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Eager Religiosity: A Case Study

ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Analytical Review 

 Purpose: The aim of this study was the pathology of religious 

education with the approach of apostasy and the development of a 

model of enthusiastic religiosity in high school students in the 

second year of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad provinces. 

Materials and Methods: For this purpose, from the statistical 

population of teachers and education directors of the province by 

conducting qualitative research, 18 people were selected by 

purposive sampling and their views with an approach based on the 

data foundation method (open coding, axial coding and Selective 

coding) was examined. Data were collected by general guidance 

interview in a semi-structured manner. To obtain data validity and 

validity, two methods of reviewing participants and reviewing non-

participating experts in the research were used. 

Findings: The obtained results show that the central phenomenon 

of the present article is "neglect of the phenomenon of apostasy 

and harms of religious education" which according to the causal 

conditions of "internal and external factors", the background 

conditions of "age characteristics" And gender, economic 

characteristics and socio-cultural characteristics "and the mediating 

conditions of" unnecessary strictures and lack of proper planning ", 

strategies have been formulated and the final model has been 

presented based on it. 

Conclusion: Based on the results, the existing harms and causes of 

apostasy in each of the areas under discussion, indicate a lack of 

rational approach to religion, and is mostly due to misconceptions 

about religious education that ultimately practice. Incorrect and 

incorrect leads. 
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  و همکاران                 ابوطالب عوض زاده  110

 1399تابستان ، 2، شماره 5دوره  قرآن و طب پژوهشی -علمیفصلنامه 

 یبرا ییالگو نیو تدو ینید تیترب یشناس بیآس
آموزان ) دانشیپذیری مشتاقانه مطالعه مورددین

 بویراحمد(متوسطه دوره دوم استان كهگیلویه و 
 

 ، 1ابوطالب عوض زاده
، واحد علوم تیو ترب میفلسفه تعل، گروه یدکتر یدانشجو

 رانیا، تهران، یدانشگاه آزاد اسالم تهران، قاتیوتحق
 ،*2باغملک یمیاله كر تیآ

 رانیاتهران، اهواز،  انیدانشگاه فرهنگ، یگروه روانشناس، اریاستاد
 (.مسئول سندهینو)

 3ییرضا ادقص
تهران،  ن،یام یدانشگاه علوم انتظام، تیوترب میگروه تعل،اریاستاد

 .رانیا
 

 چکیده
 کردیبا رو ینید تیترب یشناسبیآس  قیتحق نیهدف ا هدف:

آموزان پذیری مشتاقانه در دانشالگوی دین نیو تدو یزیگرنید
 متوسطه دوره دوم استان کهگیلویه و بویراحمد بود. 

 رانیمعلمان و مد یمنظور از جامعه آمار نیبه ا مواد و روش ها:
نفر به صورت  18 ،یفیک قیآموزش و پرورش استان با انجام تحق

 یمبتن کردیآنان با رو دگاهیهدفمند انتخاب شده و د یریگ هنمون
و کد  یمحور یباز، کد گذار ی)کدگذار ادیبر روش داده بن

ش قرار گرفت. داده ها با رو ی(، مورد بررسیانتخاب یگذار
گرد  افتهیساختار  مهیو به صورت ن اتیکل تیمصاحبه با هدا

ها از دو روش  داده ییبه دست آوردن اعتبار و روا یشد. برا یآور
شرکت کننده در  ریمشارکت کنندگان و مرور خبرگان غ ینیبازب

 پژوهش استفاده شد. 
 یمحور دهیدهد که پد یبه دست آمده نشان م یها افتهی یافته ها:

 تیترب یها بیو آس یزیگر نید دهیغفلت از پد"مقاله حاضر 
و  یعوامل درون "یعل طیباشد که با توجه به شرا یم  "ینید

،  تیو جنس یسن یها یژگیو" یانهیزم طی، شرا"یرونیعوامل ب
 طیو شرا "یاجتماع-یفرهنگ یها یژگیو و یاقتصاد یها یژگیو
 یزیمورد و فقدان برنامه ر یب یها یریسخت گ " یانجیم

بر اساس آن ارائه شده  ییو مدل نها نیتدو یی، راهبردها"مناسب
 است. 

 گریزی دین علل و موجود های آسیب نتایج، اساس بر نتیجه گیری:
 انتخاب عدم دهنده نشان بحث، مورد های حوزه از کدام هر در

 های برداشت از ناشی بیشتر و بوده، دین به عقالنی رویکرد
 نائواب عمل به نهایت در که است دینی تربیت از افراد نادرست

 .شود می منجر ونادرست
 

، مشتاقانه یریپذ نید ،ینید تیترب ،یشناس بیآس :ها واژه كلید
 ادیبر روش داده بن یمبتن کردیآموزان متوسطه دوره دوم، رودانش

 
 03/04/1399تاریخ دریافت: 
 19/06/1399 تاریخ پذیرش:

 :نویسنده مسئول@gmail.com191ayat 
 

 مقدمه
 یآدم یروان تیو امن یو معنو یماد اتیستون ح نیاستوارتر نید

و اخالص را  مانیبخشد و نورا یاست که به او عزت و شرافت م
اسارت نابخردانه آزاد  یرهایفروزد و او را از زنج یدرجانش برم

است و  ینید یو ارزش ها میکردن تعال ینهنهاد یدار نیسازد.د یم
دارد ودر لباس  یشمار یب مراتکه ث یآدم اتیدر همه ابعاد ح

 ای،حی،راستیو رضا،امانت دار میو تسل ن،صبریقی
و احسان،رحم و عطوفت،مدارا  ،انفاقیی،پارسای،وفاداریوپاکدامن
 وستهی. اما پکندیو عبادت،جهاد و تالش جلوه م ،طاعتیو مهربان

 نی. اکندیم دیرا تهد یدار نیو پنهان د دایبه صورت پ یعوامل
ها و موانع بازدارنده فراراه  بیآفت ها،آس رتعوامل به صو

 یزیگر نید نهیوزم ردیگ یقرار م نیاو به د شیو گرا ینید شهیاند
 .دیآ یفراهم م یزیست نیو د
 نیمب نید یارهایو مع میاست بر اساس مفاه یتیترب ینید تیترب

را  حیصح تیآن، راه رشد و ترب سارهیاسالم که اگر انسان در سا
و  دیخواهد رس یو کماالت انسان لیدرجه فضا نیبه باالتر دیمایبپ
و  میساز در تعلو سرنوشت یاتیح ،ییربنایز یهااز مقوله یکی

بر  یمبتن ینید تیترب ینظام آموزش ر. درودیبه شمار م تیترب
مکتب اسالم صورت  ینیبو جهان یفلسف ،یساحت اعتقاد

آن در  یشناسبیو آس ینید تیو ضرورت ترب تی.اهمردیگیم
معنا و  ی. زندگگرددیبشر بازم یدر زندگ نید گاهیبه جا قتیحق
و  نید رشیو انسان با پذ ابدییم نیخود را در پرتو د قتیحق

امام  دگاهی. از درسدیکماالت م نیتریآن به عال میاطاعت از تعال
محافظت کننده انسان از انحراف و بازدارنده او از  نی)ع( د یعل

 (.1محرمات و خباثت است.)
ترین تأثیر دینداری بر زندگی فرد، احساس آرامش و اطمینانی مهم

های آورد و آدمی را از اضطراباست که دین به ارمغان می
رهاند. فرد در این جهت همانند کودکی است که گوناگون می

دست خود را در دست پدری مهربان و قابل اتکا گذاشته که با 
تواند راه برود و از هر چیزی نهراسد. این اطمینان خیال راحت می

شود انسان از مرگ نترسد، جسم و روح سالمی خاطر، موجب می
داشته باشد و از زندگی خود در این جهان احساس رضایت کند. 

