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 Purpose: The aim of this study was to identify the harms of religious 

education in order to provide a model of enthusiastic religiosity in 

high school students in the second year of Kohgiluyeh and Boyer-

Ahmad provinces. 

Materials and Methods: The method of the present study is applied 

in terms of purpose and in terms of nature in the category of mixed 

exploratory research, which in the first part, qualitatively and with 

the method of content analysis research; From the statistical 

population of teachers and education directors of the province, 18 

people (by purposive sampling method) were selected and 

enthusiastically participated in the interview process and the 

construction of a model of religiosity. Validity in the qualitative part 

was satisfactory in terms of structural validity, external and internal 

validity, and its reliability was calculated by the method of 

reliability and the opinion of an external arbitrator. In the second 

part, a descriptive exploratory factor analysis was performed 

quantitatively and by research method. The statistical population of 

students was 320 people (using multi-stage cluster sampling 

method) and participated in the research process. The validity of this 

part was calculated as a formal validity from the perspective of 5 

education experts and its reliability was calculated by Cronbach's 

alpha method / 78. 

Findings: A total of 35 indicators were identified as harms of 

religious education among students. In the quantitative part, these 

indicators were classified into 6 main indicators including personal 

and emotional-personal characteristics, cultural characteristics, lack 

of planning, family and friends, disregard for the phenomenon of 

apostasy, and economic characteristics. 

Conclusion: Most teachers and principals believe that insufficient 

attention is paid to adolescents and young people from religious 

education and a high percentage of them are exposed to distance 

from religious teachings and apostasy. The attention of the officials 

of the cultural institutions, the indifference and disregard of the 

society towards religion, the strictness of the parents in religious 

issues and the incorrect filling of their leisure time as the factors of 

apostasy among the youth were mentioned. 
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  و همکاران                ابوطالب عوض زاده   45

 1401هار ب، 1، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

به منظور ارائه الگوی  ینید تیترب هایبیآس ییشناسا

 آموزانپذیری مشتاقانه در دانشدین

 
 1 زادهابوطالب عوض 

 قاتیواحد علوم وتحق ت،یو ترب میگروه فلسفه تعل ،یدکتر یدانشجو
 .رانیتهران، ا ،یتهران، دانشگاه آزاد اسالم

 
 *2باغملک یمیاله كر تیآ

 رانیاهواز، اهواز، ا انیدانشگاه فرهنگ ،یگروه روانشناس ار،یاستاد
 (.مسئول سندهی)نو
 

 3 ییرضا صادق
 هران،ت ن،یام یدانشگاه علوم انتظام ت،یوترب میتعل ار،گروهیاستاد

 .رانیا
 

 دهیچک
 به منظور ارائه ینید تیترب یها بیآس ییشناسا قی: هدف تحقهدف

آموزان متوسطه دوره دوم استان پذیری مشتاقانه در دانشالگوی دین
  .کهگیلویه و بویراحمد است

و از  ی: روش پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردو روش ها مواد
 بوده که در یاز نوع اکتشاف ختهیآم قاتیدر زمره تحق تینظر ماه

مضمون؛ از  لیو با روش  پژوهش تحل یفیبخش اول، به صورت ک
نفر )با  18آموزش و پرورش استان،  رانیمعلمان و مد یجامعه آمار

مصاحبه و ساخت  ندیو در فرا بهدفمند( انتخا یریروش نمونه گ
 زین یفیدر بخش ک ییمشتاقانه شرکت نمودند. روا یریپذ نید یالگو

 بخش بوده تیرضا یو درون یرونیب ییبه صورت اعتبار سازه، روا
محاسبه  یو نظر داور خارج یریپذنانیآن با روش اطم ییایوپا

 یفیو با روش پژوهش توص ی. در بخش دوم، به صورت کمدیگرد
دانش  یآمارانجام گرفت. جامعه  یاکتشاف یعامل لیاز نوع تحل

( یچند مرحله ا یخوشه ا یرینفر)با روش نمونه گ 320آموزان،
قسمت به  نیا ییشرکت نمودند. روا قیتحق ندیانتخاب و در فرا

 تیو ترب مینفر از صاحبنظران تعل 5 دگاهیاز د یصور ییصورت روا
 .دی/ محاسبه گرد78کرونباخ  یآن با روش آلفا ییایو پا

 ینید تیترب یها بیشاخص به عنوان آس 35در مجموع  ها: افتهی
شاخص ها  نیا زین یشد. در بخش کمّ ییدانش آموزان شناسا نیدر ب

 -یوعاطف یشخص یها یژگیشامل  و یشاخص اصل 6در قالب 
خانواده و  ،یزیفقدان برنامه ر ،یفرهنگ یها یژگیو ،یشخص

دسته  یاقتصاد یها یژگی، و یزیگر نید دهیبه پد یتوجه یدوستان، ب
 .شدند یبند
به  ینید تیمعتقدند که از ترب  رانی: اکثر معلمان و مدیریگ جهینت

از آنان  یینشده است و درصد باال ینوجوانان و جوانان توجه کاف
 هستند و یزیگر نیو د ینید یدر معرض فاصله گرفتن از آموزه ها

کم  ای یتوجه یچون:  ب یخود به موارد دگاهید ییچرا یدرباره
و بها ندادن جامعه  یتفاوت یب ،یفرهنگ یمسئوالن نهادها یتوجه

و پر نکردن  یدر مسائل مذهب نیوالد یرینسبت به مذهب ، سختگ
ر د یزیگر نیو متناسب اوقات فراغت آنان به عنوان عوامل د حیصح

 .جوانان  اشاره کردند نیب
 

 یریذپ نی،دیزیگر نید ،ینید تیترب ،یشناس بیآس :یدیكل یهاواژه
 مشتاقانه

 

 17/04/1400: افتیدر خیتار
 22/06/1400:  رشیپذ خیتار
 ده مسئول: نویسنayat191@gmail.com 

 مقدمه
هدف اصلی اسالم تربیت انسان است. مقدمه این تربیت شناخت 
انسان با تمام ویژگی های اوست که بدون آن تربیت ممکن نیست. 

انسان محسوب می  مرحله جوانی دوره بسیار حساس در زندگی
شود. در این زمان پایه های سعادت و خوشبختی خود را بنا می کند 
یا باعث تزلزل شخصیت و شقاوت خود می شود. اسالم در مجموع 
یک مکتب تربیتی است و هر چه در آن آمده است به نوعی با 

(.تربیت همان 1او سر و کار دارد )« تزکیه»و « تربیت»، «انسان»
ست به سوی ارزش های واالی انسانی، چنان که آن کشاندن آدمی ا

ارزش ها را بفهمد، بپذیرد، دوست بدارد و به کار آورد. انسانی که 
به این مقام دست یابد، چه بسا به گزینش ارزش ها خواهد پرداخت 
و راهنما و تربیت کننده، خویش خواهد شد و این برترین معنای 

و آگاهانه به ارزش ها،  تربیت است که همانا رو کردن آزادانه
تربیت یعنی رو کردن به ارزش های حقیقی است و این چگونگی نه 
تنها درباره خود بلکه درباره جامعه و تکامل با انحطاط آن نیز 
درست است زیرا جامعه نیز تنها آنگاه در راه تکامل خواهد بود، 
که به ارزش های حقیقی رو کند، و هر گاه همتش سستی گیرد و از 
ارزش های راستین روی برتابد و دلبسته ارزش های دروغین شود به 

