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 6مهنه ، تورج فالح5، احمد اکبری 4زیرک
های دینی در برنامههدف پژوهش حاضر بررسی الگوی جاری تربیت  چکیده:

یاد بن ادهوش ددرسی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی است. این پژوهش با رویکرد کیفی و با ر

 موزشیآهای ی آماری شامل کلیه اساتید، دانشجویان و مدیران گروهانجام گرفت. جامعه

دفمند هیری گواحدهای دانشگاه آزاد اسالمی در استان خراسان رضوی بوده که از طریق نمونه

یافته با بیست و دو ساختاری نیمهاحبهها از طریق مصمحور انتخاب شدند. دادهاز نوع مالک 

زیه و ور تجهای آموزشی بدست آمده است. به منظنفر از اساتید، دانشجویان و مدیران گروه

ی و روای ها از روش کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد. برای تأمینتحلیل داده

 نج مفهومپی بیست و دهندهپایایی از معیارهای لینکن و کوبا استفاده شد. نتایج پژوهش نشان

نظام  ( شامل ناکارآمدی2008محوری است که در قالب مدل پارادیمی استروس و کوربین )

ی ط علی )ناتوانی محوری و شرایبه عنوان مقوله های دینیآموزشی در درونی سازی ارزش

 نظام آموزشیهمکاری بین بخشی، ضعف هویت دینی دانشجویان، عدم توجه به دانشگاه در

امل امل سازمانی، عواجتماعی، عو -ای )عوامل فرهنگیمحور(، عوامل زمینهدانشگاهی دین

 نی،سازی دانشگاه با نهادهای متولی تربیت دیگر)شبکهای تسهیلآموزشی(، شرایط مداخله

های الشچگر محدودکننده)چالش روشی، تید(، شرایط مداخلهاعتبار منابع درسی، تخصص اسا

سازی تربیت دینی، اعتقاد درونی همراه با توجه های کنشی(، راهبردها )فرهنگبینشی، چالش

ع و جام به التزام عملی در تربیت دینی، اعتدال در تقویت و گسترش تربیت دینی، آموزش

حقق جامعه اسالمی و یت دینی( و پیامد )عدم تگرایی در تربسازی و تعاملجانبه، شبکههمه

های اعتنایی و عدم پایبندی به ارزشعدم استقرار فرهنگ دینی در دانشگاه و جامعه، بی

 دینی( سازمان یافت. 
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Abstract: The aim of the present study is to investigate the 

current pattern of religious education in the curricula of Islamic 

Azad University students. This research was conducted with a 

qualitative approach and a data-based method. The statistical 

population included all the professors, students and managers of 

the educational groups of Islamic Azad University in Razavi 

Khorasan province, who were selected through purposeful 

criterion-based sampling. The data was obtained through semi-

structured interviews with 22 professors, students and managers of 

educational groups. In order to analyze the data, open, axial and 

selective coding method was used. Lincoln and Cuban criteria 

were used to ensure validity and reliability. The results of the 

research revealed 25 core concepts that, in the form of a paradigm 

model, included the ineffectiveness of the educational system in 

internalizing religious values as a central category and causal 

conditions (the inability of the university in interdepartmental 

cooperation, weak religious identity of students, lack of attention 

to the system religious-oriented university education), contextual 

factors, facilitating intervention conditions (university networking 

with institutions in charge of religious education, credibility of 

teaching resources, professors' expertise), facilitating and 

intervening factors (methodical challenge, insight challenges), and 

finally strategies and consequences. 
Keywords: religious education, curriculum, Islamic Azad 

University, grounded theory 
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 بیان مسئله

ه بوسعه تآموزش، زیربنای توسعه پایدار انسانی است و ابزار اصلی برای تحقق اهداف 
 تربیت، و علیمت نظام خود  برای فرهنگی هایضرورت به توجه با مختلف جوامعرود. شمار می

 مؤثر ایجامعه ه داشتننگ پویا زمینه در که کنندمی بانتخا را متفاوتی هایمشیخط و اهداف

، دین در جوامع دینی(. 1395جعفری، پور و میرشاهکنند)رحمانمی زندگی آن در که است
و از  گذاردمی تأثیر فـراداحیات فردی و اجتمـاعی  هایساحتاساسی بر تمام  نهادیک عنوانبه

. شودیم یان اعضای جامعه امری مهـم تلقـیدینی در م هایارزشهمین رو، پایبندی به 
در سند  از همین رو .شودمیدینی از طریق نهادهای آموزشی انجام  هایارزش سازینهادینه

 محـور کلیـه عنوانبه اخالقی –دینی سـاحت تربیـت(، 1390) وپرورشآموزشتحـول بنیـادین 
که خالقی ا -ینی(. ساحت تربیت د1400)وجدانی و حیدری،  است شدهمطرحتربیتی  هایبرنامه

تربیت  دارد کهاست بیان میهای دینی چهارچوب بنیادی و اصول آن بر اساس دین و آموزه
ای دینی عیارهممبانی  اساس برابعاد یک نظام را  ۀدینی در مقابل تربیت سکوالر قرار دارد و هم

ورزی داری و دینوند دینخاصی از تربیت که برای تقویت ر بخشبه عبارتی،  .شودشامل می
 هموردتوجاصی خ یشکل از تربیت، اعتقادات و مناسک دینو در این  ؛پذیردصورت می متربیان
کیایی و )شود می تربیت هاآنبرای رسیدن به ایمان و باور و عمل به  متربیگیرد و قرار می