ق خاطر زیاد و به مسائل دنیوی، زیرا دین او را از وابستگی و تعل
هاست، رهانده و به وی آسایش و ها و نگرانیکه همه ناراحتی

 (.2آرامش عطا کرده است )
 یکند جامعه ا یرفتار م ینیو د شدیاند یم ینیکه د یجامعه ا

 یرا در خود متجل یواقع شرفتیو پ یتواند خوشبخت یاست که م
آن در  یشناس بیو آس ینید تیو ضرورت درباره ترب تیسازد. اهم

معنا و  یگردد، زندگ یبشر باز م یدر زندگ نید گاهیبه جا قتیحق
و  نید رشیابد و انسان با پذی یم نیخود را در پرتو د تیاهم

 یدار نیرسد. د یکماالت م نیتر یآن به عال میاطاعت از تعال
 یغلط باشد و عدم هماهنگ ینید تیتواند ثمره ترب یم وبیمع
 طیافراط و تفر زیدر خانواده و جامعه و ن ینید یآموخته ها انیم

کند و  یو تضاد م یفرزندان را دچار سردرگم ،یدر مسائل عباد
کارآمد  یتیشود. نظام ترب یم حیاو در انتخاب صح یناتوان بموج
و  یاتیو عمل ییاجرا یهاو برنامه یفکر یاجزا نیاست که ب ینظام
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و انسجام وجود داشته باشد. با توجه به  یاهداف آن هماهنگ
باشد و بر  یتیطرح و برنامه کارآمد ترب یدارا یبشر یها تیواقع

واقع نگر  ییاجرا یطرح ها رائهو ا یتیمناسب ترب طیشرا جادیا
جامعه  کیمذهب بر  یها هیکه پا یداشته باشد. تا زمان ییتوانا

 یخود باشند، اعضا یبه اعتقادات مذهب بندیآن پا یو اعضا یقو
 یجامعه عموماً به فساد و انحراف از ارزش ها و هنجارها

 یحال اگر اعتقادات مذهب نینخواهند آورد ودر ع یرو یاجتماع
که عده  ابدیبگذارد و در آن حد کاهش  یرو به سست هجامع

 ایو  نندیاز گناه نب زیکنترل خود و پره یبرا یلیاز افراد دل یادیز
گناه و نامشروع نپندارند در آن صورت جامعه  خالف را یکارها

 .(3روبروست. ) یبا خطر نابود یبه طور جد
که  ی استها و اشکاالت بیشناخت آس ینید تیترب یشناس بیآس

 یرفتار عمل ایو  ینیو معرفت د یو آگاه ینیبر اعتقادات و باور د
ممکن است  ایشود و  یوارد م ینیو عملکرد جامعه د شهیدر اند

گوناگون  یتواند عوامل و منشأها یها م بیآس نیوارد شود. ا
شود و بعد اول مربوط  یم هرعموماً در دو بعد ظا یداشته باشد، ول

 گریشناس و بعد د نید انیمدع ایشناسان و  نیو معرفت د دیبه عقا
 (.4است ) یدار نیمتظاهران به د ایو  ندارانیمربوط به رفتار د

سلسله اطالعات  کیبه انتقال  نهیریبر حسب سنت د ینید تیترب
توسط دانش آموزان  ینیو د یمجزا منحصر شده، لذا انجام اخالق

در آنها  ینیشور و رغبت د نیگزیجا ه،یمنابع پاداش و تنب لیبه دل
. شواهد قانع مینیب یرا م یانحراف یها شیشده که به تبع آن گرا

در  ینید تیترب تیر وضعد یآشفتگ زوجود دارد که ا یکننده ا
از فرهنگ  یکند. کشور ما به رغم برخوردار یم تیکشور حکا
 یهمه برنامه ها هیبه عنوان پا نیو با توجه به د ینیو انقالب د

در امان نبوده است. انقالب ارتباطات  بیآس نیاز ا یو ماد یمعنو
 وها  بیبه کشور شده است. آس یجهان یها بیآس تیباعث سرا
 ییشناسا نیشوند تا در پناه ا ییاست شناسا ازیکه ن ییبحران ها

 بتوان در راه رفع آنها گام نهاد.
موجب شده است  ینداریو د نیگوناگون در د یهابیآس شیدایپ

 بیآس یدار نینکند و د فاینقش خود را ا دیآنچنان که با نیتا د
 قتیبا حق ینسبت چیرا به بار آورد که ه ییرفتار و عملکردها دهید
و اهداف و  نیمطابق روح د نیدرست از د یندارد. تلق نید

 کردیوجه رو نیاساس مهمتر نیبر ا ینداریآن و د یهایریگجهت
در  ریمس نیکه در طول ا ییهاآفت ییاست.شناسا ینداریو د نیبه د
 تیو ترب میو رفع آنها بهبود نظام تعل شودیظاهر م ینید تیترب

 تیو ترب میبه دنبال خواهد داشت. تعل ندهیآ یهارا در نسل ینید
خانه،  ثلم یتیترب ،یفرهنگ یهامحصول کارکرد تمام دستگاه ینید

 یاقتصاد ،یاجتماع ،یاسیس یتمام نهادها ،یجمع یهامدرسه، رسانه
 (.5است.) یاجتماع طیدر کنار مح ییو قضا
در گرو شناخت منشأ  ،ینید تیترب یها یدشوار لیو تحل یبررس

 یزیگر نید ینید تیترب یها بیآس نیاز ا یکیهاست  بیآس
 گریبا د سهیدر مقا یاجتماع بیآس کیبه مثابه  یزیگر نیاست. د

و نقش  بیآس نیدر خورد توجه ا تیاهم یاجتماع یها بیآس
 یبه اثبات م را یاجتماع یها بیآس گرید یداریآن در پد ژهیو

و  شیافزا ،یزیگر نید یو کاست یکه فزون یرساند؛ به گونه ا

باال  ،یزیگر نید شیدارد. افزا یرا در پ یاجتماع یها بیکاهش آس
دارد و کاهش  یرا در پ یفساد و بزه کار اد،یرفتن آمار طالق، اعت

 نیو د یدار نیکاهد. نقش د یها م بیگونه آس نیآن از آمار ا
جامعه شناسان و  دیاز د یاجتماع یها بیآس گریددر  یزیگر

 نید یپنهان نمانده است؛ آنها به قدرت بازدارندگ زیروان شناسان ن
را عامل  نیاعتراف دارند و د یرسان بیو آس یدر برابر هنجارشکن

 (. 6دانند.) یم یسالم اجتماع یزندگ یدر برقرار یمهم
 آن یو اعضا یجامعه قو کیدر  یمذهب یها هیکه پا یتا زمان

اد و ه فس بجامعه عموماً یخود باشند اعضا یاعتقادات مذهب بندیپا
 . دروردآنخواهند  یرو یاجتماع یانحراف از ارزش ها و هنجارها

 یستسجامعه رو به  کی یاعضا یحال اگر اعتقادات مذهب نیع
 یراب یلیدل از افراد یادیکه عده ز ابدیبگذارد و در آن حد کاهش 

 وناه گرا  خالف یکارها ایو  نندیاز گناه نب زیکنترل خود و پره
طر با خ ینامشروع نپندارند در آن صورت جامعه به طور جد

 ب دربه همان نسبت که نقش مذه نیروبروست، بنابرا ینابود
ست سدرون آن  یوندهایو پ یشود، نظام اجتماع فیجامعه تضع

 یعجتماو ا یخانوادگ ،یو کنترل جامعه در بعد فرد شدخواهند 
 (.3دشوار خواهد شد )

 اساسی مشکالت از یکی «1گریزیدین» پدیده در بین جوانان
 دینی، رهبران برای را هاییدغدغه همواره که است انسانی جوامع

های متدین به وجود آورده و تهدیدهای جدی خانواده و داراندین
این پدیده نامیمون مشکل ؛ برای نسل جوان محسوب شده است

اره امروز یا دیروز بشر نیست، بلکه سابقه دیرینه دارد و همو
اند. این عنوان برای این گریبان بودهبهجوامع بشری با آن دست

رنگ شدن عقاید دینی و مذهبی شده است که به پدیده کمطراحی
در جوانان نگریسته شود. کسانی که با تعلیم و تربیت اسالمی 