غرض اصلی از تربیت در همه زمان ها،  (.2انحطاط می گراید )
پرورش اخالقی و ایفای نقش پرورش منش و کردار بوده است. الزمه 
این امر آشنایی با ارزش ها و هدایت یک نظام تربیتی از حیث 

رزش های عینی یا ذهنی بودن آنها و مسائلی نظیر یا متغیر بودن ا
بنابراین تابع کردن برنامه های آموزشی و فعالیت های فکری 
وپرورش دانش آموزان بر مبای ارزش های معین، برای تشکیل کردار 

(.نظام تربیت دینی با درنظر گرفتن 3مطلوب انسانی در نزد آنهاست )
ئه چشم اهداف و محتوا بر اساس تربیت پرداخته و درصدد ارا

اندازهای ارزشی و اخالقی در سیر تربیت درآمده است. قداست 
مفاهیم ارزش های حاکم بر نظام تربیت دینی از نفس گزینش توسط 
خداوند ناشی می شود و آنچه موجب پایداری و ثبات اهداف تربیتی 
در تمام زمان ها و مکان ها شده این است که خداوند این اهداف 

وجودی آدمی برگزیده است. در مقوله شیوه  را متناسب با ساختار
ها و قالب های تربیتی نیز بحث ارزش داشتن ناظر به همین جنبه 
است. آنچه در حرکت انسان به عنوان موجودی دیندار و عاقل حائز 
اهمیت است بهره مندی از دو سالح دین و عقل)علم( یعنی محتوا و 

 (.4روش با اهداف و قالب هاست)
های گوناگون در دین و دین داری موجب شده است پیدایش آسیب 

تا دین آن چنان که باید نقش خود را ایفا نکند و دین داری آسیب 
دیده رفتار و عملکردهایی را به بار می آورد که هیچ نسبتی با دین 
ندارد، بنابراین تلقی درست از دین مطابق روح دین و اهداف و جهت 

اساس مهم ترین وجه رویکرد و گیری های آن و دین داری بر این 
دین و دین داری است. در این مسیر، پیوسته رهزنانی به صورت آفات 
دین و دین داری ظهور کرده اند که شناخت آن ها و پرداختن به 
سالمت و بهداشت دین داری از مهم ترین آداب در چنین سیری است 
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می، الاصطالح آسیب شناسی تربیت دینی در معارف و تربیت اس (.5)
هید رود. شاید بتوان شیکی از مهمترین مباحث فلسفه دین به شمار می

مطهری)ره( را از پیشکسوتان معاصر و جزء اولین کسانی دانست 
که اصطالح آسیب شناسی تربیت دینی را در حوزه اندیشه و تفکر 
دینی وارد نموده و در آثار خود به بررسی جوانب متعدد تحریفات 

ب شناسی تربیت دینی شناخت آسیب ها و سیآدینی پرداخت.
اشکاالتی که بر اعتقادات و باور دینی وآگاهی و معرفت دینی یا 
رفتار عملی در اندیشه و عملکرد جامعه دینی وارد می شود و یا 
ممکن است وارد شود. این آسیب ها می تواند عوامل ومنشأهای 

شود و بعد اول گوناگون داشته باشد، ولی عموماً در دو بعد ظاهر می 
مربوط به عقاید و معرفت دین شناسان و یا مدعیان دین شناسی و 
بعد دیگر مربوط به رفتار دین داران ومتظاهران به دین داری است 

(6.) 
اسالم تنها مکتبی است که برخالف مکاتب مادی و فرهنگ های 
غیرالهی به تناسب هدف واالیی که فرا راه پیروان خود قرار داده، و 

عرصه الگوهای جامع وکامل و روش نیز اقدام کرده است.  به
الگوهایی که خط آنان صراط مستقیم، هدف آنان قرب به خداوند 
و وجود مقدسشان باالترین نمونه انسان کامل و آئینه تمام نمای 
جمال حق باشد. آری الگوهایی که تجلی آبات الهی و منعکس کننده 

(. از مهمترین 7اسالم واقعی است ) و جلوه دهنده قرآن یعنی اساسنامه
و رای ترین روش های تربیتی به ویژه در حوزه تربیت دینی روش 
استفاده از الگوها و اسوه ها و به تعبیری روش الگویی است. 
کارآمدی باالی این روش از آن روست که متربی با نمونه های عینی 

و به و مشهود آنچه مقصود و مطلوب است مواجهه داده می شود 
بازیابی حال و قال و در عمل نه در گفتار و توصیه زبانی، آنچه را 
باید انجام دهد می بیند و می فهمد و به سبب جذابیت و کمال باالیی 
که در الگوها وجود دارد، در نظر متربی نوعی تالزم میان آن نحوه 
عمل و رفتار واین جذابیت و کمال حاصل می آید و این خود راه را 

تقلید و همانندسازی با رفتار الگوها فراهم می آورد، و به بیان برای 
دیگر موقعیت ارائه شده به متربی در روش الگویی به گونه است 
که مرتبی در پذیرش پیام تربیتی ذره ای تردید به خود روا نمی دارد 
و با اطمینان نفس، خود به صورت فعال در فرآیند تربیت پذیری گام 

ت دینی استفاده از روش الگوی بسیار حایز اهمیت می نهد. در تربی
 (.8است )

در شرایط حاضر با اینکه در عرصه تربیت دینی تالش های قابل 
توجه انجام یافته ولی عمق کافی ندارد و به آسیب پذیر بودن تعلیم 
و تربیت می افزاید. اگر ضعف رفتارهای دینی را در نوجوانان و 

در بین افراد جامعه مشاهده می کنیم  جوانان مشاهده می کنیم، اگر
که با دین و اعتقادات به طور فصلی و مقطعی ارتباط برقرار می کنند 
و یا در زمان گرفتاری و بال به دین روی می آورند، اگر دیدگاه هایی 
را مالحظه می کنیم که فردی کردن و محدود نمودن دین به امور 

الم اگر اجرای دین به اخالقی صرف را تبلیغ می کنند و در یک ک
عنوان برنامه زندگی مشکل اساسی داریم، به این دلیل است که به 

های درسی در این عرصه حساس، سطحی، طراحی و تولید برنامه
احساسی و کم عمق برخورد شده است. چون نیازها درست تشخیص 

داده نشده اند و اهداف یادگیری مناسب و محتوای آموزش مفید و 
 (.9وش های مؤثر یاددهی و یادگیری تدوین نشده است )کارآمد و ر

شناخت نتایج دین گریزی و بحران های بی دینی در جوامع گوناگون 
به ویژه کشورهای غربی جوان را به ترتیب دینی مشتاق می کند و 
گامی نیکو برای دل سپاری به الگوهای توحیدی و تربیت الهی است. 

