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 شان یگذار بر هویت دین ثیرأآموزان دبیرستانى پیرامون منابع ت دیدگاه دانش

  )کرج مطالعه موردى شهرستان(

  1فاطمه عابدي

  2مرتضی منادي

٢٠/٣/١٣٩٤: تاریخ دریافت مقالھ  
  ٢١/٤/١٣٩٤:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                 

  

آمـوزان شهرسـتان    گیري هویت دینی دانـش  شناسایی عوامل تأثیرگذار بر شکل ،هدف از انجام این پژوهش

گیـري   نمونـه  بـا روش کـه  هرسـتان کـرج   ش دختران هاي دبیرستاناز  عبارت بودند ،آماري جامعه. کرج بود

  . ندانتخاب شد  شهر، سه مدرسه شهر و پایین شهر، مرکز يباال  از سه منطقه اي خوشه

بـراي  ابتـدا  . مصـاحبه بـود  نامـه و   پرسـش  ،و ابزار پژوهشاز نوع کمی و کیفی  ترکیبی ،ژوهشپ این روش

هـاي پایـه    در کالس )1389(ري خدایاري فرد و همکاران نامه سنجش دیندا انتخاب نمونه پژوهش، پرسش

تحصـیلی آنهـا نظـري      سال و رشته 17و میانگین سنی آنها نفر  230 در مجموع،ها که  چهارم این دبیرستان

نفر که باالترین نمره را در میـزان   65 ،بعد از اجراي پرسشنامه. اجرا گردیدبود،  )ریاضی، تجربی و انسانی(

 15  پژوهش انتخاب شدند و هریک به طور جداگانـه در یـک جلسـه     دینداري کسب کردند به عنوان نمونه

اي نیمه سـاختاریافته کـه بـا توجـه بـه عوامـل        نامه پرسش -وهشگرپژ  هاي محقق ساخته اي به پرسش دقیقه

گیري هویت دینی، تنظیم گردید و بعد از اعمال نظر اساتید مجرب، بـه شـکل    شناختی مؤثر در شکل جامعه

بـراي  . شان پاسخ دادنـد  گیري هویت دینی منابع تأثیرگذار بر شکل پیرامون -نهایی مورد استفاده قرار گرفت

  . استفاده شد توصیفی تحلیل محتوايهاي مصاحبه از روش  سنجش داده

بـا   مدرسـه  -1 تـأثیر   پژوهش، نشـان دهنـده   نمونه از هاي به عمل آمده حاصل از تحلیل مصاحبههاي  یافته

هـاي سـطح    بـا مقولـه   خـانواده  -2 ؛و برنامه درسـی  هاي پرورشی هاي او، فعالیت هاي معلم و ویژگی مقوله

هـاي   هـا، برنامـه   هاي رسـانه  با مقوله عوامل اجتماعی -3؛ ...میزان دینداري، نوع شغل و فرهنگی اقتصادي، 

  .آموزان است گیري هویت دینی دانش در شکلهاي مذهبی،  هیئتو  ن کشوريفرهنگی مساجد، مسئوال

                                                           
 E-mail:abedifateme55@yahoo.com                  )            نویسنده مسئول( )س(دانشگاه الزهرا  ،دانشجوي دکتري روانشناسی تربیتی. 1
  )س(دانشگاه الزهرا  ،گروه روانشناسی تربیتیدانشیار، . 2
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: آمـوزان بـه ترتیـب    گیري هویت دینی دانـش  ترین عامل در شکل مهماصل از پژوهش نشان داد که نتایج ح

 ،همچنـین . آمـوزي بـوده اسـت    هـاي دانـش   لهاي مذهبی و تشکّ هیئتعضویت در میزان دینداري والدین، 

گیـري هویـت    رده باالي کشوري و معلمان ناکارآمد، در شکل مسئوالننقش تعدادي از که ها نشان داد  یافته

آمـوزش خـانواده و    کـه شـود   پیشنهاد مـی  ،هاي پژوهش بر اساس یافته. منفی بوده استآموزان  دینی دانش

آمـوزان   دانش مذهبیهاي  جدي گرفته شود و تشکّل در نظام آموزش و پرورشاصول تربیت دینی فرزندان، 

   .دنمناسب ساماندهی گرد برنامهبا طرح و 

   آموزان دبیرستانی دانش هویت دینی، روش کیفی ومنابع هویتی،  :کلیدي گانواژ
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  مقدمه 

سبحانی، ( .آن جامعه است  دین و اعتقادات مذهبی دربرگیرندهاي،  هاي هر جامعه ارزش  سرچشمهمنبع و 

از آنجا که انسان . گیرد که از آن باورها نشات می اي از باورها و باید و نبایدهایی است مجموعه ،دین )1388

ر چنین شرایطی که باورها به د. تواند کارکرد عقالنی داشته باشد ي بعد عقالنی است، این باورها میدارا

 .کند ییابد، مفهوم دینداري خودنمایی م خورد و در سطح عملی نمود می هاي عمیق انسان گره می اختشن

بدانید که کمال ! اي مردم": دنفرمای می) ع( علی حضرت ،دینداري در بیان مفهوم )164: 1387آذربایجانی، (

هم کمال )ع(بدین ترتیب، موالي متقیان  )30: 1کافی، جلد ( 1".دین، یاد گرفتن معارف و عمل به آن است

بنابراین، فرد دیندار نه تنها داراي دانش مربوط به دینداري . کنند و هم کمال عملی را علمی را مطرح می

نخست فرد به دانش خود «: ستا منظور از شناخت یا معرفت این. داردنسبت به آن شناخت است، بلکه 

جیه دوم، این اعتقاد امري صادق باشد؛ یعنی، حقیقت داشته باشد، سوم، بتواند آن را تو. داعتقاد داشته باش

و پیروي از آن، نیاز انسان در جهان است و از نظر ساچمن  چنین داشتن باوري این )1388، سبحانی(. »کند

به ) 1388سبحانی، از به نقل( ؛جوامع مطرح بوده است همهها و در  دوران همهاین نیاز در ) 2005(و ماتیوز 

عد دینی شخصیت افراد طوري که یکی از کارکردهاي اجتماعی کردن افراد در جوامع مختلف، پرورش ب

   )75: 1384زاده،  سراج( .است

 از بعدي به معطوفشود که  هویت اجتماعی محسوب می، بخشی از بعد دینی شخصیت یا هویت دینی

 این. دارد اجتماعی بعد بر تکیه با خود از فرد برداشت و شناخت بر مضاعفی تأکید که است هویت مفهوم

 این اصوالً و کند می زندگی آن در فرد که است اي جامعه به معطوف فردي، هویت همانند هویت از بعد

 از سطح این در دلیل همین به. بخشد می شکل را فرد ذهنی هاي الیه هویت، ابعاد همۀ در که است جامعه

محمدي،  گل. (است برخوردار اي ویژه اهمیت از گروهی، تمایزات و بعد اجتماعی خاص، طور به هویت،

  .است دینی هویت ،آن اشکال ترین مهم از یکی دارد که اشکالی نیز اجتماعی هویت )229: 1381

 اجتماعی، هاي عرصه در ثبات حس نظیر فرد، مختلف نیازهاي به هویت دینی با تکیه بر ادیان الهی،

) 2005( 2آیبید )1391به نقل از اسکندري، ( .دهد می پاسخ متافیزیکی و زمانی شناختی، هستی جغرافیایی،

 به تعادل تا دارد نیاز فرد که را تداومی حس و هستی به نسبت پذیري بینی پیش احساس ادیان،« :معتقد است

                                                           
1
 » لْمِ والْع ینِ طَلَبالَ الدوا أَنَّ کَملَماع ا النَّاسهلُ بِهأَیمالْع« 

2 Aibide 
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 منابعی معانی، هاي نظام و مذهبی اجتماعات این، بر عالوه. دهند می قرار فرد اختیار در برسد، روانی ثبات و

 جستجو را آن فرد که هستند )نفس عزت براي اي پایه عنوان به( تأیید و )دیگري به تعلق( عالقه حس براي

 در عضویت که حالی در. کنند می تشویق را خود بخشی تعالی حتی و بخشی فعلیت چنین هم آنها .کند می

 نیاز دو هر ارضاي به ،طورکلی به دینی هاي گروه کند، می کمک فرد اجتماعی خود رشد به ها گروه اغلب

بنابراین،  )134: 1388به نقل از دوران، . (»رسانند می یاري اجتماعی و فردي خود تحقق یعنی فرد هویتی

پذیري،  با افراد دیگر و در فرایندي به نام جامعه رابطهبخشی از هویت اجتماعی است که در  ،هویت دینی

 بر عمر را در پایانداراي مراحل گوناگونی است که از بدو تولد تا  ،پذیري جامعه فرآیند .گیرد شکل می