 -ساحت تربیت دینی ای از تربیت است که مستقیماً باتربیت دینی، گونه(. 1397موسی زاده، 
 شود.اخالقی ارتباط داشته و در راستای دستیابی به اهداف آن تعریف می

 دیاب ابتدا دارد؛ یاست که مراتب و مراحل متربیموحد شدن  ینید تیترب یهدف اصل
و قائل شود؛ ا تیوحدان معنا که خداوند را بشناسد و به نیداشته باشد، به ا ینظر دیتوح متربی

 نیبرد که ابو از او فرمان  بپرستد شده، او را یاو متجل یدر عمل عباد ینظر دیتوح نیسپس ا
نی دو (، تربیت دی1389. به عقیده بهشتی )(1393 پور،ی سی)ع است یعمل دیتوح یبه معنا

ارد و در های اعتقادی، اخالقی و عملی اشاره دمعنای عام و خاص دارد؛ در معنای خاص به جنبه
ا در رشناختی، سیاسی، بدنی و مانند آن ای تربیتی شامل عقالنی، زیباییهمعنای عام، ساحت

ترین ابعاد تربیت گنجد. یکی از مهمگیرد. آداب و شئون عبادی نیز در بعد عملی آن میبرمی
ایجاد  وعنوی از تربیت ناظر بر پرورش بعد م دینی، تربیت دینی در بعد عملی آن است. این نوع

شود دیگر، در بعد عملی کودک با اعمال و احکام شرعی آشنا میعبارتست، بهارتباط با خداوند ا
ای راسخ در پی گیرد و باانگیزهدهنده ارتباط با خداوند است را فرامیو آنچه به شکل عملی نشان

 (.1400انجام آن است )حیدری و همکاران، 
ها و باید دربردارنده مالکرتربیت دینی به دنبال ایجاد تغییرات مطلوب در فرد است ازاین

که در  و معیارهایی باشد که آن را از انواع دیگر تربیت و یا تربیت دینی ناصحیح متمایز سازد؛
چهار بعد مؤلفه اعتقادی فکری، ناظر بر اعتقادات و باورهای دینی افراد؛ مؤلفه تجربه درونی، ناظر 
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خداوند همانند رجاء، خوف، توکل و دعا؛  بر هیجانات درونی انسان در ارتباط با مبدأ جهان یعنی
انتخاب و پایبندی بر عبودیت و عبادت خداوند؛ مؤلفه عمل، ناظر بر  مؤلفه التزام درونی، ناظر بر

ها تربیت دینی در نظام (. لزوم توجه به مؤلفه1388تمییز است )باقری، عمل به اعتقادات قابل
شده است و نظام  احساس ازپیشکنونی بیش در دورهآموزشی )آموزش عمومی و آموزش عالی( 

های تربیت آموزشی جوامع گوناگون و الی الخصوص جوامع دینی، همواره به دنبال پیگیری مؤلفه
 (2020، 1دینی جهت تربیت فردی و اجتماعی، فراگیران است )آیرس

محمدی است،  ـابظهور و تحقـق اسـالم ن سازیزمینه دارداعیهکه  ایجامعهبرای 
ت جه در آنان درسـی هایآن برنامـه تبعبهو  های آموزشینظامروری و بلکه حیاتی است که ض

 فـردی و هـایتربیت دینی قرار گیرد تا با طراحی و اجرای یک نظـام آموزشـی مبتنـی بـر نیاز
 نداجتماعی و مبتنی بر آخرین دستاوردهای حوزه برنامه درسی، در جهت مطلوب حرکت ک

 هاینظامتی در فرایند تربی ریزیبرنامهطراحی نظام تربیتی و (. 1398مکاران، )مرزوقی و ه
می مرکز عالی رس عنوانبه هادانشگاهاهمیت واالیی برخوردار است.  رسمی تربیت، از ارزش و

که در  هاییآموزش . در میانکنندمیخود را بر همین اساس تنظیم  تربیتی هایبرنامهتربیت، 
 هایسرمایهی و ایجاد نگرش مثبت به اعتقادات دین باهدفتربیت دینی  ،شودمیدانشگاه ارائه 

و  پذیریگری و ستمستم هرگونهتقویت روحیه پاسداری از استقالل کشور، نفی  فرهنگی خودی،
 .شودمیرا انسانی و اسالمی با شیوه جذاب، طراحی و اج هایفضیلتانسان عامل به  تربیت

های آموزه از طریق دانشجویاندینی امیدوارند که  تربیت ویان آموزش فرهنگی و متول مسئوالن
 که ی شودنسانتربیت دینی، شایستگی الزم را برای تقرب به درگاه الهی پیدا کند و تبدیل به ا

 دردازبپ معیارهای دینی و اخالقی سرلوحه عمل خویش قرار دهد و متعهدانه به وظایف خود
 (.1392)محبی و کریمی خویگانی، 

 موازاتبه انیدانشجو ینید یسطح آگاه یدر دانشگاه و ارتقاتربیت دینی بر  تأکید
؛ نیرومند، 2020، 2های مختلف مورداشاره قرارگرفته است )شمسییدر پژوهش ،یآموزش تخصص

دهد که ها نشان میچنین پژوهش(. هم1396؛ وقاری زمهریر و همکاران، 1399وکیلی، محبی، 
عنوان یک فاکتور قوی در ایجاد انسجام اجتماعی و تواند بههای دینی میوزشتربیت دینی و آم

