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Abstract 

The purpose of the present study is to explore the challenges and harms of religious 

education with an approach to irreligion among students in the second grade of high 

school. The method of study is descriptive and factor analysis. Statistical sample of the 

study includes 320 students in the second grade of high school in Kohgilouye va Boyer 

Ahmad Province who were chosen by cluster method through several procedures. The 

results of factor analysis, after rotation of the extracted factors by Varimax method, 

showed that six factors relating to personal and emotional features, cultural features, lack 

of programming, family and friends, negligence to the phenomenon of irreligion, and 

economic features totally explain 91.05% of the variables variation. Accordingly, it is 

proposed that educational managers and officials put more effort into the phenomenon of 

irreligion and lead students to accept religion eagerly. 
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 چکیده

آموزان  گریزی در دانش های تربیت دینی با رویکرد دین  های آسیب هدف پژوهش حاضر بررسی چالش

ژوهش دوره دوم متوسطه است. روش پژوهش توصیفی از نوع تحلیل عامل اکتشافی بود. نمونه آماری پ

ای  آموزان دوره دوم متوسطه استان کهگیلویه و بویر احمد هستند که به صورت خوشه نفر از دانش 5.0تعداد

های استخراج شده به شیوه  ، پس از چرخش عامل ای انتخاب شدند. نتایج حاصل از تحلیل عاملی چند مرحله

ریزی،  ای فرهنگی، فقدان برنامهه های شخصی و عاطفی، ویژگی واریماکس، نشان داد که شش عامل ویژگی

درصد از  01/31های اقتصادی، در مجموع  گریزی و ویژگی توجهی به پدیده دین خانواده و دوستان، بی

شود که مدیران و متصدیان تربیتی نسبت به  نماید. بر این اساس پیشنهاد می واریانس متغیرها را تبیین می

آموزان به سوی  گریزی و هدایت دانش بیشتر به پدیده دین ای جامع در جهت توجه تهیه و اجرای برنامه

 پذیری مشتاقانه، اهتمام بیشتری داشته باشند. دین
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 . مقدمه1

اسالم،  اصلی جنبۀ زندگی است. هدف ترین ترین و اساسی تعلیم و تربیت در زندگی بشر، مهم
 آن تربیت بدون که اوست هایویژگی تمام با انسان تربیت، شناخت این مقدمه است. انسان تربیت
 زمان این در شود.می محسوب انسان زندگی در حساسی بسیار دوره جوانی مرحله نیست. ممکن

 شود.می خود شقاوت و شخصیت تزلزل باعث یا کندمی بنا را خود خوشبختی و های سعادت پایه
 تربیت انسان و نوعی با تزکیه است، به آمده آن در هرچه و بوده تربیتی مکتب مجموع یك در اسالم

 (.1930زاده و محمدی، سروکار دارد )صالحی
های گوناگون در  دین زیباترین جلوه رحمانیت خداوند برای هدایت نوع بشر است. پیدایش آسیب

جب شده است تا دین آنچنان که باید نقش خود را ایفا نکند و دینداری از رفتار و دین و دینداری مو
عملکردهایی آسیب ببیند که هیچ نسبتی با دین ندارند. بنابراین، تلقی درست از دین مطابق روح دین و 

ر ترین وجه رویکرد و دین و دینداری است. د های آن و دینداری بر این اساس مهم گیری اهداف و جهت
  ها و پرداختن به اند که شناخت آن صورت آفات دین و دینداری ظهور کرده  این مسیر، پیوسته راهزنانی به

 (. 1935ترین آداب در چنین سیری است )دلشاد تهرانی،  سالمت و بهداشت دینداری از مهم
و خود، نیاز  دینداری و انجام اعمال مذهبی، نیاز انسان در جهان هستی است، نیاز به فهمیدن مبدأ

به فهمیدن هدف زندگی و نقش انسان در زندگی، نحوه ارتباط با دیگران و پاسخ انسان به جهان هستی از 
ها وجود داشته و مذهب  جمله این نیازهای مذهبی است. این نیاز بشر در تمام جوامع و در تمام دوران

(. 2و ماتیوز 1ها بوده است )ساچمن انتنها جواب او در مورد این نیازها و اساس زندگی بسیاری از انس
ها، بهبود نظام تعلیم و  شود و رفع آن هایی که در طول این مسیر تربیت دینی ظاهر می شناسایی آفت

های آینده به دنبال خواهد داشت. تعلیم و تربیت دینی محصول کارکرد تمام  تربیت دینی را در نسل
های جمعی، تمام نهادهای سیاسی،  اده، رسانهتربیتی مثل مدرسه، خانو -های فرهنگی دستگاه

ی آن در  اقتصادی، قضائی در کنار محیط اجتماعی است. وفاداری به باورها و آموزه های دینی و تجلَّ
تحقق اهداف تربیت دینی   کننده ساز و تسهیل های عوامل مذکور، زمینه گیری ها و تصمیم ریزی برنامه

زا در فراروی مخاطبان  عنوان مانع جدی و آسیب ها به  مطلوب آناست و عدم پایبندی یا کارکردهای نا
تربیت قرار دارد. شناختن تمایالت طبیعی و تمنیات فطری جوانان و ارضای صحیح و معتدل هر یك از 
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  (.1913تربیت نسل جوان است )زارعان،   ترین پایه آن تمایالت، اساسی

الت اساسی جوامع انسانی است که همواره یکی از مشک 1«گریزی دین» پدیده در بین جوانان
های جدی برای نسل جوان به وجود آورده  های متدین به وجود آورده و آسیب هایی را بر خانواده دغدغه

رنگ شدن  شده است که به پدیده کم  است. این پدیده سابقه دیرینه دارد و این عنوان به این دلیل طراحی
دانند  یسته شود. کسانی که با تعلیم و تربیت اسالمی آشنایی دارند، میعقاید دینی و مذهبی در جوانان نگر

 (.1935که دین امری فطری بوده و با فطرت و طبیعت انسان سازگار است )یزدانی و پاسبان کومله، 
گریزی، ناسازگاری میان قول و عمل کسانی است که به طرف دین دعوت  از عوامل اصلی پدیده دین