   .کنند ایفاي نقش می گیري آن در شکل عوامل متعدديو  گیرد می

علت این امر را  .خاصی برخوردار است نقش خانواده از برجستگی پذیري، در میان عوامل مختلف جامعه

خانواده صورت درون شخصیت افراد تا حدود زیادي در اولیه گیري  ست که شکلتوان در این واقعیت ج می

بیشتر  ،این نقش خانوادهدوم،  کنند؛ هاي رفتاري والدین خود را کسب می ویژگی بیشترگیرد و فرزندان  می

هاي اولیه زندگی خود قرار دارد و شخصیت وي همچون لوح  لشود که فرد در سا هنگامی مشاهده می

که توسط خالقی  هم در پژوهشی )1380موگهی، ( .گیري است بار در حال شکل سفیدي براي اولین

قوي و  رابطه انجام شد، نتایج نشان داد که )1393(و ارژنگ و میرفردي  )1391(فیروزآبادي و اخالقی 

اگرچه در این  .هایشان برقرار است آموزان با فرهنگ مذهبی خانواده معناداري میان هویت دینی دانش

هاي  تربیتی خانواده  توان نشان داد که آیا ثمره نمی همبستگی صورت گرفته، به یقین  شیوهکه به  ها پژوهش

اده هستند، ولی ودن خود را مدیون خانوآموزان، مذهبی ب و آیا دانش فرزندانی مذهبی است مذهبی، لزوماً

به . تواند گویاي تأثیر مثبت مذهبی بودن والدین بر روي فرزندانشان باشد میدر پژوهش،   وجود همین رابطه

کننده همراه است و نه  پذیري در محیط خانواده نه با فشاري فلج فرآیند جامعه، اوالً )1998( اعتقاد استوتزل

 سازگاري کامالً«بلکه این فرآیند عبارت از  است که کورکورانه انجام گیرد،هدف  معلول تقلیدي بی

بد و در واقع طل آن را می ، میل خود آن را تحمل کند برخالفاست که به عوض آنکه کودك » داري هدف

 يِهاي بعد کودك با کسب تجارب مشخص در دوره ،ثانیاً ؛نوعی سازگاري حساب شده و ارادي است

را  خودالگوي اولیه شخصیت  دهد، رفته بر اثر این تجارب براي خود ترتیب می هایی که رفته نزندگی و آرما

هایی است که در سراسر عمر به نحو پویایی در  انطباق  سازد و شخصیت نهایی او در واقع نتیجه دگرگون می

 هاي مربوط به آن، شنق يهاي مختلف و ایفا با اوضاع و احوال اجتماعی و فرهنگی و قبول مقام رویارویی
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 ،پذیري یکی از عوامل جامعه به عنوانامروزه نقش خانواده  )89: 1386به نقل از گیدنز، ( .»زند از او سرمی

ثیر أبه ویژه جوانان براي مدت زمان بیشتري در معرض ت فرزندان  ،دچار تغییر شده است و برخالف گذشته

همان  آموزش و پرورش، هدف اصلی نهاد .قرار دارند از جمله نهاد رسمی آموزش و پرورش سایر عوامل

کارکردها و  ها، پذیر کردن یا آماده ساختن کودك براي حضور و درك به موقع و هماهنگ ساخت جامعه

در جهت رفع نیازها و  رفتار یا کنش، ها، فرهنگ جامعه جهت نشان دادن عملکرد معقول اعم از واکنش

بین میزان  رابطهدر پژوهشی، ) 1391(اسکندري  )1:1385 زنیا،پیرو( .رسیدن به اهداف جمعی است

و نشان داد که در حالت کلی، بین  آموزان را بررسی کرد هویتی دانش هاي پرورشی مدارس و ابعاد فعالیت

هاي پرورشی و  بین فعالیت و نیز و دینی ه و سه بعد هویتیِ فردي، اجتماعیمیزان فعالیت پرورشی مدرس

معناداري مشاهده  رابطهدو مورد دیگر،  بارهدر می شود، امامثبت و معنادار مشاهده  رابطه ،هویت اجتماعی

آموزي  هاي دانش را که در گروهه آنچ. گروه بر افراد است  ن پژوهش، تأثیر  ویژهنکته قابل تأمل در ای. نشد

تفریحی و فوق  هاي رنامهبا یکدیگر و حس همکاري در بمندي آنها به مشارکت  ن دید عالقهتوا به عینه می

چرا که  ،برنامه مدارس است که خود منبعی عظیم از تبادالت افکار و اطالعات در بین افراد گروه است

دوستان به تبادل عقاید و . کنند حس ارزشمند بودن را در فرد ایجاد می هاي همساالن و دوستان، گروه

 .کنند هاي آن کمک می درباره جهان خارج و پدیده هاي یکدیگر دهی دیدگاه و به شکل پردازند اطالعات می

هاي مختلف تجربیات متفاوتی داشته  باشد یا نسل  ها اي شاهد شکاف و تضاد بین نسل در مواردي که جامعه

اهمیت گروه همساالن و دوستان در جامعه فعلی  .یابد اي می گروه همساالن و دوستان اهمیت فزاینده، باشند

کاهش نفوذ و اقتدار والدین و نهادهاي سنتی  :رویه شهرنشینی و تبعات آن از جمله ما به علت گسترش بی

 ،سو و بیکاري و باال رفتن سن ازدواج از یک ،و همچنین طوالنی شدن دوره جوانی در اثر گسترش آموزش

 اه،دانشگ مدرسه، گروه همساالن و دوستان ممکن است بر مبناي محله، .از سوي دیگر افزایش یافته است

و  جمالی بنیخسروي، کیامنش، ( .اي از این عوامل تشکیل گردد سن یا یک فعالیت مشترك و یا آمیزه

انجام شد، میزان  )1393(و ارژنگ و میرفردي  )1380(سروش  در پژوهشی که توسط )1386منش،  نیک

نی داشتند و میزان مذهبی بودن والدین و دوستان، میزان دنیاگرایی و جنسیت، اثرات مستقیمی بر هویت دی

 هاي در پژوهش. بیشتر بوده است از عوامل دیگر اي به طور ویژه بر هویت دینی افراد، تأثیرگذاري دوستان

پژوهشگر در مورد اینکه این دوستان مربوط به مدرسه و  -که نوعی پژوهش همبستگی بوده است -یاد شده

ذهن متبادر  بهاند، توضیحی نداده است و این پرسش  هاي مختلف بوده هاي اجتماعی و یا تشکّل یا گروه

  .  از عوامل دیگر بیشتر است ،شود که در چه صورت و در چه زمان و مکانی تأثیر دوستان بر مذهبی بودن می
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انسان امروز  .مورد توجه قرار گیرد بایدپذیري  جامعهکه در فرایند  است ، عامل دیگريعیوسایل ارتباط جم

تواند خود را از وسایل ارتباط جمعی و اخبار دنیایی  هرگز نمی به لحاظ شرایط حاکم بر زندگی اجتماعی،

بسیار  ،وسایل ارتباطیهاي شگرف  در اثر پیشرفت جهان پهناور .بداند نیاز بی برگرفته است، را در که او

بدان داده و براي توصیف نقش  »دهکده جهانی«لوهان لقب  اي که مک به گونه ؛کوچک جلوه کرده است

نظام کنترل  .است  نام نهاده» عصر ارتباطات«این برهه را  ارتباطات در زندگی اجتماعی انسان،  کننده تعیین

هاي  قدرت و اثرات رسانه) 1386توسلی، (.کند یفا میپذیري ا ثري در جامعهؤنقش م ،هاي جمعی رسانه  شده

در  .هاي بسیاري است که توجه جوامع را به خود جلب کرده است سال ها تلویزیون، آن سجمعی و در رأ

 اجتماعی آداب :شود هنجارهاي گروهی زیر به افراد آموخته می پذیري افراد توسط تلویزیون، جریان جامعه

 آیین یک تشریفات و دینی، آداب مناسک شامل اجتماعی شعائر  ؛کردن تعارفخوردن، نشستن،  غذا شامل

 جامعه که مهمی اجتماعی رسوم  شامل اجتماعی اخالقاست؛  فراوان اهمیت و قدمت داراي که خاص

 به آگاهی و خواست با جامعه که هایی رسم شامل اجتماعی مقررات  ؛شماردمی  ناپسند سخت را ها آن نقض

ها  یادگیري این آموزش  در نتیجه )156: 1384زاده،  سراج( .مقررات راهنمایی و رانندگی مثل ،آورد می وجود

 جامعهشخص با  هاي جمعی است، که جملگی بر اثر امکان یادگیري اجتماعی حاصل از استفاده از رسانه

ر عظیم رسانه بر این تأثی. کند میها و هنجارهاي مذکور را درونی  ارزش همنوا و همرنگ شده،دهنده، پیام 

