مــی 
ّ
کرده  انــد. ایــن درصــد نیــز از اهمیــت دادن مبل

دهــد و لــزوم توجــه بیشــتر بــه ایــن امــر را می  رســاند.

غــان، مربــوط بــه 
ّ
   کمتریــن درصــد ارزیابــی پاســخ  گویان )حــدود 76 درصــد( از وضعیــت ظاهــری مبل

غــان در هنــگام ســخن گفتــن اســت. بــه نظــر می  رســد علــت مخالفــت 24 
ّ
آهنــگ صــدای مبل

غــان در رعایــت 
ّ
درصــد پاســخ  گویان بــا ایــن گویــه و اظهارنظــر نکــردن دربــاره آن، بی  دقتــی مبل

فنــون ســخنوری )بــاال و پاییــن بــردن تــن صــدا( متناســب بــا مقتضــای حــال ســخن اســت.

ــر اســاس یافته  هــای ایــن جــدول، حــدود 75 درصــد از پاســخ  گویان وضعیــت  درمجمــوع ب

غــان را مناســب، حــدود 7 درصــد نامناســب، و حــدود 18 درصــد بینابیــن ارزیابی 
ّ
ظاهــری مبل

کرده  انــد. 

جدول شماره 3: توزیع پاسخ  گویان به تفکیک ارزیابی گویه  های شیوه صحبت مبّلغان مدارس

گویه  هاردیف
 
ً
کاما

موافقم
موافقم

نظری 

ندارم
مخالفم

 
ً
کاما

مخالفم

5/451/406/086با زبان ساده و قابل فهم صحبت می  کنند.1

8/417/344/18/124/9در صحبت  ها از داستان، شعر و طنز استفاده می  کنند.2

6/40443/24/97/3با دلیل و منطق صحبت می  کنند.3

درصدفراوانی

طبقات

2596/73موافق

725/20بینابین

216مخالف

غــان از نظــر پاســخ  گویان، ســاده و فهــم 
ّ
مطابــق یافته  هــا، باالتریــن ویژگــی شــیوة   صحبــت مبل

غــان از زبــان 
ّ
پذیــر بــودن ســخن آنــان اســت. حــدود 86 درصــد پاســخ  گویان بــه اســتفاده مبل

ــد. ــان کرده  ان ــر اذع ــاده و فهم  پذی س
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کیــد کــرده  غــان مــدارس تأ
ّ
حــدود 85 درصــد نیــز بــر مســتدل و منطقــی صحبــت کــردن مبل

غــان، موجبــات افزایــش اعتمــاد و توجــه 
ّ
ــد. بدیهــی اســت ســخنان مســتدل و منطقــی مبل ان

ــی  آورد. ــم م ــان را فراه ــای آن ــه صحبت  ه ــوزان ب دانش  آم

غــان، مربــوط بــه گویــه 
ّ
کمتریــن درصــد ارزیابــی پاســخ  گویان از ویژگی  هــای شــیوه صحبــت مبل

شــماره 2 اســت کــه 76/5 درصــد بــه آن پاســخ موافــق داده  انــد. بــه نظــر می  رســد علــت مخالفت 

غــان در انــس 
ّ
23/5 درصــد پاســخ  گویان بــا ایــن گویــه و اظهارنظــر نکــردن دربــاره آن، ضعــف مبل

بــا ادبیــات فارســی و اســتفاده انــدک از داســتان  های نغــز و اشــعار زیبــای بــزرگان فرهنــگ و ادب 

فارســی اســت کــه توجــه بــه ایــن مقولــه، بــر کارآیــی بیشــتر تبلیــغ در مــدارس می  افزایــد. 

ــدود  ــب، و ح ــان را مناس غ
ّ
ــت مبل ــیوة صحب ــخ  گویان ش ــد از پاس ــدود 74 درص ــوع، ح درمجم

ــت  ــیوة صحب ــاره ش ــز درب ــد نی ــدود 20 درص ــد. ح ــی کرده  ان ــب ارزیاب ــد، آن را نامناس 6 درص

غــان موضــع بینابیــن دارنــد.
ّ
مبل

جدول شماره 4: توزیع پاسخ  گویان به تفکیک ارزیابی گویه  های محتوای صحبت مبّلغان مدارس 

