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 دانشجويان پذيري و دين گريزيعوامل موثر بر دين  جامعه شناختي رسيبر

 (پيراپزشکي ساري)مطالعه موردي دانشکده 

 

 

 3مجتبی محفوظی جویباری،  2یاشلق حسینی محمود دیس،  1سید محمد جابر باقری

 

 

 

با تأکید بر  دانشجویانگریزی پذیری و دیناین پژوهش با هدف شناخت عوامل مؤثر بر دین: چکیده

 یپیراپزشک دانشگاه دانشجویان هیکل از عبارتند حاضر تحقیق آماری جامعه باشد.می های دینیآموزه

 فرمول از استفاده با که. است بوده( تن 038 دختران و تن 353 پسران) تن 1803 تعدادکه  مازندران

 انتخاب ساده یتصادف شکل به نفر 205 از متشکل یانمونه ،«کوکران»نهیبه نمونه حجم محاسبه

سئوال  23ی دارای ی محقق ساختهنامهیابی بوده و پرسش. روش تحقیق، توصیفی از نوع زمینهشدند

پس از اعتبار سنجی )روایی و پایایی( از روش تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از آمار توصیفی 

       ده است.انجام ش sppsافزار ( با نرمk2 ,Tاستنباطی )آمار ها( و آمار )شامل: درصدها، میانگین

ها، رابطه دوستان و همساالن، عملکرد افراد مذهبی، دهد که نوع تربیت خانوادهها نشان مییافته

داری پذیری تأثیر دارد. به عبارت دیگر تفاوت معنیهای گروهی و شناخت آگاهی از دین بر دینرسانه

دهد که در جامعه دانشجویی ، می های داده شده وجود دارد. همچنین نتیجه تحقیق نشانبین پاسخ

عملکرد مربیان و  -3نوع تربیت خانواده  -2شناخت و آگاهی از دین -1بیشترین تأثیر را به ترتیب: 

 باشد.های گروهی دارا میرسانه -5رابطه دوستان و همساالن  -4افراد مذهبی 

 ، هماالنگریزی، رسانه های گروهینپذیری،  دیدین، دین واژگان کلیدی: 

  

 مقدمه

 ضروری ازین کی عنوان به شهیهم که است بشری کهن قیعال از یکی و یانسان فطرت با همساز و هماهنگ ایدهیپد نید       

 ختهیآم نید با بشر یزندگ خیتار که مدعاست نیا گواه نیبهتر دانشمندان هایافتهی. است کرده ییخودنما انسانها انیم در یاساس

 بدانها، وابستگی ساده احساس کم دست یا و طبیعی فوق نیروهای یا الهی موجود به انسان توجه مظهر دین (.1301 ،یمشرف) است

 آن در که نیست شدهای شناخته جامعه هیچ. است بودنش برای معنایی و جهان این در خود هستی از تبیینی بازیابی منظور به

  و آرامش در تنهایی، و جمع در آشکار، و خلوت در لحظات، همه در انسان درون به رسوخ با دین. باشد نداشته وجود دین از شکلی
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 ابعاد تبلور با و گردید تصعید یافت، تعالی خاکی جسم آسمانی ارزشهای حلول با داده قرار تأثیر تحت را وی عمل و اندیشه سختی،

 میان موجود تضاد آن بدون که است وحدتبخشی اصل دین کنت نظر به.(100: 1304 نژاد، جعفری) رسید اوج به درآن ملکوتی

 را همدیگر و بگذارند کنار را خود خودخواهانه تمایالت که دهدمی را فرصت این آدمیان به دین. درید خواهد هم از را جامعه افراد،

 واقعیت درباره بشری تفکر سرچشمه مهمترین را دین دوتوکویل آلکسی. کنند حفظ را خود اجتماع وحدت و باشند داشته دوست

 جدای -باشد اهمیت کم که هم اندازه هر- را انسانی عمل هر ریشه توانمی دشورای به است معتقد او. میداند اجتماعی و فیزیکی

 آدمی رابطه از متأثر همه همنوعان، سایر قبال در وظایفش روح سرشت آدمیان، دیگر با او رابطه ماهیت. شد متصور دینی اعتقاد از

 نوعی با مگر سازند رها را خود دینی ایمان توانندنمی انسانها. است بشر ذهن ذاتی امید، مثل دین است مدعی وی. است یتهاولو با

 :1304،نژاد جعفری) بازگردند دینی احساس نوعی به ناگزیرند سرانجام آنان. خود واقعی سرشت کردن مخدوش و عقل از انحراف

 نقش میرسد نظر به مسلم آنچه شود، می برمال دین خالل از که اجتماعی روابط سمبولیک و ارزشی های جنبه از نظر صرف .(104

 درك صحیح و درست صورت به جامعه دینی روحیه وقتی تا زیرا. است مردم هایتوده کردار و رفتار در حساس و اساسی العادهفوق

 واقعیت یک عنوان به دین. یافت دست آن هایارزش و جامعه درباره اتکایی قابل و جامع شناخت به تواننمی نشود احساس و

 آن از و شده ترکیب رفتارها همه با دین زیرا .دهدمی قرار اجتماعی مطالعات اکثر برای مناسبی و وسیع بسیار زمینه اجتماعی

 نظام بقاء و حفظ در آن مظاهر و تأثیرمذهب .باشدنمی فهم قابل دینی هایارزش درك بدون فرهنگ مقابل، در. است ناپذیر جدایی

 شناسان جامعه ویژه به و اجتماعی عالمان از بسیاری تا است شده باعث اعضاءجامعه بین همبستگی تقویت در آن نقش و اجتماعی

 شمار به افراد در دین تبلور توانمی نوعی به که ابعاد و مظاهر این از یکی. دهند قرار خود مطالعات محوری هسته عنوان به را آن

 در آن تأثیر و دین دخالت میزان زیرا. است مذهب و دین یک پیروان بین در دینی رفتارهای بروز و مناسک آوردن جا به آورد

 مناسک شناخت و عقاید در تحقیق آن، سنجش هایراه از یکی که دارد بستگی جامعه آن افراد پایبندی و تعهد میزان به جامعه،