و  در پژوهش قصابی، چمنی، عزتی ،نمونه عنوانبه . هاي مختلف نشان داده شده است افراد در پژوهش

، )1391(، قاسمی، علیپور و کیانپور )1392(ریاحی، علیزاده، اشتیاقی و کاظمیان ، )1391(صنعتی شرقی 

انجام شد، نتایج  سال 18تا  14آموزان  که بر روي دانش) 2012( 2و روباکا) 2009( 1کولدایپ، )1386(پیري 

اي و اینترنت اثر منفی یا معکوس بر هویت دینی افراد  حاکی از آن است که استفاده از تلویزیون ماهواره

  . گذارد می

، )1381(هاي ایمان و سروش  گیري هویت دینی جوانان، پژوهش ه بر تأثیر عوامل یاد شده در شکلعالو

میزان دنیاگرایی  و دهد که جنسیت به ترتیب نشان می) 2014( 4و کدي )2002( 3آلبوکوئرکو و گوویا

 جامعه دمکراتیک و نظام محلی سرزمینی هویت و گروهی درون سنتی هاي اجتماعی با هویت ارزش ،والدین

  .ها دارند گیري هویت دینی ملت در شکل ییبسزا ملی، تأثیر فرهنگ شدن نهادینه و

                                                           
1
 Kuldip 

2
 Robaka 

3
 Gouveia, Albuquerque 

4
 Keddie 
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 هدف کالننظر گرفتن  در و سو از یک ،دین در جامعه تأثیراتبا توجه به و اي یاد شده ه اساس یافته بر

دانستن یا شناخت از سویی دیگر، اهمیت که هویت بخشی دینی به جوانان است،  نظام جمهوري اسالمی

دین «که  می شودقلمداد دهد، از آن جهت مهم  هویت دینی و ایمان دینی جوانان را شکل میمنابعی که 

شوراي ( »کند موجب بالندگی افراد و آرامش ذهنی آنها شده و تعهد افراد به اصول اخالقی را تقویت می

چندان  ت دینی جوانان را صدپذیري هوی اهمیت جامعه مسئلهاین  -)25: 1390قالب فرهنگی، عالی ان

با ا تآید  گذار، نسل جوان در جستجوي کسب جایگاه هویت براي خود برمی در جوامع در حالِ. کند می

در حال گذار، با چنین  جامعهایران نیز به عنوان یک  جامعه. هاي پیشین به چالش برخیزدذهنیت و رویکرد

این   مل مؤثر بر دینداري آنان از جملهجوانان و چگونگی دینداري و عوا. مسائلی دست به گریبان است

ز جمعیت جوان این کشور، با آموزان اعم از دختر و پسر به عنوان بخشی ا شدان ،در این میان. ئل هستندمسا

شناسایی  پیرامونزیادي داخلی و خارجی هاي  اگرچه پژوهش. کسب هویت دینی مواجه هستند  مسئله

 این ،ها این پژوهش همه اساسی خألاما ، گیري هویت دینی جوانان صورت گرفته گذار بر شکل عوامل تأثیر

از . ندندا عواملی را در تشکیل هویت دینی خود مؤثرتر می چهآموز  خود دانشکه ست که مشخص نشده ا

راهگشا  اندرکاران آموزش در کشور، دستها و  تواند براي خانواده آنجا که شناسایی عامل یا عوامل مهم می

تا با کنکاشی عمیق ست ا پی آنایند، پژوهش حاضر در بروز عوامل ذکر شده را بهتر فراهم نم  باشد تا زمینه

شان را شناسایی و  دینی تگیري هوی عوامل مؤثر در شکل ،آموزان پژوهانه از میان بیانات دانش و دانش

آموزان  دانش دینی گیريِ هویت هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل و منابع شکل ،بنابراین. معرفی نماید

   :هاي پژوهشی زیر است گویی به پرسش پاسخو از منظر خودشان 

هاي  و فعالیت ، معلمدرسی برنامه: همچونمدرسه و عوامل مرتبط با آن آموزان،  دیدگاه دانشاز  –1

  آموزان دارند؟ چه نقشی در تشکیل هویت دینی دانش، پرورشی

اجتماعی،   والدین، شغل، طبقهتحصیالت نظیر  با آنو عوامل مرتبط  خانوادهآموزان،  از دیدگاه دانش -2

چه  راقب کودك، بستگان و افراد نزدیک و دوستان خانوادگی،محیط اجتماعی، دینداري والدین، پرستار یا م

  جوانان دارند؟ دینیهویت گیريِ  شکلنقشی در 
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 ،)تلفن همراه تلویزیون، ماهواره، اینترنت و(ها  رسانه: همچونعوامل اجتماعی آموزان،  از دیدگاه دانش -3

 - هاي ملی هاي مذهبی و مراسم هیئتهاي فرهنگی مساجد،  رده باالي کشور، روحانیت و برنامه مسئوالن

  هویت دینی جوانان دارند؟گیريِ  شکلچه نقشی در مذهبی، 

  پژوهششناسی   روش

 روش پژوهش

بررسی عمیق  آموزان و سپس پژوهشی از میان دانش نمونهابتدا انتخاب  کههدف پژوهش حاضر  با توجه به

طرح پژوهش . برگزیده شده است ،کیفی -از نوع کمی  ترکیبی روش پژوهشنگرش افراد مورد نظر است، 

واحد به   هآوري، تحلیل و ترکیب اطالعات کمی و کیفی در یک مطالع ترکیبی، مجموعه اقداماتی براي جمع

رویکرد پژوهشی است که از طریق سنجش هر این روش، یک . است تحقیق مسئلهتر  دقیقمنظور شناخت 

تواند تصویري پیچیده از یک پدیده  هاي یک تحقیق کمی و فرایندهاي یک تحقیق کیفی می دو دسته یافته

آوري و تلفیق یا ادغام انواع متفاوت اطالعات  با جمع دیگر، از این طریق ما قادر هستیمبه بیان . ارائه دهد

حاصل ترکیب نقاط قوت یک  ،این بهبودبخشی. ژوهش خود را غنا بخشیممعین، پ  هدر مورد یک پدید

، 2007کرسول و کالرك، ( .ستسازي نقاط ضعف آنها روش پژوهشی با جوانب محکم روش دیگر و خنثی

  )1390ترجمه کیامنش و سرایی، 

  جامعه آماري پژوهش

آموزان مشغول به تحصیل در مقطع دبیرستان شهرستان کرج بودند که تعداد  دانش تمام ،این پژوهش جامعه

  . اي انتخاب شدند گیري خوشه نمونه شیوهدبیرستان با توجه به موقعیت جغرافیایی و به  4

  روش اجراي پژوهش

نی ی افرادي که هویت دیبا توجه به ماهیت موضوع مورد بررسی، در پژوهش حاضر، نخست براي شناسای

به این صورت  ؛استفاده شد) 1389(ند، از پرسشنامه سنجش دینداري خدایاري فرد و همکاران مناسبی داشت

 نمره(از نظر دینداري  باالتري را  نمرهنفر که  65تعداد  دبیرستان منتخب، 4 آموز دانش 230که از بین 

باال، (اجتماعی و فرهنگی مورد نظر نامه کسب کردند و در طبقات اقتصادي،  در این پرسش) 110تر از  پایین

در  آموزان شرکت کننده دانش همه )بخش کمی پژوهش( .بودند، انتخاب گردیدند) متوسط، ضعیف
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تحصیل  )ریاضی، تجربی و انسانی( هاي نظري و در یکی از رشته 17پژوهش، داراي میانگین سنی 

ان انواع از می .اي مصاحبه به عمل آمد دقیقه 15 جلسهآموزان در یک  سپس از هر یک از این دانش. کردند می

ها از قبل طراحی شده و هدف  که پرسش ساختاریافته استفاده شد و با این نیمه   مصاحبه، از روش مصاحبه

با تعدادي پرسش دیگر، پیگیري شد و از ، ولی هر پرسش شونده بود  آن کسب اطالعات عمیق از مصاحبه

تري از  تا درك روشن هاي خود بدهند درباره پاسخضیحات بیشتري ها خواسته شد که تو دهنده پاسخ

هاي  هاي پرسیده شده، پرسش از میان پرسش )لف، ا1385منادي، ( .دست آید ي مورد بررسی به پدیده

به طوري  ؛ها اصالح و نهایی شد این پرسش ،آزمایشی  پیشنهادي برگزیده شد و پس از انجام چند مصاحبه

هاي اصلی که از همه  برخی از پرسش. آموزان پرسیده شد هاي یکسانی از دانش سشتوان گفت پر که می

اید، اولین کسانی که شما را  انجام مناسک دینی را از چه سنی شروع کرده :افراد پرسیده شد عبارت بودند از

و  ند چه کسانی بودند، نظر شما درباره کتاب دین و زندگی چیستتشویق به انجام اعمال دینی کرد