گویه  هاردیف
 
ً
کاما

موافقم
موافقم

نظری 

ندارم
مخالفم

 
ً
کاما

مخالفم

5/313/528/25/88/4شناخت بیشتری به مسائل دینی پیدا کردم.1

2

انگیزه بیشتری برای انجام تکالیف دینی )مانند 

نماز و روزه( پیدا کردم.
8/292/455/49/135/6

3

بعد از صحبت  های آنها، در اخاق و رفتارهایم 

بیشتر دقت می  کنم.
8/297/455/68/121/5

درصدفراوانی

طبقات

2513/71موافق

766/21بینابین

251/7مخالف

غــان مــدارس 
ّ
مطابــق یافته  هــا، بیشــترین نســبت پاســخ  گویان )84 درصــد(، محتــوای ســخنان مبل

را افزایش  دهنــده شــناخت خــود بــه مســائل دینــی ارزیابــی کرده  انــد. ایــن درصــد بــاال نشــان 
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گاهی  هــای دینــی دانش  آمــوزان دارد.  غــان در ارتقــای آ
ّ
از موفقیــت مبل

 موافــق بوده  انــد، و ایــن امــر 
ً

حــدود 75 درصــد بــا گویه  هــای شــماره 2 و 3 موافــق یــا کامــا

ــدی  ــت پای    بن ــزه   و تقوی ــش انگی ــدارس در افزای ــان م غ
ّ
ــخنان مبل ــی س ــان  دهنده اثربخش نش

ــت.  ــی اس ــای دین ــه رفتاره ــوزان ب دانش  آم

ــخ  گویان  ــدود 71 درصــد از پاس ــد، ح ــن جــدول نشــان می  ده ــای ای ــوع، یافته  ه درمجم

غــان را مناســب، و حــدود 7 درصــد، آن را نامناســب می  داننــد. حــدود 
ّ
محتــوای صحبــت مبل

ــد.  ــی کرده  ان ــن ارزیاب ــان را بینابی غ
ّ
ــت مبل ــوای صحب ــز محت ــد نی 22 درص

تحلیل تطبیقی میانگین   متغیرهای تحقیق 
ــری،  ــت ظاه ــی، وضعی ــش دین ــق از دان ــی تحقی ــای تحلیل ــن یافته  ه ــمت، مهم  تری ــن قس در ای

ــه  غــان مــدارس و ابعــاد متغیــر وابســته ـ نگــرش دانش  آمــوزان ب
ّ
شــیوه و محتــوای صحبــت مبل

ــال  ــی، س ــته تحصیل ــس، رش ــخ  گویان ـ جن ــه  ای پاس ــای زمین ــک متغیره ــه تفکی ــان ـ ب روحانی

ــود.  ــه می  ش ــی   عرض ــت تحصیل ــی، موفقی تحصیل

ــان 16/8،  غ
ّ
ــی مبل ــش دین ــر از دان ــخ  گویان دخت ــی پاس ــره ارزیاب ــن نم ــوع میانگی 1. درمجم

ــت  ــوای صحب ــان 17/6 و از محت غ
ّ
ــت مبل ــیوه صحب ــان 16/9، از ش غ

ّ
ــری مبل ــت ظاه از وضعی

غــان 16/1 اســت. ایــن میــزان ارزیابــی در پســران به  ترتیــب 16، 15/1، 14/6 و 14/8 اســت. 
ّ
مبل

ــته  اند. ــاد داش ــن ابع ــری از ای ــی مثبت  ت ــر ارزیاب ــخ  گویان دخت ــن پاس بنابرای

ــب  ــر حس ــده ب ــاد یادش ــوزان از ابع ــی دانش  آم ــاوت ارزیاب ــاداری تف ــه معن ــتیابی ب ــرای دس ب

جنســیت، از آزمــون T اســتفاده شــده اســت کــه نتایــج حاصــل از ایــن آزمــون بیــان می  گــردد.

جدول شماره 5 : ستاده  های آزمون T برای ارزیابی پاسخ  گویان از دانش دینی، وضعیت ظاهری، شیوه و 
محتوای صحبت مبّلغان بر حسب جنس، دسترسی به اینترنت و ماهواره در منزل 

محتوای صحبتشیوه صحبتوضعیت ظاهریدانش دینیویژگی زمینه  ای
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2/90/004/50/007/90/003/40/00جنسیت
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مطابق یافته  های جدول شماره 5، فرضیه  های   زیر تأیید می  شوند:
غــان مــدارس بــر حســب جنســیت 

ّ
ـ »تفــاوت معنــاداری بیــن ارزیابــی دانــش دینــی مبل

ــود دارد«. ــوزان وج دانش  آم

غــان مــدارس 
ّ
ـ »تفــاوت معنــاداری بیــن ارزیابــی دانش  آمــوزان از وضعیــت ظاهــری مبل

بــر حســب جنســیت وجــود دارد«.