 (.21: 1301، ارمکی آزاد)باشدمی موجود دینی

پذیر است و فطرت سلیم وی او را به سوی پذیرش تعالیم دینی و عمل طبق تعالیم اسالمی انسان به نحو فطری موجودی دین       

سِ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا لَا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَلَکِنَّ أَکْثَرَ النَّافَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفًا فِطْرَةَ » خواند: به آنها می

پس روى خود را با گرایش تمام به حق به سوى این دین کن با همان سرشتى که خدا مردم را بر آن ( »38)روم:« لَا یَعْلَمُونَ

 « دانندنش خداى تغییرپذیر نیست این است همان دین پایدار ولى بیشتر مردم نمىسرشته است آفری

شماری دارد و در لباس ی ابعاد  حیات آدمی که ثمرات بیهای دینی است در همهداری نهادینه کردن تعالیم و ارزشدین       

کند. این عوامل به داری را تهدید میت پیدا و پنهان، دینکند، اما پیوسته عواملی به صوریقین، صبر و تسلیم و رضا و ... جلوه می

گریزی و ی دینگیرد و زمینهها و موانع بازدارنده، فرا راه اندیشه دینی و گرایش او به دین قرار میها و آسیبصورت آفت

ا به دریافت معارف دینی نائل آیند، هاگر انسانآید. بدون تردید در ذات دین، هیچ عنصر گریزانه وجود ندارد،ستیزی فراهم میدین

ترین ترین و ظریفترین دوران زندگی انسان است. این دوره پر اهمیتگریزند.  جوانی و نوجوانی حساسای از دین نمیدر هیچ رتبه

قوای نفسانی  ی حیات عقلی و شکوفاییگذارد. و دورههای عمر را به تجلی میترین جلوهباشد که درخشاندوران زندگانی بشر می

 (.11: 1305باشد )خادمی کوشا،ای برخوردار میالعادهاست در فرهنگ غنی اسالمی از اهمیت فوق
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باشد. این روحیه به پذیری میی حق طلبی و فضیلت خواهی است، دینی روحیهیکی از روحیات پرارزش بشری که نتیجه       

یابد. طبق تعالیم دینی، انسان از دوران نوزادی نی به شدت فعال گردیده، رشد میاعتراف بسیاری از روانشناسان در آغاز دوران جوا

نماید. پیامبر اکرم )ص( شود و تأثیر محیط است که در مراحل بعد او را گمراه و یا پایدار میی فطری خداشناسی متولد میبا زمینه

آید تا هر مولودی بر اساس فطرت خداشناسی به دنیا می«:»ینصرانه کلُّ مولد یولدُ علی الفطره حتی یکون أبواه یهودانه أو»فرمود: 

 (201، الف: 1483)مجلسی،« آورنداینکه والدینش او را به یهودی یا نصرانی )تحریف شده( در می

انچه اولیای شود. از این روی چنپذیری در بین جوانان، مانند دیگر نیروهای جوانی بر اثر گذر ایام ضعیف میی دینروحیه       

ی تعلیم آداب و احکام دینی توان وظیفههای بعدی به سختی میجوان نتوانند چنین فرصت مناسبی را غنیمت شمارند، در فرصت

سالگی، آغاز  14سال دوم، یعنی از  0را انجام داد. شاید به همین دلیل است که طبق تعالیم اسالمی باید آموزش دینی پسران را در 

پسربچه « »الغالم یلعب سبع سنین، و یتعلم الکتاب سبع سنین، و یتعلم الحالل و الحرام سبع سنین»مام الصادق)ع(: شود : قال اال

، الف: 1315)کلینی، « سال دیگر حالل و حرام )احکام دینی( را بیاموزد 0سال دیگر نوشتن آموزد و در  0سال بازی کند و در  0تا 

        هایی صورت گرفته که در ادامه پژوهش به آنها می پردازیم:ن و دین گریزی جوانان پژوهشدر راستای گرایش به دی. ( 40

( در پژوهشی رابطه دین و رسانه پرداخت او در این پژوهش به رسانه دینی تاکید دارد که نه رسانه صرفا ظرفی 1318) پورحسن

ای ثانوی توان رسانه را پدیده یک پیام فرو بکاهد. از این رو نه می تواند دین را در حد برای دین است و نه تکنولوژی رسانه می 

های رسانه، ظرفیت و فرض کرد و نه دین را امری منحاز. نخستین مساله در تبیین دین و رسانه، بازشناسی ذات رسانه، ویژگی 

لیبرالی، رسانه و ذات سکوالریسم و مسائل توانایی رسانه، تاریخ معرفتی و دانش رسانه، نسبت میان رسانه و فرهنگ غرب و تفکر 

( در  پژوهشی به بررسی عوامل آسیب زای تربیت دینی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد 1301) حسین زاده و همکارانتمدن است. 

اسالمی واحد اهر به  انجام پرداختند. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد 1318اسالمی واحد اهر در سال 

نفر تشکیل می دهند. در این پژوهش از روش تحقیق میدانی )پیمایشی( به شیوه تحلیل عاملی بوده. در این پژوهش  1124تعداد 

 -1عامل به عنوان عوامل اصلی آسیب زا در تربیت دینی دانشجویان موثرند که به ترتیب اهمیت عبارتند از:  1مشخص گردید 

سهل انگاری و قصور والدین  -4ناکار آمدی کانون های تربیت دینی  -3عدم درك نیازها و مشکالت نسل جوان  -2شبهات دینی 

ای که به تامس لیندلف در مقاله .درصد از کل واریانس را تبیین می نمایند 14ریاکاری که مجموعا  -1فضای ریزوماتیک  -5

به بعد یاد  1108تحوالت عظیم در عرصة دین در ایاالت متحده آمریکا از  مطالعة رسانه های دینی می پردازد از دورة سرشار از

در حوزة دین و  های اجتماعی دینی ظهور کرد. بررسی آراء مختلفمیالدی به عنوان بنیاد جنبش 1118دهة  کند که از نیمةمی