دانند که دین امری فطری است و با فطرت و آشنایی دارند، می
 (.7طبیعت انسان سازگار است )

ها وجود داشته و گریزی به اشکال گوناگون، در میان ملتدین
های اخیر نیست. به همین دلیل، ای نوظهور و مختص به قرنپدیده

های است و مثل دیگر پدیده 2گریزی یک پدیده اجتماعیدین
اجتماعی، کیفیت پیدایش، تحول، نتایج و پیامدهای آن در 

گیرند. روشن است که شناسی موردمطالعه قرار میجامعه
بین، توجه به یک عامل خاص، ناشی از عدم توجه به ابعاد دراین

ای ممکن است دیگر این پدیده است. بنابراین، بروز چنین پدیده
شناختی، توان با نگرش جامعهداشته باشد که میعوامل زیادی 

ها را از قرآن استخراج کرد و تحلیل خاص قرآن را در این آن
مطالعه آفات  ینید تیترب یشناس بی(. آس7) زمینه به دست آورد

رخ داده و منظور  انیمترب ینید تیکه در روند ترب ییها بیو آس
 یران ها و کج روها و بح ینظم یاز آن، مطالعه و کشف عوامل ب

 (.8است ) یو رفتار یمعرفت یها
 

_________________________________ 
1 Change of religon 

2 Social phenomenon 
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  و همکاران                 ابوطالب عوض زاده  112

 1399تابستان ، 2، شماره 5دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

ر ر دعوامل موث نهیانجام شده در زم قاتیتحق نهیشیپ یبررس
 یختلفبعاد ماست که از ا یمختلف قاتینشان دهنده تحق یزیگرنید

 ژوهشپ نیاز ا ییموضوع پرداخته اند. هر چند درصد باال نیبه ا
ام انج وجودو استفاده از منابع مکتوب م یها به روش کتابخانه ا

ه هندنشان د ریاخ یقات سال هایوجود تحق نیگرفته است با ا
 شد. با یل معوام نیا ییدر شناسا  یکم کردیرو یریبه کارگ شیافزا
 شهید هیدگااز د 1ینید تربیت یسیبهابا عنوان آ یقی، در تحقیدلبر

 نقش به توجهی بی اد،فرا جسمی یها زنیا به توجهی بیاز  ،بهشتی
 یها ییزر برنامه نمیا دتضا ،نسلدو  نمیا دتضا ،لدینوا لگوییا

 معد ،ینید تربیتو  تعلیم افهدا با ها سانهو ر جتماعیا محیط
 شتناندو  دیفر یتهاوتفا به توجه معد ن،مربیا فعلو  لقو مطابقت

 .(9ست )ا دهکر معرفی ینید تربیت یسیبهاآ انعنو به بهذجا
 انانجو شیو گرا یزیگرنیخود باعنوان عوامل د قیدر تحق یعباس

ان به جوان شیو گرا یزیگرنیداشتند د انیبه فرهنگ غرب ب
 نید ،ینیرهبران د یرا برا ییفرهنگ غرب همواره دغدغه ها

 نسل یراب یدیبه وجود آورده و تهد نیمتد یداران و خانواده ها
در  ژهیوبه  ر،یاخ یدر سده ها دهیپد نیشود. ا یجوان محسوب م

ه بجب مو یاز جهان را فرا گرفت و حت یمیبخش عظ ستم،یقرن ب
 ای زیتس نید یها یدئولوژیو ا یالحاد یوجود آمدن مکاتب فلسف

 (.10) دیگرد زیگر نید
و  املزا بر مبتنی ینید تربیت گر،ید یچشم، در پژوهش چراغ

 ختنداپر ،2ینید یهاوربا لنتقاا جهت طفاعو به توجهی بی ر،جباا
 هبهر معد ،معرفتی جنبۀ یجا به ینید تربیت ریفتار یها جنبه به

 شتناند ،ینید تربیت مردر ا متدینو  متخصص نمعلمااز  یمند
 نمربیا ضعیف ییراکا ،سنین متما رد ینید تربیت جامع برنامۀ

 سایلاز و دهستفاا معدو  یسرتد مردر ا نهاآ ینمنداتو معدو  آنقر
ست ا دهکر معرفی ینید تربیت یسیبهارا از آ شیزموآ کمک

(11). 
 در ستردنااز روشهای  دهستفاا ،یوهشپژ، در رانهمکاو  نگارش
 ،نیاوجوندورة  شناسیروان  رساختا به توجه معد ،سالمیا تربیت

 یابیو ارز ها اریسیاستگذدر  ورشپرو  زشموآ ستدرنا بطاضو
 سهرمد کم تمکاناو ا ستدرنا ییزر برنامه آن،قرو  ینیدروس د

ست ا دهکر نبیا ارسمد ینید تربیتزا در  سیبآ ملاعورا از 
(12). 

 در یسانروابط ان یبا عنوان الگو یقیدر تحق انیعیبد ،ینوروز
در  ردندک انی)ع(، ب نیامام حس یرهیبر س دیباتأک ینید تیترب

 یرهیس ،ینید تیدر حوزه ترب یرفتار یالگوها نییجهت تب
به  )ع(نیامام حس یرهیالگو است. س نیمناسب تر نیمب نیمعصوم

ه حوز در جامع و کامل ییالگو نیمب انیعیش یشوایپ نیعنوان سوم
 .(13) شود یمحسوب م ینید تیترب

 تیترب یشناس بیبه عنوان آس یو همکاران در مقاله ا نژادیسبحان
 دهیبا آن عق ایتعامل پو یشدن و راهکارها یدر عصر جهان ینید

شاخص زمان حاضر است که  یهادهیاز پد شدنیداشتند جهان

_________________________________ 
1 religious education 

2 religious belivese 

بودن مبهم است،  دیدر حال تحول و جد الیآن به واسطه س تیماه
 دیدانست که در آن ق یاجتماع یندیفرا راآن  توانیوجود م نیبا ا

افکنده  هیسا یو فرهنگ یکه بر روابط اجتماع ییایجغراف یو بندها
و بندها  دیق نیکاهش ا ندهیطور فزا رفته است و مردم به نیاز ب

 دیشدن با یدر عصر جهان ینید تی. در خصوص تربشوندیآگاه م
 (.14) اذعان داشت

 نیالدو یتیترب ینقش الگو یبا عنوان بررس یقیدر تحق یاقا محمد
 نیدوال یتیترب ینقش الگو یفرزندان با هدف، بررس ینید تیدر ترب
وش روده فرزندان پرداختند. روش پژوهش در محد ینید تیدر ترب

 یاه افتهی. بود یکاربرد ق،یو نوع تحق یشیمایپ - یفیتوص یها
 ینید تیدر ترب نیوالد یکه نگرش مذهب ندده یپژوهش نشان م

با  نیالدو یواز س ینیآداب د تیداشته و رعا میمستق ریفرزندان تأث
 ژوهشپ جیدارد. نتا یفرزندان آنها رابطه معنادار ینید تیترب

در  ن راندافرز ینید تیبا ترب نیبودن والد ستیساده ز نیرابطه ب
 تیترب و نیدسطح سواد وال نیب نینشان داد. همچن یسطح قابل قبول

 .(15) تمشاهده نشده اس یفرزندان آنها اختالف معنادار ینید
در تحقیقی با عنوان عوامل موثر بر دین پذیری و  معافی و اشرافی

دین گریزی جوانان از دیدگاه جوانان نشان داده است که نوع 
تربیت خانواده ها، رابطه دوستان و همساالن، عملکرد افراد 

، رسانه های گروهی و شناخت ارائه فردی، بر دین پذیری  3مذهبی
دارد.در جامعه دانشجویی و دانش آموزی نیز بیشترین  تاثیرجوانان 

گاهی از دین، نوع تربیت خانواده، تاثیر را به ترتیب شناخت و آ
عملکرد مربیان و افراد مذهبی، رابطه دوستان و همساالن و رسانه 

 (.16باشند ) های گروهی دارا می
ا ب ینید تیترب یشناسبیراد با عنوان آس یتقو قیتحق نیهمچن