ولود دین زدایی شناخت کافی جوانان ما در زمینه بحران های م
ندارند و این امر آسیبی است که حرکت کاروان تربیت را آهسته 
و  بی رمق می سازد اگر مشکالت ناشی از پشت پا زدن به دین و 
تربیت دینی که امروزه در غرب رو به فزونی است و فرهیختگان و 

 هدل سوزان پرشماری را در سرتا سر جهان به فریاد واداشته است ب
وجهی نیکو و مستند برای نسل نوآشکار شود، گامی عملی به سوی 

 (.10تربیت دینی سرعت می گیرد)
پرداختن به آسیب شناسی دین و دینداری، پرداختن به وجوه 
گوناگون و مراتب مختلف ظهور عیب و نقص و خروج از وضع 
طبیعی و ساختار فطری دین و دینداری، با عنایت به شدت و ضعف 

یک از امور است. گاهی سخن گفتن از آسیب شناسی دین های هر 
و دینداری به معنای توجه به مشکل عدم رویکرد عمیق به دین و 
پرداختن به آسیب سطحی نگری و قشرگرایی در دین است. زیرا دینی 
که عمیق فهمیده نشود دچار ضعف و نقص است و باور دینی و 

پرداختی تحریف به  دینداری فاقد هویت اصلی خود است. و زمانی
مفاهیم دینی و دریافت نادرست آنهاست که در این صورت دین و 
دینداری از وضع طبیعی و صورت فطری خود خارج می گردد و 
گاهی توجه به علل ضعف باورها و رفتارهای دینی و ظهور سستی 
در بنیادهای اخالقی و بی اهمیتی به ارزش های دینی است که هر 

بیانگر وجود آفت در اندیشه، معرفت و باور و  یک از این نمودها
ایمان دینی و نیز کردار و رفتار و سلوک دینی است و زمانی اسباب 
و علل و عوامل پیدایش بی اعتقادی ، بی ایمانی و اباحی مذهبی و دین 
گریزی است. بحران های ناشی از آسیب دین و دینداری بسیار عمیق 

ران های روحی و فکری، بحران و گسترده است و می تواند به بح
های فرهنگی و اعتقادی، بحران های اجتماعی و سیاسی، شکسته شدن 
حریم های فردی و اجتماعی و بی هویت آدمی منجر می گردد. در 
سخنان گهربار امام علی)ع( چنین وارد شده است )مصیبت و آسیب 

 (.5به دین عظیم ترین مصیبت ها و آسیب هاست ()

تعلیم و تربیت اسالمی نشان می دهد که مهم ترین بررسی اهداف 
نیازهای هر جامعه الهی تربیت دینی افراد متدینی است که با اتکاء 
به نیروی ایمان، اراده، تعقل و منطقی بیندیشد و به جای وابستگی 
استفاده از دستاوردهای اقتصادی و فرهنگی دیگران خود مولد دانش 

عصر ایمان باشد. اگر افراد جامعه  و فناوری برای زندگی مستقل در
زندگی خود را بر مدار دین و خدا باوری معنا کنند، سالمت و 
سعادت جامعه بر همه ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی 
تضمین می شود. جامعه ای که دینی می اندیشد و دینی رفتار می کند 

د را در خوجامعه ای است که می تواند خوشبختی و پیشرفت واقعی 
متجلی سازد. اهمیت و ضرورت درباره تربیت دینی و آسیب شناسی 
آن در حقیقت به جایگاه دین در زندگی بشر باز می گردد، زندگی 
معنا و اهمیت خود را در پرتو دین می یابد و انسان با پذیرش دین و 

یت تأکید بر ترباطاعت از تعالیم آن به عالی ترین کماالت می رسد.
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 1401هار ب، 1، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

خالقی وتقویت آن در دانش آموزان از این جهت اهمیت دارد دینی وا
که آنها در آینده ای نه چندان دور مسئولیت اداره جامعه را برعهده 
خواهند گرفت و اگر این تربیت درست اتفاق بیفتد می توان امیدوار 
 بود که آیندگان نیز در انتقال آن ارزش ها به نسل بعد موفق باشند.

ها می تواند به این هدف بزرگ جامعه عمل درونی کردن ارزش 
پوشاند. مقصود از درونی کردن ارزش ها این است که جزئی از 
وجدان شخص شود و اهمیت درونی کردن ارزش های اسالمی در 
دانش آموزان این است که اگر این ارزش ها درونی نگردد تا مادامی 

ظاهری  که زور واجبار وجود داشته باشد. دانش آموزان به صورت
نسبت به این ارزش ها اظهار وفاداری می کنند، اما هر وقت که 
احساس آزادی واختیار کنند بی اعتقادی خود را نسبت به این ارزش 
ها نشان می دهند واین امر سبب ترویج روحیه، تملق، چاپلوسی، 

 ظاهرسازی و نفاق در جامعه می شود.
ی ریزی صحیح و اصولنقش متولیان و دستگاه های فرهنگی در برنامه 

و تقویت موانع دینی و عقیدتی جوانان و تربیت آنان بر اساس الگوها 
و معیارهای صحیح اسالمی نقش بسیار حیاتی در مقابله با دین 
گریزی جوانان دارد، و اهمیت این مسئله در مدارس و آموزش و 
پرورش بسیار جدی است.در آموزش و پرورش کشورمان در تربیت 

آموزان تأکید زیادی می شود اما این کوشش در تربیت  دینی دانش
دینی دانش آموزان با وجود برخی موفقیت ها با دشواری های 
فراوانی روبروست. بررسی و تحلیل دشواری های تربیت دینی در 
گرو شناخت منشأ آسیب هایی است که در تربیت دینی رخ داده 

 همه موانع و آسیب است. برای بهبود تربیت دینی دانش آموزان باید
های تربیت دینی که منجر به دین گریزی در دانش آموزان می شود 
موشکافانه مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در ادامه به چند مورد 

 از پژوهش های صورت گرفته در این زمینه اشاره می شود. 
 شناسی تربیت دینیآسیب»( در تحقیقی تحت عنوان 1397محمودی )

دوره متوسطه دوم از نظر دبیران معارف اسالمی و آموزان دانش
 معارف دبیران دانش نبودن روز به که داد نشان« مشاوران مدارس

 دانش والدین و معلمان از برخی ناآشنایی پرورشی، مربیان و اسالمی
 پرورشی یهابرنامه بودن ناکافی بلوغ، دوره خصوصیات با آموزان

 دانش دینی روحیه بر جوانان فزاینده بیکاری مخرب تاثیر مدارس،
 نامناسب الگوبرداری ها،خانواده از برخی در فقر وجود آموزان،

 بودن ناکافی ورزشی، و هنری یهاچهره از آموزان دانش برخی
 یهابرنامه منفی تاثیر آموزان، دانش برای ورزشی تفریحی امکانات
 فضای از نامناسب استفاده آموزان، دانش دینی تربیت بر ماهواره
 دینی، رسوم و آداب بهها خانواده از برخی نبودن پایبند مجازی،
 به توجه عدم معلمان، از برخی دینی رفتار و اخالق بودن نامناسب
 دانش رشدی نیازهای به اسالمی معارف درسی محتوای
 و محوری نمره آموزان، دانش از برخی در اعتیاد وجود  آموزان،

 در دینی تربیت موانع وها چالش مهمترین از مفاهیم حفظ بر تاکید
 .است دوم متوسطه دوره

 شناسیآسیب عنوان با خود تحقیق ( در1395همچنین یزدانی ) 
 ندکرد بیان غرب فرهنگ به جوانان گرایش و گریزیدین اجتماعی

 هک است انسانی جوامع اساسی مشکالت از یکی «گریزیدین» پدیده
 ایخانواده و داراندین دینی، رهبران برای را هاییدغدغه همواره