گرایی، موجبیت فرهنگی و معرفتی و سکوالریسم، ذات رسانه بدون بررسی و تحلیل صحیح مفاهیم بنیادینی همچون دین، رسانه،

که به  هاییکارکردگرایانه، و باالخره غایت انگارانه میسر نخواهد بود. از این رو بسیاری از پژوهش رویکردهای سه گانة ابزارانگارانه،

وم روی آورده و ای به رهیافت ددین رسانه تحقیق رسانة دینی پرداختند، به سبب غفلت از مرز ظریف دو عبارت رسانة دینی و

 پنداشتند تفاوتی میان دو رهیافت وجود ندارد.   بدون تبیین صحیح رویکردهای مختلف،

( در  پژوهشی به بررسی آموزشهای دینی زنان مقدمه تربیت دینی فرزندان پرداخت. جامعه آماری تحقیق 1301بختیاری )       

، 13، 1، 0، 5، 2نفر از آنان به روش خوشه ای طبقه ای از مناطق  481 شامل زنان دارای فرزند ساکن در شهر تهران بوده اند که

شهر تهران به عنوان نمونه های تحقیق انتخاب شده اند. داده های تحقیق از طریق پرسشنامه محقق ساخته گرد آوری  11و  14
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معنا داری تفاوتها از آزمون کای اسکوئر نیز شد. در تجزیه و تحلیل داده ها عالوه بر استفاده از شاخصهای آمار توصیفی برای تعیین 

استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که در حال حاضر حدود یک چهارم از زنان تهرانی درکالسهای معارف اسالمی شرکت می 

دی و همکاران میرزا محم .کنند که مهمترین نیازهای آموزشی خود را به ترتیب در حوزه قرآن، احکام و اخالق ذکر کرده اند

اند. مهمترین نتایج این تحقیق عبارت ( در تحقیقی به بررسی نقش آموزشهای دینی در سالمت فردی و اجتماعی پرداخته 1318)

است از اینکه بین ابعاد مختلف دینداری و معنویت با سالمت جسمی، روانی و اجتماعی رابطه مثبت وجود دارد به گونه ای که 

        .ند فرد را به سوی کمال و تعالی و در نتیجه سالمت روانی و جسمی و نهایتاً سالمت اجتماعی هدایت کندباورهای دینی می توا

های های آموزشها  به بررسی آسیبهای دینی در دانشگاهشناسی آموزش( در تحقیقی با عنوان آسیب1318) اشرفی و آخوندی

ها در این تحقیق عبارت است از: عدم تناسب محتوای کتابهای ند. مهمترین آسیباها پرداختهدینی از دیدگاه استادان دانشگاه

درسی با نیازهای دوره جوانی و عصر حاضر دانشجویان، کاربردی نبودن محتوا، تناسب نداشتن بین روش تدریس و محتوا و استفاده 

 نکردن استادان از روشهای نوین.

جامعه شناختی میزان دین داری ساکنان شهر جدید بهارستان و تاثیر آن بر سرمایه ( به تبیین 1318ربانی خوراسگانی)        

نفر از ساکنان این شهر به انجام رسیده است. یافته ها حاکی از رابطه  304اجتماعی پرداخت.این پژوهش به صورت تصادفی در بین 

یری آن ها از گروه های مرجع و میزان مصرف رسانه های مثبت و معنادار بین میزان پایبندی مذهبی )دین داری( افراد با تاثیرپذ

داخلی و رابطه معکوس و معنادار میزان پایبندی مذهبی با متغیر های میزان مصرف رسانه های خارجی و عرفی شدن و پایگاه 

مطرح  به دیدگاه های ماعی، با توجهاقتصادی افراد است. همچنین نتایج حاصل در زمینه تاثیر دین داری بر سرمایه اجت -اجتماعی

 در مقاله موید این رابطه است. 

( به استخراج بخشی از علل و عوامل دین گریزی، به بررسی و استقصای ناقصی از علل و عوامل دین 1311امینی و همکاران)        

شرایط عینی و خارجی  گریزی از منظر دین پرداخته است  روش تحلیل اسنادی بوده و در عین حال، نیم نگاهی هم به وضعیت و

دین گرایی یا دین گریزی مقوله تک علتی نیست و علل متعددی در تحقق آن موثر  -1یافته ها نشان داده :  .جامعه داشته است

علل دین گریزی، به علل  -3برخی از علل و عوامل مذکور، معرفتی و از سنخ دانش بوده و برخی غیر معرفتی است.  -2است. 

درونی و بیرونی( قابل تقسیم است؛ به این معنی که برخی علل به متن جامعه دینی و پیروان آن دین مربوط داخلی و خارجی )

هر چه از عقالنیت فاصله گرفته شود، به همان نسبت با دین و دینداری نیز فاصله  -4است، ولی برخی دیگر، زمینه خارجی دارند. 

امری است تقریبا پایدار. همواره چنین بوده و  –ه از عوامل دین گریزی است ک -اختالط و آمیزش حق و باطل  -5خواهد افتاد. 

ارائه بخشی از علل و عوامل معرفتی و  .فضایل و رذایل اخالقی آدمیان، در دین گرایی و دین گریزی آنها موثر است -1خواهد بود. 

ا می کنند. و در پایان نیز به بیان ضرورتها و غیر معرفتی دین گریزی که بی تردید نقش اساسی و مهمی را در این بستر ایف

ها بپردازند. بی شک دانشگاهیان در این بستر، رسالت بایستگی هایی پرداخته شده که مراکز علمی از جمله دانشگاهها باید بدان

 عظیمی دارند.

 با توجه به مطالعات انجام شده سه دلیل عمده در گرایش انسان به دین وجود دارد:       
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 است، انسان حاجات از یاریبس کنندهنیتأم تنها نه نید. است دار شهیر و قیعم ،یذات یامر نید به انسان شیگرا: بودن یذات( لفا

 یجنبش[ ینید] یعرفان احساس: »که است آن بر «کارل سیآلکس». است یآدم وجود یژرفا در نهفته و یادیبن یازین خود بلکه

 .(10 :1300 شاکرین،« )است یاصل یزهیغر کی و است گرفته سرچشمه فطرت اعماق از که است

 کس چیه: »که کندیم دیتأک نکته نیا بر «فروم کیار». است آن بودن یهمگان ییگرا نید بودن یذات یالزمه: بودن یهمگان ب(

 112: 4 ج ،1350 ،یمطهر« )ابدین شیخو یدلبستگ یبرا یوضوعم و یابی جهت یبرا یحدود ونباشد ازمندین ینید به که ستین

). 