غــان مــدارس بــر 
ّ
ـ »تفــاوت معنــاداری بیــن ارزیابــی دانش  آمــوزان از شــیوه صحبــت مبل

حســب جنســیت وجــود دارد«.

غــان مــدارس 
ّ
ـ »تفــاوت معنــاداری بیــن ارزیابــی دانش  آمــوزان از محتــوای صحبــت مبل

بــر حســب جنســیت وجــود دارد«.

ــی  ــش دین ــی از دان ــال اول تحصیل ــخ  گویان س ــی پاس ــره ارزیاب ــن نم ــوع میانگی 2. درمجم

17، ســال دوم تحصیلــی 16/9، ســال ســوم تحصیلــی 15/4، ســال چهــارم تحصیلــی 15/8 

غــان مــدارس 
ّ
اســت. بنابرایــن دانش  آمــوزان ســال اول ارزیابــی مثبت  تــری از دانــش دینــی مبل

داشــته  اند.

3. درمجمــوع میانگیــن نمــره ارزیابــی پاســخ  گویان ســال اول تحصیلــی از وضعیــت ظاهــری 

16/7، ســال دوم تحصیلــی 16/8، ســال ســوم تحصیلــی 14/5، ســال چهــارم تحصیلــی 14 

ــان  غ
ّ
ــری مبل ــت ظاه ــری از وضعی ــی مثبت  ت ــال دوم ارزیاب ــوزان س ــن دانش  آم ــت. بنابرای اس

ــته  اند. ــدارس داش م

ــت  ــیوه صحب ــی از ش ــال اول تحصیل ــخ  گویان س ــی پاس ــره ارزیاب ــن نم ــوع میانگی 4. درمجم

17/2، ســال دوم تحصیلــی 17، ســال ســوم تحصیلــی 14/2، ســال چهــارم تحصیلــی 15/4 

غــان 
ّ
اســت. بنابرایــن دانش  آمــوزان ســال اول ارزیابــی مثبت  تــری از شــیوه صحبــت مبل

مــدارس داشــته  اند.

5. درمجمــوع میانگیــن نمــره ارزیابــی پاســخ  گویان ســال اول تحصیلــی از محتــوای صحبــت 

16/6، ســال دوم تحصیلــی 15/8، ســال ســوم تحصیلــی 14/5، ســال چهــارم تحصیلــی 13/6 

ــان  غ
ّ
ــت مبل ــوای صحب ــری از محت ــی مثبت  ت ــال اول ارزیاب ــوزان س ــن دانش  آم ــت. بنابرای اس

ــته  اند. ــدارس داش م

ــی  ــش دین ــانی از دان ــوم انس ــته عل ــخ  گویان رش ــی پاس ــره ارزیاب ــن نم ــوع میانگی 6. درمجم

غــان 16/3، رشــته ریاضــی 15/2، علــوم تجربــی 16 اســت. بنابرایــن دانش  آمــوزان رشــته 
ّ
مبل

ــته  اند. ــدارس داش ــان م غ
ّ
ــی مبل ــش دین ــری از دان ــی مثبت  ت ــانی ارزیاب انس
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7. درمجمــوع میانگیــن نمــره ارزیابــی پاســخ  گویان رشــته علــوم انســانی از وضعیــت ظاهــری 

غــان 16/2، رشــته ریاضــی 17/1، علــوم تجربــی 14/7 اســت. بنابرایــن دانش  آمــوزان رشــته 
ّ
مبل

غــان مــدارس داشــته  اند.
ّ
ریاضــی ارزیابــی مثبت  تــری از وضعیــت ظاهــری مبل

 8. درمجمــوع میانگیــن نمــره ارزیابــی پاســخ  گویان رشــته علــوم انســانی از شــیوه صحبــت 

ــوزان  ــن دانش  آم ــت. بنابرای ــی 15/3 اس ــوم تجرب ــی 16/8، و عل ــته ریاض ــان 15/8، رش غ
ّ
مبل

ــته  اند. ــدارس داش ــان م غ
ّ
ــت مبل ــیوه صحب ــری از ش ــی مثبت  ت ــی ارزیاب ــته ریاض رش