 محسوب جوان نسل برای جدی تهدیدهای و آورده وجود به متدین
 کهبل نیست، بشر دیروز یا امروز مشکل نامیمون پدیده این. شودمی

 گریبانبهدست آن با بشری جوامع همواره و دارد دیرینه سابقه
تحقیقی با عنوان ( در 1394رحمان پور؛ میرشاه جعفری). اندبوده

آسیب های تربیت دینی و ارائه راهکارهای مناسب از دیدگاه 
صاحبنظران با رویکرد برنامه ریزی درسی، بیان کردند آسیب ها در 

ایدئولوژیکی قابل بحث و  -سه محور فرهنگی، آموزشی و مذهبی
 شناسیآسیب عنوان با تحقیقی در (1393بررسی است. تقوی راد)

 اذبک هایعرفان به گرایش و گریزیدین ویکردر با دینی تربیت
 وارده هایآسیب و اهداف و دینی تربیت مفهوم بررسی با کردند بیان

 است گشته واقع موردپژوهش انسان روابط از حیطه چهار آن، بر
 با انسان رابطه اصالح باخدا، انسان رابطه اصالح از اندعبارت که

 .طبیعت با انسان رابطه اصالح جامعه، با انسان رابطه اصالح خود،
( در تحقیقی با عنوان عوامل موثر بر دین 1392معافی واشرافی)

نوع پذیری و دین گریزی جوانان از دیدگاه جوانان نشان دادند که 
تربیت خانواده ها، رابطه دوستان و همساالن، عملکرد افراد مذهبی 

جوانان  ، رسانه های گروهی و شناخت ارائه فردی، بر دین پذیری
تاثیر دارد.در جامعه دانشجویی و دانش آموزی نیز بیشترین تاثیر را 
به ترتیب شناخت و آگاهی از دین، نوع تربیت خانواده، عملکرد 
مربیان و افراد مذهبی، رابطه دوستان و همساالن و رسانه های 

 .باشندگروهی دارا می
 عنوان به ای مقاله در (1389) همکاران و نژادهمچنین سبحانی

 لتعام راهکارهای و شدن جهانی عصر در دینی تربیت شناسی آسیب
پویا  تعامل راهکارهای ترین نشان دادند که عمده آن با پویا

 و تعلق اثر کاربرد شامل دینی تربیت حوزه در مذکور هایچالش
 هیزپر و فطری تمنیات و تمایالت شناختی نگری،سطحی از پرهیز

 وحدت به توجه انسانی، عمیق یهاارزش به توجه تفریط، و افراد از
 و حضور تقوای و محبت و محوری منش، و بینش در یکپارچگی و

( در 2015است.همچنین قاهیر ) شناختی زیبایی عنصر از گیری بهره
اعتقادی مبتنی بر حل تعارض  -پژوهش خود، با عنوان تربیت دینی

مذهبی در  در آموزش عمومی گزارش داده است ایمان و اعتقادات
جامعه اهمیت دامنه دار و تعمیق یافته دارد که با ریشه ای مذهبی 
پیوند داشته است. در ادیان مختلف این آموزه ها در سایه اعتقادات 

( در 2014دینی حاکم بر جامعه صورت گرفته است. ورمیر )
پژوهش خود با عنوان دین و زندگی خانوادگی می نویسد: رابطه بین 

خانوادگی انکارناپذیر است. بسیاری از آموزه های دین و زندگی 
دینی در خانواده توسط والدین شکل می گیرد که در نهایت به 
رفتارهای فردی و جمعی فرزندان می انجامد. اثربخشی والدین در 
آموزه های اعتقادی و دینی به عنوان یک متغیر مستقل مورد توجه 

 را تشکیل داده است. پژوهشگران بوده، بخشی از عملکرد خانواده
های صورت گرفته در آموزش و پرورش با توجه به نتایج پژوهش

کشورمان، بر تربیت دینی دانش آموزان تأکید زیادی می شود، اما 
این کوشش در تربیت دینی دانش آموزان با وجود برخی موفقیت ها، 
با دشواری های فراوان رو به روست. بررسی و تحلیل دشواری های 

دینی، در گروه شناخت منشأ آسیب هایی است که در تربیت  تربیت
دینی رخ داده است. شناخت آسیب های پیش روی تربیت دینی دانش 
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 48 ...به منظور ارائه الگوی ینید تیترب یهابیآس ییشناسا        
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آموزان وبررسی منشأ پیدایش این آسیب ها، کمک می کند تا در 
جهت رفع آن ها برنامه ریزی های دقیق تری انجام شود و از برخورد 

ن، مسئله اصلی پژوهش حاضر آسیب سطحی با آنها پرهیز  شود. از ای
شناسی تربیت دینی با رویکرد دین گریزی و ارائه الگوی دین پذیری 
مشتاقانه در دانش آموزان متوسطه دوره دوم استان کهگیلویه و 
بویراحمد می باشد. برای بهبود تربیت دینی دانش آموزان باید همه 

 زی در دانشموانع و آسیب های تربیتی دینی که منجر به دین گری
آموزان می شود موشکافانه مورد بحث و بررسی قرار گیرد از این 
رو سؤال اصلی پژوهش به این شکل است عوامل مؤثر در تربیت 
دینی دانش آموزان متوسطه دوره دوم با رویکرد دین گریزی کدامند؟ 

در  یزیگرنید کردیبا رو ینید تیترب یشناسبیآسو ضمن 
در این حوزه  پذیری مشتاقانهالگوی دینارائه  بهآموزان دانش

 پرداخت ؟

 

 هاروش مواد و 
ی کمی( اکتشافی م -پژوهش حاضر توصیفی از نوع آمیخته )کیفی

 دوره کلیه معلمان و دانش آموزان متوسطهشامل  یجامعة آمارباشد. 
 438)دباشیم بویراحمد و کهگیلویه استان  پرورش و آموزش دوم،

رویکرد انتخاب هدفمند و بر اساس اشباع نفر(، در بخش کیفی با 
نفر از معلمان به عنوان نمونه انتخاب شدند. در  18نظری، تعداد 

جدول کرجسی و مورگان و با  بخش کمی نیز که با استفاده از
نفر به  320تعداد  یچند مرحله ا یخوشه ا یریگنمونهرویکرد 

ادند. ابزار عنوان نمونه انتخاب و به پرسشنامه های تحقیق پاسخ د
گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. و 
در بخش کمی نیز با استفاده از شاخص های شناسایی شده در بخش 

گویه مبنای گردآوری  35کیفی یک پرسشنامه محقق ساخته در 
با استفاده از  ، هایی پرسشنامهمحتوا ییرواداده ها قرار گرفت.  