های مختلف بیانگر این است که پژوهش وجود،(. بااین2021، 3برقراری عدالت جمعی باشد )ایسو
سازی و دستیابی به های مختلف در جهت نهادینهزعم تالشتربیت دینی در نظام آموزشی به

های چنین شاخصنکرده است و عملکردهای دینی فراگیران و همملاهداف، چندان موفق ع
؛ مرزوقی و 1399مصباحی،  ؛1400تربیت دینی مناسب نیست )اکرمی، دالور و تمسکی، 

                                                 
1 Ayres  
2 Shamsaee  
3 Easou  
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های آن (. از سویی ضرورت توجه به تربیت دینی و رفع چالش1393؛ عیسی پور، 1398دهقانی، 
 (. 1388در نظام آموزشی کشور ما مشهود است )باقری، 

های آموزشی ضرورت توجه به تربیت دینی، منجر به بهبود سایر ابعاد تربیتی در نظام
طور کل آموزش و تربیت تحت تأثیر دین است)نیرومند و (. به12021شود )آپیپودین،می

 (؛ چنانکه گذشت و اینکه تربیت دینی در دانشگاه و در میان دانشجویان1399همکاران، 
ی به آن پیامدهای سنگین اعتقادی، توجهرا دارد و در صورت کم های خاص خودظرافت

(. باید به برنامه 1389زاده و مشرفی، حسن) خواهد داشت فرهنگی، سیاسی، اجتماعی در بر
درسی این حوزه در میان دانشجویان توجه ویژه کرد. نواقص زیادی  در برنامه درسی تربیت دینی 

علم  ؛1400)سلطان احمدی، کیهان، ملکی و یاری،  شده استنظام آموزشی کشور گزارش
 (. 1397سرشت، ؛ پاک1397الهدی، رضایی و یاری، 

های شود که برداشتگستردگی، پویایی و پیچیدگی موضوع تربیت دینی باعث می
 مختلفی در این زمینه وجود داشته باشد؛ 

رسی دهای رنامهبا توجه به آنچه گذشت مشخص کردن نحوه توجه به تربیت دینی در ب
ر بهش حاضر در پژو تر در این زمینه شود از این روریزی دقیقتواند منجر به برنامهدانشجویان می

آزاد  نشگاههای درسی دانشجویان داآن شدیم تا به بررسی الگوی جاری تربیت دینی در برنامه
نی تربیت دیاسالمی بپردازیم. از این رو سؤال اصلی پژوهش این است که برنامه درسی 

 کند؟دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی از چه الگوی نظری تبعیت می

 شناسی پژوهشروش
که هدف پژوهش کشف الگوی جاری تربیت دینی در برنامه درسی دانشجویان ازآنجایی

رو پژوهش حاضر ازنظر رویکرد جزو تحقیقات کیفی و ازلحاظ بود، ازاین دانشگاه آزاد اسالمی
. در این پژوهش از رویکرد سیستماتیک گرندد تئوری( است) بر مطالعات داده بنیادروش، مبتنی 

شده است. در رویکرد سیستماتیک محقق باید اشتراوس و کوربین برای نظریه داده بنیاد استفاده
مندی )باز، محوری و روش و فن مشخصی برای تحلیل در پیش بگیرد و کدگذاری مرحله

آورد و کار نهایی خود را در الگوی پارادایمی یکسانی ارائه کند )فراستخواه، انتخابی( را به اجرا در
کارگزاران اصلی و خط مقدم دخیل در تربیت دینی جامعه موردمطالعه این پژوهش کلیه (. 1398

گیری هدفمند، که از طریق نمونه بودند؛دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی استان خراسان رضوی 
ها گیری تا رسیدن به حد اشباع نظری دادهی موردنظر انتخاب و نمونه، نمونهمحور از نوع مالک

نفر از اساتید دانشگاه آزاد اسالمی}  10کنندگان در پژوهش شامل رو مشارکتادامه یافت. ازاین
مالک ورود داشتن حداقل پنج سال سابقه خدمت تجربی دانشگاه آزاد اسالمی و تدریس دروس 

                                                 
1 Apipudin 
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ترم  4نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی }مالک ورود گذراندن حداقل  8معارف اسالمی{، 
 4ترم در مقاطع تحصیالت تکمیلی{،  2تحصیلی در دانشگاه آزاد اسالمی در مقطع کارشناسی و 

سال سابقه مدیریت  2های آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی }مالک ورود حداقل نفر مدیران گروه
کنندگان اه آزاد اسالمی{ بودند. جهت محرمانه ماندن هرکدام از شرکتهای آموزشی دانشگگروه

یک کد اختصاص داده شد. ابزار  هادر مراحل پژوهش و رعایت اخالق پژوهشی به هرکدام از آن
های حاصل ها در این تحقیق، مصاحبه نیمه ساختاریافته است. فرایند تحلیل دادهگردآوری داده

آوری بنیاد، همزمان با جمعا توجه به اهمیت آن در رویکرد نظریه دادهها نیز باز متن مصاحبه
ها طی سه مرحله: الف( کدگذاری باز؛ ب( کدگذاری محوری و ج( کدگذاری انتخابی انجام داده

ها چهار معیار استفاده شد. آن 11980شد. برای تأمین روایی و پایایی از روش گوبا و لینکلن
منظور ارزیابی دقت علمی را به« 5و قابلیت تأیید 4، قابلیت اتکا3ت انتقال، قابلی2قابلیت اعتبار»