 او همزاد گرید ریتعب به و بشر اتیح مظاهر نینخست از یکی را آن توان یم نید به شیگرا بودن یذات به توجه با: ینگیرید(ج

 .(20 :1354 ،یحجاز)دانست

 که است یانسان جوامع یاساس مشکالت از یکی یزیگرنید یدهیپددر نقطه مقابل دین پذیری دین گریزی وجود دارد،        

 محسوب جوان نسل یبرا یجد یدهایتهد و آورده بوجود نیمتد یهاخانواده و ندارانید ،ینید رهبران یبرا را ییهادغدغه همواره

 یزیگر نید ل،یدل نیهم به. شود سبحان یخدا تیرضا موجب او رفتار و اعمال که است ندارید یکس قرآن، منظر از .است شده

 کرده نازل یبشر یجامعه یبرا ائمه و ایانب توسط سبحان یخدا هرآنچه به نسبت اطاعت و رشیپذ اعتقاد، عدم یعنی

 (.13 :1301خسروپناه،)است

 همه انیم در گوناگون اشکال به یزیگرنید دیآیم دست به( 124و123: انعام و 25: فاطر) قرآن اتیآ در آنچه اساس بر       

 گرید مثل که است  یاجتماع یدهیپد کی یزیگر نید نیهم خاطر به. ستین یدیجد و نو یدهیپد و داشته وجود هاملت

 نیچن بروز ن،یبنابرا. ردیگ قرار مطالعه مورد دیبا یشناسجامعه در آن امدیپ و تحول و شیدایپ یچگونگ ،یاجتماع یهادهیپد

 یرو بر که عوامل از یتعداد به دینی دانشمندان هایآموزه و اتیروا و قرآن اتیآ به توجه با ما که داشته یادیز عوامل یادهیپد

 :از عبارتند گذارندیم ریتأث خداجو انسان

 و( ییدا خاله، عمو، عمه، بزرگ، مادر بزرگ، پدر خواهر، برادر، مادر، و پدر) ینسب کانینزد از یعیوس فیط شامل : خانواده -1

 به که مادر و پدر. دارند مادر و پدر را ریتاث نیشتریب خانواده یاعضا انیم در. شودیم...(  و همسر اقوام و کانینزد همسر،) یسبب

 خواب در ،یروشن و یکیتار در روز، و شب باشد،یم یتما در وقت همه بایتقر آن با فرزند که ییفضا .است دار بعد یفضا کی منزله

 ییخدا یمحبت به را یخانوادگ محبت نیا دیبا جایتدر و است محبت فضا، نیا در افراد یرابطه. حال همه در و گاه همه ،یداریب و

 .(210: 1301،یمظلوم) باشد داشته جاودانه یدوام و تر قیعم ینفوذ و شتریب یصفا تا: کرد لیتبد

 جوان هر: » دیفرمایم( ع) صادق امام؛  قرآن آموزش( الفرا می توان در چند مورد برشمرد:  جوانان به نسبت خانواده فیوظا       

 یهاآموزش( ب  .(133 :4 ج ،1310،یحرعامل« ) شود یم ختهیآم او خون و گوشت با قرآن کند، قرائت را قرآن که یمانیا با

 است ینید معارف و دیعقا اصول شود، داده آموزش جوان و نوجوان به دیبا که ینید معارف از یگرید بخشی؛ نید دیعقا و معارف

 گرید فیوظا از یک؛ یجوانان به یشرع مسائل آموزش( ج .دیآیم شمار به او یندارید یبرا یمحکم یدتیعق و یفکر پشتوانه که

 یباز اول سال هفت پسر: »ندیفرما یم( ع) صادق امام.است بلوغ آستانه در خصوص به یشرع مسائل با جوانان نمودن آشنا نیوالد

 به امر فرهنگ گسترش(. د(14الف:  ،1315 کلینی،)  اموزدیب را حرام و حالل سال هفت و ردیگیم ادی قرآن دوم سال هفت کند،

 یگستره در.  است رفتهینپذ فرزندان نادرست یرفتارها قبال در را نیوالد سکوت گاه چیه اسالم؛ خانواده در منکر از ینه و معروف
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 نیا که شودیم استفاده اتیروا از یحت بازدارد؛ نادرست یرفتارها انجام از را یگرید دارد فهیوظ یمسلمان هر ،یاجتماع یزندگ

 در فرزند کردن مسلح( . هـ( 582 الف: ،1483،یمجلس)است بوده یدیتوح انیاد یهمه در و اسالم از شیپ مهم یآموزه کی اصل

. ( 110 : 1304 ،یطبس) تیب اهل محبت به فرزندان تیترب( ط؛  فرزندان به یکین و صالح ینهیزم جادیا( ح  یانحراف افکار برابر

 و علما با هرکه: دیفرمایم( ع) نیحس امام فرزندش به یتیوص در( ع)یعل امام؛ علما با ارتباط( ل ؛ پروردگار با فرزندان ارتباط( ك

 و دوست علما با! فرزندم: دیگو فرزندش به میحک لقمان. ردیگ قرار میتکر مورد و گردد وقار با باشد داشته معاشرت دانشمندان

 .(430الف :  ،1483مجلسی،) یشو آنان از و یکن دایپ شباهت آنان به که است دیام برو، هاآن دارید به منزلشان در شو، نیهمنش

: انسان موجودی اجتماعی است و احساس تعلق و وابستگی به دیگر انسانها از اساسی ترین نیازهای به همساالن و دوستان -2

شمار می رود . امام علی ) علیه السالم ( درباره  گرایش افراد به یکدیگر می فرمایند : روح و روان انسانها متفاوت است ، پس به هر 

: 1312ه مردم از نظر روانی به هم سنخ خود بیشتر تمایل دارند)محمدی ری شهری،کدام شبیه تر باشد به او نزدیک می شود والبت

210 .) 