9. در مجمــوع میانگیــن نمــره ارزیابــی پاســخ  گویان رشــته علــوم انســانی از محتــوای صحبــت 

غــان 15/4، رشــته ریاضــی 15/5، و علــوم تجربــی 14 اســت. بنابرایــن دانش  آمــوزان رشــته 
ّ
مبل

غــان مــدارس داشــته  اند.
ّ
ریاضــی ارزیابــی مثبت  تــری از محتــوای صحبــت مبل

ــوای  ــیوه و محت ــری، ش ــت ظاه ــی، وضعی ــش دین ــی دان ــاوت ارزیاب ــه تف ــتیابی ب ــرای دس ب

ــخ  گویان، از  ــی پاس ــته تحصیل ــی و رش ــال تحصیل ــاس س ــر اس ــدارس ب ــان م غ
ّ
ــت مبل صحب

ــردد. ــان می  گ ــون بی ــن آزم ــل از ای ــج حاص ــه نتای ــت ک ــده اس ــتفاده ش ــون F اس آزم

جدول شماره 6: ستاده  های آزمون F برای ارزیابی پاسخ  گویان از دانش دینی، وضعیت ظاهری، شیوه و 
محتوای صحبت مبّلغان برحسب سال تحصیلی و رشته تحصیلی

محتوای صحبتشیوه صحبتوضعیت ظاهریدانش دینیویژگی  های زمینه  ای
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8/90/008/510/0015/70/009/730/00سال تحصیلی

0/980/374/690/010/800/453/700/02رشته تحصیلی

مطابــق یافته  هــای جــدول شــماره 6، ســطح معنــاداری ارزیابــی پاســخ  گویان از دانــش دینــی 

ــر از 0/05 اســت. لــذا می تــوان  ــر حســب رشــته تحصیلــی باالت غــان ب
ّ
و شــیوه صحبــت مبل

گفــت تفــاوت معنــاداری بیــن میانگیــن ارزیابــی پاســخ  گویان از دانــش دینــی و شــیوه 
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غــان، بــر حســب رشــته تحصیلــی پاســخ  گویان وجــود نــدارد؛ امــا فرضیه  هــای 
ّ
صحبــت مبل

ــوند: ــد می  ش ــر تأیی زی
ــر  ــدارس ب ــان م غ

ّ
ــی مبل ــش دین ــوزان از دان ــی دانش  آم ــن ارزیاب ــاداری بی ــاوت معن ـ  »تف

حســب ســال تحصیلــی وجــود دارد«. 

غــان مــدارس 
ّ
ـ  »تفــاوت معنــاداری بیــن ارزیابــی دانش  آمــوزان از وضعیــت ظاهــری مبل

بــر حســب ســال تحصیلــی وجــود دارد«. 

غــان مــدارس بــر 
ّ
ـ »تفــاوت معنــاداری بیــن ارزیابــی دانش  آمــوزان از شــیوه صحبــت مبل

حســب ســال تحصیلــی وجــود دارد«. 

غــان مــدارس 
ّ
ـ  »تفــاوت معنــاداری بیــن ارزیابــی دانش  آمــوزان از محتــوای صحبــت مبل

بــر حســب ســال تحصیلــی وجــود دارد«. 

غــان مــدارس 
ّ
ـ »تفــاوت معنــاداری بیــن ارزیابــی دانش  آمــوزان از وضعیــت ظاهــری مبل

بــر حســب رشــته تحصیلــی وجــود دارد«. 

غــان مــدارس 
ّ
ـ  »تفــاوت معنــاداری بیــن ارزیابــی دانش  آمــوزان از محتــوای صحبــت مبل

بــر حســب رشــته تحصیلــی وجــود دارد«. 