 دهد یکاذب نشان م یهابه عرفان شیو گرا یزیگرنید کردیرو
 یدارا وارده بر آن، یهابیو اهداف و آس ینید تیکه  مفهوم ترب

ح اند از اصالباشد که عبارت یاز روابط انسان م طهیچهار ح
انسان  ابطهح ررابطه انسان باخدا، اصالح رابطه انسان با خود، اصال

 .عتیبا جامعه، اصالح رابطه انسان با طب
 واملع ،یزیگرنیراد، با عنوان د یمشابه با تقو یقیدر تحق یبهرام

رآن، قرا از نگاه  نیشتند ددا انیها در پرتو قرآن بو راه حل
رتر موجود ب کی تیاى از باورها و رفتارها با محورمجموعه

 نیدمل عوا زى،یگر نید نهیشیکرده و پس از اشاره به ب فیتعر
 اکارنت، فشار و خشون ان،یدوستان و مرب ط،یرا مانند مح زىیگر

 ى بازگارناسازگارى با عقل، ناسا د،یشک و ترد ن،ید دنیآمد د
اجم ، تههاى نفسانىخواسته ن،ید انیسخنگو شى،یعلم، فقر، روان پر

د مور لیصقرآن به تف اتیبا استناد به آ عتیو گستردگى شر نىید
 ست.بررسى قرار داده ا

با عنوان  یقیدر تحق یجعفر رشاهیرحمان پور، م گر،ید یپژوهش
 دگاهیمناسب از د یو ارائه راهکارها ینید تیترب یها بیآس

 ینید تیکردند ترب انیب ،یدرس یزیبرنامه ر کردیصاحبنظران با رو
رود و به لحاظ  یبه شمار م تیمهم ترب یجنبه ها نیاز مهمتر یکی

_________________________________ 
3 religious people 
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 113.. ی.برا ییالگو نیو تدو ینید تیترب یشناس بیآس  

Journal of Quran and Medicine Volume 5 Issue 2, Summer 2020 

و عمل  2یتجربه درون ،1یالزام ،یاعتقاد یمؤلفه ها یدارا نکهیا
دارد، با وجود  یگسترده ا ریتأث یآدم یاست بر تمام شئون زندگ

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

 (.17) رو کرده است
با  یقی، در تحق1395در سال  ییفردو یسینوربخش، او نیهمچن

خانواده  راتیتأث ی)بررس 3خانواده یتیترب یو الگو یدار نیعنوان د
نمودند که نحوه تعامل  انینوجوانان در شهر تهران( ب ینیبر رفتار د

 یریتواند بر رفتار فرزندان و شکل گ یبا فرزندان م 4نیوالد
  .باشدگذار  ریآنان تأث تیشخص

ا عنوان ب( 7) ی و پاسبان کوملهزدانیکه توسط  یگرید قیتحق در
به فرهنگ  جوانان شیو گرا یزیگرنید یاجتماع یشناسبیآس

از  یکی «یزیگرنید» دهیکه پد دیغرب انجام شد، مشخص گرد
 را ییهااست که همواره دغدغه یجوامع انسان یمشکالت اساس

رده آو ودوجبه  نیدمت یاهاو خانواده داراننید ،ینیرهبران د یبرا
 .  شودینسل جوان محسوب م یبرا یجد یدهایو تهد

 و یزیگرنید یاجتماع یشناسبیوان آسخود با عن قیدر تحق یزدانی
 «یزیگرنید» دهیکردند پد انیجوانان به فرهنگ غرب ب شیگرا

است که همواره  یجوامع انسان یاز مشکالت اساس یکی
به  نیمتد یاو خانواده داراننید ،ینیرهبران د یرا برا ییهادغدغه

 .شودینسل جوان محسوب م یبرا یدج یدهایوجود آورده و تهد
 ابقهسلکه ب ست،یبشر ن روزید ایمشکل امروز  مونینام دهیپد نیا
اند. بوده بانیگربهبا آن دست یدارد و همواره جوامع بشر نهیرید
ن رنگ شدکم دهیاست که به پد شدهیطراح نیا یعنوان برا نیا

 میتعل با هک یشود. کسان ستهیدر جوانان نگر یو مذهب ینید دیعقا
ت اس یفطر یامر نیکه د دانندیدارند، م ییآشنا یاسالم تیو ترب

 (.7) انسان سازگار است عتیو با فطرت و طب
 ینید تیترب یشناسبیآس»تحت عنوان  یقیدر تحق ی،محمود

و  یمعارف اسالم رانیآموزان دوره متوسطه دوم از نظر دبدانش
 عارفم انرینشان داد که به روز نبودن دانش دب« مشاوران مدارس

 نیلدوا از معلمان و یبرخ ییناآشنا ،یپرورش انیو مرب یاسالم
 یهاامهبودن برن یدوره بلوغ، ناکاف اتیدانش آموزان با خصوص

 هیحرو جوانان بر ندهیفزا یکاریمخرب ب ریمدارس، تاث یپرورش
 یاروبردها، الگاز خانواده یدانش آموزان، وجود فقر در برخ ینید

ره نم ،یشو ورز یهنر یهاهدانش آموزان از چهر ینامناسب برخ
 عها و موانچالش نیتر از مهم میبر حفظ مفاه دیو تاک یمحور

 .در دوره متوسطه دوم است ینید تیترب
و  یهوش معنو یخود با عنوان بررس قیر تحقدقشالق  یمحمد

دانش آموزان دختر دوره متوسط  ینید تیدر ترب یاخالق اسالم
ی، نیامام خم یها دگاهیو د یاسالم یبا نقش آموزه ها هیشهر اروم

عوامل زیر را به عنوان موثر در تربیت دینی دانش آموزان معرفی 
)قبل از تولد بچه و انتخاب همسر خوب   ینیتکو طیمح -1:کردند

_________________________________ 
1 obligation 

2 inner experience 

3 family educational model 

4 parent interaction 

داند و  ی)که نقش مادر را از همه مهمتر م یخانوادگ طیمح -2
 طیمح -3آورد  ینقش پدر را مکمل نقش مادر به حساب م

 . (15ی )گروه یرسانه ها -5 یاجتماع طیمح -4 یآموزش

، با بررسی نقش دینداری در جوانان، 5المنایس نکهیو باالخره ا
عوامل موثر بر این اعتقادات مذهبی را در بین جوانان مورد مطالعه 
قرار داده و پیشنهاداتی در خصوص شناسایی مفهوم مذهبی بودن و 

 (. 18ابعاد ارائه داده است )
از  یکیموضوع که  نیانجام شده فوق و ا یها تیبه فعال ینگاه
 مینظران و متخصصان تعلکه توجه اغلب صاحب یمسائل نیترمهم

 «ینید تیترب» نیطرح نو کردیرا به خود جلب نموده، رو تیو ترب
ها به عوامل وپرورش است؛ که از آندر حوزه نظام آموزش

 نیمسئله در ا نیترمهمشود. یم ادی ینید تیدر حوزه ترب زابیآس
 یزیگرنید کردیبا رو ینید تیترب یشناسبیپژوهش، گفتمان آس

 ییرهایو شناخت عوامل و متغ یاست؛ و هدف از انجام آن بررس
 طیدانش آموزان ما در شرا تیجنبه از ترب نیاست که متوجه ا

 یتالش قت،یو در حق یریشگیپ یآن، نوع صیبوده و تشخ یفعل
از آفات است. در  6ینید تیترب تیمصون شیزااف یامشفقانه بر

فرایندهای  نیتکمیل و تأم ،یشناسبیواقع هدف اصلی از آس
  .باشدیم هابیمناسب برای دفع یا رفع آفات و آس

ن ر ایداهمیت بررسی آسیب های تربیت دینی در دانش آموزان، 
ت شناخ درگرو ،ینید تیترب یهایدشوار لیو تحل یبررساست که 
 است. شناخت هدادرخ ینید تیاست که در ترب ییهابیمنشأ آس

منشأ  یدانش آموزان و بررس ینید تیروی ترب شیپ یهابیآس
ها نآتا در جهت رفع  کندیکمک م ها،بیآس نیا شیدایپ