گری از جمله غفلت، کوتاهی و تشریح و تبیین صحیح درباره دین و تهاجم فرهنگی کنند. عوامل دی می
ها برای جلوگیری از  ترین راه نیز تأثیر اساسی و فراوانی در این فرایند دارند. به هر حال، از بهترین و اصلی

ی که به باشد و منادیان دین و کسان گریزی جوانان، نشان دادن یک الگوی مناسب برای جوان می دین
کنند، باید پیش از اینکه جامعه را تبلیغ نمایند، به فکر تزکیه و تهذیب نفس خود  طرف دین دعوت می

وَن »باشند، تا مشمول آیه شریفه  وَن َما اَل َتْفَعل  ول  َم َتق  بین،  ( نگردند. روشن است که در این 9)صف،  «ل 
این پدیده است. بنابراین، بروز چنین  توجه به یك عامل خاص، ناشی از عدم توجه به ابعاد دیگر

ها را از قرآن  شناختی، آن توان با نگرش جامعه ای ممکن است عوامل زیادی داشته باشد که می پدیده
 (. 1935استخراج کرد و تحلیل خاص قرآن را در این زمینه به دست آورد )یزدانی و پاسبان کومله، 

صورت   ها، این مسئله را به عه رفتارهای اجتماعی آنهر فردی با مراجعه به زندگی جوانان و مطال
ها از دین و فرهنگ خودی  ای که وقتی در بین جوانان یا برخی از آن گونه ملموس درخواهد یافت، به 

کنند. البته باید  عالقگی خود را به دین اظهار می میلی و بی صورت علنی بی  آید، به سخن به میان می
و زدگی از دین به دلیل خود دین نیست، بلکه علل این مسئله بیشتر به رفتارهای  اذعان کرد که این انکار

گردد. البته با وجود همه این شبهات و تبلیغات، همواره و در همه حال  دینداران و مدعیان دین برمی
 زند. بارقه امیدی که سرانجام ای از دین و غیرت و حمیت دینی در روح و روان جوانان موج می بارقه

دارد و آنان را به آغوش  ور شدن در فرهنگ مبتذل غربی و بیگانه بازمی بسیاری از جوانان را از غوطه
 (.1919گرداند )عباسی،  پرمحبت دین بازمی

آموزان، برای نظام مقدس ما بسیار حائز اهمیت  های تربیت دینی در دانش اهمیت بررسی آسیب
هایی  منشاء آسیب ی تربیت دینی، در گرو شناختها است. این اهمیت و بررسی و تحلیل دشواری
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آموزان و بررسی  های پیش روی تربیت دینی دانش آسیب است که در تربیت دینی رخداده است. شناخت
تری انجام شود و  های دقیق ریزی برنامه کند تا در جهت رفع آنها ها، کمک می منشاء پیدایش این آسیب

. ضرورت بررسی این موضوع در مقطع زمانی کنونی نیز به دلیل از برخورد سطحی با آنها پرهیز گردد
های فرهنگ غربی به ویژه در بین جوانان و شرایط خاص فرهنگی و اجتماعی جامعه و هجوم مولفه

کند. نگاهی  می هایی را در این مقطع زمانی ایجاب است که انجام چنین پژوهش پیامدهای ناشی از آن
نظران  ترین مسائلی که توجه اغلب صاحب وق و این موضوع که یکی از مهمهای انجام شده ف به فعالیت

و متخصصان تعلیم و تربیت را به خود جلب نموده، رویکرد طرح نوین تربیت دینی در حوزه نظام 
ترین مسئله  شود. مهم زا در حوزه تربیت دینی یاد می ها به عوامل آسیب و پرورش است، که از آن آموزش 

گریزی بوده و هدف از انجام آن  شناسی تربیت دینی با رویکرد دین ش، گفتمان آسیبدر این پژوه
آموزان در شرایط فعلی  بررسی و شناخت عوامل و متغیرهایی است که متوجه این جنبه از تربیت دانش

بوده و تشخیص آن، نوعی پیشگیری و در حقیقت، تالشی مشفقانه برای افزایش مصونیت تربیت دینی از 
شناسی، تکمیل و تأمین فرایندهای مناسب برای دفع یا رفع  ت است. در واقع هدف اصلی از آسیبآفا

 باشد. ها می آفات و آسیب
شود. پیشرفت و توسعه  آموزان تأکید زیادی می و پرورش کشورمان، بر تربیت دینی دانش در آموزش 

و پرداختن به حوزه تربیت دینی در  هر کشوری مرهون موفقیت و رشد نظام تعلیم و تربیت آن کشور بوده
های تربیت دینی باید  آن نظام از عناصر اصلی پیشرفت است. اما در گام اول برای حصول اهداف برنامه

رو، مسئله اصلی پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر در  های پیرامون آن را شناخت. از این آسیب
 است. آموزان دوره دوم متوسطه  گریزی از دیدگاه دانش دین

 . پیشینه پژوهش2

های  دهنده پژوهش گریزی نشان های انجام شده در زمینه عوامل موثر در دینبررسی پیشینه پژوهش
ها به  اند. هرچند درصد باالیی از این پژوهش متعددی است که از ابعاد مختلفی به این موضوع پرداخته

های  م شده است، با این وجود پژوهشای و با استفاده از منابع مکتوب موجود انجا روش کتابخانه
ی های اخیر نشان سال  باشد.  در شناسایی این عوامل می 1دهنده افزایش بکارگیری رویکرد کمَّ

خته داپردازی لگوپربا روش اینی دشناسی تربیت  سیبآبه (، در پژوهشی 1911آبادی ) حاجی ده
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ه نسانی جلواافر، ستدرلگویی ناا یها تعمیم، ینیی دها هسوه دادن ایخی جلورتااین پژوهش ست. ا
ندگی از زضح ی واها نمونهو یق دئۀ مصام اراعد، ینیی دلگوهااز ایی زدا قدست، ینیی دلگوهادادن ا

 کند. معرفی میینی دتربیت های  را از آسیبینی ی دلگوهاامبهم دازش پرو لگوها ا
طف اتوجهی به عو بیر، جبااام و لزاینی مبتنی بر دتربیت (، در پژوهشی دیگر، 1919چراغ چشم )