د که ارزیابی ش تعلیم و تربیتهای مدیریت و فلسفه اساتید رشته 
 35در نهایت پس از تغییرات جزئی در بعضی از سواالت، تمامی 

گویه مورد پذیرش قرار گرفت. برای بررسی پایایی کلی و ابعاد هر 
یک از پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که برای 

 محاسبه شد.  78/0کل پرسشنامه معادل 
 کمی آماری روشهای از تحقیق این درمنظور تجزیه و تحلیل داده ها  به

توصیفی مانند آمار یروش ها یدر آمار کم استفاده شده است؛ یفیو ک
معیار و  آمار جدول فراوانی و درصد و نمودار ستونی، میانگین و انحراف

اس  ربا استفاده از نرم افزا یاکتشاف یعامل لیاستنباطی شامل آزمون تحل
به  کار برده شد و برای کلیه فرضیه ها سطح معنی   21نسخه پی اس اس 

 یاادهد لیتحل زین یفیک کردیدر رو در نظر گرفته شد. =05/0aداری 
  یمحور یباز ، کدگذار یکدگذار ی، در سه مرحلهشدهیگردآور یفیک

 طیرا)ش یمیپارادا یگرفت و بر اساس الگو امانج  یانتخاب یو کدگذار
و راهبردها( داده  یانجیم طیشرا ،یانهیزم طیشرا ،یمحور دهیپد ،یعل

بر  هاافتهی یابیاعتبار  ق،یتحق نیشدند. درا یابیو اعتبار  یها سامانده
ر )اعتبا یفیک یهاپژوهش یاعتبارسنج یشده براارائه یارهایاساس مع
 یدرون یی(، روایریپذ)انتقال یرونیب ییروا ،(یریپذ دییسازه )تأ

 فت.(( انجام گریریپذنانی)اطم ییای(، پایری)باورپذ
 

 یافته ها 
در ابتدا به منظور دید کلی در مورد نمونه آماری مورد مطالعه برخی 

-جنس -شناختی آنان همچون )سنهای جمعیتاز ویژگی
 تحصیالت( به صورت فراوانی و درصد گزارش شده است.

 
 های جمعیت شناختی نمونهویژگی. 1جدول

 متغیر سطح فراوانی درصد

 دختر 176 55
 جنسیت

 پسر 146 45
 سال 15 197 62

 سال 16 84 26 سن
 و باالتر 17 39 12
 دهم 35 63

پایه 
 تحصیلی

 یازدهم 85 26
 دوازدهم 35 11

 
نفر اعضای  320شود که از مجموع مشخص می 1با مشاهده جدول 

نفر معادل  146آموزان دختر و از دانش  %55نفر معادل  176نمونه 
از آنها پسر بوده اند. فراوانی نمونه بر حسب سن و پایه تحصیلی  45%

نیز در ادامه آن گزارش شده است. که بر اساس آن بیشترین فراوانی 
نفر و پیشترین فراوانی  197سال بوده اند معادل  15سن دانش آموزان 
 هم بوده است. نفر مربوط به پایه یازد 85پایه تحصیلی هم 

آموزان در دانش ینید تیترب در ادامه به منظور شناخت آسیب های
شاخص کلی  35شاخص های به دست آمده از مصاحبه ها در قالب 

یا کد باز دسته بندی شدند. که نتایج این کدگذاری در جدول شماره 
 به تفکیک هر شاخص مشخص شده است.  2
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 شاخص های به دست آمده از مصاحبه ها. 2جدول 
 شاخص ردیف شاخص ردیف

1.  
جوانان از مذهب،  بی انگیزه شدن یها نهیاز زم یکی

 نان استاحساس ناکارامدی دین در زندگی آ
19.  

آنان  یجوانان از مذهب، سرخوردگ زیاز عوامل گر یکی
 .است ونیاز مذهب

2.  
 یزیگر نیموجب دفقدان برنامه مشخص برای زندگی 

 شود. یدر جوانان م
20.  

 اجرای در دارسم یپرورش یها برنامه  کارایی عدم
 یتیترب یفرهنگ یها برنامه

ر د یزیگر نیموجب دنا امیدی نسبت به آینده می تواند   .3
 .باشدجوانان 

 در یزیگر نیموجب دناباب دوستان و همساالن رابطه با   .21
 شود. یجوانان م

و  یاز هو یرویپ یزیمذهب گر یها نهیاز زم یکی  .4
 هوس است.

جنسیت پسران معموال عاملی در دین گریزی بیشتر آنان   .22
 در خانواده است.

5.  
در  یزیگر نیموجب دروانی نامطلوب  -شرایط روحی

  .23 شود. یجوانان م
 یها نهیاز زم یکی یدر مسائل مذهب نیوالد یریسختگ

 جوانان است. یزیمذهب گر

6.  
 یزیگر نیدگذشته و تجارب قبلی فرد می تواند زمینه 

 را ایجاد کند.
24.  

و عدم  یتفاوت یجوانان از مذهب ب زیاز عوامل گر یکی
 است. یتوجه خانواده ها به مسائل مذهب

 در یزیگر نید موجب زندگی مشکالت با درگیری  .7
 شود. یم جوانان

در دین  خانه طیوجود فرزندان بزرگ تر ناصالح در مح  .25
 گریزی جوانان نقش زیادی دارد.

8.  
 ژهیبه و یدر جوامع اسالم یفرهنگ غرب یرواج افراط

در جوانان  یزیگر نیدر نسل جوان، همواره موجب د
 شود. یم

26.  
محل سکونت و جو حاکم بر آن در دین گریزی جوانان 

 نقش زیادی دارد.

9.  
است  ییها وهیدر حل مشکالت، از ش نید یناتوان یالقا

از آن  ینید یکه امروز به منظور ضربه زدن به باورها
 گردد. یاستفاده م

27.  
و خرافه از  فیبا تحر ختهیو آم حیناصح ریارائه تصو

 یدر جوانان م یزیگر نیموجب د یمذهب دیمذهب و عقا
 شود.

 نیموجب دبی اعتمادی به مسئولین و متولیان دینی   .10
 شود. یدر جوانان م یزیگر

28.  
حضور دانش رسه و جو خشک و مقدس مابانه در مد

 یزیگر نیموجب د یفرهنگ یآموزان متملق در اتاق ها
 شود. یدر جوانان م

11.  
بر  هیو تک رسانه ملیدر  یاخبار واقع عدم انعکاس

در  یزیگر نید موجب گانهیب و  یمجاز یفضا اطالعات
 شود. یجوانان م

29.  
 ریجوانان و سا انیدر م یزیگر نید یها نهیاز زم یکی

مسئوالن  یکم توجه ای یتوجه یجامعه ب یقشرها
 .است ینید یو ارزشها گاهیکشور به جا یفرهنگ ینهادها

 در یزیگر نید موجب تجدد و نید بین  تضاد وجود  .12
 شود. یم جوانان

 نید موجب دین جای به حزبی و سیاسی مسائل بر تاکید  .30
 شود. یم جوانان در یزیگر

13.  
ترکیب شعارهای  جوانان از مذهب  زیاز عوامل گر یکی

  .31 سیاسی با شعائر دینی است.
عدم درک روحیه لطیف جوانان از سوی متصدیان امور 

 شود. یم جوانان در یزیگر نید موجبدینی 

14.  
 و یتفاوت یجوانان از مذهب ب زیگر یها نهیاز زم یکی

  .32 بها ندادن جامعه نسبت به مذهب است.
در خانواده موجب فاصله گرفتن  یفقر و مشکالت اقتصاد

 .شود یم نیاز د

 موجب جوانان دینی سواالت و شبهات برابر در یناتوان  .15
 شود. یم جوانان در یزیگر نید

مذهب  یها نهیاز زم یکی جوانان نیدر ب ندهیفزا یکاریب  .33
 .جوانان است یزیگر

 نید موجب انیمرب و معلمان از یبعض تیصالح عدم  .16
 شود. یم جوانان در یزیگر

 نهیاز زم یکی یاز حد الزم در زندگ شیب شیرفاه و آسا  .34
 جوانان است یزیمذهب گر یها