ها بر روي کاغذ پیاده شد و براي پردازش  ها، متن مصاحبه پس از انجام مصاحبه. هایی از این قبیل پرسش

یعنی ابتدا متن مصاحبه  ؛هاي حاصل از مصاحبه، از روش تحلیل محتواي از نوع توصیفی استفاده گردید داده

). تحلیل اولیه(ها صورت گرفت  پرسش همهمتن و ارتباط آن با  دربارهسپس یک تفسیر کلّی  و مطالعه شد

هاي کلیدي و  بدین منظور واژه). واحد تحلیل(تر هر پاسخ جداگانه آغاز شد  دوم، تحلیل دقیق  در مرحله

 در مرحله. مشخص گرددمتن   مهم متن شناسایی گردید تا قالب متن شناخته شود و تفکر اصلی گوینده

ي پایانی  در مرحلهو  شدندکشیده و در کنار متن یادداشت  دار خط زیر کلمات معنی) شناسی واژه(سوم 

پس از تا  انجام شدکدگذاري  و شمارش بندي، ها، دسته آوري واژه پس از جمع، )بندي جداسازي یا مقوله(

منادي، عابدي و ( .شود ساییشناها  آموزان در آن ها، تفکر و نوع نگاه دانش کنار هم قرار دادن این واژهدر 

  )201-207: 1394ه، زاد طالب

  ابزار پژوهش

بخش کمی پژوهش، از پرسشنامه سنجش  در براي تعیین نمونه پژوهش :پرسشنامه سنجش دینداري - الف

سوالی است که  40نامه  یک پرسش ،نامه پرسشاین . استفاده شد) 1389(دینداري خدایاري فرد و همکاران 

انسان با خدا، خود،  رابطه 4چنین مبتنی بر  با در نظر گرفتن ابعاد اساسی شناختی، عاطفی و رفتاري و هم

اي است که امتیازات  درجه 6نامه از نوع لیکرت  این پرسش. دیگران و جهان هستی ساخته شده است

نمره کمتر . گیرد گزینه همیشه را براي هر پرسش دربر میبراي  5حداقل صفر براي گزینه هرگز و حداکثر 
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بررسی  .در این آزمون به معنی باال بودن میزان دینداري و نمره باال به معنی پایین بودن میزان دینداري است

سنجی مناسبی  روایی محتوایی، صوري و مالکی مقیاس نشان داده است که این مقیاس داراي ویژگی روان

، 59/0، خرده مقیاس عواطف دینی 52/0تبار بازآزمایی خرده مقیاس شناخت و باور دینی ضرایب اع. است

ها با استفاده از روش آلفاي  ضرایب اعتبار درونی خرده مقیاس. به دست آمده است 64/0و وظایف دینی 

   )1389خدایاري فرد و همکاران، . (به دست آمده است 91/0و  79/0کرونباخ بین 

هاي شخصی  اي مشتمل بر دو بخش داده نامه از پرسش ،براي اجراي مصاحبه: قق ساختهپرسشنامه مح - ب

طراحی و سپس در پژوهشگر، ها با نظارت استاد راهنماي  پرسشابتدا هاي اصلی استفاده شد که  و پرسش

ها ایجاد شد و  هاي حاصل، تغییراتی در پرسش نفري اجرا و پس از سنجش روایی پاسخ 10 نمونهیک 

هاي حاصل از مراحل پژوهش، از نرم افزار  براي تحلیل داده. پژوهش به اجرا درآمد نمونهسپس در 

SPSS20 استفاده گردید .  

  ي پژوهشها یافته

  :ها استخراج گردید زیر از متن مصاحبههاي  هاي حاصل از مصاحبه، یافته پس از گردآوري داده

  آن ط بهمرتب هاي مقولهمدرسه و  -1

با . آموزان دارد هویت دینی دانش گیريِ اي در شکل کننده مدرسه به عنوان یک نهاد آموزشی، نقش تعیین

به طور جداگانه  عناصرشود، هر یک از این  مختلف ساخته می) ها مقوله(توجه به اینکه مدرسه از عناصر 

  :گیرد مورد بررسی قرار می

هاي مربوط به  در پاسخ به این پرسش که فعالیت :هاي مربوط به آن و زیرمقوله هاي پرورشی فعالیت - الف

امور پرورشی مدرسه، چقدر توانسته است باورهاي دینی را در شما بوجود آورد، بسیاري از مصاحبه 

هاي  شرکت در نماز جماعت، رفتن به اردوهاي تفریحی و مذهبی، گروه هایی از قبیل مقولهزیرشوندگان به 

خود   آموزان در مصاحبه یکی از دانش ،به طور نمونه. کردند سرود و مسابقات فرهنگی و هنري اشاره می

توي اردو هم، یه وقتایی که . ها برم اردو راهنمایی خیلی دوست داشتم با بچه  من از دوره": چنین گفت

البته بعضی وقتا . خوندیم کردیم و هم نماز جماعت می جمعی می هاي دسته حال داشتیم، هم بازيمربی با

اول . ، نخنددادند که موهاتو بپوشون همش تذکر می. هاي بداخالقی داشتیم که خیلی خشک بودند مربی
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ه، هاي به عمل آمد از مجموع مصاحبه ".من و دوستام خیلی اینجوري راحت نبودیم. برین نماز

  :ارائه شده است 1ي پرورشی در جدول  ها مربوط به فعالیت  مورد اشاره هاي زیرمقوله

  فعالیت پرورشیي ها زیر مقولهگیري هویت دینی بر اساس  فراوانی و درصد شکل: 1جدول 

  

  هاي زیر مقوله

  هاي پرورشی مربوط به فعالیت

  گیري هویت دینی میزان تأثیر بر شکل

  کم  متوسط  زیاد

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی

  %51  33  %42  27  %8  5  هاي فرهنگی و هنري مسابقات و فعالیت

  %42  27  %26  17  %32  21  آموزي هاي دانش لتشکّ

  %32  21  %43  28  %25  16  ها تشویق

  %70  45  %20  13  %11  7  مراسم صبحگاهی

امر به معروف  برگزاري نماز و( فرائض دینی

  )...و 

10  16%  19  29%  36  55%  

  %46  30  %35  23  %19  12  ....ها و  اردوها، بازدیدها، سخنرانی

  

رین تأثیر را در هاي پرورشی است که بیشت هاي گروهی، از جمله فعالیت تشکّل مقولهزیر، 1جدول  ر اساسب

گیري  شکلو مراسم صبحگاهی کمترین تأثیر را در ) درصد 32(آموزان داشته است دانشتشکیل هویت دینی 

  )درصد 11( .آموزان داشته است هویت دینی دانش

سخ به این پرسش در پا دانش آموزانبیشتر  :)با تأکید بر درس دینی و قرآن(هاي او  معلم و ویژگی - ب

احترام متقابل، عادل بودن، : چون هایی زیرمقولهبه  ،معلمان در تشکیل هویت دینی شما چه نقشی داشتند که

 ،براي مثال. کردند زان، تخصص داشتن و غیره اشاره میآمو صمیمی شدن با دانششیک پوش بودن، 

خیلی از . هاي دینی تأثیري رو من نداشتند معلم": آموزي در پاسخ به پرسش باال، چنین بیان کرد دانش

دم زدند، طوري بود که آ حرفهایی هم که می. دادند اجازه پرسیدن تو کالس به ما نمی هاي ما اصالً معلم

ط هاشون اصالً درسی که میدن رو خودشون بهش تسلّ تازه خیلی. شد تا اینکه جذب بشه زده میبیشتر 

هاي حاصل از این  به طور خالصه یافته ".معلم یه درس دیگه بوده. ندارند و معلومه که درسشو نخونده

  :آورده شده است 2بخش در جدول 
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  هاي او معلم و ویژگیهاي  زیرمقولهدر ارتباط با  گیري هویت دینی فراوانی و درصد شکل: 2جدول 

  

ط باال، ، تسلّآموزان نقش دارد گیري هویت دینی دانش که بر شکل ، مؤثرترین ویژگی معلم2بر اساس جدول 

توان  که علت آن را می) درصد 41(آموزان است  هاي دینی دانش به روز بودن و قدرت پاسخگویی به پرسش

آموزان به این نکته  بسیاري از دانش. دانستآموزان در سنین نوجوانی  دانش حق بودن به کنجکاوي و دنبال

دیگري بوده که براي پر   هاي تحصیلی معلم دین و زندگی، کارشناس رشته توجه داشتند که در برخی از پایه

شهر  در مناطق پایین مسئلهاین  - است شدن ساعت موظف خود، مجبور به قبول تدریس دین و زندگی بوده

هاي  بلکه از پرسش ،گونه موارد، نه تنها معلم به درس تسلّط الزم را نداشته در این. خورد بیشتر به چشم می