آزمون فرضیات اصلی
 در یک تقسیم  بندی، فرضیات اصلی تحقیق به دو دسته تقسیم می  شوند:

غان
ّ
الف( فرضیه مربوط به بررسی نگرش دانش  آموزان به روحانیان قبل و بعد از حضور مبل

ــت  ــوای صحب ــیوه و محت ــری، ش ــت ظاه ــی، وضعی ــش دین ــه دان ــه رابط ــوط ب ــه مرب ب( فرضی

ــان ــه روحانی ــوزان ب ــرش دانش  آم ــدارس و نگ ــان م غ
ّ
مبل

5ـ4ـ1ـ آزمــون فرضیــه مربــوط بــه نگــرش دانش  آمــوزان بــه روحانیــان، قبــل و بعــد از حضــور 

غــان مــدارس
ّ
مبل

ازآنجاکــه فرضیــات اول شــامل یــک متغیــر مســتقل دو شــقی اســمی )قبــل و بعــد از حضــور مبلّغــان( 

ــار  ــب  ترین آم ــد، مناس ــان( می  باش ــه روحانی ــوزان ب ــرش دانش  آم ــه  ای )نگ ــته فاصل ــر وابس ــک متغی و ی

بــرای آزمــون فرضیــات مذکــور، آزمــون پارامتــری »تــی اســتودنت« )TESTـT( اســت. 
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جدول شماره 7: ستاده  های آزمون T برای ابعاد نگرش دانش  آموزان به روحانیان؛ قبل و بعد از حضور 
مبّلغان مدارس
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احساســی  ُبعــد 

دانــش  نگــرش 

ــه  ــبت ب ــوزان نس آم

نیــت حا و ر

ــور  ــل حض قب

ــان غ
ّ
مبل

9/109/4

32/328/456/14-000/062/0000/0

ــور  ــد حض بع

ــان غ
ّ
مبل

2/145

رفتــاری  ُبعــد 

دانــش  نگــرش 

ــه  ــبت ب ــوزان نس آم

نیــت حا و ر

ــور  ــل حض قب

ــان غ
ّ
مبل

7/76/4

43/421/593/15-000/075/0000/0
ــور  ــد حض بع

ــان غ
ّ
مبل

7/1011/5

شــناختی  ُبعــد 

دانــش  نگــرش 

ــه  ــبت ب ــوزان نس آم

نیــت حا و ر

ــور  ــل حض قب

ــان غ
ّ
مبل

125

02/404/596/14-000/064/0000/0

ــور  ــد حض بع

ــان غ
ّ
مبل

2/155/4

مطابــق یافته  هــای جــدول شــماره 5، بــا توجــه بــه میــزان ســطح معنــاداری، فرضیــه ذیــل تأییــد 

می  شــود:

غــان 
ّ
ــل و بعــد از حضــور مبل ــان، قب ــه روحانی ــن نگــرش دانش  آمــوزان ب ــاداری بی »تفــاوت معن

ــود دارد«. وج

ــن  ــود. ای ــد می  ش ــز تأیی ــل آن نی ــی ذی ــه جزئ ــه فرضی ــت، س ــه نخس ــر کان  فرضی ــزون ب اف

از: عبارت  انــد  فرضیــات 
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ــان  غ
ّ
ــور مبل ــد از حض ــل و بع ــان، در قب ــه روحانی ــوزان ب ــرش دانش  آم ــی نگ ــد احساس 1. ُبع

ــور  ــد از حض ــره، بع ــزان 3/3 نم ــه می ــرش، ب ــی نگ ــد احساس ــت. ُبع ــاوت اس ــدارس، متف م

ــت.  ــور آنهاس ــل از حض ــتر از قب ــان، بیش غ
ّ
مبل

غــان متفــاوت 
ّ
2. ُبعــد شــناختی نگــرش دانش  آمــوزان بــه روحانیــان، قبــل و بعــد از حضــور مبل

غــان بیشــتر از قبــل از 
ّ
اســت. ُبعــد شــناختی نگــرش بــه میــزان 3/2 نمــره، بعــد از حضــور مبل

حضور آنهاســت.

غــان متفــاوت 
ّ
3. ُبعــد رفتــاری نگــرش دانش  آمــوزان بــه روحانیــان، قبــل و بعــد از حضــور مبل

ــل از  ــتر از قب ــان بیش غ
ّ
ــور مبل ــد از حض ــره، بع ــزان 3 نم ــه می ــرش ب ــاری نگ ــد رفت ــت. ُبع اس

حضــور آنهاســت.