ها نآبا  ید سطحانجام شود و از برخور یترقیدق یهایزیربرنامه
یز نونی ضرورت بررسی این موضوع در مقطع زمانی کنشود. زیپره

 ولفهمبه دلیل شرایط خاص فرهنگی و اجتماعی جامعه و هجوم 
 ز آنااشی نهای فرهنگ غربی به ویژه در بین جوانان و پیامدهای 

جاب ی ایاست که انجام چنین پژوهش هایی را در این مقطع زمان
ه که چ این است پژوهش حاضر یمسئله اصلمی نماید. از این رو 

وسطه آموزان دوره دوم متدگاه دانشیاز د یزیگرنیر دعواملی ب
 موثرند؟استان کهگیلویه و بویراحمد 

با  ینید تیترب یشناسبیآسبر این اساس هدف کلی پژوهش 
پذیری مشتاقانه در الگوی دین نیو تدو یزیگرنید کردیرو

ه دبود آموزان متوسطه دوره دوم استان کهگیلویه و بویراحمدانش
ی مدل رائهو اهداف فرعی آن شامل شناسایی عوامل دین گریزی و ا

 در این زمینه می باشد. 
  

 ش هاورو مواد 
از نوع پژوهش های کیفی بود که در آن با استفاده  پژوهش حاضر

 ـکی، این رویکرد شمار می رود. 7ه داده بنیاداز رویکرد نظری
 یامکان را برا نیا است که هینظرکشف «یاستقرائ» یشناسروش

 یهایژگیو»از  ینظر یتا گزارش آوردیپژوهشگر فراهم م
_________________________________ 

5 almenayes 

6 immunity of religious education 

7 Grounded theory approach 
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 1399تابستان ، 2، شماره 5دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 هیطور همزمان، پابه کهیدرحـال پرورش دهـد، «موضوعیعموم
ه ب. «سازدیم محکمها داده یدر مشاهدات تجرب را گزارش نیا

وجود دارد  بنیادپردازی دادهنظریه طور کلی سه رهیافت اصلی در
گرایانه مشهور مند، ظاهرشونده و ساختکه با عنوان رهیافت نظام

این  است. شدهاستفاده 1 مندهستند. در این مقاله از رهیافت نظام
رهیافت برای تدوین نظریه در رابطه با یک پدیده، به صورت 

 .گیردها را به کار می ای سیستماتیک از رویهاستقرایی مجموعه
داده های به دست آمده در این تحقیق با روش مصاحبه با هدایت 

و مشارکت  کلیات و به صورت نیمه ساختار یافته گرد آوری شد
آموزش و  رانیمعلمان و مد از نفر 18کنندگان در آن تعداد 

به صورت نمونه کهگیلویه و بویر احمد بود که پرورش استان 
برای به دست آوردن اعتبار و روایی هدفمند انتخاب شده  یریگ

داده ها از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و مرور خبرگان 
 غیر شرکت کننده در پژوهش استفاده شد. 

ر دکه  ن پژوهش نیز مد نظر قرار گرفتمالحظات اخالقی در ای
ان نندگکواقع نشان دهنده میزان و چگونگی احترام به مشارکت 

ر ژوهشگو به همراه سواالت مصاحبه، نامه ای با امضای پ است
 وحبه ارسال شد که شامل تعهد پژوهشگر و نگهداری مفاد مصا
 ضبط ومشخصات مشارکت کنندگان در عدم انتشار آن بوده است 

ه احبه ها برای استخراج نکات کلیدی با اجازه مصاحبمص
 شوندگان بوده است. 

 
 یافته ها

ر د یزیگر نید کردیبا رو ینید تیترب یها بیچالش ها و آس: 1
  دیرانمعلمان و م  دگاهیدانش آموزان متوسطه دوره دوم از د

 کدامند؟

در پژوهش حاضر مصاحبه های ضبط شده پس از پیاده سازی، با 
، به صورت سطر به سطر، مفهوم 2استفاده از روش تحلیل محتوا

پردازی، مقوله بندی و سپس بر اساس مشابهت، ارتباط مفهومی و 
خصوصیات مشترک بیکدهای باز، مفاهیم و مقوالت)طبقه ای از 
مفاهیم( مشخص شدند. برای بررسی دقیق این سؤال، در فرایند 

نیمه ساختاریافته انجام صورت مصاحبه آوری اطالعات که بهجمع
دین معلمان و مدیران  دوره متوسطه نسبت به  دگاهید گرفت،

در قالب سواالت فرعی زیر مورد کنکاش  گریزی دانش آموزان
 قرار گرفت.

 
سطه وزان متوعوامل موثردر تربثیت دینی دانش ام : یفرعاول سوال 

 دوره دوم با رویکرد دین گریزی کدام اند؟

 ود. ش طی مراحل مطرح شده زیر داده می شپاسخ به این پرس
 
 ها )کدگذاری(تحلیل داده  -
 

 3باز کدگذاری الف: 
_________________________________ 

1  Systematic 

2 Content analysis 

3 Open Coding 

در گام اول پژوهش تمام مصاحبه ها به دقت بررسی و نکات و 
مضامین کلیدی کد بندی شده است. این مرحله به عنوان کد 

 گذاری باز شناخته می شود. 
 یخام، برا یهاجمله به جمله و مشخص شدن داده یاز بررس پس
و  یدقت بررسجمالت و عبارات، به هیکل هیاول یبه کدها دنیرس

ها استخراج از عبارت کیمستتر در هر  یدیمفهوم کل ای یاصل امیپ
استفاده  یشوندگان از اصطالحاتها، مصاحبهجمله یشد. در برخ

استفاده بود و در ابلکد، ق کی انعنوبه ماًیکه مستق کردندیم
 کیجمالت پنهان بود که محقق،  یدر ورا یموارد، مفهوم یبرخ

در نظر  هیکد اول کیصورت مفهوم را به آن نسبت داده و به
 ریو تجانس با سا تیبا توجه به سنخ ه،یاول یگرفته است. کدها

 ند،یفرا نیقرارگرفته و ا یترمفهوم کالن لیشده، ذکشف یکدها
 هیاول یمکرر، کدها یهاشیو بارها تکرار شد تا پس از پاال بارها

 ،یتجانس مفهوم ندیبر اساس فرا کیهر  زین میو مفاه میبه مفاه
شدند و  یدهعنوان مقوله سازمانتر بهگسترده میدر قالب مفاه

 یسهیبر اساس منطق مقا زیمقوالت به وجود آمده ن طورنیهم
در قالب  تر،یانتزاع یسطح در ،یمستمر، برحسب قرابت مفهوم

 شدند. قیتلف گریکدیطبقات با 
تعداد کد های به دست آمده  خط به خط لیپژوهش با تحل نیدر ا
کد باز بود. نمونه کد های استخراج شده از یکی از مصاحبه   169

 است.  ( نشان داده شده1ها در جدول شماره )
 

 کدگذاری مصاحبه هفتم. 1جدول 
و متناسب اوقات فراغت آنان از جمله عوامل  حیپر نکردن صح

 جوانان است. نیدر ب یزیگر نید
 نید یها نهیاز زم یکیطبقات مختلف جامعه  نیب یشکاف مال 

 جوانان است. نیدر ب یزیگر

به  نیدر د یمحور ییو دانا یدانش آموزان به عقل ورز قیتشو 
 عنوان راهبردی مطلوب می تواند تاثیر گذار باشد. 