روان شناسان معتقد اند که این روابط می تواند بر رشد روانی ، جسمی و اجتماعی افراد تاثیر گذار باشد و ارزشها ، اعتقادات ، آداب 

 (. 012: 1305و رسوم اجتماعی و نیز زبان و فرهنگ را به همدیگر انتقال می دهند)بی ریا، 

قش آن تاکید می ورزند و برای آن نقش سرنوشت ساز در زندگی قائل می بر این اساس است که پیشوایان ما بر دوستی و ن       

باشند.  رسول اکرم  )صلی اهلل علیه و آله  ( می فرمایند :  هر کس مردمی را دوست بدارد ،با آنان محشور خواهد 

که سرانجام ، همراه کسی  ( . همچنین امام صادق )علیه السالم ( می فرمایند : خداوند بر خود الزم کرده است1318شد)مجلسی،

شوید که در دنیا با او زیسته اید . دوست و همنشین می تواند در سه سطح تاثیر گذار باشد هم در رفتارها و شکل اعمال ، هم در 

امیال و گرایش ها و عواطف و هم در بعد اندیشه و بینش ها . این تاثیرات آنقدر ظریف و نامحسوس می تواند باشد که در بیانی 

شیوا امام علی  )علیه السالم ( دوستی را به نسیمی مالیم تشبیه می نمایند که از عطر یا مرداری  برمی خیزد  و با خود بوی آن را  

 (.111: 1318به همراه می آورد و فضا را از آن بو آکنده و متاثرمی کند)خوانساری،

 گرید زیهرچ ار شیخو دوستان از افراد یریپذ اثر رایز گذارد، یم نانسا تیشخص درساختار را ریتأث نیباالتر قیرف و نیهمنش       

 صداقت، رینظ حسنه اخالق و کین صفات یدارا و رفتارخوش ،یمذهب مان،یباا افراد انسان، دوستان اگر اساس نیبرا ادتراست،یز

 انسان .شد خواهد متصف صفات نیهم به یریاثرپذ حکم به زین انسان باشند،... و یجوانمرد شجاعت، ثار،یا سخاوت، عفت، امانت،

 نباشد، شیخو نینش هم و دوست مراقب چنانچه باشد، فراهم شیبرا هم یمعنو و یمذهب یبسترها و باشد که یتیموقع هر یدارا

 بشناسد، را خود دوستان است، الزم. باشد که یطیشرا و تیموقع هر یدارا ،یهرفرد اساس ؟نیبرهم است؛ یجد خطر درمعرض

 یزدی، صمدی)دینما زیپره مانیایب و ناباب افراد از و رفاقت ستگانیشا و خوبان با داده، صیتشخ فاسد از را صالح و ناسره از را سره

 روابط واسطه به .ندینما یم فایا یاساس نقش افراد های آرمان و یاجتماع تیماه لیتشک در همساالن های گروه. (28 ص ،1300

 یم تیهو نیا و کنند یم فایا فرد یابی تیهو نهیدرزم را نقش نیمهمتر ها ن،آنینخست های درگروه  موجود رودررو و مانهیصم

 (.418 ،ص 1300 کوزر ، از نقل به یکول)ابدی گسترش اجتماع سطح به ها گروه نیا سطح از تواند

 و کنند برخورد جوانان با خواهند یم که ردیبگ قرار یکسان توجه مورد دیبا که یمهم اریبس مسئله: ديني مربیان و اساتید  -3

 رابطه نیدرا یمطهر دیشه .دارند را خودشان به مخصوص زبان جوانان. است جوان زبان بایی آشنا ندینما یزیر برنامه آنان یبرا
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 آب یکاف قدر به ما اگر میانکرده عرضه( جوانان یبرا) روز زبان به کتاب یاسالم مختلف یهانهیزم در یکاف قدره ب ما: ندیفرمایم

 یحیمس مورخان از یاریبس. (151 ص 1304طهماسبی،)رفتندینم الوده یآبها سراغ به جوان نسل میبود کرده عرضه گوارا و زالل

 و ها لطمه یاصل علل و عوامل از یکی ت،یحیمس نییتب و غیتبل یبرا یحیمس انیروحان یستگیشا عدم که اند نموده اعتراف آشکارا

 . (123 ص 1301 شکوهی،) است شده متحمل سایکل و تیحیمس که است یفراوان یها بیآس

 ازهاین به رمعقولیغ و یرمنطقیغ پاسخ را یاسالم درجوامع وچه تیحیدرمس چه ،یالحاد مکاتب به جوان نسل شیگرا علل از      

 تالش و دیگز یدور نسل نیا طرد از دیبا که است معتقد رو نیا از.داند یم نسل نیا با یمنف یبرخوردها زین و نسل نیا سئواالت و

 و کنند عمل نید یها آموزه ابندیب یقیحق و یمنطق معقول، یها پاسخ نسل نیا یاساس یازهاین و ینید سئواالت یبرا تا کرد

 جامعه یگاه بلکه و سازند یم نابود و خودتباه با هم را گرانیرادیز گردد؛ یم چندان دو بتیمص شوند، گرتفار ها لغزش و یدرتباه

 ص ،4ج ،1300آمدی،) کشاند یم فساد به را ها عالم عالم، لغزش: دیفرمایم( ع)یعل امام. کشاند یم ینابود ورطه به را ینظام و

181).   