م عد، جنبۀ معرفتیی ینی به جادتربیت ری فتای رها ختن به جنبهداپر، 1ینیی دهاوربال نتقااجهت 
م تمادر ینی دشتن برنامۀ جامع تربیت اند، ینیدمر تربیت در امتدین و متخصص ن معلمای از مند هبهر

سایل کمک ده از وستفام اعدو یس رمر تدا درنها ی آنمنداتوم عدآن و قرن یی ضعیف مربیاراکا، سنین
 ست.ده اینی معرفی کردتربیت های  را از آسیبشی زموآ

شهید ه یدگاو تعلیم و تربیت از دینی دتربیت های  (، در پژوهشی با عنوان آسیب1911دلبری )
ن یامد تضا، نسلن دو میاد تضا، لدینوالگویی انقش اد، فراجسمی ی هازتوجهی به نیا بی، از بهشتی
فعل ل و مطابقت قوم عد، ینیدتربیت و تعلیم اف هداها با  سانهو رجتماعی امحیط ی ها ییزر برنامه
اشاره شده ینی دتربیت های  ان آسیببه به عنوذشتن جاانددی و فرهای  وتتوجه به تفام عدن، مربیا

 است.
، سالمیاتربیت ر دست درناهای  ده از روشستفاوهشی، اپژ(، در 1911نگارش و دامن پاک مقدم )

 ها گذاری ستسیاورش در پرزش و موآست دربط نااضو، نیانوجو ۀدورشناسی ر روانتوجه به ساختام عد
تربیت زا در  سیبآمل اعورا از سه رکم مدت مکاناو است درنای یزر برنامهآن، قرو ینی دروس دیابی و ارز

 ست.ده اکرن بیاارس ینی مدد
گریزی جوانان از  پذیری و دین با عنوان عوامل موثر بر دین (، در تحقیقی1939معافی و اشرافی )

، 2ها، رابطه دوستان و همساالن، عملکرد افراد مذهبی دیدگاه جوانان نشان دادند که نوع تربیت خانواده
 آموزی پذیری جوانان تاثیر دارد. در جامعه دانشجویی و دانش های گروهی و شناخت فردی، بر دین رسانه

گاهی از دین، نوع تربیت خانواده، عملکرد مربیان و افراد نیز بیشترین  تاثیر را به ترتیب شناخت و آ
 های گروهی دارند. مذهبی، رابطه دوستان و همساالن و رسانه

ها در پرتو قرآن، دین را از نگاه  حل گریزی، عوامل و راه (، در پژوهشی با عنوان دین1919بهرامی )
رفتارها با محوریت یک موجود برتر تعریف کرده و پس از اشاره به بیشینه ای از باورها و  قرآن، مجموعه

                                                           
1. Religious belivese 

2. Religious people 
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گریزی را همچون محیط، دوستان و مربیان، فشار و خشونت، ناکارآمد دیدن  گریزی، عوامل دین دین
پریشی، سخنگویان دین،  دین، شک و تردید، ناسازگاری با عقل، ناسازگاری با علم، فقر، روان

تهاجم دینی و گستردگی شریعت با استناد به آیات قرآن به تفصیل مورد بررسی  های نفسانی، خواسته
 قرار داده است.

های تربیت دینی و ارائه  (، در پژوهشی با عنوان آسیب1930پور، میرشاه جعفری ) رحمان
ریزی درسی، نشان دادند که تربیت دینی  نظران با رویکرد برنامه راهکارهای مناسب از دیدگاه صاحب

های اعتقادی،  رود و به لحاظ اینکه دارای مؤلفه های مهم تربیت بشمار می ترین جنبه کی از مهمی
ای دارد. با این وجود، این  و عمل است، بر تمام شئون زندگی آدمی تأثیر گسترده 2، تجربه درونی1الزامی

زجمله ضعف هایی دارد، ا نوع از تربیت چه در حالت رسمی و چه در حالت غیررسمی خود، آسیب
 رو کرده است. دینی، فقر فرهنگی و تبعیض، که همواره آن را با چالش روبه

(، نیز در پژوهشی با عنوان دینداری و الگوی تربیتی 1935همچنین نوربخش و اویسی فردویی )
)بررسی تأثیرات خانواده بر رفتار دینی نوجوانان در شهر تهران(، دریافتند که نحوه تعامل  3خانواده

 تواند بر رفتار فرزندان و دینداری آنان تأثیرگذار باشد. با فرزندان می 4لدینوا
شناسی اجتماعی  (، با عنوان آسیب1935در پژوهش دیگری که توسط یزدانی و پاسبان کومله )

های این پژوهش نقش خانواده و تربیت  گریزی و گرایش جوانان به فرهنگ غرب انجام شد، یافته دین
تواند پیامدهای مثبت و حتی منفی برای  سوی والدین بسیار چشمگیر دانسته و این عامل میجوانان را از 

جوانان داشته باشد. شناخت جوان امروزی و تبلیغ مبلغین نیز متناسب با نیازهای جوان امروزی، 
 باشند. گریزی جوانان تاثیرگذار توانند در پیشگیری از دین های جمعی، مساجد می خانواده مربیان، رسانه

آموزان دوره متوسطه دوم  شناسی تربیت دینی دانش آسیب»(، در پژوهشی با عنوان 1931محمودی )
، نشان داد که روزآمد نبودن دانش دبیران معارف «از نظر دبیران معارف اسالمی و مشاوران مدارس

صیات دوره بلوغ، آموزان با خصو اسالمی و مربیان پرورشی، ناآشنایی برخی از معلمان و والدین دانش
های پرورشی مدارس، تاثیر مخرب بیکاری فزاینده جوانان بر روحیه دینی  ناکافی بودن برنامه

های  آموزان از چهره ها، الگوبرداری نامناسب برخی دانش آموزان، وجود فقر در برخی از خانواده دانش
                                                           

1. Obligation 
2. Inner experience 
3. Family educational model 
4. Parent interaction 
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ها و موانع تربیت دینی در دوره  ترین چالش محوری و تاکید بر حفظ مفاهیم از مهم هنری و ورزشی، نمره
 متوسطه دوم است.