ــد از  ــر را بع ــترین تغیی ــان، بیش ــه روحانی ــوزان ب ــرش دانش  آم ــی نگ ــد احساس ــن ُبع بنابرای

ــت.  ــته اس ــان داش غ
ّ
ــور مبل حض

ــان 10/2 و  غ
ّ
ــور مبل ــل از حض ــان قب ــه روحانی ــوزان ب ــرش دانش  آم ــن نگ ــوع میانگی درمجم

غــان توانســته 3/2 نمــره میانگیــن نگــرش 
ّ
بعــد از حضــور آنهــا 13/4 اســت. لــذا حضــور مبل

ــد.  ــت ده ــر مثب ــوزان را تغیی دانش  آم

5ـ4ـ2. آزمــون فرضیــات مربــوط بــه بررســی رابطــه دانــش دینــی، وضعیــت ظاهــری، شــیوه 

ــه روحانیــان غــان و نگــرش دانش  آمــوزان ب
ّ
و محتــوای صحبــت مبل

ــان،  ــه روحانی ــوزان ب ــرش دانش  آم ــان و نگ غ
ّ
ــی مبل ــای اخاق ــای ویژگی  ه ــه متغیره ازآنجاک

ــوده و داری ســطح ســنجش فاصلــه  مقیاس  هــای ترکیبــی متشــکل از متغیرهــای گوناگــون ب

ای هســتند، بــرای ارزیابــی رابطــه   آنهــا، از تحلیــل رگرســیون دومتغیــره اســتفاده شــده اســت.

ــات  ــواع موضوع ــورد ان ــه در م ــت ک ــدی اس ــل نیرومن ــیون، روش تحلی ــل رگرس »تحلی

تحقیقــی قابــل اســتفاده اســت و از آن می  تــوان بــرای تحلیــل متغیرهــای پیوســته و 

ــر و االزار،  ــرد کرلینج ــت« )ف ــره جس ــی به ــی و غیرآزمایش ــای آزمایش ــه  ای در پژوهش  ه مقول

جــی پدهــازور، 1366، ص9(.  

غان مــدارس 
ّ
بــرای تحلیــل رابطــه دانــش دینــی، وضعیــت ظاهــری، شــیوه و محتــوای صحبــت مبل

ــی،  ــه  گانه احساس ــاد س ــک از ابع ــده در هری ــاد یادش ــان، ابع ــه روحانی ــوزان ب ــرش دانش  آم و نگ

ــه بررســی می  شــود: ــان، جداگان ــه روحانی ــاری نگــرش دانش  آمــوزان ب شــناختی و رفت
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جدول شماره 8: تحلیل رگرسیون چندگانه برای متغیرهای دانش دینی، وضعیت ظاهری، شیوه و محتوای 
صحبت مبلّغان مدارس و ابعاد نگرش دانش  آموزان به روحانیان
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غان
ّ
05/035/022/000/006/036/0دانش دینی مبل

غان
ّ
17/000/045/015/001/044/019/001/021/0شیوه صحبت مبل

غان
ّ
12/001/001/088/008/014/0محتوای صحبت مبل

غان
ّ
13/002/008/018/000/010/0وضعیت ظاهری مبل

ــاداری  ــطح معن ــه س ــه اینک ــه ب ــا توج ــماره 8، ب ــدول ش ــدرج در ج ــای من ــاس یافته  ه ــر اس ب

غــان در هــر ســه 
ّ
غــان در ُبعــد شــناختی نگــرش، شــیوه صحبــت مبل

ّ
ــر دانــش دینــی مبل متغی

ــد  ــان در ُبع غ
ّ
ــری مبل ــت ظاه ــرش و وضعی ــی نگ ــد احساس ــت در ُبع ــوای صحب ــد، محت ُبع

ــود: ــد می  ش ــل تأیی ــای ذی ــذا فرضیه  ه ــت، ل ــر از 0/05 اس ــرش کمت ــی نگ احساس
غــان و ُبعــد شــناختی نگــرش دانش  آمــوزان بــه روحانیــان، رابطــه 

ّ
ـ »بیــن دانــش دینــی مبل

مثبــت وجــود دارد«.

ــان  ــه روحانی ــوزان ب ــرش دانش  آم ــه  گانه نگ ــاد س ــان و ابع غ
ّ
ــت مبل ــیوه صحب ــن ش ـ »بی

ــود دارد«. ــت وج ــه مثب رابط

غــان و ُبعــد احساســی نگــرش دانش  آمــوزان بــه روحانیــان 
ّ
ـ »بیــن محتــوای صحبــت مبل

رابطــه مثبــت وجــود دارد«.