. است شان نمی دادهبه برقراري جو پرسش و پاسخ در کالس ن یشده و تمایل آموزان ناراحت می دانش

معلم بر روي هویت دینی هاي  ویژگیسایر اثرترین ویژگی معلم که تأثیر کمتري نسبت به  کمهمچنین، 

علت آن را  به این شاید بتوان که  )درصد 25(آموزان دارد، پوشش ظاهري و آراستگی معلم است  دانش

خدا و اعتقادات  ایمان به  نشانه افراد،  پوشش ظاهريعامل نسبت داد که امروزه جوانان بر این باورند که 

پنداشتند و معتقد بودند که  را یک امر شخصی می آموزان، دین در برخی موارد دانش .عمیق دینی نیست

  .میزان دینداري هر کس مربوط به خود اوست و ارتباطی با دیگران ندارد

گیري هویت  یکی از عوامل مؤثر در شکلریزان تعلیم و تربیت،  به زعم بسیاري از برنامه :برنامه درسی - ج

شوندگان در پاسخ به این  مصاحبه. این زمینه استآموزان، تألیف کتب و منابع مورد نیاز در  دینی دانش

 :چون هایی زیرمقولهبه  ،شان نقش داشته است گیري هویت دینی پرسش که کتاب دینی چقدر در شکل

آموزان و غیره  کننده، عدم توجه به نیازهاي دانش ودن، مطالب خستهنگارش پیچیده، به روز نبودن، جذاب نب

  

  

  

  ...)با تأکید بر درس دینی و(هاي او  معلم و ویژگی

  گیري هویت دینی میزان تأثیر بر شکل

  

  کم  متوسط  زیاد

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی

  %37  24  %31  20  %32  21  ...) گذاري و دوستی، احترام جویی، انسان عدالت، حق(مدارانه  رفتار دین

  %57  37  %36  23  %38  25  تدریس کارآمد شیوهبیان و   نحوه

  %28  18  %43  28  25%  19  آموزان برقراري ارتباط مناسب با دانش

  %48  31  %28  18  %25  16  پوشش ظاهري و آراستگی

  %18  12  %40  26  %41  27  ها پاسخگویی به پرسشمیزان تسلّط علمی، به روز بودن و قدرت 
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هر وقت کتاب دینی رو ": کرد آموزي در پاسخ به پرسش باال، بیان دانش ،به طور مثال. کردند اشاره می

. خواد بگه فهمم چه می براي اینکه اصالً نمی. توهین شدهکنم که به شعورم  می خونم براي امتحان، فکر می

دونم چرا یه کم رنگ و وارنگش نکردن که  خسته کننده رو توش گنجوندن و نمیهمه مطالب یکنواخت و 

خدا وکیلی اگه . کنه ها رو به خدا جذب کنه اونها رو دور می به جاي اینکه بچه. سته نشه از خوندنشآدم خ

مؤلفه برنامه  دربارهمصاحبه هاي حاصل از  یافته ".ها بخوننش نداشت، عمراً اگه بچه 3کور ضریب براي کن

  :آورده شده است 3در جدول  درسی

  برنامه درسیهاي  زیرمقولهینی در ارتباط با گیري هویت د فراوانی و درصد شکل: 3جدول 

  

  

  

  برنامه درسی با تأکید بر کتاب دینی و قرآن

  گیري هویت دینی میزان تأثیر بر شکل

  کم  متوسط  زیاد

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی

  %72  47  %17  11  %11  7  نگارش مناسب

  %78  51  %14  9  %12  5  جذابیت تصویري و نوشتاري

  %80  52  %15  10  %5  3  کتاب محتوايآموز با  همخوانی نیازهاي دانش

  %68  44  %26  17  %6  4  آموزان هاي دانش امکان پاسخگویی به پرسش

  %77  50  %14  9  %9  6  مطلوبیت زنگ دینی و قرآن

  

آموزان معتقد بودند که نیازهاي مربوط به هویت دینی آنان با  دانش درصد 80، 3جدول هاي  یافتهبر اساس  

مربوط دانست که عموماً » امتحان دادن«توان به عامل  که علت آن را می کتاب همخوانی کمی دارد محتواي

آموزان  هاي دانش امکان پاسخگویی به پرسش  ، مؤلفههمچنین. آموزان نگاه مثبتی نسبت به آن ندارند دانش

دینی گیري هویت  در شکل) درصد 26+  درصد 6(توانسته است  ي برنامه درسی،ها تر از دیگر مؤلفهبیش

تواند به  درسی درنظر گرفته شده تا حدودي می برنامهست که ا که بیانگر آن آموزان نقش داشته باشد دانش

  . آموزان در حیطه دین پاسخ دهد هاي دانش پرسش

 شیوهبیان و   عامل نحوه شود که ناصر مرتبط با آن، مالحظه میمدرسه و عهاي مربوط به  با توجه به جدول

شناسی  که از نظر روان شده استآموزان  هویت دینی دانش درصدي 38گیري  شکل باعث تدریس کارآمد

 باشد، می  از جمله عوامل مؤثر در یادگیري و بیان مناسب مطالب توسط معلمیادگیري هم کارآمدي تدریس 

هاي اساسی  فرض مطالب علمی، از پیش  ارائه حواس آنان جهت  آموزان و اداره رانگیزاندن دانشچرا که ب
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گیري هویت دینی  ترین عامل در شکل ضعیفهمچنین،  .درسی است  کارآمدي تدریس یک ماده

هایی که  کتاب رسد بوده است که به نظر می آموز با اهداف کتاب آموزان، عامل همخوانی نیازهاي دانش دانش

هاي ذهنی  ها، نیازها و عالئق و دغدغه شود، با توجه به خواسته در این حوزه در مدارس تدریس می

در  3به ویژه که در مقطع دبیرستان، درس دین و زندگی به عنوان یک درس با ضریب  -آموزان نیست دانش

رسد  لمی کارآمدتر به نظر میو مع آموزان دارد نقش مؤثري در قبولی یا عدم قبولی دانش ،کنکور سراسري

  .کنکوري تدریس نماید شیوهکه به 

 مرتبط با آن هاي مقولهخانواده و  -2

در روند  اي کننده نقش تعییناز ، آید خانواده اولین کانون تربیتی کودك به شمار می کهبا توجه به این

گیري  خانواده چه تأثیري در شکل سش کهاین پر براساس. برخوردار استگیري هویت دینی فرزندان  شکل

در بیانات یک  ،به طور مثال. اشاره کردند متعددي هاي مؤلفهمصاحبه شوندگان به  ،هویت دینی دارد

مسائل دینی به من  درباره، خیلی هم معتقده، اما هیچوقت پدرم خیلی با من صمیمیه": آمده استآموز  دانش

مادرم هم یه زن . ده روزه بگیرم اما بهم گیر نمی. کنه که مثالً نماز بخونم البته تشویق می. گیره سخت نمی

 ".فکر کنم به خاطر اینه که خیلی همو دوست دارن. ذارن دوتاشون خیلی به هم احترام می. مهربون و مذهبیه

قالب  در ،فرزندان گیري هویت دینی خانواده در شکل نقش دربارههاي مربوط به پرسش  تحلیل مصاحبه

  :اند معرفی شده 4جدول  هاي ها و زیرمقوله مقوله

  مرتبط با آن هاي زیرمقولهگیري هویت دینی در ارتباط با خانواده و  فراوانی و درصد شکل: 4جدول 

  

  

  هاي وابسته به آن خانواده و زیرمقوله

  گیري هویت دینی میزان تأثیر بر شکل

  کم  متوسط  زیاد

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی

میزان      

  تحصیالت والدین

  

  %18  12  %23  15  %20  13  باالتر از کارشناسی

  %32  21  %29  19  %38  25  دیپلم تا کارشناسی

  %38  25  %34  22  %28  18  زیر دیپلم

  %29  19  %38  25  %32  21  نوع شغل والدین

37%    

  طبقه اجتماعی

  

  24  %28  18  %12  8  پردرآمد

  %41  27  %29  19  %26  17  متوسط

  %38  25  %26  17  %11  7  درآمد کم

  %43  28  %28  18  %26  17  باال شهر  
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، بیشترین که تحصیالت آنها دیپلم تا کارشناسی بودمیزان تحصیالت والدینی  ،4 هاي جدول ه به دادهبا توج

مدرسه  هاي خارج از زندان این والدین، بیشتر از کالسفر. اند ر تعیین هویت دینی فرزندان داشتهسهم را د

طبقات  ،چنینهم. باشد می علت تأثیر بیشتر بر هویت دینی فرزندانشان بردند که مانند آموزش قرآن بهره می

  .ندارند خود فرق چندانی با یکدیگردر میزان هویت بخشی به فرزندان متفاوت  اجتماعی

تأثیر بیشتري بر  ، ازهایی که در مرکز شهر اقامت داشتند ، خانواده)محل سکونت(یط اجتماعی در مورد مح