 پژوهش  . روش3

های تدوین شده،  پژوهش حاضر از نظر هدف به عنوان پژوهشی کاربردی و بر اساس نوع سؤال
آموزان دوره  رود. جامعه آماری مورد بررسی کلیه دانش بشمار می 1توصیفی از نوع تحلیل عامل اکتشافی

در مدارس این  1931-1933گیلویه و بویراحمد هستند که در سال تحصیلی دوم متوسطه در استان که
آموزان بودند که با در نظر گرفتن جدول  نفر از دانش 991استان مشغول به تحصیل بودند. نمونه پژوهش 

ای انتخاب شدند. پس از مطالعه و بررسی منابع موجود و  گیری خوشه به روش نمونه 2گرجسی و مورگان
ای از کلیه عوامل موثر در  ماده 59آموزان، در مرحله اول فهرستی  علمان، اولیاء و دانشپرسش از م

های الزم صورت گرفت  آموزان تهیه گردید و روی هر یک از مواد مطرح شده، بررسی گریزی دانش دین
ساتید ماده برای نظرخواهی از ا 00که در نهایت با حذف مواد تکراری و مواردی که همپوشانی داشتند، 

 انتخاب شد.

نفر از متخصصان حوزه تربیت دینی و روانشناسی دینداری در  5در مرحله دوم با نظرخواهی از 
آیتم که مناسب  0های استخراج شده، تعداد  آموزش و پرورش و انجام ویرایش روی فهرست آیتم

فه شد و مجموعه آیتم اضا 9تشخیص داده نشد، حذف گردید. در این مرحله با نظر متخصصان، تعداد 
  آیتم رسید. 09ها به  آیتم

آموزان قرار گرفت تا آن  نفر از دانش 51ای طی یک مطالعه مقدماتی در اختیار  ماده 09این مقیاس 
دقت مورد ارزیابی قرار داده و مواد نامرتبط، نامناسب، تکراری یا مبهم را شناسایی کنند. بازخورد  را به

سؤال تهیه  95ی مقیاس و نیز بازنگری مجدد پژوهشگر و استاد راهنما، در هاآموزان نسبت به ماده دانش
 و تنظیم گردید.

در مرحله آخر، به کمک یکی از اساتید رشته ادبیات مورد بازبینی و بررسی ساختار دستوری و 
گزینه کاماًل موافقم،  5آیتم با طیف لیکرت در  95ای با  نگارشی قرار گرفت و در نهایت پرسشنامه

 موافقم، نظری ندارم، مخالفم و کاماًل مخالفم، روی جامعه نمونه اجرا و مورد بررسی قرار گرفت.
آموزان  برای بررسی روایی این مقیاس از روایی محتوا استفاده گردید که در آن نظر اساتید و دانش

                                                           
1. Exploratory Factor Analysis 
2. Gersei and morgan 
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گویی به  خآوری شد. پس از توزیع مقیاس اولیه بین این افراد، از آنها خواسته شد ضمن پاس جمع
ها اعالم کنند. پس از بررسی نظرات  ها، نظرات خود را نسبت به واضح و روشن بودن عبارت سوال

هایی افزوده شد. در نهایت نتایج حاکی از تأیید  های نامأنوس حذف گردید و همچنین ماده ها، سوال آن
ی مقیاس نیز از روش های مختلف مقیاس از سوی متخصصان این حوزه بود. برای محاسبه پایای جنبه

 بدست آمد.  15/1آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن 
توصیفی و آمار استنباطی )آزمون  های آمار   های این تحقیق از روش  به منظور تجزیه و تحلیل داده

 تحلیل عاملی اکتشافی( استفاده شد.

 های پژوهش . یافته4

های حاصل در گروه نمونه، در  ماتریس همبستگی و نتایج آزمون بارتلت، برای KMOهای  اندازه
 ( آمده است.1جدول شماره )

 و نتایج آزمون كرویت بارتلت KMOهای  اندازه -1جدول 

KMO سطح معناداری كرویت 

76/0 24/207 000/0 

و سطح معنادار  91/1برابر با  KMOدهد، مقدار  ( نشان می1های جدول شماره ) طور که داده همان
توان نتیجه گرفت  است. بنابراین، بر پایه هر دو مالك می 111/1تر از  ون کرویت بارتلت نیز کمبودن آزم

که اجرای تحلیل عاملی بر اساس ماتریس همبستگی حاصل دو گروه نمونه مورد مطالعه، قابل توجیه 
استخراج فاکتورهای توان به استخراج فاکتورها اطمینان کرد. به منظور  ها می خواهد بود. بر پایه این داده

های  حل مناسب و هماهنگ با ساختار فرهنگی و اجتماعی گروه نمونه، چندین بار تحلیل فاکتوری با راه
داد. این  را به دست  11/99فاکتوری با واریانس تبیین شده  1مختلف اجرا شد. تحلیل اولیه، ساختار 

ماده مغشوش  1های متعدد و حذف  حل راه ساختار دارای تعدادی ماده نامفهوم و همپوش بود. با اجرای
( جهت ادامه 1)شکل  Screeفاکتوری، تصمیم بر آن شد تا از ساختار نمودار  1و  1، 3در ساختارهای 

توان استنباط کرد که سهم فاکتور یکم و  می Screeحل مناسب استفاده شود. از نمودار  تحلیل و اتخاذ راه
و از سهم بقیه فاکتورها کاماًل متمایز است، اما این نمودار نشان دوم در واریانس کل متغیرها چشمگیر 

دهد که مجموعه مواد مقیاس واقعًا از چند فاکتور اشباع شده است، زیرا این نمودار بعد از فاکتور  نمی
گیرد و فالت نمودار در  آید، اما شیب شدید آن از فاکتور ششم اوج می نهم، به صورت یکنواخت درمی