از روش کنترل ی قابلیت اعتبار، درزمینه(. 1396پژوهش برشمردند) دانایی فرد و همکاران، 
ها در اختیار متخصصین قرار داده ی قابلیت انتقال، یافتهاستفاده شد. درزمینه کنندهاعضاء شرکت
ی قابلیت اتکا )قابلیت اطمینان(، از روش توافق بین کدگذاران استفاده شد و شد. درزمینه

 ی قابلیت تأیید مرور و بازخورد همتایان بکار برده شد.درزمینه

 هایافته

 ینید تیترب یجار یالگومحققان برای دستیابی به نظریه برآمده از خصوصیات واقعی 
ا بممتدی  های کلیدی که تماس نظری و عملیانرسبا اطالع یدانشگاه آزاد اسالم انیدانشجو

وشیدند کد و ی( داشتند، گفتگو کردندانشگاه آزاد اسالم انیدانشجو ینید تی)ترب موضوع پژوهش
فاهیم ها مبهها تعمق کنند. دراثنای مصاحها و تجارب آنها، نگرشتا در ساختار درونی ارزش

یا و ا به قضاشدند و ذهن پژوهشگران رعیان میها یافتند و از مقایسه مفاهیم مقولهظهور می
ادند. دمی سوق های مختلفی درباره الگوی تربیت دینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمیگزاره

-پردازی، مقولهصورت سطر به سطر بررسی، مفهومسازی، بهشده پس از پیادههای ضبطمصاحبه

حوری و های مشترک کدهای باز، مویژگیاساس مشابهات، ارتباط مفهومی و  بندی و سپس، بر
ن کوربی های تحلیل اشتراوس وای از مفاهیم( مشخص شدند. برای این کار روشطبقه) منتخب

ه در ادامه است ک محور 7 شامل الگو این(. 2008اشتراوس و کوربین، ) مورداستفاده قرار گرفت
 شده است.گزارش

 

                                                 
1 Guba & Lincoln 
2. Credibility 
3 Transferability 
4 Dependability 
5 Conformability 
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 شرایط محوری -1
ما اآید که اگرچه از درون پژوهش بیرون می ش استمقوله محوری مضمون اصلی پژوه

ا بمحوری محقق  دهیپد افتنیجهت (. 1390یک مفهوم انتزاعی است )اشتراوس و کوربین، 
 پرداختمستمر  صورتبه هامقولهو طبقه بندی مجدد به تغییر، تکمیل، ترکیب و توسعه  سهیمقا

وی الگ در پژوهش حاضر مرکز ثقل (.2008کوربین و اشتراس،  ؛1996و کوربین، اشتراوس)

رونی دناکارآمدی نظام آموزشی در  "تربیت دینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی جاری 

 شده است.نشان داده 1استخراج گردید. نتایج در جدول   " های دینیسازی ارزش
 : شرایط محوری تربیت دینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی1 جدول

 کد منتخب کد محوری کدباز() کنندگانارکتنمونه بیانات مش

 ریزی درسی بر اساس نیاز درعدم نیازسنجی در تدوین و برنامه

 (7های گوناگون )استاد، بخش

ضعف در 

ریزی برنامه

 درسی

 

ش
رز

ی ا
ساز

ی 
رون

 د
در

ی 
زش

مو
م آ

ظا
ی ن
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اک
ن

ی
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 عدم توجه کافی به اصول حریت، معرفت و بصیرت، تعقل ورزی

 (.9های برنامه تربیت دینی )استاد، اعتدال در طراحی و

عدم توجه به وحدت محتوا و تجارب یادگیری دانشجویان در 

 (.3ریزی درسی )مدیرگروه، برنامه

ی عدم توجه به یادگیرنده محوری و توجه صرف به محتوا محور

 (.6در برنامه درسی تربیت دینی )دانشجو، 

های ی عملکردی و استفاده از چارچوبعدم توجه به ارزشیاب

ارزشیابی سنتی جهت بررسی میزان تقید و درونی سازی 

 (.3ها )استاد، ارزش

نگرش  ضعف در

سیستمی در 

 تربیت دینی

 افتراق و عدم یکپارچگی بین نهادهای متولی تربیت دینی و

 (.6نهادهای آموزشی )استاد، 

ای به تربیت دینی و ید فرارشتهبعدی و عدم وجود دنگاه تک

 (.5محدودسازی آن در دروس خاص)استاد، 

وس عدم استفاده از رویکردهای تلفیقی و کل گرا در تدریس در

 (.1مرتبط )مدیرگروه، 

توجهی نسبت به دروس مرتبط با مقوله تربیت انگاری و بیساده

 (.4دینی در مقایسه با سایر دروس دانشجویان )استاد، 

های مهبه التزام درونی و عملی در راستای اجرای برناعدم توجه 

 (.2تربیت دینی )استاد، 
عدم توجه 

توأمان به 

کمیت و کیفیت  های تدریس سنتی بدون توجه به رویکردهای استفاده از روش
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 کد منتخب کد محوری کدباز() کنندگانارکتنمونه بیانات مش

جدید و فعال آموزش تربیت دینی دانشجویان دانشگاه آزاد 

 (.2اسالمی)دانشجو، 
 در اجرا

های برنامه شناسیآسیب های پژوهشی وفعالیت عدم استفاده از

 (.7درسی در حوزه تربیت دینی پس از اجرا )استاد، 

های فردی و مخاطب شناسی در زمینه عدم توجه به تفاوت

 (.1ی )استاد، های تربیت دینسازی مؤلفهپیاده

 