 عمل نیب توانند ینم مردم و ستین انکار قابل گذارد، یم مردم یدار نید در ینید امور یمتول و ینید عالم که یریتأث و نقش     

 است ممکن که ییهااستفادهسوء ای استنباط سوم مسئله .ندارند جهت نیا به توجه ای و شوند قائل کیتفک نید اصل و شخص

 ای یماد یکاالها هاارزش هیکل نهیزم در و است یعیطب یامر ند،یبنما یعموم عالئق و معتقدات از ینید مقامات نیشاغل از یاعده

 سقف، ختنیر فرو و وارید دنیچ درکج بنا بودن دقت یب ای بودن یناش یول باشد؛ یم متداول جامعه توجه و اجیاحت مورد یمعنو

 از اءیانب کارشکن و سرسخت دشمنان اتفاقا. دینما یم محکوم را یدار خانه  یساز خانه اساس نه و است ساختمان فن ریتقص نه

 و بعهداهلل شترونی» مصداق به که یکسان انیم از: اند خواسته یبرم ها شیکش و هودی امثال ظاهرالصالح ونیروحان و ها کاهن انیم

 قتیحق و حق راه سد مردم، دیعقا و معابد تیتول یدرکرس خود مقام حفظ و منافع جلب یبرا «الیقل ثمنا مانهمیا

 .(384 ص ،1 ج ،1300بازرگان،)اندشدهیم

 عهده به یخبررسان و یسازیسرگرم و یفرهنگ و یآموزش ابعاد لحاظ از ما روزمره یزندگ در را یاعمده نقش هارسانه :رسانه -4

 لمس میمستق طور به محدود یحد در را جهان ما. شود خوانده ارتباطات جهان حق به دیبا که میکنیم یزندگ ییایدن در. دارند

 خصوص به هارسانه قابلیت (.1ص ،1300 ساروخانی،)شوندیم ادراك هارسانه قیطر از ما جهان یتمام ع،یوس یحد در و میکنیم

 به روان بهداشت و سالمت حفظ جهت در توانندیم دارند که ییکارکردها و ها تیقابل به توجه با یکیالکترون و یریتصو یهارسانه

 ساز نهیزم توانندیم گرید یسو از. باشد داشته کاربرد نوجوانان و جوانان یبرا یابیتیهو یکننده لیتسه عوامل از یکی عنوان

 کسب  اکثر توجه به رسانه ها در چند بخش دسته بندی می شوند: .گردند خود یها ارزش و فرهنگ از افراد یگانگیب تیهو بحران

 ظاهر شتریب رسانه یمنته و مثبت نقش: رسانه رانیمد اهدافی؛ ابیتیهو ی؛سرگرم و حیتفر ی؛ اجتماع تعامل و وحدت ؛ اطالعات

ها ، اینترنت فیلم ها و عکسهای مبتذل می توانند با ایجاد رسانه های مختلف اعم از ماهواره (.180 ص ،1301خسروپناه،) شودیم

جوی فاسد افراد را از دین جدا کرده و به مادیات و دنیایی با کم ترین ارزش های انسانی همسو سازد و برعکس همان رسانه ها با 

 (.1300را و با تمام تعالم ارزشی انسان آشنا سازد)سعیدی حسینی، اصالح گفتار و رفتار خود می توانند فردی دین گ
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 روش پژوهش 

 عملکرد -3؛  همساالن و دوستان با روابط -2؛ والدین تربیت نوع -1در این پژوهش فرضیه ها به عنوان  پنج عامل:               

دینی به عنوان عوامل موثر بر  دین پذیری و دین گریزی مورد  آگاهی و شناخت -5؛ گروهی هایرسانه -4؛  اساتید و مذهبی افراد

بررسی قرار گرفته است. بنابراین با توجه به مطالب ارائه شده مساله اصلی پژوهش بررسی عوامل موثر بر دین پذیری و دین گریزی 

 از دیدگاه دانشجویان دانشگاه پیراپزشکی استان مازندران می باشد. 

. جامعه آماری تحقیق است شده استفاده  پیمایشی روش از تحقیق اجرای فرایند در و است میدانی نوع از توصیفیپژوهش حاضر، 

تن( بوده است.  038تن و دختران  353تن )پسران  1803حاضر عبارتند از کلیه دانشجویان دانشگاه پیراپزشکی مازندران به تعداد 

شکل تصادفی ساده انتخاب شدند. در  نفر به 205ای متشکل از ، نمونه«کوکران»که با استفاده از فرمول محاسبه حجم نمونه بهینه 

  سوال 23 شامل و طراحی لیکرت طیف ایگزینه پنج  «ساخته محقق» که ایپرسشنامه ازآوری اطالعات، این پژوهش برای جمع

فته شده است که میزان پایایی کلی ت. جهت آزمون پایایی پرسشنامه از روش آماری آلفای کرونباخ بهره گراس شده تدوین

را  های آلفا در این پژوهش،سطح قابل قبولی از پایاییبندی،ارزشبدست امده است. در نتیجه با توجه به این طبقه 15/8 پرسشنامه

 تحلیل جهت فراوانی درصد و فراوانی جدول تنظیم و تهیه جهت توصیفی آمار از هاداده تحلیل و تجزیهدهد.جهت نشان می

 منظور به  و k2 آزمون از تحقیق هایفرضیه استنباطی منظور بهو همچنین  انجام تحقیق اجرای از حاصل هایداده توصیفی

 .نمودیم استفاده T آزمون از گروه دو مقایسه

 

 

 يافته های پژوهش

 : فراوانی بر حسب متغیرها1جدول شماره
 در صد فراوانی فراوانی متغیر               

 38 111 دختر جنسیت

 08 14 پسر

 45 120 دیپلمفوق تحصیالت

 30 180 لیسانس

 10 40 لیسانس به باالفوق

 20 08 28کمتز از سن

 30 180 25تا28

 34 10 به باال 25

 10 40 متاهل وضعیت تاهل

 03 230 مجرد

 

نفر  111نمونه که مورد بررسی قرار گرفتند  205مجموع دهد،  از نشان می 1های حاصل از جدول شماره توصیف داده ها: داده

پاسخ دهندگان  %45نفر پسر بودند. بیشترین فراوانی در بین متغیر های جامعه شناختی پژوهش که از میان آنان   14دختر و 

 مجرد  بودند. %03سال  25تا28دارای سن  %30تحصیالت دیپلم و فوق دیپلم  
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 پاسخهای افراد  تاثیر متغیر های پژوهش بر دین پذیری : میزان فراوانی2جدول شماره