هایی هستند که عموماً سطح  ها همان این خانواده )درصد 26( .برخوردار بودندانشان ندزهویت دینی فر

  .تحصیالت دیپلم تا کارشناسی و سطح اقتصادي متوسط داشتند

 .گیري هویت دینی فرزندان، بوده است اي در میزان شکل کننده ي والدین، عامل تعیینیندارهمچنین، عامل د

، برخوردار دین و فرائض مذهبی دربارهزان اعتقاد و باور مطلوبی در مواردي که والدین از می )درصد 63(

  .بودند، میزان دینداري فرزندانشان نیز بیشتر بوده است

خود که در اوان کودکی  کسانیافرادي که با خانواده رفت و آمد دارند،  از میانهاي جدول،  با توجه به داده

به بیشتري ، از میزان دینداري و پایبندي ندبوده ا -ها در بیشتر موارد مادربزرگ - پرستار یا مراقب مالزم

 48( .نموده اند نقش مهمی ایفا ان،گیري هویت دینی نوجوان در شکل آنان برخوردار بودند و اصول دینی 

   )درصد

  محیط اجتماعی 

  )محل سکونت(

  %28  18  %43  28  %49  32  مرکز شهر

  %25  16  %38  25  %40  26  پایین شهر

  

  

میزان 

  دینداري

  

 

  پدر

  

  %3  2  %34  22  %63  41  باال

  %8  5  %55  36  %37  24  متوسط

  %91  59  %9  6  %5  3  پایین

  

  مادر

  

  %2  1  %31  20  %60  39  باال

  %5  3  %57  37  %38  25  متوسط

  %78  51  %6  4  %3  2  پایین

  

با مرتبط افراد 

  خانواده

  

  %20  13  %54  35  %32  21  پرستار یا مراقب

  %17  11  %38  25  %45  29  دوستان خانوادگی

  %21  14  %31  20  %26  17  نزدیکبستگان 
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 هاي مرتبط با آن و زیرمقوله عوامل اجتماعی - 3

با توجه به . پذیريِ هویت دینیِ نوجوانان و جوانان نقش دارند امروزه عوامل اجتماعی زیادي بر جامعه

عاملیت نظام جمهوري اسالمی مبنی بر حفظ، صیانت و تداوم هویت دینی آحاد جامعه، نهادهاي بسیاري 

مل به برخی عواها  احبهدر تحلیل مصپذیر کردن نوجوانان و جوانان جامعه هستند که  اندرکار جامعه دست

هاي مساجد  تلویزیون، ماهواره، برنامه انندم آموزان گیري هویت دینی دانش اجتماعی مهم تأثیرگذار در شکل

من ": آموزي بیان کرد دانش ،به طور مثال. شده استاشاره و تکایا، روحانیت و افراد مهم تأثیرگذار و غیره 

یه . هر هفته یه روز جلسه توي مسجد برگزار میشه. ل هستمعضو کانون خواهران مح ،از اول راهنمایی

احکام، . ده خانم که جوونه و توي حوزه درس خونده بدون اینکه از ما پولی بگیره میاد بهمون درس می

فقط مثل . خیلی اهل عمله. خیلی سواد داره. وظایف و حقوق هر فرد در جامعه و از این جور چیزها

هاي مربوط به عوامل  مقولهزیر ".کنه کمکمون کنه کلی هم داشته باشیم سعی میمش. زنه ها حرف نمی بعضی

  :آوره شده است 5اجتماعی در جدول 

  عوامل اجتماعیهاي  زیرمقولهگیري هویت دینی در ارتباط با  فراوانی و درصد شکل: 5جدول 

  

آموزان،  دانش گیري هویت دینیِ ترین عامل اجتماعی تأثیرگذار بر شکل ، مهم5 هاي جدول بر اساس داده

ها که به  در این گروه )درصد 40( .بوده استهاي همساالن  هاي مذهبی در قالب گروه هیئتعضویت در 

، مسائل دینی با حوصله و صمیمیت دنکن آن را هدایت می ، فرد یا گروهی به صورت خودجوشطور معمول

                       

  هاي مرتبط با آن عوامل اجتماعی و زیرمقوله

  گیري هویت دینی تأثیر بر شکلمیزان 

  کم  متوسط  زیاد

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی

  

  

  ها رسانه

   

  %17  11  %11  7  %5  3  اینترنت

  %25  16  %40  26  %18  12  تلویزیون

  %26  17  %12  8  %8  5  ماهواره

  %8  5  %9  6  %6  4  تلفن همراه

  %26  17  %29  19  %23  15  هاي فرهنگیِ مساجد روحانیت و برنامه

  %3  2  %2  1  %0  0  رده بااليِ کشوري مسئوالن

  %17  11  %37  24  %40  26  مذهبی -هاي مذهبی و مراسم ملی هیئت
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به افراد . گیرند هاي کودکان را برعهده می تر هدایت گروه شود و افراد بزرگ آموزش داده می اعضا به

و به بهترین  شونددلخواه وارد عمل  شیوهبه  ،به آنها واگذار شده شود که در بخشی که مسئولیت داده می

تشویق به شکل کالمی و غیرکالمی . گیرند برعهده  تر پایینهاي سنی  شکل ممکن، انتقال مفاهیم را به گروه

را  ها اگرچه افرادي که این گروه. گیرد ها زیاد است و معموالً کمترین کار مورد تشویق قرار می در این گروه

و  زیادي با مسائل دینی آشنا هستند دهند، اما تا حدود کنند، داوطلبانه این کار را انجام می هدایت و اداره می

در بیشتر موارد گفته شده است که این افراد به . هاي دینی نوجوانان را دارند قدرت پاسخگویی به پرسش

ها را دوست دارند و براي  بچه کنند، قش بازي نمیاهر و دورو نیستند، نافرادي متظ اند، هاي خود، عامل گفته

هاي مرکزي و پایین شهر این  ست که در بخشا نکته قابل توجه در این مورد آن. گذارند نها وقت میآ

، آشنایی افراد آن یکی از دالیل عمده -اند ها درآمده و افراد بیشتري به عضویت این گروهترند  ، فعالها هیئت

  .باشد شهر می  يرتباط بیشتر آنها با هم، نسبت به باالمحله با یکدیگر و ا

گیري هویت  سهم زیادي در شکل» رده باالي کشوري مسئوالن«همچنین، از میان عوامل اجتماعی، عامل 

آموزان، عدم همخوانی گفتار و رفتار این افراد،  که علت آن از دیدگاه دانش )درصد 0(دینی جوانان ندارد 

دوستی، محترمانه رفتارکردن،  محوري، قناعت، علم التدع  ، در زمینهمسئوالناز  تعدادي. بوده است

وجود  با خالف آیین اسالمی وبر و غیره عملکرد خوبی ندارند و امانتداري لق بودن،خُ خوشراستگویی، 

 بسیاري از. گذارد میبه جاي که تأثیر نامطلوبی بر جوانان  کنند رفتار میچنان ظاهرالصالح بودن، 

به  آنها هاي که خانوادهشان کردند که خیلی از دوستان و همساالن  می تاکیدهایشان  آموزان در گفته دانش

در که  آورند شان استدالل می هاي کنند و براي بچه انتقاد می مسئوالن، مدام از پایبند نیستندشعائر دینی 

در حالی که افراد باالدست ما  ،قرار داردچیز سرجایش  همه ،دینداري باب نیست ي دنیا کهخیلی از کشورها

  .نیستشان  باورهايحکایت گر ولی رفتارهاي شان  ،زنند از دین دم می

گیري هویت دینی  ترین عامل در شکل مهم توان گفت ها می هاي جدول اس دادهبراس ،به طور خالصه

همچنین، عامل . استهاي مذهبی بوده  هیئتشان و شرکت در  آموزان، میزان دینداري والدین دانش

کمترین  ،رده باالي کشوري مسئوالنعملکرد آموزان با محتواي کتاب و  نیازهاي دانشبین ) نبود(همخوانی 

  .اند آموزان داشته نقش را در هویت بخشی به دانش
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  گیري بحث و نتیجه

ه بود از دیدگاه خود آنها گیري هویت دینی جوانان هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر شکل

آموزان نقش دارند، اما تأثیر  گیري هویت دینی دانش عوامل متعددي در شکل نتایج پژوهش نشان داد. است

بوده به طور خاص از بقیه عوامل بیشتر » هاي مذهبی هیئتعضویت در «و سپس  »دینداري والدین«عامل 

جایی تأثیر  و با جابه )1381(ایمان و سروش ) 1380(وش هاي سر این یافته تا حدودي با یافته. است

توان  در تبیین این یافته می. ستهمسو) 1393(دوستان و سپس خانواده در پژوهش ارژنگ و میرفردي 