های زیادی از مقیاس در  شود. با توجه به این مسأله و حذف ماده فاکتور ششم شروع میحقیقت از 
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ساخت،  های حذف شده را ممکن می ترین ماده فاکتوری که کم 9حل  فاکتوری، راه 1و  1، 3ساختار 
 حل برای پژوهش انتخاب گردید.  مناسب تشخیص داده شد و این راه

 
 آموزان گریزی از دیدگاه دانش ای مقیاس عوامل موثر در دین ماده 53مجموعه  Screeنمودار  -1شکل 

( بدست آمده، در جدول pcهای اصلی )یا روش  های آماری اولیه که در اجرای تحلیل مولفه مشخصه
درصد  15/31فاکتور و بر روی هم  9( ارائه شده است. این میزان درصد در بین متغیرها برای این 9شماره )

 19/09در حدود  99/19کند. در این میان فاکتور یکم با ارزش ویژه  یرها را روشن میکل واریانس متغ
درصد واریانس کل، فاکتور سوم با  13/19در حدود  51/0درصد واریانس کل، فاکتور دوم با ارزش ویژه 

، در حدود 03/9درصد واریانس کل، فاکتور چهارم با ارزش ویژه  01/19، در حدود 90/0ارزش ویژه 
درصد واریانس کل و در  39/0، در حدود 19/1درصد واریانس کل، فاکتور پنجم با ارزش ویژه  31/3

 کند.  واریانس کل را تبیین می 19/0، در حدود 09/1نهایت فاکتور ششم با ارزش ویژه 
 گانه مقادیر ارزش ویژه و درصد واریانس عوامل شش -2جدول 

 درصد واریانس ارزش ویژه عامل

 46.742 16.360 شخصیوعاطفیهایویژگی

 12.898 4.514 اجتماعی-هایفرهنگیویژگی

 12.405 4.342 ریزیمناسبدرحوزهمسائلدینیفقدانبرنامه

 9.982 3.494 خانوادهودوستان

 4.960 1.736 موردهایبیگیریگریزیوسختپدیدهدین

 4.066 1.423 هایاقتصادیویژگی
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وردن ساختاری با معنا از بارهای عاملی، فاکتورهای استخراج شده بر پایه به منظور به دست آ
ای غیر  های متداول و با استفاده از چرخش متمایل، به محورهای جدید که نسبت به هم با زاویه روش

گیرند، انتقال داده شد. پس از چندین بار اجرای تحلیل عاملی و استخراج فاکتورهای متعدد  قائم قرار می
مقایسه فاکتورهای استخراج شده با ساختار نظری مقیاس و مبانی نظری موجود و نیز در نظر گرفتن و 

فاکتور با روش  9های تحلیل عاملی که در باال به آنها اشاره گردید، تصمیم گرفته شد که تعداد  مفروضه
 مستقیم استخراج شود. 1ابلیمین

های  آموزان دوره متوسطه، یکی از روش انشگریزی در د برای تحلیل عوامل پرسشنامه علل دین
ها یا تحلیل عاملی  ها، روش تجزیه عامل آماری برای تجزیه و تحلیل اطالعات موجود در مجموعه داده

ترین متغیرهای مؤثر  ها و تعیین مهم ترین هدف استفاده از تحلیل عاملی، کاهش حجم داده است. عمده
 ها است. گیری پدیده در شکل

های چندمتغیره است که در آن، متغیرهای مستقل و وابسته مطرح  لی از جمله روشتحلیل عام
گردد و کلیه متغیرها نسبت به هم  وابسته محسوب می های هم نیست، زیرا این روش جزء تکنیک

اند. تحلیل عاملی تکنیکی است که کاهش تعداد زیادی از متغیرهای وابسته به هم را به صورت  وابسته
ترین  سازد، به طوری که در آن کم پذیر می تری از ابعاد )عامل( پنهان یا مکنون، امکان تعداد کوچک

ای است که  ها به گونه شدن اطالعات وجود داشته باشد و هدف اصلی آن خالصه کردن داده  میزان گم
همبستگی هایی که به هم قرابت و نزدیکی دارند، بر عامل یکسانی قرار گیرند. این روش به بررسی  داده

بندی و  های محدودی دسته ها را در قالب عامل پردازد و در نهایت آن درونی تعداد زیادی از متغیرها می
دهد که  کند. بنابراین، ارزش تحلیل عاملی این است که طرح سازمانی مفیدی به دست می تبیین می

 کننده، بکار برد. های تبیین ازهجویی در س توان آن را برای تفسیر انبوهی از رفتار با بیشترین صرفه می
 های زیر جهت اعتبار تحلیل در نظر گرفته شد: قبل از اجرای تحلیل عاملی، مفروضه

 و ترجیحًا باالتر از آن باشد. 1/1باید حداقل  (KMO)برداری  . شاخص کفایت نمونه1
 . نتیجه آزمون کرویت بارتلت باید از لحاظ آماری معنادار باشد.9
و ترجیحًا باالتر  01/1ها در ماتریس عاملی و ماتریس چرخش یافته، باید حداقل  ماده بار عاملی .9

 از آن باشد.
                                                           

1. Ebleman 
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 هر یك از فاکتورها باید حداقل متعلق به سه ماده باشد. .0
 فاکتورها باید از پایایی کافی برخوردار باشند. .5

یست، از آزمون کرویت ها در جامعه صفر ن به منظور بررسی اینکه آیا ماتریس همبستگی داده
بارتلت استفاده شد. مقصود از اجرای این آزمون در فرضیه صفر مبنی بر درست بودن ماتریس همانی، 
یعنی ماتریسی است که عناصر غیر قطری آن در جامعه صفر باشد. آزمون بارتلت این فرضیه که ماتریس 

آزماید. برای آنکه یك  سته است را میای با متغیرهای واب های مشاهده شده، متعلق به جامعه همبستگی
مدل عاملی، مفید و دارای معنا باشد، الزم است متغیرها همبسته باشند، در غیر این صورت، دلیلی برای 
تبیین مدل عاملی وجود ندارد. اگر این فرضیه که متغیرها با هم رابطه ندارند، رد نشود، کاربرد مدل 

 ، باید در آن تجدید نظر شود.عاملی زیرسؤال خواهد بود و بنابراین
بیانگر آن  KMO برداری است. ارقام کوچك منعکس کننده کفایت نمونه KMO همچنین اندازه

توان از طریق سایر متغیرها تبیین کرد و بنابراین ممکن است  است که همبستگی بین زوج متغیرها را نمی
بیشتر از  KMO ( معتقدند وقتی که1311) 1کاربرد روش تحلیل عاملی، مناسب نباشد. سرنی و کیزر

برداری  توان تحلیل عاملی کرد و هرچه این مقدار بیشتر باشد، مناسبت نمونه باشد، به راحتی می 1/1
 بیشتر خواهد بود.