 پاسخ سواالت میزان متغیر

خیلی 

 کم

خیلی  زیاد تاحدودی کم

 زیاد

 کل

1 2 3 4 5 

 205 05 188 05 25 3 فراوانی نوع تربیت والدین 

 188 21 35 38 1 1 درصد

روابط با دوستان و 

 همساالن

 205 50 00 00 30 14 فراوانی

 188 28 31 31 13 5 درصد

عملکرد افراد مذهبی و 

 اساتید

 205 04 10 03 28 11 فراوانی

 188 21 34 21 0 4 درصد

 205 5 08 11 21 21 فراوانی های گروهیرسانه

 188 21 20 32 18 1 درصد

 205 110 114 48 1 1 فراوانی شناخت و آگاهی از دین

 188 41 48 14 2 3 درصد
 

 

و  دانندمی زیاد پذیری دین برافراد نوع تربیت والدین  درصد 35 که دهدمی نشان  2شماره جدول اطالعات به توجه با       

 افراد عملکرددرصد افراد گزینه زیاد را برای  34و همچنین  همساالن و دوستان با روابطدرصد افراد گزینه زیاد را برای   31

درصد  41و  ( مجالت اینترنت، ماهواره،) گروهی هایرسانهدرصد افراد گزینه تا حدودی را  را برای  32و  اساتید و مذهبی

. بطور میانگین گزینه زیاد بیشترین درصد دانندمی پذیری دین دین بر از آگاهی و شناختافراد گزینه خیلی زیاد را برای 

 انتخاب افراد را در بر داشته است.
 

 پذیری دین بر مذهبی افراد عملکرد آزمون: 3 جدول
آماری                               

 متغیر

درجه  2k فراوانی

 آزادی

2k 

 جدول

سطح 

 معناداری

t  درجه

 آزادی

سطح  tجدول 

 معناداری

 نتیجه

 پذیرش 881/8 832/4 204 18/41 881/8 41/1 4 828/01 205 نوع تربیت والدین 

 پذیرش 881/8 832/4 204 41/20 881/8 41/1 4 00/154 205 روابط با دوستان و همساالن

 پذیرش 881/8 832/4 204 51/11 881/8 41/1 4 31/018 205 عملکرد افراد مذهبی و اساتید

 پذیرش 881/8 832/4 204 880/20 881/8 41/1 4 05/551 205 های گروهیرسانه

 پذیرش 881/8 832/4 204 11/21 881/8 41/1 4 18/1101 205 شناخت و آگاهی از دین
 

 

با توجه به این که در این پژوهش از آزمون نرمال استفاده نشده است بنابراین از دو آزمون کای دو و تی به صورت        

 دهد،می نشان را درصد 11 احتمال سطح در شده، محاسبه tو  k2 (3شماره  جدول) به توجه باهمزمان استفاده شده است . 

 بنابراین. شودمی پذیرفته تحقیق فرضیه و  رد صفر فرضیه است جدول t از تربزرگ t و جدول k2 از تربزرگ k2 آزمون چون
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، گروهی هایرسانه، اساتید و مذهبی افراد عملکرد، همساالن و دوستان با روابط،  والدین تربیت نوع که گرفت نتیجه توانمی

 .دارند تأثیر دانشجویان  پذیری دین بر دین از آگاهی و شناخت
 

 بحث و نتیجه گیری

 باشد:ها بین دانشجویان به شرح زیر میهای مربوط به هر یک از فرضیهنتایج حاصل از بررسی یافته       

درصد نوع تربیت خانواده را بر  11گیریم که: به طور متوسط نتیجه می والدین تربیت نوعبر اساس یافته در خصوص        

های داده شده وجود داری بین پاسخنشان از اختالف معنی Tو  k2ها و آزمون دانند و با توجه به یافتهدین پذیری موثر می

گریزی جوانان غیرقابل انکار است و دینپذیری و توان نتیجه گرفت که  نقش و نوع تربیت  خانواده بر دیندارد.  بنابراین می

ای را که  فرزندش را در راه نیکی یاری ترین منشأ تربیت دینی است. پیامبر اسالم فرمودند که : خدا رحمت کند بندهمهم

بر اساس  (.111، الف:  1480های دینی و ادب او )نوری طبرسی، نماید به وسیله احسان به او و الفت گرفتن با او و آموزش

درصد رابطه دوستان و همساالن را بر  51گیریم که: به طور متوسط نتیجه می همساالن و دوستان با روابطیافته در خصوص 

های داده شده وجود داری بین پاسخنشان از اختالف معنی Tو  k2ها و آزمون دانند و با توجه به یافتهدین پذیری موثر می

شدید  العادهتیجه گرفت که ارتباط دوستان و همساالن در بین جوانان بسیار جذاب و اثرگذاری فوقتوان ندارد. بنابراین می

ترین همنشین، دوست و معاشر است و انسان ناخودآگاه تأثیرپذیر است و افکار و صفات اخالقی و رفتاری است چرا که مهم

که امیرمومنان علی)ع( فرمودند که: اگر شناخت کسی بر شما گیرد. در روایات مختلف به  اثبات رسیده خود را از دوستان می

مشکل شد و نتوانستید او را از نظر دینی بشناسید، نگاه کنید ببینید دوستان و رفقای او چه کسانی هستند )مجلسی، الف :  

110.) 