علت این  نقش خانواده از برجستگی خاصی برخوردار است، پذیري، در میان عوامل مختلف جامعه گفت

گیري شخصیت افراد تا حدود زیادي در خانواده  شکل ،نخستکه  ستتوان در این واقعیت ج امر را می

 ،این نقش خانوادهدوم،  کنند؛ هاي رفتاري والدین خود را کسب می ویژگی بیشترگیرد و فرزندان  صورت می

هاي اولیه زندگی خود قرار دارد و شخصیت وي همچون  شود که فرد در سال بیشتر هنگامی مشاهده می

از  ها، پژوهش بیشتربا وجودي که در  )1380موگهی، ( .گیري است بار در حال شکل اولینلوح سفیدي براي 

تأثیر گروه دوستان بر هویت دینی افراد از خانواده بیشتر است، اما در این  )1393(جمله ارژنگ و میرفردي 

والدینی که  گفت وانت در تبیین این یافته می. ده استپژوهش، تأثیر خانواده بر هویت دینی افراد بیشتر بو

هاي افراطی،  گیري و سختورزي  دارند و در مسائل دینی بدون تعصبتري با فرزندان خود  ارتباط صمیمانه

 شیوهو پذیرش امور دینی دارد، به کنند که فرزند حس آزاد بودن در انتخاب  اي رفتار می با آنان به گونه

ها  از سوي دیگر، در برخی مصاحبه. ندتا باورها و اعتقاداتشان را به فرزندان انتقال ده اند تري توانسته موفق

بندي بیشتري داشته و در پدر یا مادري که در عمل به باورهاي دینی خود پای که کردند آموزان بیان می دانش

بر اساس  مسئلهه این ک گیرند ورد اقبال بیشتر فرزندان قرار میبرخورد هستند، م اخالق و خوش خانه خوش

 ؛ چنان که کند را به ذهن متبادر می در یادگیرينقش الگوي مناسب  )1956(یه شناختی اجتماعی بندورا نظر

شان  جوانان از والدینی که با فرزندان .تواند توجه و انگیزش یادگیرنده را افزایش دهد می ي مناسبالگو

جهت و افراطی نسبت به فرزندان در  بی گیريِ و سخت دظاهري دیندار ولی غیرمتعهد دارنبیگانه هستند، 

در این زمان است که با توجه به بافت و محیط اجتماعی، . کنند وظایف دینی دارند، بیشتر دوري میعمل به 

   .آید هاي همسال برمی نوجوان به دنبال تأیید محیط بیرونی و ورود به گروه

ري پذی اولین مکان تربیتی براي جامعه ،دهاگرچه کانون خانوا توان گفت هاي همسال می در تبیین تأثیر گروه

ها را  حجم عظیمی از اطالعات و نگرش ها، در درون گروه افرادرود، اما   هویت دینی فرزندان به شمار می
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حس ارزشمند  هاي همساالن و دوستان، گروه .گیرند می صورت غیررسمی فراه از همساالن و دوستان خود ب

هاي  دهی دیدگاه و به شکل پردازند دوستان به تبادل عقاید و اطالعات می. کنند فرد ایجاد میبودن را در 

دیگران آنها را دوست  مایل انداز آنجا که افراد  .کنند هاي آن کمک می یکدیگر درباره جهان خارج و پدیده

با  کهکنند  اي تعدیل می خود را به گونه هايها و رفتار ارزش اغلب داشته باشند و به آنها احترام بگذارند،

طور خاص در دوران نوجوانی و ه این امر ب .همخوانی داشته باشد ،انتظارات کسانی که با آنان تعامل دارند

کند و حتی  نوعی احساس امنیت را در جوانان ایجاد می جوانی حائز اهمیت است که تماس با افراد همسن،

با توجه به  )1386خسروي و همکاران، ( .هر عامل دیگري شکل دهد را بیش ازممکن است رفتار وي 

 ،هاي مذهبی هیئتهاي اجتماعی در قالب  آموزي و گروه هاي دانش ازهاي ذکر شده در این دوره، تشکّلنی

. تواند باشد خطر می از نوع بی هاي همسال مکان مناسبی براي ارضاي نیازهاي نوجوان و کسب تأیید از گروه

ها شروطی را براي ورود افراد جدید  هاي این گروه ست که هدایت کنندها باره این ائز اهمیت در اینح  نکته

همین امر  .گیرد همسان با گروه در نوجوان شکل می بعد از مدتی رفتارهاي ،اما با کمال تعجب ،قائل نیستند

هاي  لچنین، در مورد تأثیر بیشتر تشکّهم .باشد االي نوجوانان از همساالن خود میپذیري ب تأثیر  نشان دهنده

هاي  پذیرش از طرف گروهکسب تأیید و   دورهنوجوانی و جوانی،  دوره توان گفت که آموزي می دانش

هاي  فعالیت. هاي همساالن تأثیر زیادي بر اعتقادات و باورهاي افراد دارند ، گروههمین دلیلبه  .دوستی است

آموزان برخوردار  گیرد، معموالً از اقبال خوب دانش راد قرار نمیگروهی که در آن نمره مالك سنجش اف

و غیره از  آموزي آموزي، شوراي دانش ان دانشهاي علمی خودگرد هاي سرود، تئاتر، انجمن گروه. شود می

همچنین، تأثیر پایین . پردازند گروهی در آن به فعالیت می شیوهآموزان به  هایی است که دانش جمله گروه

از . ستها و تکراري بودن آنها ك برنامهآموزان، مربوط به کیفیت اند صبحگاهی، از دیدگاه دانشمراسم 

هاي سرد پاییز و  سوي دیگر، نبود فضاهاي مناسب براي برگزاري مراسم صبحگاهی، به ویژه در صبح

    .آموزان است ها بر هویت دینی دانش زمستان، دلیل دیگري بر تأثیر پایین این قبیل برنامه

قاسمی و همکاران  ،)2009(، کولدایپ )2012(روباکا  هاي این پژوهش بر خالف پژوهش در یافته ،چنینهم

تلویزیون، ماهواره، اینترنت و تلفن ) 1392(، و قصابی و همکاران )1393(ریاحی و همکاران  ،)1392(

گیري هویت دینی  بلکه به میزان متوسطی باعث شکل ،دهمراه، نه تنها تأثیر منفی بر هویت دینی افراد ندار

هاي ما با وجود  کردند که در خانه می بیانآموزان  دانش بیشتربه این شکل که  ؛شده استآموزان نیز  دانش

مذهبی خوبی   و زمینه کنند که از بافت هایی را دنبال می بیشتر برنامه هافراد خانواد ،اي این ابزارهاي رسانه
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ار کرده آنها اظه ،از سوي دیگر) 3  هاي مذهبی شبکه نند شبکه جهانی اهل بیت و برنامهما( .ستبرخوردار ا

اي  گیرد و با مباحثه طرف والدین  مورد توجه قرار نمی هاي نامتعارف از ها فیلم بودند که در این خانواده

ممانعت به از طرف فرزندان  ها برنامهقبیل این  از مشاهده ،استداللی منطقی عمیق و دوستانه با فرزندان و

ر تبیین این نتایج د. گیرد ناسب از سوي والدین آنها صورت میکنترلی م به عبارت دیگر،. عمل آمده است

در جوي به ظاهر دموکراتیک، به  )1391منادي، (» استبداد توجیهی« از طریق این والدین توان گفت می

دهند و سپس با استداللی منطقی بدون متوسل شدن به زور،  اظهار نظر و پیشنهاد می  فرزندان خود اجازه

 .پذیرند به طوري که فرزندان قانع شده و استدالل والدین را می - کنند افکار خود را به فرزندان قالب می

شکند و در یک گفتگوي دوطرفه  میدر هم مقاومت فرزندان را  ، چنین جو به ظاهر دموکراتیک و آزادمنشانه

نوجوانان به ویژه دختران با بین مشکالت بروز علت  ،موارد در بیشترشود که  شنیده می اتها و نظر حرف

که ) 2014( کديي  این یافته با یافته. اعضاي خانواده است میان گفتگو درفضاي  همین نبود ،شان والدین

هاي  موضوع با آموزان دانش ارتباط در دمکراتیک ساخت چنینهم و تنوع هویتی که داد نشان اي مطالعه در

   .باشد است، همسو می تأثیرگذار دینی هویت تقویت  نتیجه در و دینی

هاي  اعیاد و مناسبت ،ه کمک تلفن همراهب آنهاکه  کردند بیان ، مصاحبه شوندگانچنین در برخی موارد هم 

بیشتر از طریق افراد  را که) ع(سخنان اهل بیت  ،و در همین قالب کنند رسانی می مذهبی را به یکدیگر اطالع

   .کنند خودجوش منتشر می شیوهبه  ،شود ها گزینش می هیئتمسئول 

پذیري  جامعه در راستايمتمادي تالش زیادي را هاي  که نهاد آموزش و پرورش در طی سال با وجود این