های حاصل در گروه نمونه، در  و نتایج آزمون بارتلت برای ماتریس همبستگی KMOهای  اندازه
 ( ارائه شده است.9جدول شماره )

 ای ماده 53های استخراج شده نهایی در پرسشنامه  عوامل و ماده -5ل جدو

 عامل ردیف ماده

 0 احساسناکارآمدیدیندرزندگی

هایویژگی
شخصیو
 عاطفی

 4 ریزیمشخصدرزندگیفقدانبرنامه

 3 ناامیدینسبتبهآینده

 2 پیرویازهویوهوس

 5 روانینامطلوب-شرایطروحی

 7 بههیجاناتبرتفکرواستداللدینیغل

 6 نداشتنمهارتاساسیدرزندگی

                                                           

1. Kaiser, H. F. & Cernny 
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 عامل ردیف ماده

 8 رواجافراطیفرهنگغربیدرجوامعاسالمی

هایویژگی
-فرهنگی
 اجتماعی

 9 هایاجتماعیتلفنهمراهتهاجمگستردهفرهنگیازطریقشبکه

 00 اعتمادیبهمسئولینومتولیاندینیبی

 00 اخبارواقعیدررسانهملیوتکیهبراطالعاتفضایمجازیوبیگانهعدمانعکاس

 04 حذفدیناززندگیتوسطمتجددین

 03 سوءاستفادهسیاسیازدین

 02 تفاوتیوبهاءندادنجامعهبهمذهببی

 05 ناتوانیدربرابرشبهاتوسواالتدینی
فقدان

ریزیبرنامه
مناسبدر

حوزهمسائل
 دینی

 07 شود.گریزیدرجوانانمیعدمصالحیتبعضیازدبیرانومربیانموجبدین

 06 هایفرهنگیتربیتیعدماستفادهازپتانسیلسایردبیراندرانجامبرنامه

 08 رهاشدنبدونچترحمایتیدرجامعه

 09 سرخوردگیازمذهبیونناکارآمد

 40 تربیتی-هایفرهنگیمدارسدراجرایبرنامههایپرورشیعدمکارآییبرنامه

 40 رابطهبادوستانوهمساالنناباب

خانوادهو
 دوستان

 44 کماطالعیوالدیندرشناختمعارفاصیلدینی

 43 گیریوالدیندرمسائلمذهبیسخت

 42 هابهمسائلمذهبیتفاوتیوعدمتوجهخانوادهبی

 45 ترناصالحدرمحیطخانهوجودفرزندانبزرگ

 47 محلسکونتوجوحاکمبرآن

 46 ارائهتصویریناصحیحوآمیختهباتحریفوخرافهازمذهبوعقایدمذهبی
پدیده

گریزیودین
هایگیریسخت
 موردبی

 48 اجرایفرمالیتهدیندرمدرسه

 49 هایاصیلدینیارزشتوجهیمسئوالننهادهایفرهنگیکشوربهتوجهییاکمبی

 30 تاکیدبرمسائلسیاسیوحزبیبهجایدین

 30 عدمدرکروحیهلطیفنوجوانانازسویمتصدّیاناموردینی

 34 فقرومشکالتاقتصادی

هایویژگی
 اقتصادی

 33 بیکاریفزاینده

 32 رفاهوآسایشبیشازحد

 35 شکافمالیبینطبقاتمختلفجامعه

شود، تغییرات و  نکته مهمی که از بررسی نتایج عوامل به دست آمده در این پژوهش مشاهده می
کننده در این  آموزان شرکت شود. دانش های گذشته دیده می هایی است که در مقایسه با پژوهش تفاوت

و تهاجم مطالعه عالوه بر مقصر دانستن نقش عوامل خارجی از جمله مسائل و موضوعات فرهنگی 
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های کلی و جزئی حاکم دانسته و به  گریزی را در سیاست فرهنگی از بیرون از کشور، بیشتر علل دین
اند و حتی پار را فراتر نهاده و علل  روشنی عدم اعتماد خود را از مسئوالن و متولیان امور دینی ابراز نموده

رفًا مسائل سیاسی و حزبی به جا دین ی دین و شعارهای سیاسی که با مقاصد گریزی خود را در تاکید ص 
دهنده احساس ناایمنی و  اند. در دیدگاه آنان عواملی وجود دارد که نشان شود، دانسته مختلفی دنبال می

باشد و مشکالتی چون سرخوردگی از مذهبیون ناکارآمد، به  رها شدن بدون چتر حمایتی در جامعه می
 شده است. عنوان نکاتی قابل تأمل از سوی آنان مطرح 

گریزی در هر کدام از  های موجود و علل دین بر اساس نتایج به دست آمده در این پژوهش، آسیب
دهنده عدم انتخاب رویکرد عقالنی به دین بوده، و بیشتر ناشی از  های مورد بحث، نشان حوزه

و گروهی یا  باشد که ممکن است ناشی از تعصبات فردی های نادرست افراد از تربیت دینی می برداشت
 .های دینی باشد فهمی از دین و آموزه تر کج جمعی، اعمال فشار، تمایالت ملی و مذهبی و از همه مهم

شوندگان راهکار اصلی را در این زمینه بر انتخاب روش منطقی و عقالنی قرار داده  در این راستا، مصاحبه
اند. بر  فت دینی در جوانان را پیشنهاد دادهو روشی منطبق با احساس نیاز قلبی و برگرفته از شناخت و معر