 ریزی درسیهضعف در برنام 1-1
 ۀ ارزشیابیشیو و یاددهی یادگیری هایروش وا،محت ها،هدف ها،آرمان درسی به برنامه

انی و ج تبار فیروزحاجی) کندمی اشاره یادگیری و درمجموع تمام تجارب یادگیری پیشرفت
 و نیدر تدو یازسنجیعدم نکنندگان در پژوهش (. طبق دیدگاه مشارکت1395همکاران، 

ت معرف ت،یصول حرابه  یه کافتوج عدم، گوناگون هایبخشدر  ازیبر اساس ن یدرس ریزیبرنامه
وا و وحدت محت توجه به عدمی، نید تیبرنامه ترب هایطراحیو اعتدال در  یتعقل ورز رت،یو بص

ف و توجه صر یرمحو رندهیادگیتوجه به  عدمی، درس ریزیبرنامهدر  انیدانشجو یریادگیتجارب 
 ت.ه محوری اسی ازجمله کدهای باز این مقولدرس ریزیبرنامهدر  یبه محتوا محور

 نگرش سیستمی در تربیت دینیعدم توجه به  1-2
 کنندگان برنامه تربیت دینی باید با دید جامع و سیستمی به آنبه عقیده مشارکت

 عدم توجه به. طبق دیدگاه مشارکت کنندگان در پژوهش نگریسته شود که کارآمد باشد
 یونو در دیقت زانیم یجهت بررس یتسن یابیارزش هایچارچوبو استفاده از  یعملکرد یابیارزش
، یآموزش یدهاو نها ینید تیترب یمتول ینهادها نیب یکپارچگیو عدم  افتراقها، ارزش یساز
، دروس خاص آن در محدودسازیو  ینید تیبه ترب یافرارشته دیو عدم وجود د بعدیتک نگاه
 توجهیبیو  انگاری، سادهدروس مرتبط سیو کل گرا در تدر یقیتلف یکردهایاستفاده از رو عدم

ه جملاز انیدروس دانشجو ریبا سا سهیدر مقا ینید تینسبت به دروس مرتبط با مقوله ترب
 کدهای باز محور مذکور هستند.

 عدم توجه همزمان به کمیت و کیفیت در اجرا 1-3
ها و تجربیات کالس درس و برداشت معلمان از برنامه درسی اجراشده؛ کلیه فعالیت 

(. هنگامی 1385احمدی، ) دهندشده انجام می ه است که برای رسیدن به اهداف برنامه قصدبرنام
ها برنامه درسی تربیت دینی کارآمد خواهد بود که هم به کمیت و تعداد و هم به کیفیت آن

های میدانی کنندگان در پژوهش و مشاهدات و استنباطتوجه شود. طبق دیدگاه مشارکت
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ها است. در ادامه به از عوامل محوری عدم توجه به کمیت و کیفیت برنامه پژوهشگران یکی دیگر
 شود.کنندگان اشاره میای از بیانات مشارکتنمونه

 شرایط علّی -2
اوس و اشتر) ها اثرگذارندآن دسته از رویدادها و وقایع هستند که بر پدیده علّیشرایط 

شد ر ایه به وقوع کاست  یحوادث و اتفاقات ،یعل طیگفت شراتوان (. به عبارتی می1390کوربین، 
 شده است.گزارش 2نتایج در جدول شماره  .انجامندمیمحوری  دهیو توسعه پد

 : عوامل و شرایط علی مؤثر بر تربیت دینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی2 جدول

 کد منتخب کد محوری کد باز() کنندگاننمونه بیانات مشارکت

 (.2ستاد، نشجویان در دوره آموزش عمومی )اسازی داعدم آماده

ناتوانی دانشگاه 

در همکاری بین 

 بخشی

 

ّی
 عل

ط
رای

ش
 

اق فترناتوانی دانشگاه در پیوند با شرایط محیطی جامعه و وجود ا

 (.7بین شرایط دانشگاه و جامعه )دانشجو، 

ت ساز تربیعدم وجود اتصاالت الزم بین دانشگاه و نهادهای زمینه

 (.10استاد، دینی )

یکپارچگی ضعیف و یا موازی کاری بدون هماهنگی در زمینه 

 (.9تربیت دینی بین نهادهای متولی امر )استاد، 

طی فراعدم توجه به الگوسازی جوانان در زمینه دینی و تقلیدهای ا

 (.2جوانان از الگوهای نامناسب )مدیرگروه، 

ضعف هویت 

دینی 

 دانشجویان

 اندیشی دانشجویان در زمینهادل فکری و همعدم توجه به تب

 (.5مسائل دینی در دانشگاه )دانشجو، 

عه عدم آشنایی دانشجویان با بسترهای هویتی و فرهنگ دینی جام

 (.5و قوام تاریخی آن )استاد، 

عدم التفات دانشجویان به موضوعات تهاجم فرهنگی و دینی 

 (.3)دانشجو، 

منظور ارائه الگو و ای بههای رسانهر زمینهفعالیت ضعیف دانشگاه د

 (.4تأثیرگذاری بر دانشجویان )مدیرگروه، 

عدم آشنایی دانشجویان با مبانی دینی و فرهنگ اسالمی و 

 (.7و  2درنتیجه تزلزل فکری و عقیدتی ایشان )استاد، 

 انیعدم توجه به ارتباط افقی و عمودی دروس در زمینه تقویت مب

 (.3شجویان )استاد، دینی دان
عدم توجه 

نظام آموزشی به

دانشگاهی 
عدم آشنایی اساتید با شیوه تدریس دروس اعتقادی و عقیدتی و 

و  2های یاددهی یادگیری سنتی )مدیرگروه، استفاده از روش
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 کد منتخب کد محوری کد باز() کنندگاننمونه بیانات مشارکت