17.  
 ایه برنامه انجام در دبیران سایر پتانسیل از استفاده عدم

  .35 ود.ش یم جوانان در یزیگر نید موجب  تربیتی فرهنگی
 نهیاز زم یکی طبقات مختلف جامعه نیب یمال شکاف

 .جوانان است یزیمذهب گر یها

18.  
 موجب جامعه در یتیحما چتر بدون جوانان شدن رها

   شود. یم ینید یها آموزه با آنان شکاف

 آموزاندر دانشی نید تیترب پس از شناسایی شاخص های آسیب های
به منظور به دست آوردن ساختاری با معنا و عامل های اساسی از 

بارهای عاملی، فاکتورهای استخراج شده بر پایه روش های متداول 
و با استفاده از چرخش متمایل، استفاد شد و پس از چندین بار اجرای 
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تحلیل عاملی و استخراج فاکتور های متعدد و مقایسه فاکتور های 
استخراج شده با ساختار نظری مقیاس و مبانی نظری موجود و نیز 

ضه های تحلیل عاملی که در باال به آنها اشاره در نظر گرفتن مفرو
فاکتور با روش ابلیمین مستقیم  6شد تصمیم گرفته شد که تعداد 

های آماری اولیه که در اجرای تحلیل مولفهاستخراج شود.  مشخصه
( ارائه شده 3( بدست آمده  و در جدول )pcهای اصلی )یا روش 

رصد پوشش واریانس است. چنانکه در این جدول دیده می شود  د
درصد  05/91فاکتور  بر روی هم 6مشترک بین متغیرها برای این 

کل واریانس متغیرها را تبیین می کند. در این میان فاکتور یکم با 
درصد واریانس کل را تبیین می  72/46در حدود 36/16ارزش ویژه 

 کند.

 

مقادیر ارزش ویژه، درصد واریانس و درصد واریانس . 3جدول
 تراکمی عوامل شش گانه

 درصد واریانس ارزش ویژه فاکتور

1 16.360 46.742 
2 4.514 12.898 
3 4.342 12.405 
4 3.494 9.982 
5 1.736 4.960 
6 1.423 4.066 

 
ماده ی که با اجرای تحلیل مولفه 35در ادامه میزان اشتراک مواد 

 شده است.ارائه  4دست آمده در جدول به  pcهای اصلی با روش 
 

 pcی با روش ماده 35میزان اشتراک مواد مجموعه  .4جدول
 مولفه میزان اشتراک مولفه میزان اشتراک مولفه میزان اشتراک

.631 25 .780 13 .746 1 

.956 26 .442 14 .796 2 

.786 27 .852 15 .651 3 

.921 28 .660 16 .852 4 

.896 29 .786 17 .780 5 

.660 30 .728 18 .542 6 

.852 31 .896 19 .864 7 

.780 32 .756 20 .862 8 

.642 33 .611 21 .908 9 

.671 34 .561 22 .876 10 

.511 35 .756 23 .911 11 
  .921 24 .852 12 

چنانکه در جدول فوق نشان داده شده است، کمترین میزان اشتراک 
است. بیشترین میزان اشتراک   14و متعلق به ماده   44/0برابر با 

می باشد. در ادامه به  28و به متعلق به ماده   92/0نیز برابر با 

منظور دسته بندی شاخص های به دست آمده ، به ماتریس چرخش 
عامل بر اساس ارزش ویژه و  6که در قالب یافته استناد می شود. 

 واریانس تبیین شده دسته بندی شدند. 
 

 تهافیچرخش  یمولفه ها سیماتر. 5 جدول
  تعداد عامل ها

6 5 4 3 2 1  
     .933 14 
     .928 06 
     .876 03 
     .874 19 
     .866 11 
     .840 08 
     .833 16 
     .580 07 
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     .565 15 
    .960  05 
    .956  13 
    .926  10 
    .910  02 
    .904  18 
   .909   17 
   .906   09 
   .901   01 
   .848   12 
   .752   04 
   .631   20 
  .913    26 
  .875    34 
  .769    28 
  .601    27 
  .592    23 
  .583    31 
 .726     21 
 .725     29 
 .716     24 
 .702     32 
      35 
.914      25 
.913      33 
.757      22 
.746      30 

پس از مقایسه فاکتور های جهت نام گذاری عوامل استخراج شده 
استخراج شده با ساختار نظری مقیاس و مبانی نظری موجود و نیز 
در نظر گرفتن مفروضه های تحلیل عاملی و محتوای هر یک از 

عوامل استخراج شده،  نیز اشتراکات بین عامل ها این عوامل به 
 صورت زیر نام گذاری شدند.

 
 یماده ا 35 پرسش نامهعوامل و ماده های استخراج شده نهایی در . 6جدول

 عامل ردیف ماده

 1 نان استاحساس ناکارامدی دین در زندگی آجوانان از مذهب،  بی انگیزه شدن یها نهیاز زم یکی

 های ویژگی
 عاطفی و شخصی

 2 شود. یدر جوانان م یزیگر نیموجب دفقدان برنامه مشخص برای زندگی 
 3 .باشددر جوانان  یزیگر نیموجب دنا امیدی نسبت به آینده می تواند 

 4 و هوس است. یاز هو یرویپ یزیمذهب گر یها نهیاز زم یکی
 5 شود. یدر جوانان م یزیگر نیموجب دروانی نامطلوب  -شرایط روحی

 6 را ایجاد کند. یزیگر نیدگذشته و تجارب قبلی فرد می تواند زمینه 
 7 شود. یم جوانان در یزیگر نید موجب زندگی مشکالت با درگیری

در جوانان  یزیگر نیدر نسل جوان، همواره موجب د ژهیبه و یدر جوامع اسالم یفرهنگ غرب یرواج افراط
 1 شود. یم

 یها یژگیو
 یاجتماع-یفرهنگ
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 از ینید یاست که امروز به منظور ضربه زدن به باورها ییها وهیدر حل مشکالت، از ش نید یناتوان یالقا
 گردد. یآن استفاده م

2 

 3 شود. یدر جوانان م یزیگر نیموجب دبی اعتمادی به مسئولین و متولیان دینی 
ر د یزیگر نید موجب گانهیب و  یمجاز یفضا اطالعاتبر  هیو تک رسانه ملیدر  یعدم انعکاس اخبار واقع

 4 شود. یجوانان م

 5 شود. یم جوانان در یزیگر نید موجب تجدد و نید بین  تضاد وجود
 6 ترکیب شعارهای  سیاسی با شعائر دینی است.جوانان از مذهب  زیاز عوامل گر یکی
 7 و بها ندادن جامعه نسبت به مذهب است. یتفاوت یجوانان از مذهب ب زیگر یها نهیاز زم یکی

 1 شود. یم جوانان در یزیگر نید موجب جوانان دینی سواالت و شبهات برابر در یناتوان

 یزیر برنامه فقدان
 حوزه در مناسب

 دینی مسائل

 2 شود. یم جوانان در یزیگر نید موجب انیمرب و معلمان از یبعض تیصالح عدم

 یم وانانج در یزیگر نید موجب  تربیتی فرهنگی های برنامه انجام در دبیران سایر پتانسیل از استفاده عدم
 شود.