بینی  های پیش این اساس باید گفت که همراه ساختن عمل )کاربرد( و علم دینی )نظریه( در درون برنامه
های آموزشی قرار گیرد، به  ها و سیاست مشیء آموزان باید در اولویت خط پذیری دانش شده برای دین

های  ن نظری و عملی متناسب با نیازهای فراگیران و انتخاب روشطوری که با انتخاب محتوای گوناگو
 توان به این مهم دست یافت. محور و مبتنی بر فعالیت وی می یادگیرنده

ای مدون و جامع در ابعاد مختلف بوده و همکاری و  الزمه اجرای چنین رسالتی نیازمند ارائه برنامه
ای که فراگیران آن، به وسعت تمام مردم جامعه  رنامهب طلبد. همیاری همزمان مردم و مسئوالن را می

های دینی  باشد و در آن هم از بعد فرهنگی باید اطالعات و معلومات جوانان را درباره دین و آموزه می
هایی چون اجرای فرائض، مباحثه دینی، نوشتن و خواندن  های آنان در زمینه افزایش داد و هم بر توانمندی

کید نمود. به عالوه، باید نگرشتفسیری و انتقادی  مندی آنها را به دین  ها و تفکرات و عالقه درباره دین تأ
  ای که حس شایستگی دینی در آنان افزایش یابد. پرورش داد، به گونه

 گیری . نتیجه5

در این پژوهش، پس از مقایسه فاکتورهای استخراج شده با ساختار نظری مقیاس و مبانی نظری 
های تحلیل عاملی و محتوای هر یک از عوامل استخراج شده، شش  ر نظر گرفتن مفروضهموجود و نیز د

 عامل زیر به دست آمد. 
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ماده را به خود  1شود و  در عامل اول موضوعاتی چون عوامل شخصی و درونی در فرد دیده می
ت. این های شخصی و عاطفی، نامگذاری گردیده اس اختصاص داده است. این عامل با عنوان ویژگی

( و محمودی 1930پور و میرشاه جعفری ) (، رحمان1911های نگارش و پاک دامن ) عامل در پژوهش
 ( نیز نشان داده شده است. 1931)

اجتماعی(، شامل موضوعاتی چون مسائل فرهنگی در جامعه  -های فرهنگی عامل دوم )ویژگی
اسالمی و القای ناتوانی دین در حل  باشد و به مشکالتی چون رواج افراطی فرهنگ غربی در جوامع می

های  هایی از ماده ماده را به خود اختصاص داده است. بخش 1مشکالت جوانان اشاره دارد. این عامل 
(، بهرامی 1911آبادی ) (، حاجی ده1935نی )اتهرد لشاهای د دهنده این عامل در پژوهش تشکیل

 ن داده شده است.( نیز نشا1930پور و میرشاه جعفری ) ( و رحمان1919)
ریزی  ریزی مناسب در حوزه مسائل دینی(، موضوعاتی چون عدم برنامه در عامل سوم )فقدان برنامه

شود و عواملی چون ناتوانی در برابر شبهات و سواالت  درست و کامل در حوزه مسائل دینی دیده می
ماده را به  9. این عامل دینی جوانان و عدم صالحیت بعضی از معلمان و مربیان، مطرح گردیده است

( 1930های کریمی ) دهنده این عامل در پژوهش های تشکیل خود اختصاص داده است. تعدادی از ماده
 ( نیز نشان داده شده است.1931و شمشیری و نوذری )

ماده را به  9شود. این عامل  در چهارمین عامل موضوعاتی چون خانواده، محیط و دوستان دیده می
های  داده است و با عنوان خانواده و دوستان نامگذاری شده است. این عامل در پژوهشخود اختصاص 

( نیز دیده 1935( و نوربخش و اویسی فردویی )1930زاده و محمدی ) (، صالحی1915قایمی مقدم )
 شود. می

توجهی به پدیده  پنجمین عامل به دست آمده در این پژوهش شامل موضوعاتی چون غفلت و بی
ماده را به خود اختصاص داده است و با  5باشد. این عامل  مورد می های بی گیری یزی و سختگر دین

مورد نامگذاری شده است. این عامل در  های بی گیری گریزی و سخت توجهی به پدیده دین عنوان بی
 ( نیز آمده است.1931( و شمشیری و نوذری )1915پژوهش قایمی مقدم )

ماده را به  0زمینه اقتصاد و بیکاری جوانان مطرح شده است. این عامل  در آخرین عامل، مسائلی در
های این  های اقتصادی نامگذاری شده است. تعدادی از ماده خود اختصاص داده و با عنوان ویژگی

( نیز نشان 1931( و محمودی )1930پور و میرشاه جعفری ) (، رحمان1939عامل در پژوهش بهرامی )
 داده شده است.
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 های پژوهش حدودیت. م6

رو بوده است که عبارتند  ها و موانعی روبه  پژوهش حاضر نیز مانند هر پژوهش دیگری با محدودیت
وابسته بودن آن به ادراکات و اینکه ممکن است اظهارات مطرح  سنج بودن پژوهش حاضر واز: نگرش

 درصد واقعی نباشد. شرکت کنندگان، صد سوی شده از

 ش. پیشنهادهای پژوه7

 شود: با توجه به نتایج بدست آمده، پیشنهاد می
 ها و معارف ناب اسالمی به صورت مطالب کاربردی و قابل اجرا در شوون مختلف زندگی آموزه 
 ها تبدیل گردد. انسان
 آموزان به ویژه در پیشگیری اولیه )سطح  های همیاران سالمت روان با هدف مشارکت دانش برنامه

 اجتماعی گسترش یابد.های  اول( از آسیب
 ریزی مناسب برای تنظیم اوقات فراغت نوجوانان و جوانان فراهم گردد. برنامه 
 آموزان با مربیان و عدم واگذاری مسئولیت تربیت فرزندان به  تقویت ارتباط میان والدین دانش

 مدرسه یا خانواده به تنهایی.
 شود.ای مفید و کارآمد در مدارس تقویت  مراکز مشاوره 

 های  آموزان از مدرسه و ضرورت ارتباط باخانواده بهاء دادن به مسئله ترك تحصیل و یا اخراج دانش
 آنان و تالش در جهت رفع موانع موجود.