از  دانش آموزان ینید تیماهواره بر ترب یبرنامه ها یمنف ریتأث 
 جمله علل اصلی دین گریزی جوانان است. 
می تواند تاثیر  خانه طیوجود فرزندان بزرگ تر ناصالح در مح

 نامطلوبی داشته باشد. 
که دانش آموزان با آن  ییهنجارها، اعتقادات و ارزش ها تیرعا

  کاهش دین گریزی آنان است.، عامل مهمی در کنند یم یزندگ
ابعاد  هیکل یجهت دهتوجه به کاهش پدیده دین گریزی زمینه 

 ی را فراهم می نماید. نید یجوانان بر اساس آموزه ها یزندگ
 

 یمحور یکدگذارب: 
های ایجاد شده در مرحله هدف این مرحله، تعیین رابطه بین مقوله

کدگذاری باز است. در این پژوهش پس از تبدیل عبارات به 
از روش، سؤال کردن و  استفادهمفاهیم و مقوالت و طبقات، با 

شرایط ») میپاراداشامل شش  مقایسه کردن، الگوهای پارادایمی که
، «گرمداخلهشرایط »، «یانهیمزشرایط »، «پدیده محوری»، «علی

شده  ارائه، است«( امدهایپ»و « ی کنش/کنش متقابلراهبردها»
 است.
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 ی محوریپدیده

هایی که برای تعیین مقوله محوری در نظر با توجه به ویژگی
ی گرفته شد و محتوای مصاحبه ها مورد بررسی قرار گرفت، پدیده

 نید دهیپد ی بهبی توجه» محوری موردمطالعه در این پژوهش 
است. که مشخصات مربوط به «  ینید تیترب یها بیو آس یزیگر

 ارائه شده است . 2آن در جدول 
 

 ی محوریها و طبقات مربوط به پدیدهمقوله. 2 جدول
 شرایط مقوله مفاهیم

 بی اهمیتی نسبت به موضوع دین گریزی در میان جوانان

دین  دهیبه پد یتوجه یب
گریزی و آسیب های تربیت 

 دینی
 مقوله محوری

 پرداختن به مسائل و موضوعات جانبی و غیر ضروری در حوزه دین
 عدم بررسی دقیق و کارشناسانه معضل دین گریزی در دانش آموزان

 عدم توجه به عواقب دین گریزی و فاصله گرفتن جوانان از معارف دینی
 فقدان تعهد و دلسوزی الزم در بین متصدیات تربیتی و فرهنگی

 موضوعات کلیدی و پرداختن به مسائل حاشیه ایرها کردن 
 شرایط علی

شود که فاکتور  اصلی، به وجود شرایط علی، به شرایطی گفته می 
(. با تحلیل و 2008استراس و کوربین، ) محوری باشد آورنده پدیده

 یب»  محوریی ی، شرایط علی مؤثر در تحقق پدیدهبررسی مصاحبه

شناسایی «  ینید تیترب یها بیو آس یزیگر نید دهیبه پد یتوجه
 شد.

 

 
 ی محوریها و طبقات مربوط به شرایط علی مؤثر در تحقق پدیدهمقوله. 3 جدول

 شرایط مقوله مفاهیم
 دانش آموزان در موضوعات و مسائل دینی دیشک و ترد

 یعوامل درون

 علی

 جوانان است یو قشر یسطح مانیجوانان از مذهب، ا زیگر یها نهیاز زم یکی
 ی و لذت طلبی بدون توجه به حدود شرعینفسان یخواسته هادنباله روی از 

 ارتکاب گناه و احساس ناتوانی در رهایی از بار گناهان
 نامطلوب یروان -یروح طیشرا

 دینی فیتکلانجام و  تیفرار از مسئول
 یزندگ یفقدان برنامه مشخص برا

 ندهینسبت به آ یدینا ام
 درونی به دینو عالقه  زهیفقدان انگ

 عادت ها و افکار منفی فرد در قبال موضوعات دینی
 تعصبات منفی در زمینه های ناهمساز با دین

 وزانآم دانش ینید تیماهواره بر ترب یها برنامه یمنف ریتأث

 عوامل بیرونی

 

 تفکر یبه جا میتعل ینیگزیجا
 یمجاز یاستفاده  نامناسب از فضا

 دارند یندارید یکه ادعا یگفته ها و عمل کسان نیشکاف ب
 جوانان ینیدر برابر شبهات و سواالت دمتولیان دینی  یناتوان
 ینیها به آداب و رسوم د از خانواده ینبودن برخ بندیپا

 و عقل نید رهیبا خرافات و مسائل خارج از دا نید لیاص یشدن آموزه ها ختهیآم
 در حل مشکالت نید یناتوانموضوع  یالقا

 و مشکالت نسل جوان ازهایعدم درک ن
 ایشرایط زمینه

زمینه بیانگر مجموعه خاص شرایطی است که درون آن  
استراس و کوربین: ) پذیردراهبردهای کنش/ واکنش صورت می

ای که شود، عوامل زمینهمالحظه می 4چنانچه در جدول  (.1385
 بیو آس یزیگر نید دهیبه پد یتوجه یب»  موجب پدیده محوری

در دانش آموزان دوره متوسطه   شده است، در  « ینید تیترب یها
و  یاقتصاد یها یژگیو،  تیو جنس یسن یها یژگیوسه محور: 

 ی می باشد. اجتماع-یفرهنگ یها یژگیو
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 ها و طبقات مربوط به شرایط زمینه ایمقوله. 4 جدول
 شرایط مقوله ها مفاهیم

 و مشکالت نوجوان در این دوره سنیبحران دوره نوجوانی 

ویژگی های سنی و 
 جنسیت

 زمینه شرایط
 ای
 

 یو ورزش یهنر یاز دانش آموزان از چهره ها ینامناسب برخ  یالگو بردار
 هستند. زیگر نیاز دختران د تریپسران معموال ب

 عدم رعایت تناسب سنی در روابط دوستانه

 در خانواده یفقر و مشکالت اقتصاد

 ویژگی های اقتصادی
 جوانان نیدر ب ندهیفزا یکاریب

 یاز حد الزم در زندگ شیب شیو آسا رفاه
 شکاف مالی بین طبقات مختلف جامعه

 اجتماع یتضاد فرهنگ خانه با ارزشها

-ویژگی های فرهنگی
 اجتماعی

 جو حاک بر روابط دوستان و همساالن
 خانه طیناصالح در مح وجود فرزندان بزرگ تر

 یحیتفر اتیامکان ودنب یافناک

 آموزان دانش یبرا ی مناسبورزشناکافی بودن فضای 

 گرشرایط مداخله
گر یا میانجی، تسهیل گر یا محدودکننده شرایط مداخله

این راهبردهایی هستند که درون یک زمینه خاص قرار دارند. در 
 فاکتور  اساسی: کنندگان، دوپژوهش، بر اساس نظر مشارکت

را  مناسب یزیمورد و فقدان برنامه ر یب یها یریسخت گ

کارگیری راهبردهای الزم جهت گر در بهعنوان شرایط مداخلهبه
 یها بیو آس یزیگر نید دهیبه پد یتوجه یب»  رفع پدیده محوری

 استخراج شدند. در دانش آموزان دوره متوسطه ، « ینید تیترب
 

 
 ها و طبقات مربوط به شرایط میانجیمقوله. 5 جدول

 شرایط مقوله ها مفاهیم

 باحث دینیبر حفظ م دیو تأک ینمره محور

سخت گیری 
 های بی مورد

 یانجیم

 ینید مباحثدر  نآموزانش دا کترمشا کاهش
 متولیان دینیاز ی دانش آموزان سرخوردگ

 ینیاز معلمان د یبرخ نامناسب اخالق و رفتار
 نسبت به رفتار و گفتار فرزندان نیمورد والد یب یریسخت گ

 و مشکالت نسل جوان ازهایعدم درک ن
 دوره بلوغ اتیدانشآموزان با خصوص نیاز معلمان و والد یبرخ ییناآشنا

فقدان برنامه 
 مناسب یزیر

 یایازهین هیب یالمیاس ارفمع یدرس یعدم توجه محتوا
 یپرورش انیو مرب یمعارف اسالم رانیبه روز نبودن دانش دب

 دارسم یپرورش یها برنامه عدم کارایی 
 در منزل دانش آموزانو متناسب اوقات فراغت  حیپر نکردن صح

 دینی کتاب ها و مجالت حوزه علوم دننبوروز  به
 راهبردهای کنش/ کنش متقابل

در این پژوهش  نتایج به دست آمده از مصاحبه ها نشان می دهد،
معرفى  " کنندگان،های مشارکتبر مبنای نظرات و پیشنهاد