درصد عملکرد افراد  18متوسط نتیجه می گیریم که:  به طور  اساتید و مذهبی افراد عملکردبر اساس یافته در خصوص        

های داده داری بین پاسخنشان از اختالف معنی Tو  k2ها و آزمون دانند و با توجه به یافتهمذهبی را بر دین پذیری موثر می

توان نتیجه گرفت که هماهنگی بین قول و فعل اساتید، مربیان، کارگزاران دینی، علما و شده وجود دارد. بنابراین می

دهد، شما کند و هیچ چیز بشر را بیشتر از عمل تحت تأثیر قرار نمیداری جوانان را تقویت میگان میل به دینفرهیخت

کنند ولی از حکما و فالسفه نه! چرا؟ فالسفه فقط مکتب و تئوری دارند ولی بینید مردم از انبیاء و اولیاء زیاد پیروی  میمی

در  2(. قرآن کریم در سوره صف آیه 113، ص1300ارند )مطهری؛  به نقل از اکبری، انبیاء و اولیا عالوه بر تئوری عمل هم د

اى کسانى که »؛ «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ»فرماید: عبارتی صریح در نکوهش دوگانگی رفتار و گفتار می

 «دهیدمىگویید که انجام ناید چرا چیزى مىایمان آورده

های گروهی را بر درصد رسانه 58گیریم که:  به طور متوسط نتیجه می گروهی هایرسانه خصوص در یافته اساس بر       

های داده شده وجود داری بین پاسخنشان از اختالف معنی Tو  k2ها و آزمون دانند و با توجه به یافتهدین پذیری موثر می

ها وارد عرصه فناوری مدرن شده است زیرا توان نتیجه گرفت که امروزه در عصر ارتباطات دنیای رسانهدارد. بنابراین  می

های نوین )جنگ ر شیوهها و اهداف دارند، امروزه  دشمن با تغییای در اجرای سریع برنامهها نقش مهم  و هدایت شدهرسانه

های مذهبی جامعه و جوانان را نرم( تهاجمات خود را علیه هویت و باور مذهبی و دینی جوانان تمسک جسته است، و اندیشه
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های دشمن  از فرهنگ اصیل و اعتقادات مذهبی دور سازند و جوانان را به فساد و ابتذال ترغیب کنند. جوانان در مقابل توطئه

 و خود را با تقویت مبانی دینی واکسینه کنند. هوشیار باشند

درصد شناخت و آگاهی از  01گیریم که: به طور متوسط نتیجه می دین از آگاهی و شناخت خصوص در یافته اساس بر       

های داده شده داری بین پاسخنشان از اختالف معنی Tو  k2ها و آزمون دانند و با توجه به یافتهدین را بر دین پذیری موثر می

کند الزمست شناخت و معرفت خود را باال توان نتیجه گرفت که انسان در اموری که احساس ضرورت میوجود دارد.  پس می

فرمایند: خوابیدن همراه با یقین، برتر از نمازگزاردن با شک و تردید است ببرد. حضرت علی)ع( در باب ضرورت شناخت می

 (.430)نهج البالغه، حکمت 

)ع( فرمودند: در او که بصیرت و آگاهی کافی از دین سبب نزدیکی جوانان به دین و مسایل دینی خواهد شد. امام صادق       

شود و هنگامی که به کند خیری نیست زیرا کسی که نسبت به امور دینی آگاهی ندارد به دیگران نیازمند میتفقّه در دین نمی

( 33، ص 1، ج 1315.؛ کلینی،228، ص 1ق، ج 1483او را منحرف خواهند کرد. )مجلسی،  آنها نیازمند شد، بدون آنکه بفهمد

آن چه به فهمد که دستوراتی ساده و راحت دارد و حاضر نیست از آن دست بردارد. لذا اگر جوان دین را خوب بشناسد می

تواند نهادهایی که با  جوانان سر و کار دارند، که میعنوان نتیجه در این تحقیق به عنوان راهکارهای الزم برای موسسه ها و 

 های آن باشد.گرایی و آسیبها و مشکالت اجتماعی و فرهنگی در حیطه دینهای موثری جهت رفع محدودیتگام

 

 منابع 

 قرآن کریم .1

 نهج البالغه .2

 دین شکلی بی رویکرد با جوانان دینداری وضعیت شناختی جامعه تحلیل .(1301) احمد غیاثوند، و تقی ارمکی، آزاد .3

 .35 شماره بهشتی، شهید دانشگاه انسانی، علوم و ادبیات دانشکده نامه پژوهش ورزی،

 چاپ دوم. (، غررالحکم و درالکلم، انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی،1300آمدی تمینی، عبدالواحد ) .4

 انقالب. رهیافت اساتید، دیدگاه از دانشگاه در دینی آموزش شناسی آسیب( 1318) فاطمه آخوندی، عباس؛ اشرفی، .5

 .10 شماره. اسالمی

 در ها دانشگاه نقش و گریزی دین عوامل و (. علل1311رحیم ) ایالمی، رضا؛ محمدی لو، خلیفه جبار؛ مرادی امینی، .1

 .(58)11 ;اسالمی آزاد دانشگاه در معرفتی آن. مطالعات اصالح

 انتشارات قلم، تهران.(، مجموعه آثار، 1300بازرگان، مهدی، ) .0

 تهران( پژوهش شهر زنان: موردی مطالعه) فرزندان، دینی تربیت مقدمه زنان دینی (. آموزشهای1318حسن.) بختیاری، .0

 .08-50(:13()جدید دوره) 11 ;اسالمی تربیت و تعلیم مسائل در

 .04-13(:1)1 ;(فرهنگ و انهرس) فرهنگ و رسانه در ای رشته میان رسانه. مطالعات و (. دین1318قاسم.) پورحسن، .1

 ، 51 شماره فرهنگ، نامه  فصلنامه معاصر، دینی شناسی جامعه نظریات در تأملی. (1304).ابوالفضل سید نژاد، جعفری .18

 .تابستان
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 (، فرهنگ نماز، بعثت، تهران.1354حجازی، عالء الدین، ) .11

 آزاد دانشگاه دانشجویان دینی تربیت زای آسیب عوامل عاملی (. تحلیل1301هاشم.) امیدعلی؛مشرفی، زاده، حسین .12

 .18-41(:0)2 ;خانواده مطالعات و اهر(. زن واحد اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان موردی مطالعه) اسالمی

(، جوان در پرتو اهل بیت )علیهم السالم(، بوستان کتاب، نشر تبلیغات اسالمی حوزه 1305خادمی کوشا، محمدعلی، ) .13

 علمیه قم،چاپ دوم.

 .سوم چاپ معارف، نشر دفتر: تهران. ینید جامعه یشناس بیآس(.  1301. ) ع ،یدزفول خسروپناه .14
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