3 

 4 شود. یم ینید یها آموزه با آنان شکاف موجب جامعه در یتیحما چتر بدون جوانان شدن رها
 5 .است ونیآنان از مذهب یجوانان از مذهب، سرخوردگ زیاز عوامل گر یکی

 6 یتیترب یفرهنگ یها برنامه اجرای در دارسم یپرورش یها برنامه  کارایی عدم
 1 شود. یدر جوانان م یزیگر نیموجب دناباب دوستان و همساالن رابطه با 

 دوستان و خانواده

 2 جنسیت پسران معموال عاملی در دین گریزی بیشتر آنان در خانواده است.
 3 جوانان است. یزیمذهب گر یها نهیاز زم یکی یدر مسائل مذهب نیوالد یریسختگ

 4 است. یو عدم توجه خانواده ها به مسائل مذهب یتفاوت یجوانان از مذهب ب زیاز عوامل گر یکی
 5 در دین گریزی جوانان نقش زیادی دارد. خانه طیوجود فرزندان بزرگ تر ناصالح در مح

 6 زیادی دارد.محل سکونت و جو حاکم بر آن در دین گریزی جوانان نقش 
در جوانان  یزیگر نیموجب د یمذهب دیو خرافه از مذهب و عقا فیبا تحر ختهیو آم حیناصح ریارائه تصو

 شود. یم
1 

 به یتوجه یب
 یزیگر نید دهیپد
 یریگ سخت و

 مورد یب یها

 یزیگر نیموجب د یفرهنگ یحضور دانش آموزان متملق در اتاق هارسه و جو خشک و مقدس مابانه در مد
 شود. یدر جوانان م

2 

مسئوالن  یکم توجه ای یتوجه یجامعه ب یقشرها ریجوانان و سا انیدر م یزیگر نید یها نهیاز زم یکی
 3 .است ینید یو ارزشها گاهیکشور به جا یفرهنگ ینهادها

 4 شود. یم جوانان در یزیگر نید موجب دین جای به حزبی و سیاسی مسائل بر تاکید
 5 شود. یم جوانان در یزیگر نید موجبعدم درک روحیه لطیف جوانان از سوی متصدیان امور دینی 

 1 .شود یم نیدر خانواده موجب فاصله گرفتن از د یفقر و مشکالت اقتصاد
 یها یژگیو

 یاقتصاد

 2 .جوانان است یزیمذهب گر یها نهیاز زم یکی جوانان نیدر ب ندهیفزا یکاریب
 3 جوانان است یزیمذهب گر یها نهیاز زم یکی یاز حد الزم در زندگ شیب شیرفاه و آسا

 4 .جوانان است یزیمذهب گر یها نهیاز زم یکی طبقات مختلف جامعه نیب یمال شکاف

در ادامه به منظور شناخت بیشتر عامل های به دست آمده و وضعیت 
توصیفی آنها، همبستگی بین این عوامل و نیز شاخص های توصیفی و 

گزارش شده  8آلفای کرونباخ مربوط به هر یک در جدول شماره 
 است. 
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 گریزیشناسی تربیت دینی با رویکرد دینهای  آسیبخرده مقیاسشاخص های توصیفی و ضرایب همبستگی . 7جدول 

 متغیرها

یو
ژگ

 ی
ها

 ی
شخص

 ی

یو
ژگ

 ی
ها

 ی
فرهنگ

 ی

فقدان برنامه ر
زی

خانواده و دوستان ی
 

یب
 

توجه
 ی

به پد
ی

 ده
نید

 
یگر

یز
 

یو
ژگ

 ی
ها

 ی
اقتصاد

 ی

میانگین
ف 

انحرا
استاندارد 
آلفای کرونباخ 

 

 ی شخصی وعاطفی ها یژگیو
 یشخص

1      61/1  81/0  82/0  

91/2     1 0/02- یرهنگف یها یژگیو  61/0  72/0  
61/1    1 0/03- **0/19 یزیفقدان برنامه ر  12/1  73/0  

- **0/39 0/06- خانواده و دوستان
0/12** 

1   71/2  91/0  71/0  

دین  دهیبه پد یتوجه یب
 یزیگر نید گریزی

0/54** 0/07 0/00 -0/01 1  91/1  79/0  65/0  

71/2 1 0/03 **0/27 **0/18 **0/28 0/03 یاقتصاد های اقتصادی  یژگیو  71/0  48/0  

 یتوجه یببا توجه به نتایج جدول فوق بیشترین مقدار همبستگی بین 
( وجود دارد. 54/0دین گریزی و ویژگی های شخصیتی )  دهیبه پد

سایر شاخص ها می ی بیشتر از رهنگف یها یژگیومیانگین 
شناسی (. نتایج همچنین نشان می دهد که مقیاس  آسیب91/2باشد)

گریزی از همسانی درونی مناسبی تربیت دینی با رویکرد دین
برخوردار است. در مجموع می توان نتیجه گرفت که مقیاس 

ی گریزی از پایایی مطلوبشناسی تربیت دینی با رویکرد دینآسیب
 برخوردار است.

 
 جه گیری نتی
رود  یبه شمار م تیمهم ترب یجنبه ها نیاز مهمتر یکی ینید تیترب

 و یتجربه درون ،یالزام ،یاعتقاد یمؤلفه ها یدارا نکهیو به لحاظ ا
جود دارد، با و یگسترده ا ریتأث یآدم یعمل است بر تمام شئون زندگ

 یررسمیو چه در حالت غ یچه در حالت رسم تینوع از ترب نیا نیا
دارد که همواره آن را با چالش رو به رو کرده  ییها بیخود، آس

دانش آموزان دانش  یزیگر نید ییشناساهدف پژوهش حاضر است. 
ازلحاظ هدف  بوده و  روش پژوهش حاضر،آموزان دوره متوسطه  

 یها شده از نوع پژوهش نیتدو یبا توجه به نوع سؤال هاو  یکابرد
ور از ی می باشد. بدین منظفیبخش کبر  دیبا تأک یاکتشاف ختهیآم

آموزان، معلمان و دانش هیشامل کلجامعه آماری پژوهش که 
و  هیلویمدیران متوسطه دوره دوم، آموزش و پرورش  استان کهگ

 یریبه صورت نمونه گ دانش آموزنفر  320تعداد بود،  راحمدیبو
 از معلمان ونفر  18تعداد  ؛انتخاب شدند یچند مرحله ا یخوشه ا

در فرایند پژوهش ، مدیران نیز به صورت نمونه گیری هدفمند
شرکت نمودند. اطالعات به دست آمده در دو بخش دانش آموزان 
و معلمان و مدیران به کمک روش های آماری مورد تجزیه و تحلیل 

قرار گرفته و در این فصل به بحث و نتیجه گیری درباره آن پرداخته 
 می شود.