 اتىیسازى و عمل ادهیپ "و   "دین و دین پذیری مشتاقانه  ستهیشا

» در اجرای فعالیت های پژوهشی به دلیل را  " نیکردن احکام د
را  « ینید تیترب یها بیو آس یزیگر نید دهیبه پد یتوجه یب

 پیشنهاد داده اند.
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 ها و طبقات مربوط به راهبردهامقوله. 6 جدول
 شرایط مقوله ها مفاهیم

  یاله میتعال و نیطرح خردمندانه د

و  نید ستهیمعرفى شا
 مشتاقانه یریپذ نید

 راهبردها

 یا هیمسائل حاش پرهیز ازو اساسی در دین  موضوعات معرفی
 در دانش آموزان یزیگر نیو کارشناسانه معضل د قیدق یبررس
 و علم نیطرح سازگارى دارائه 

 رسانه های گروهیمعرفی ابعاد مختلف دین از طریق 
 در حوزه دین یکاوشگرانه و علم تیفعالبه تشویق دانش آموزان به 

 مهیا نمودن شرایط مساعد جهت آموزش معارف دینی
 بین دانش آموزاندر  ینید تیترب یشناسبیآس

 اتىیسازى و عمل ادهیپ
 نیداحکام کردن 

 

 نیدر د یمحور ییو دانا یدانش آموزان به عقل ورز قیتشو
 کنند یم یکه دانش آموزان با آن زندگ ییهنجارها، اعتقادات و ارزش ها رعایت

 در کالس درس یبرنامه درس یآنها در عمل و اجرا یمعلمان و توانمند یحرفه ا یبر مهارت ها دیتأک
 عاطفه و شناخت دانش آموزان زش،یمتناسب کردن محتوا با انگ

 ی در آموزش مفاهیم دینیو ذهن ینیع یاز روش ها یبیترکاستفاده 
 و اجتماعی اقتصادى آموزه های دینی در ابعاد  هیتوج

 
 پیامدها

گونه این پیامدهای مورد انتظار از انجام راهبردها، در این تحقیق
 یبه آموزه ها شیو گرا ینیسطح معرفت د یارتقاترسیم شدند که: 

 گردد.می ی را  متعهدنید
 

 ها و طبقات مربوط به پیامدهامقوله. 7 جدول
 شرایط مقوله ها مفاهیم

 تهیه برنامه زندگی هدفدار مبتنی بر دین

ارتقای سطح معرفت دینی 
 مشتاقانه یریپذ نیدو 

 پیامد ها
 جهت دهی کلیه ابعاد زندگی جوانان بر اساس آموزه های دینی

 ینیآداب و رسوم دپذیرش و تعهد در قبال انجام 

 ایمنی بخشی و امیدواری نسبت به آینده در سایه  تعالیم دینی
 انتخابی ج:  کدگذاری

کدگذاری انتخابی )بر اساس دو مرحله قبلی کدگذاری( مرحله 
محوری را به پردازی است. به این ترتیب که طبقه اصلی نظریه
ها ربط داده و آن روابط را در  مند به دیگر طبقهشکل نظام

هایی را که به بهبود و چارچوب یک روایت ارائه کرده و طبقه
کند. در این مرحله پژوهشگر توسعه بیشتری نیاز دارند اصالح می

برحسب فهم خود از متن پدیده مورد مطالعه، چارچوب یا مدل 
کند یا مدل پارادایم را به روایتی عرضه می پارادایم را به صورت

دهد ریزد و به صورت ترسیمی نظریه نهایی را نشان میهم می
(. 1389پور و همکاران، ، نقل در حسنقلی1389فرد و آذر، )دانایی
بنیاد، نظریه خود را در سه شکل ممکن ارائه پردازان دادهنظریه

ای از قضایا )یا وعه. مجم2. الگوی کدگذاری بصری، 1دهند: می
شود )کرسول، . داستانی که به شکل روایی نوشته می3ها( و فرضیه
(. بنابراین در این پژوهش 1386فرد و امامی، ، نقل در دانایی2005

با توجه به اطالعات به دست آمده در مرحله کدگذاری باز و 
کدگذاری محوری، با استفاده از روش روایی به ترسیم الگوی 

 پردازیم.یمی میپارادا
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ی از زیگرنید کردیبا رو ینید تیترب یشناسبیآس الگوی. 1 شکل
 دیدگاه معلمان و مدیران  آموزش و پرورش

 
 مدل نهایی

 ئوریتدر  روایت مفهومی یا شرح داستان حاصل از تحلیل داده ها
ه ن دورزان  دانش آموزادین گریزی دانش آمو  ای برای مدلزمینه

 به شرح زیر است:متوسطه     
و  دایپ به صورت یعوامل وستهیپدر دوره های مختلف تاریخی، » 

یشتر بامل ین عونموده و در دوره معاصر ا دیرا تهد یدار نیپنهان، د
ی ده من دیاز هر زمان دیگری به ویژه در بین نوجوانان و جوانا

که  تاس یزیگر نید آسیب های تربیت دینی، نیاز ا یکی. شود
و  ودیی شناسابرای برخورد با آن الزم استابتدا ابعاد مختلف آن ش

به  ریزیگدین گفت اگر  دیبا به طور کلی  .سپس آن را عالج کرد
به  اندتو یکس نم چیباشد، ه نیترک کردن و رها کردن د یمعنا

 یطرمر فا کی یدار نید رایقطع رابطه کند؛ ز نیطور کامل با د
 یرابفراد ا ینداریممکن است دنمی شود. ولی است و از انسان جدا 

 و ادهد رییخود را تغ نید یفرد ایشود  فیکم رنگ و ضع یمدت
 شهیهم یرابتواند  یکس نم چی، اما هنماید انتخاب را  یگرید نید
 لی درود. معنا امکان ندار نیبه ا یزیگر نیباشد! پس د نید یب

ور نو کم  مانیکم رنگ شدن ا یبه معنا یزیگر نید صورتیکه
 تیاقعر وام نیگفت ا دیافراد باشد، با یدر زندگ نیشدن چراغ د

 یدتم یبرا یخاص طیاز افراد ممکن است در شرا یاریدارد و بس
ص ختصاا نیاو  رندیفاصله بگ یدار نیو د نیاز د یطوالن ایکوتاه 

ها  کتبو م انیهمه اد ریگ منهم ندارد، بلکه دا یخاص نیبه د
در ادیان  .ستین کسانی انیدر همه اد یزیگر نیاست. البته علت د

 لیشد ومختلف ممکن است علل دین گریزی مربوط به خود دین با
 لمروز قارا در خارج  یزیگر نید یها شهیر دیدر مورد اسالم با

 جست و جو کرد. ینید یو آموزه ها نید

که دست ناپاک  یااله انیکه در ذات اد گفت دیبا نیهمچن
وجود  یا زانهیگر نید فاکتور  چیباشد ه دهیبه آنها نرس فیتحر

در  ند،یآ لینا یااله نیاز د حیصح افتیندارد. اگر انسان ها به در
به  یزیگر نید بر این اساس! زندیگر ینم نیاز د ،یرتبه ا چیه

و ذات  تیمعلول ماه ،یو رفتار ینیع ،یاجتماع دهیپد کیعنوان 
را در خارج از  یزیگر نیعلل د ایبلکه علت  ست،ین نیخود د

شک  یجست و جو کرد. ب دیبا ینید یو آموزه ها نیقلمرو د
را  یزیست نیو د یزیگر نید نهیزم ی ممکن استعوامل متعدد

که با توجه به نتایج پژوهش حاضر در قالب  آورند یفراهم م
شرایط علی نشان داده شده است. بر این اساس علل دین گریزی 
دانش آموزان در دو مقوله کلی عوامل بیرونی و عوامل درونی 

 نید دهیغفلت از پدخالصه شده است. در این میان شرایط محوری 
مهم و  ی نیز به عنوان فاکتور ینید تیترب یها بیو آس یزیگر

کلیدی بر دین گریزی تاثیر گذار بوده و زمینه های این پدیده را 
 یها یژگیو "، " تیو جنس یسن یها یژگیو "می توان در 

جستجو نمود.   " یاجتماع-یفرهنگ یها یژگیو "و " یاقتصاد
همچنین شرایط دیگری تحت عنوان شرایط میانجی یا مداخله با 

فقدان  "و  "مورد یب یها یریسخت گ"ارائه مقوله هایی چون 
، پدیده دین گریزی را تحت تاثیر خود قرار "مناسب  یزیبرنامه ر
 داده اند. 