 محوردین (.9استاد، 

مل اکتفا به شیوهای مستقیم و سطحی ارائه مطالب در محتوا و ع

 (.10ت دینی )استاد، پیرامون تربی

های درسی آن در راستای گفتمان برنامه عدم توانایی دانشگاه و

سازی در جهت تقویت تربیت دینی و برطرف سازی شبهات 

 (.6)استاد، 

 
 ؤثر برکنندگان نشان داد که شرایط و عوامل علّی متحلیل و بررسی بیانات مشارکت

 ی،نید تیترب یادانشگاه با بستره نیافتراق بشامل  المیتربیت دینی دانشجویان دانشگاه آزاد اس
ه محور است. در این زمیندین یدانشگاه یآموزش نظامبهتوجه  عدمی، نید تیتوجه به هو عدم

با  وندیانشگاه در پد یناتوانی، در دوره آموزش عموم انیدانشجو سازیآمادهعدم هایی چون مؤلفه
 نیم بت الزوجود اتصاال عدم، دانشگاه و جامعه طیشرا نیبجامعه و وجود افتراق  یطیمح طیشرا

 یگدون هماهنب یکار یمواز ایو  فیضع یکپارچگی، ینید تیترب ساززمینه یدانشگاه و نهادها
و  ینید نهیمزجوانان در  یعدم توجه به الگوساز، امر یمتول ینهادها نیب ینید تیترب نهیدر زم

جم تها به موضوعات انیالتفات دانشجو عدم، نامناسب یجوانان از الگوها یافراط یدهایتقل
 یرگذاریتأثارائه الگو و  منظوربه یارسانه یهانهیدانشگاه در زم فیضع تیفعالی، نیو د یفرهنگ

ه ب تفااکتربیت دینی،  نهیدروس در زم یو عمود یعدم توجه به ارتباط افق، انیبر دانشجو
 ییاناتو عدمی، نید تیترب رامونیحتوا و عمل پارائه مطالب در م یو سطح میمستق یوهایش

رف و برط ینید تیترب تیدر جهت تقو یگفتمان ساز یآن در راستا یدرس هایبرنامه ودانشگاه 
 بود. شبهات یساز

 شود:ن بخش اشاره میهای مرتبط با ایقولای از نقلدر ادامه به نمونه
تو  ی تنها که نیست مانه تربیت دینببینید دانشگاه در زمی"باره گفت: ( دراین2مدیر )

قتا کنند بعضی وجامعه نهادهای زیادی داریم که مخصوص همین کار )تربیت دینی( فعالیت می
جو هم دانش گیم ولی اونا تو جامعه یا نهاد مربوطه یه چی دیگه خبما تو دانشگاه یه چی می

 "هفتبینه و بیشتر به شک و شبهه مییکپارچگی تو این زمینه نمی

 راهبردها -3
پدیده موردنظر  باهدف خاصی برای اداره و کنترل هایی هستند کهراهبردها، استراتژی

برای  هاییواکنشو  هابرکنش مبتنی (. راهبردها1390اشتراوس و کوربین، ) پذیردصورت می
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 نتایج حاصل از تحلیل این بخش از پژوهش درهستند.  موردبررسیو بازخورد پدیده  کنترل، اداره
 شده است.گزارش 3 جدول

 : راهبردهای تربیت دینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی3 جدول

 کد منتخب کد محوری کد باز() کنندگاننمونه بیانات مشارکت

معروف و نهی از منکر در دانشگاه گسترش فرهنگ امربه

 (.3)مدیرگروه، 

سازی فرهنگ

 تربیت دینی

 

ی
رد

هب
 را

ط
رای

ش
 

ی سازفضا و امکانات دانشگاه در راستای آشنا استفاده مناسب از

ها در زندگی های اعتقادی و کاربست آندانشجویان با مؤلفه

 (.1روزمره )استاد، 

ن بسترسازی ارتقا و بهبود دانش کاربردی اساتید و دانشجویا

 (.7درزمینه تربیت دینی )استاد، 

در مسیر های به وجود آمده بدفهمی ها وفهمیبرطرف سازی کج

 وسیله جلسات و ایجاد بسترهای تعاملی )استاد،تربیت دینی به

4.) 

های دینی سازی ارزشدوری و اجتناب از ریا و تزویر با نهادینه

 (.4)استاد، 

اعتقاد درونی 

همراه با توجه به 

 التزام عملی

های های قرآنی و استمرار ورزی به آن در فعالیتتوجه به آموزه

 (.9ستاد، دانشگاه )ا

ت ربیتوجه به اصل حریت و آزادی و قوه اختیار انسان در مسیر ت

 (.5دینی دانشجویان )استاد، 

 سازی بروز و ظهور عملی باورهای درونی از سوی دانشگاهزمینه

 (.3)استاد، 

شجو، دان)توانایی برقراری ارتباط سالم و سازنده استاد با دانشجو 

1.) 