نسبت  طهمعلمان و مدیران دوره متوسضوع که در رابطه با این مو
چه  و دین گریزی در  دانش آموزان ینید تیترب یها بیبه آس

دیدگاهی دارند، بر اساس پاسخ های داده شده اکثر معلمان و مدیران  
به نوجوانان و جوانان توجه کافی نشده  ینید تیتربمعتقدند که از 

است و درصد باالیی از آنان در معرض فاصله گرفتن از آموزه های 
ی چرایی دیدگاه خود به مواردی دربارهدینی و دین گریزی هستند و 

 یاوتتف یبی، فرهنگ یمسئوالن نهادها یکم توجه ای یتوجه یبچون:  
در مسائل  نیوالد یریسختگ، و بها ندادن جامعه نسبت به مذهب 

 به عنوانو متناسب اوقات فراغت آنان  حیپر نکردن صحو  یمذهب
 چراغدر این راستا،  اشاره کردند. جوانان  نیدر ب یزیگر نیعوامل د

ه ب یتوجه یبر الزام و اجبار و ب یمبتن ینید تی(، ترب386چشم)
و داند  یم یریپذ نید یدر الگو یاصل بیعواطف را به عنوان آس

تفاوت  ینی( و دانش دی)حس مذهب ینیمعرفت د نی، ب(1374ی)میکر
 یشود. و معتقد است که تراکم اطالعات و اندوخته ها یقائل م

اصلی ترین آسیب مطرح شده در این  ینیو  صورت دانش د یحفظ
ر  د حوزه است.  بیشتر موارد ذکر شده در پاسخ به سوال فوق قبال

 یمیقا ،(1380ی)ده آباد یحاج لهیانجام شده به وس قاتیتحق
 زین (1397ی)و محمود( 1390)یو نوذر یریشمش(، 1385مقدم)

  نشان داده شده است.
نکته مهمی که از بررسی نتایج این عوامل به دست می آید، وجود 
تغییراتی است که در مقایسه با پژوهش های گذشته در ان دیده می 

ومدیران نیز تفاوت شود؛ عالوه بر آن در مقایسه با دیدگاه معلمان 
های زیادی وجود دارد. دانش آموزان شرکت کننده در این مطالعه 
عالوه بر مقصر دانستن نقش عوامل خارجی از جمله مسائل و 
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موضوعات فرهنگی و تهاجم فرهنگی از بیرون از کشور، بیشتر علل 
دین گریزی را در سیاست های کلی و جزئی حاکم دانشته و به 

د خود را از مسئوالن و متولیان امور دینی ابراز روشنی عدم اعتما
  " نموده اند و حتی پار را فراتر نهاده و علل دین گریزی خود را در

و شعارهای سیاسی  " نید یبه جا یو حزب یاسیبر مسائل س دیتاک
 آنان دگاهیدکه با مقاصد مختلفی دنبال می شود دانسته اند. در 

رها شدن بدون  و یمنیاحساس نا ا وجود دارد که نشان دهندهی عوامل
از  یسرخوردگ"می باشد و مشکالتی چون در جامعه  یتیچتر حما

 به عنوان نکاتی قابل تامل از سوی آنان مطرح شده است. "ونیمذهب
در دیدگاه دانش آموزان  تأکید بیشتری بر موضوعاتی چون بی 

عوامل توجهی به جوانان و عدم پاسخگویی به نیاز های آنان از سوی 
بیرونی شده است و درعوامل استخراج شده از تحلیل عوامل اکتشافی 
این نکات را به خوبی نشان می دهد. به عنوان مثال در عامل دوم به 

در برابر مکاتب متضاد  یسر درگم) یو اجتماع یمسائل فرهنگ
سوم ی( به عنوان علل دین گریزی مطرح شده است؛ در عامل بشر

درست و کامل در حوزه مسائل  یزینامه رچون عدم بر یموضوعات
 طیچون خانواده، مح یموضوعات؛  در عامل چهارم شود یم دهید ینید

قرار دارد و در عامل پنجم و ششم هم مسائلی در زمینه و دوستان 
ی و مشکالت اقتصادی قرار زیگر نید دهیبه پد یتوجه یغفلت و ب

این درجه از اهمیت دارد. در حالی که در دیدگاه معلمان و مدیران 
برای عوامل بیرونی به چشم نمی خورد و عوامل درونی بیشتر 
برجسته شده است. به عنوان مثال در علل اصلی دین گریزی از دیدگاه 

دانش آموزان در موضوعات  دیشک و ترد"معلمان موضوعاتی چون 
از  یدنباله روو جوانان  یو قشر یسطح مانی، ا ینیو مسائل د
ی به بدون توجه به حدود شرع یو لذت طلب ینفسان یخواسته ها

عنوان علل اصلی درونی در دین گریزی شناخته شده است که از نظر 
جوانان در هیچ یک از عوامل دین گریزی مطرح نشده است. این امر 
نشان دهنده شکاف موجود بین دو دیدگاه بوده و جا دارد که در 

 مورد آن بررسی بیشتری صورت گیرد.
اس نتایج به دست آمده، پیشنهادات این پژوهش به شرح زیر بر اس

 می باشد. 
  با توجه به نتایج تحقیق و عالقه مندی دانش آموزان به سایر

دبیران، به مدیران محترم پیشنهاد می شود از پتانسیل کلیه دبیران و 
 کارکنان در جهت دین پذیری مشتاقانه دانش آموزان کمک گیرند.

  خشک و سختگیرانه در محیط مدرسه و اجبار از ایجاد فضای
دانش آموزان به شرکت در انجام فرایض دینی و یا مناسبت های دینی 

 و فرهنگی اجتناب کنند.
 فعالیت و انجام یمحور ییو دانا یعقل ورز را به  آموزان دانش 

 دین ترغیب نمایند. حوزه در علمی و های کاوشگرانه

 حزبی و گره زدن آن با  از طرح مسائل غیر ضروری سیاسی و
 یریپذ نیو د نید ستهیمعرفى شاتعالیم دینی خود داری نموده و با 

 نسبت به طرح موضوعات الزم اقدام نمایند. مشتاقانه

  موضوعات و گرفتاری های اقتصادی و شرایط خاص پیش آمده
در کشور را با دیدی روشن و منطقی و ظرفیت پذیرش دیدگاه های 

 نمایند.دانش آموزان مطرح 

  والدین گرامی به عنوان الگو، در محیط خانواده نسبت به
 اجرای فرایض دینی اهتمام بیشتری داشته باشند.

  در انتخاب محل تحصیل، محل سکونت و دوستان شایسته و
 پایبند به مسائل دینی فرزندان خود را همراهی نمایند.

  از سخت گیری های غیر ضروری و تحمیل خواسته های درونی
 به فرزندان خود اجتناب نمایند.

  با توجه به نتایج به دست آمده در این پژوهش، یکی از اولویت
وجه و ت یزیگر نید های نظام آموزشی کشور باید تمرکز بر پدیده

 به آن در سطوح و ابعاد مختلف باشد.

  ی امور فرهنگ زانیمسئوالن و برنامه رپیشنهاد می شود که
 ابعاد نامه ای جامع جهت معرفینسبت به طراحی و اجرای بر

گروهی و سایر امکانات موجود  های رسانه طریق از دین مختلف
 اقدام نمایند.

 یجوانان ناتوان یزیگر نیاز عوامل د یکی نکهیبا توجه به ا 
 شنهادیآنان بوده است، پ ینیدر برابر شبهات و سواالت د ینید انیمتول

الزم جهت  یشود که در سراسر کشور دوره ها و آموزش ها یم
 برگزار شود. زانیعز نیا یتوانمند ساز

  شبکه های صدا و سیما و رسانه ملی  نسبت به انعکاس اخبار
و اطالعات درست و به موقع زمینه اعتماد سازی جوانان را فراهم 

 نمایند.
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