غــان و ُبعــد احساســی نگــرش دانش  آمــوزان بــه روحانیــان 
ّ
ـ »بیــن وضعیــت ظاهــری مبل
رابطــه مثبــت وجــود دارد«.
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ــری،  ــت ظاه ــی، وضعی ــش دین ــذاری دان ــزان تأثیرگ ــه می ــه ب ــا توج ــش ب ــدل پژوه ــان، م در پای

غــان بــر نحــوه نگــرش دانش  آمــوزان بــه روحانیــان، بیــان مــی 
ّ
شــیوه و محتــوای صحبــت مبل

گــردد.                      

شکل 3: بررسی مدل پژوهش

نتیجه  گیری
غــان، رابطــه 

ّ
در ایــن پژوهــش ســعی شــده اســت بــا توجــه بــه ابعــاد قابــل ارزیابــی عملکــرد مبل

ــج نشــان داد  ــان بررســی شــود. نتای ــه روحانی حضــور آنهــا در مــدارس و نگــرش دانش  آمــوزان ب

غــان و نگــرش دانش  آمــوزان بــه روحانیــان رابطــه معنــاداری وجــود دارد. توجــه 
ّ
بیــن عملکــرد مبل

بــه ایــن نکتــه الزم اســت کــه در فضایــی کــه صدهــا عامل بــرای تخریــب وجهــه روحانیــت تاش 

غــان در مــدارس و تغییــر مثبــت در نگــرش دانــش 
ّ
می  کننــد، ایــن میــزان تأثیرگــذاری حضــور مبل

غــان 
ّ
آمــوزان بــه روحانیــان، در خــور دقــت، و زمینــه  ای بــرای نــگاه عمیق  تــر   بــه مســئله حضــور مبل

ــن اقشــار مختلــف  ــان در بی ــر روحانی ــگاه حضــور مؤث ــن نقــش و جای در مــدارس اســت. بنابرای

ــت. ــح اس  واض
ً
ــا ــوزان، کام ــژه دانش  آم ــه، به  وی جامع

غــان در ارزیابی  هــای دانش  آمــوزان، تــا حــد زیــادی مــورد قبــول پاســخ  گویان 
ّ
دانــش دینــی مبل

بــوده اســت ؛ امــا توجــه بــه ایــن نکتــه الزم اســت کــه شــیوه پاســخ  گویی بــه ســؤاالت دانــش 

آمــوزان بیــش از گذشــته بایــد مــورد توجــه واقــع شــود و متناســب بــا فهــم مخاطبــان، پاســخ 
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هــای منطقــی و مســتدل داده شــود.

ــرای  ــم ب ــل فه ــی و قاب ــذاب، منطق ــیوه  های ج ــی از ش ــل قبول ــد قاب ــا ح ــته  اند ت ــان توانس غ
ّ
مبل

غــان 
ّ
ــت مبل ــر شــیوه صحب ــه تأثی ــا توجــه ب ــد و ب ــان اســتفاده کنن ــه مخاطب ــام خــود ب ــال پی انتق

غــان بــر نتیجــه عملکــرد آنهــا تأثیــر مثبــت 
ّ
بــر نگــرش دانش  آمــوزان، افزایــش مهارت  هــای مبل

خواهــد گذاشــت.

ــه کــه هــدف از حضــور آنهــا در مــدارس، تنهــا  ــا در نظــر گرفتــن ایــن نکت غــان مــدارس ب
ّ
 مبل

افزایــش اطاعــات دینــی دانش  آمــوزان نیســت، توانســته  اند تــا حــد قابــل قبولــی بــر انگیزه  هــا 

ــد.  ــت بگذارن ــر مثب ــوزان تأثی ــی دانش  آم ــای دین و رفتاره

ــه  ــا ب ــد، ام ــش دهن ــان را افزای ــوزان از روحانی ــناخت دانش  آم ــزان ش ــته  اند می ــان توانس غ
ّ
مبل

ــن  ــش ای ــرای افزای ــی ب ــا دانش  آمــوزان، عامــل اصل ــان ب ــاط مســتمر روحانی نظــر می  رســد ارتب

شــناخت اســت. لــذا طــرح اســتمرار حضــور روحانــی در مــدارس بایــد جــدی گرفتــه شــود.

ــار از بخش  هــای مهــم تغییــر نگــرش اســت کــه به  راحتــی ایجــاد نمی  شــود و متأثــر  تغییــر رفت

 زیــادی 
ّ

غــان در مــدارس توانســته اســت تــا حــد
ّ
از عوامــل زیــادی اســت. بااین  حــال حضــور مبل

بــر رفتــار مثبــت دانش  آمــوزان بــا روحانیــان تأثیــر بگــذارد.
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