اعتدال در 

 گسترش و

 تقویت دینی

های اعتقادی توجه به محبت و مهرورزی در تبلیغ و اشاعه ارزش

 (.9)استاد، 

 های تشویقی جهت ایجاد گرایش و تمایل بهاستفاده از مکانیسم

 (8فرهنگ دینی )دانشجو، 

های ها و برنامهانگاری در تدوین فعالیتدوری از افراط و یا سهل 

روی( میانه)سازی فرهنگ دینی دانشگاه در راستای پیاده

 (.7و  4)دانشجو، 
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 کد منتخب کد محوری کد باز() کنندگاننمونه بیانات مشارکت

های قهرآمیز و اجباری در گسترش پرهیز و اجتناب از فعالیت 

 (.6فرهنگ دینی )استاد، 

های آموزش تخصصی تربیت آشنایی اساتید با اصول و مهارت

 (.1دینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی )مدیر گروه، 

آموزش جامع و 

 چندجانبه

های بدیع آن در اشاعه استفاده از تکنولوژی و توجه به جنبه

 (.3های دینی )دانشجو، ارزش

های جای تحکم و تحمیل در آموزشتوجه به حکمت و تحلیل به

 (.1تربیت دینی )استاد، 

های فردی و مخاطب شناسی در آموزش و احترام توجه به تفاوت

 (.5ها )استاد، به آن

ف های چندگانه جهت اطمینان از تحقق اهداارزشیابی استفاده از

 (.2تربیت دینی )استاد، 

و  های فردیتوجه به ابعاد تأثیرگذار بر دانشجویان در زمینه

 (.4، اجتماعی و اهمیت دادن به آن ها در تربیت دینی )مدیرگروه

های دینی در ایجاد بسترهای تعاملی و ارتباطی مبتنی بر ارزش

 (.6نشجویان )استاد، بین دا

سازی و شبکه

گرایی در تعامل

 تربیت دینی

و دینی و  مسائل ارزشی ٔ  ای درزمینهتوجه به تعارض رسانه

 (.7ها )استاد، نریزی برای رفع آبرنامه

ای های درونی و بیرونی دانشگاه در راستاستفاده از تمام ظرفیت

ویان )دانشجو، ینی دانشجدهی به تربیت دسازی و جهتیکپارچه

8.) 

دهی و برقراری ارتباط الزم با متولیان امر در جهت رشد جهت

 (.9استعدادهای دینی دانشجویان مستعد )استاد، 

، ستادهای دینی مختلف در دانشگاه )ااحترام به باورها و فرهنگ

پذیرش  (.5

عقیدتی  –تأکید بر آموزش دینی متناسب با باورهای فرهنگی  چندگانگی دینی

 (.3دانشجویان )مدیرگروه، 
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ردهای دهد راهبکنندگان در پژوهش نشان میهای مشارکتها و دیدگاهتحلیل مصاحبه
ری توان در شش مؤلفه محوقرآن را می آموزش تربیت دینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی

 :هیم پرداختمذکور سازمان داد که در ادامه به تشریح هرکدام از این راهبردها خوا

شده در زمینه آموزش تربیت : ازجمله راهبردهای ارائهسازی تربیت دینیفرهنگ 3-1
توان، آمده میعملهای بهدینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی طبق برداشت از مصاحبه

طورکلی اشاره دارد سازی به شرایط و جو حاکم بر سازمان بهسازی را ذکر کرد. فرهنگفرهنگ
 استفاده، انشگاهاز منکر در د یو نه معروفامربهگسترش فرهنگ های شتمل بر مؤلفهکه م

و  یاعتقاد هایمؤلفهبا  انیدانشجو یآشناساز یمناسب از فضا و امکانات دانشگاه در راستا
 انیوو دانشج دیاسات یارتقا و بهبود دانش کاربرد یبسترساز، روزمره یدر زندگ هاآنکاربست 
 تیترب ریبه وجود آمده در مس هایبدفهمی و هافهمیکج یساز برطرفی، نید تیترب ٔ  درزمینه

آمده مشخص عملهای بهی بود با بررسی مصاحبهتعامل یبسترها جادیجلسات و ا وسیلهبه ینید
سازی در دانشگاه و با شوندگان معتقد بودند که در صورتی این فرهنگگردید که مصاحبه

 واهد شد.وتفریط صورت پذیرد مشکل آن مرتفع خهای بدور از افراطروش
کنندگان : تحلیل نظرات مشارکتاعتقاد درونی همراه با توجه به التزام عملی 3-2

آزاد  دهنده این نکته است که جهت بهبود در آموزش دینی دانشجویان دانشگاهدر پژوهش نشان
قام ش و مموضوع ناظر بر نقاسالمی باید بین حرف و عمل وحدت وجود داشته باشد بیشتر این 

و  یدورهایی چون کنندگان شاخصالگویی استاد است، در این زمینه طبق نظرات مشارکت
 یار ورزو استمر یقرآن هایآموزهبه  توجهی، نید هایارزش سازینهادینهبا  ریو تزو ایاجتناب از ر

 تیترب رین در مسانسا اریتو قوه اخ یو آزاد تیبه اصل حر توجه، دانشگاه هایفعالیتبه آن در 
أکید تمورد  اهدانشگ یاز سو یدرون یباورها یبروز و ظهور عمل سازی، زمینهانیدانشجو ینید

 بود.