جدول مربوط به مدرسه و عناصر مربوط به مصاحبه ها در نتایج است، اما  اعمال نمودهآموزان  دینی دانش

از هاي درسی و گزینش افراد براي تدریس مواد درسی خاص،  که طراحی کتب و برنامه نشان می دهدآن 

. دینی هم شده است آموزان از مفاهیم ت نبوده و گاهی باعث بیزاري دانشهمراه با موفقینگاه دانش آموزان، 

ط آموز ارتبا نی و قرآن، خالقانه نبوده و دانشهاي دی وش تدریس درسراز دیدگاه دانش آموزان،  ،همچنین

به  آموخته ها امتحان دادن لزوم مطالب وزیاد حجم  ،از طرف دیگر. کند را با مفاهیم برقرار نمی یمناسب

به عنوان یک واحد به آن قداست خارج کرده و حوزه را از  مطالب درسی، این قبیل سر فصل هايوان عن

    .شود می باید گذرانده شود، نگریسته درسی که
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گیري هویت دینی  رده باالي کشور بر شکل مسئوالن از تعداديعملکرد منفی تأثیر دیگر، قابل تأمل   نتیجه

گیري هویت دینی  در شکل یتأثیر مثبت مسئوالنآموزان، نه تنها  هاي دانش با توجه به گفته. آموزان است دانش

و  ها برداشتبروز شان، باعث  ها و رفتارهاي موارد به علت عدم همخوانی گفتهندارند، بلکه در برخی 

دزدي از بیت المال،  ها از قبیل هاي باالدستی واع ناهنجارينا. شوند دین می درباره و نادرست بد هاي نگرش

و بسیاري موارد دیگر نه تنها از  براي رسیدن به یک مقام و مسئولیترشوه، کالهبرداري، تخریب دیگران 

 یکی از نکات اساسی . شود ا پیگیري میتوسط آنهاي  بلکه به شکل زیرکانه ،ماند دور نمیچشم نوجوانان 

این تمامی ست که ا اینکشوري  مسئوالنها و  هیئتهاي  در مورد معلمان دروس دینی و قرآن، سرگروه

ها و ادعاهاي اعتقادي با عملکرد رفتاري  شوند که بین حرف پذیرفته می انهنگامی از سوي نوجوان ،افراد

پذیرد که اگر دین چیزي را براي افراد  هر عقل سلیمی این استدالل را می. آنها همخوانی وجود داشته باشد

نه اینکه الگوهایی که در قالب معلم، مسئول و یا  -کند، براي همگان یک مفهوم دارد خوب یا بد معرفی می

فرش نجس را ببرید و دور بیاندازید و : گري، به مانند آن روحانی باشند که بر روي منبر بگویدهر فرد دی

امروزه به علت . به اعتراض بگوید براي دیگران گفتم نه خودم ،وقتی همسرش همین عمل را انجام داد

 ارتباط هستند و وك و غیره با هم درب فیس ،وایبر ،از طریق الین آحاد جامعه ،هاي اجتماعی شبکهگسترش 

در کمتر از یک  ،کندباي از کشور کاري  هر کسی در هر گوشه .شود نکردنی منتشر می سرعتی باور اخبار با

 .کند کشور را صدچندان می  ضرورت سالمت دینی افراد برجسته مسئلهو این  شود ساعت منتشر می

  ها محدودیت

پژوهش به  نمونهکیفی انجام شد،  شیوهآوري اطالعات به  پژوهش در بخش جمعاین از آنجا که  .1

لذا در . کافی گسترده نبوده است تا بتوان نتایج پژوهش را به کل جامعه آماري، تعمیم داد  اندازه

 .تعمیم نتایج به کل جامعه باید جانب احتیاط رعایت شود

هویت گیري  آموز به عواملی که در شکل در پژوهش حاضر، سعی شده است که با مصاحبه از دانش .2

دینداري، عناصر تأثیرگذار متعددي از  برنامهدر با توجه به اینکه . شان نقش داشتند، دست یابیم دینی

هاي آتی، عالوه بر  ، بهتر است در پژوهشدخیل اندن، مدیران، برنامه درسی و غیره امعلم :جمله

گیري هویت  ر شکلعناصر تأثیرگذار در ام همهآموزان،  هاي درسی دینی دانش تحلیل محتواي کتاب

 .پذیري نتایج افزایش یابد اي عمیق مورد مطالعه قرار گیرند تا قدرت تعمیم دینی جوانان به شیوه
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  پیشنهادها

به شمار  نسل جوان  پذیرکننده ترین نهاد اجتماعی جامعه اي به اینکه خانواده، به عنوان پایهبا توجه  .1

تقویت مبانی دینی و  تواند در می از راه آموزش مناسب به آنها ها رود، توانمند کردن خانواده می

تواند گام مؤثري در  یکی از مواردي که می. وجود آورد هاي آینده تأثیري شگرف به اعتقادي نسل

این زمینه باشد، طرح آموزش خانواده در هر مدرسه است که اگر کارشناسان توانمند و خالق 

گامی مؤثر در این زمینه برداشته  ،ها آموزش دهند نی را به خانوادهدرست مفاهیم دی چگونگی انتقال

  .خواهد شد

هاي مذهبی،  هیئتهایی با نام  آموزي و گروه هاي دانش لکه تشکّ هاي این پژوهش ه به یافتهبا توج .2

نهادهایی به طور  شود که دینی نوجوانان دارند، پیشنهاد میگیري هویت  نقش مهمی در شکل

هاي آنها نظارت  ها قرار دهند و هم بر فعالیت م امکانات الزم را در اختیار این گروهغیرمستقیم، ه

فرزندان اعمال بر شبکه روابط دوستانه  ينظارت بیشتر نیز بایدها  خانواده - داشته باشندستقیم غیرم

  .نمایند

ان، توصیه آموز گیري هویت دینی دانش آن در شکل تأثیرد آموزش و پرورش و با توجه به نقش نها .3

آموزشی و اجرا، از افراد   ریزي محتوایی و هم در مرحله برنامه  شود که این نهاد هم در مرحله می

 .بهره گیردآموزان  پذیر کردن دانش مناسب جهت جامعه هت طراحی آموزش هايخبره ج

هاي  کرسیهاي متنوع علمی و تفریحی در قالب  آموزي و ارائه برنامه با برگزاري اردوهاي دانش .4

آموزان و خبرگان امور دینی ترتیب داد تا  اي بین دانش هاي صمیمانه توان نشست می زاداندیشیآ

 .هاي خود را بیابند آموزان در یک فضاي سالم، پاسخ پرسش دانش

اي علمی و  باید به گونه س دروس دینی در دانشگاه فرهنگیانتربیت نیروي انسانی جهت تدری .5

با آگاهی و دانش عمیق  يهاي به روز طراحی و اجرا گردد تا معلم امروز آموزش همراه بافعال و 

تولید محتواي الکترونی دروس دینی در این . آموزان را داشته باشد اسالمی، قدرت مباحثه با دانش

 . ن تازه تربیت شده در دانشگاه خواهد بوداحوزه، روش مؤثري در توانمندسازي معلم
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The aim of this study was to identify factors influencing the formation of 
religious identity of  Karaj’s students. The population consisted of Karaj’s 
high schools with cluster sampling from three regions uptown, downtown 
and inner-town, three schools were selected. 
The method of research was mixed method and research tools were 
questionnaire and interview. At first for selecting the research sample, we 
used the Khodayarifard et al (2010) religiosity questionnaire that was 
executed on the high school fourth-grade students those were totally 230 
individuals with the age average of 17 and acquired in theory field 
(mathematics, science and humanities). After the execution of religiosity 
questionnaire,  65 individuals who received  the highest score in the 
religiosity questionnaire were selected and each person responded separately 
to the questions about effective religious identity formation resources which 
were made by the researcher (a Semi-structured questionnaire were adjusted 
according to contributing sociological factors to the formation of religious 
identity and  the final form was used after  using the highly qualified experts’ 
opinions)  in a 15-minute session. Descriptive content analysis was used in 
evaluating of the interview data. 
The findings of analysis performed on the sample of interviews showed 
these effects on students’ religious identity: (1) school (teacher’s 
characteristics, educational activities, and curriculum) (2) families 
(economic issues, cultural level, religiosity, the type of the job and ...) (3) 
social factors (media issues, cultural programs of mosques, government 
officials, and religious bodies) 
The results showed that orderly the most important factors in the formation 
of students’ religious identity was parents’ religiousness, participating in 
religious organizations and student clubs. The results also showed that a 
number of high-ranking state officials and ineffective teachers had have been 
negative results on the students' religious identity formation. 
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Findings suggest that family education and religious upbringing of children 
to education be taken seriously and religious organizations should organize 
students with proper planning. 
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High School Students 

 

 