بر اساس نظر معلمان و مدیران شرکت کننده در پژوهش 
 و نید ستهیمعرفى شا "پیشنهاداتی ارائه شد که مقوله محوری آن 

 نیام دن احککرد اتىیسازى و عمل ادهیپ "و  "مشتاقانه  یریپذ نید
ی مرا  است بود. پیامدهایی که دین گریزی در این زمینه داشته "

و  قل رساندهبه حدا « نیبه د یعقالن»  کردیرو کیاتخاذ  توان با 
 را   "نه مشتاقا یریپذ نیو د ینیسطح معرفت د یارتقا " موجبات

 فراهم نمود. 
ین دختلف معرفی ابعاد متواند با  یمنظور پژوهش حاضر، م نیبد

 نیو د ینیسطح معرفت د یارتقاگریزی و ارائه طرحی جهت 
رای بالن ک، مدیران و برنامه ریزان را در سطح مشتاقانه یریپذ

 .دینما یاری اتخاذ تدابیر الزم و کارامد

بر  نهیمز نیرا در ا یراستا، مصاحبه شوندگان راهکار اصل نیدر ا
 حساسا ابمنطبق  یقرار داده و روش یو عقالن یانتخاب روش منطق

ا ران در جوان ینیو برگرفته از شناخت و معرفت د یقلب ازین
  .داده اند شنهادیپ

که  شرکت کننده در پژوهش اظهار نمودند رانیمعلمان و مد
ه ه بو روشنفکران یانتخاب روش عقالن نهیدر زم یفرهنگ ساز

ر د دیه بااست ک ییگام ها نیتر یاز اساس یکی ینید تیو ترب نید
 اتىیعمل ى وساز ادهیبرذاشته شود و در مرحله بعد بر پ نهیزم نیا

 .ندداشته ا دیتاک نیکردن احکام د
 پژوهش یهاافتهی ی: قسمت سوم اعتبار سنج3-2 -4

، (ذیریپ ییدتأ) سازه اعتبار)در این تحقیق به منظور اعتبارسنجی 
 یایایپو  (ورپذیریبا) درونی ، روایی(پذیریانتقال) بیرونی روایی

 زیر انجام شد.  اقدامات(( پذیریاطمینان)
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 های اعتبارسنجی پژوهش حاضرروش. 8 جدول

تأیید ) اعتبار سازه
 1پذیری(

 :پژوهش این در اعتبارسنجی هایتکنیک
 یهنحو و شد داده حشر پژوهش در هاهیمادرون یریگو شکل لیها، تحلداده یآوراعم از جمع تحقیق انجام مراحل-1

 .گردید تشریح انتخابی و محوری کدگذاری و طبقات و هامقوله مفاهیم استخراج و کدگذاری
 انجام وهنح صحت تا شد داده قرار  معلمان و مدیران از دیگر نفر چند و ناظر استاد اختیار در کار انجام چگونگی -2

 ..گردد تأیید پژوهش

 روایی بیرونی
 2پذیری(انتقال)

 :پژوهش این در اعتبارسنجی هایتکنیک
ش و آموز با آشنایی و دوره های آموزشی یزمینه در تخصص اساس بر نمونه انتخاب: شوندگانمصاحبه مشخصات شرح

 آن انجام شدمرربوط به  شغلی تجربه و تحصیالت از نظر هاآن مشخصات ارائه و پرورش 

 روایی درونی
 3باورپذیری()

 :پژوهش این در اعتبارسنجی هایتکنیک
 ه است.داشت طوالنی بوده وتماس آشنا محیط این با توجه به عالقه و سوابق کاری با پژوهشگر-1
 هایمقوله و تحلیل فرآیند نخست یرحلهم نهایی گزارش کنندگانمشارکت از نفر 4: کنندگانمشارکت توسط تطبیق-2
 .کردند بازبینی را آمدهدستبه
 سیبرر را محوری کدگذاری پارادایم ت ،دکتری تعلیم و تربی استادان از نفر 3: کنندهمشارکت غیر خبرگان بررسی -3

 نمودند

 پایایی
 4پذیری(اطمینان)

 :پژوهش این در اعتبارسنجی هایتکنیک
 قرار کیفی هایپژوهش یزمینه در بقهباسا ناظر استاد اختیار در مطالعه انجام فرایند نیز اطمینان قابلیت معیار تأمین برای

 .قراردادند تأیید مورد را پژوهش نتایج مطالعه، فرایند بازنگری از پس هاآن. گرفت

_________________________________ 
1 Confirmability 

2  Transferability 

3 Credibility 

4 Dependability 
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 نتیجه گیری
موجود و  یها بیپژوهش، آس نیبه دست آمده در ا جیاساس نتا بر

مورد بحث، نشان  یدر هر کدام از حوزه ها یزیگر نیعلل د
از  یناش شتریبوده، و ب نیبه د یعقالن کردیدهنده عدم انتخاب رو

به  تیاست که در نها ینید تینادرست افراد از ترب یبرداشت ها
موضوع ممکن است  نیشود. علل ا یعمل نائواب ونادرست منجر م

جهت،  یب یها یریسخت گ ،یو جمع یاز تعصبات فرد یکه ناش
از  یفهم سطح ای یو از همه مهمتر کج فهم یو مذهب یمل التیتما

و عوامل مرتبط با آن   یمقوله فرهنگ د. باش ینید یو آموزه ها نید
اشاره دارد که در سطح  یبر عادت ها و افکار و تعصبات منف شتریب

فرهنگ  جیو منجر به ترو ابدی یافراد، گروه ها وجامعه بروز م
 در .گردد یم نیشدن تعصبات و افکار ناکارآمد به د نهیغلط ونهاد

بر  نهیزم نیرا در ا یراستا، مصاحبه شوندگان راهکار اصل نیا
منطبق با احساس  یقرار داده و روش یو عقالن یانتخاب روش منطق

در جوانان را  ینیو برگرفته از شناخت و معرفت د یقلب ازین
گفت که همراه ساختن عمل  دیاساس با نیا ر. بداده اند شنهادیپ

شده  ینیب شیپ ی( در درون برنامه هاهی)نظر ینی)کاربرد( و علم د
ها و  یخط مش تیدر اولو دیدانش آموزان  با یریپذ نید یبرا
 یکه با انتخاب محتوا یبه طور ردیقرار گ یآموزش یها استیس

و انتخاب  رانیفراگ یازهایمتناسب با ن یو عمل یگوناگون نظر
 نیتوان به ا یم یو تیبر فعال یمحور و مبتن -رندهیادگی یروش ها

 .افتیمهم دست 
مدون و جامع  یارائه برنامه ا ازمندین یرسالت نیچن یالزمه اجرا

همزمان مردم و  یاریو هم یدر ابعاد مختلف بوده و همکار
آن به وسعت تمام  رانیکه فراگ یبرنامه ا .طلبد یمسئوالن را م

اطالعات و  دیبا یباشد و در آن هم از بعد فرهنگ یمردم جامعه م
داد و  شیافزا ینید یو آموزه ها نیمعلومات جوانان را درباره د

فرائض،  یچون اجرا ییها نهیآنان در زم یها یهم  بر توانمند
 دیتأک نیدرباره د یو انتقاد یرینوشتن و خواندن تفس ،ینیمباحثه د

آنها را به  ینگر شها و تفکرات و عالقه مند دینمود. به عالوه، با
در آنان  ینید یستگیکه حس شا یپرورش داد به گونه ا نید

  د.ابی شیافزا
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