 شود. باعث توان و شادابی نسل امروز می تقویت و گسترش فعالیت ورزشی در مدارس 
 برای گذران اوقات فراغت نوجوانان و ای  ایجاد مراکز آموزشی، ورزشی، تفریحی و مشاوره

 جوانان.

 گاهی اساتید دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، معلمان، مربیان، مددکاران  ارتقاء سطح آ
 های اجتماعی. اجتماعی، روانشناسان، مشاوران در زمینه آسیب

 اسالمی، کمر  اصالح رفتاری مسئولین نظام و دولت، تا عالوه بر متخلق بودن به اخالق و رفتار
گریزی که به علت  های دین ها و موج همت به رفع نیازهای جامعه اسالمی ببندند تا جلوی برخی از آفت

 آید، گرفته شود. فقر و معضالت اقتصادی و فرهنگی به وجود می
 و قابل اقتداء از ائمه)ع( و صلحای مومنین برای نسل جوان تشنه معارف،  الگوسازی صحیح

 یشتر این نسل خواهد شد.باعث معرفت ب
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  دقت و سرعت عمل نهادهای مربوطه برای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان تا قبل از اینکه به یک
 .دینی تبدیل شود -معضل فرهنگی

 یان فرهنگی نسبت به تهیه و اجرای برنامه ای جامع در جهت توجه بیشتر به پدیده  مدیران و متصدَّ
 پذیری مشتاقانه، اهتمام بیشتری داشته باشند. وزان به سوی دینآم گریزی و هدایت دانش دین

 . تشکر و قدردانی8

گران گرامی که در اجرای این پژوهش و  آموزان و همچنین پرسش از کلیه مدیران، معلمان و دانش
عد مسافت استان کهگیلویه و بویراحمد، با پژوهشگران همراهی  علی رغم شرایط شیوع بیماری کرونا و ب 

 شود.  مودند، تشکر و قدردانی مین
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 ــــــــــــ منابعـــ 
 قرآن کریم.

های  نامه قرآن و آسیب های قرآنی )ویژه پژوهشها در پرتو قرآن.  حل گریزی: عوامل و راه (. دین1919بهرامی، محمد )
 .91-91، شماره اجتماعی(

 . 99-51، ص09، کتاب نقدی در مدارس. شناسی تربیت اخالقی و تربیت دین (. آسیب1919چراغ چشم، عباس )
شناسی  پردازی در تربیت دینی، تربیت اسالمی ویژه آسیب شناسی روش اسوه آسیب(. 1911آبادی، محمدعلی ) حاجی ده

 . تهران: نشر تربیت اسالمی، کتاب ششم.تربیت دینی
، 93، رشد آموزش معارفکتر بهشتی. الله د ه آیتنگااز تربیت و تعلیم های دینی و  (. آسیب1911دلبری، سید محسن )

 . 93-59ص
 تهران: انتشارات دریا، چاپ چهارم.البالغه.  شناسی دین و دینداری در نهج آسیب(. 1935دلشاد تهرانی، مرتضی )

های تربیت دینی و ارائه راهکارهای مناسب از دیدگاه  (. آسیب1930پور، محمد؛ میرشاه جعفری، سید ابراهیم ) رحمان
 . 59-91(، ص99)90، پژوهش در مسایل تعلیم وتربیتریزی درسی.  ان با رویکرد برنامهنظر صاحب

 .99، شماره معرفت(. تربیت دینی، تربیت لیبرال. 1913زارعان، محمدجواد )
دبستانی از نظر متخصصان علوم  های تربیت دینی  کودکان مقطع پیش (. آسیب1931شمشیری، بابک؛ نوذری، مرضیه )

 .19-51(، ص19)9، تربیت اسالمیدبستانی.  شناسی، علوم دینی، ادبیات کودک و مربیان پیش نتربیتی، روا
شناسی تربیت دینی جوانان در مسائل عبادی از دیدگاه  (. آسیب1930الله ) زاده، محمداسماعیل؛ محمدی، روح صالحی

 .1، شماره های تربیتی در قرآن و حدیث آموزشآیات و روایات. 
 دیدگاه از مسائل عبادی در جوانان دینی تربیت شناسی آسیب (.1930) الله محمدی، روح حمداسماعیل؛زاده، م صالحی

 .1شمارهحدیث،  و قرآن در تربیتی های آموزش روایات. و آیات
 .119، شماره معرفتگریزی و گرایش جوانان به فرهنگ غرب.  (. عوامل دین1919عباسی، محمد )

 .955-911، ص(9)9، تربیت اسالمیموعظه و نصیحت در قرآن.  (.1915قایمی مقدم، محمدرضا )
 . تهران: انتشارات قدیانی.های اکتشافی رویکرد نمادین به تربیت دینی با تاکید بر روش(. 1930کریمی، عبدالعظیم )

می و آموزان دوره متوسطه دوم از نظر دبیران معارف اسال شناسی تربیت دینی دانش (. آسیب1931محمودی، سیروس )
 .115-31(، ص9)1، رهیافت فرهنگ دینیمشاوران مدارس. 

 (. 130)99، معرفتگریزی جوانان از دیدگاه جوانان.  پذیری و دین (. عوامل موثر بر دین1939معافی، لیال؛ اشرافی، عباس )
رهای مدیریتی های تربیت دینی در مدارس راهنمایی قم و راهکا (. آسیب1911نگارش، حمید؛ دامن پاک مقدم، ناهید )

 (.5)9، مدیریت فرهنگیدرمان آن. 
 .1، شماره بررسی مسایل اجتماعی. دینداری و الگوی تربیتی خانواده. (1935نوربخش، یونس؛ اویسی فردویی، قاسم )

گریزی و گرایش جوانان به فرهنگ  شناسی اجتماعی دین آسیب(. 1935یزدانی، محمد؛ پاسبان کومله، سید محمدجواد )
 : مجموعه مقاالت کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم.درغرب. 

Kaiser, H.F. & Cernny, B.A. (1977). A study of a measure of sampling adequ acy for factor analyti 
orrelation matrices. Maltivariate Behavioral Research, 12, P.43-47. 

 