کنندگان در پژوهش : طبق دیدگاه مشارکتدال در گسترش و تقویت دینیاعت 3-3
این شاخص های دینی است. اعتدال ورزی در زمینههای موردتوجه جهت توجه بهاز دیگر شاخص

ی، رزمهرو به محبت و توجه، ارتباط سالم و سازنده یبرقرار ییتوانامشتمل بر مواردی همچون 
و  هافعالیت نیدر تدو انگاریسهل ایاز افراط و  یدور ی،قیتشو هایمکانیسماز  استفاده

 و اجتناب از زیپره ،(رویمیانه) ینیفرهنگ د سازیپیاده یدانشگاه در راستا هایبرنامه
 ی است.نیدر گسترش فرهنگ د یو اجبار زیقهرآم هایفعالیت

زجمله : آموزش اصولی و صحیح دینی اجامع و چندجانبهبه آموزش  توجه 3-4
ین کند. در اراهبردهایی است که به تربیت دینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی کمک می

توالی دروس و یا طقی و توجه بهعتقاد داشتند که ارائه منکنندگان در پژوهش ازمینه مشارکت
 های تخصصی آموزش دینی از نیازهای اساسی یادگیری این بخش است.روش
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: از دیگر راهبردهای مؤثر بر گرایی در تربیت دینیسازی و تعاملشبکه 3-5
شود بتوانیم از ظرفیت افراد مختلف، سازی باعث میاست. شبکه سازی و تعاملموضوع، شبکه
و  یتعامل یبسترها جادیانه ببریم. ذیل این شاخص کدهای ها استفاده بهیآن دانش و تجربه

سائل م نهیدر زم ایرسانهبه تعارض  توجه، انیدانشجو نیدر ب ینید هایارزشبر  یمبتن یارتباط
انشگاه د یرونیو ب یدرون هایظرفیتاز تمام  استفادهها، آنرفع  یبرا ریزیبرنامهو  ینیو د یارزش

 ارتباط یو برقرار دهی، جهتانیدانشجو ینید تیبه ترب دهیجهتو  سازییکپارچه یادر راست
 احصا گردید. مستعد انیدانشجو ینید یامر در جهت رشد استعدادها انیالزم با متول

تربیت دینی مورد  ٔ  بردهایی که درزمینهاز دیگر راه :پذیرش چندگانگی دینی 3-6
ت. اه اسپذیرش عقاید و مذاهب دینی مختلف در دانشگ کنندگان در پژوهش بودتأکید مشارکت

 مینه تحولزعنوان رویکرد دینی در این زمینه احترام به مذاهب و ادیان مختلف و پذیرش آنان به
 .کنددر تربیت دینی دانشجویان را فراهم ساخته و از سویی به انسجام ملی نیز کمک می

 ایعوامل زمینه
کند می اللتد پدیدهای به که است ویژه خصوصیات یکسری دهندهای نشانعوامل زمینه

 هفته استکه پدیده در آن ن است بُعد یک طول در پدیدهای با مرتبط وقایع یا حوادث محل و
 4 (. نتایج حاصل از تحلیل این بخش از پژوهش در جدول1390اشتروس و کوربین، )

 شده است.گزارش
 بیت دینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمیساز الگوی جاری تر: عوامل زمینه4 جدول

 کد منتخب کد محوری کدباز() کنندگاننمونه بیانات مشارکت

، 1های دینی)دانشجو، میزان اهمیت خانواده به موضوعات و ارزش

 (.3استاد، 

زمینه 

نه خانوادگی
می

ل ز
وام

ع
ی

یط
ح

و م
ی 

ا
 

ی توجه خانواده به مناسک دینی و مذهبی و شرکت در مراسم دین

 (.4)مدیرگروه، 

 سازی آن پایبندی خانواده به تربیت دینی و استمرار در اجرا

 (.5، 3)دانشجو، 

های مطرح در زمینه زندگی الگوسازی و الگوبرداری از شخصیت

عوامل  (.8شخصی )استاد، 

 -فرهنگی

 اجتماعی

 (.2 تأثیرپذیری و تأثیرگذاری گروه همساالن و دوستان )دانشجو،

 ماعیان پایبندی به اصول دین توسط مسئوالن و کارگزاران اجتمیز

 (.10و استاد،  6)دانشجو، 

ر دمیزان اهمیت و توجه دانشگاه به مسائل دینی و تربیت دینی 

 (.7محیط دانشگاه )دانشجو، 
 عوامل سازمانی
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 کد منتخب کد محوری کدباز() کنندگاننمونه بیانات مشارکت

های مرتبط با امور دینی و ها و انجمنپویایی تشکل میزان فعالیت و

ها در های فرهنگی و انجمنسالمی همچون بسیج، کانونهای اارزش

 (.8دانشگاه )استاد، 

های دینی در دهی به ارزشفرهنگ حاکم بر دانشگاه و اهمیت

 (.5)دانشجو،  های مختلف دانشگاهبرنامه

ر دینی میزان پایبندی و تقید عوامل و کارکنان دانشگاه به امور د

 (.8عمل )دانشجو، 

جه به محتوای آموزشی و ارتباط آن با تربیت دینی میزان تو

 (.2)مدیرگروه، 

 عوامل آموزشی

های تدریس فعال و اجتناب از یکنواختی در توجه اساتید به روش

 (.3آموزش مسائل ارزشی )مدیرگروه، 

ی مرتبط با تربیت شآموز -ی علمیها و سمینارهابرگزاری کنفرانس

 (.5دینی در دانشگاه )دانشجو، 

 (.3دعوت از اساتید و متخصصان امور دینی برای آموزش )استاد، 

یت ترب استفاده از راهبردهای خودارزیابی در ارزشیابی میزان تحقق

 (.5دینی دانشجویان )دانشجو، 

 
 بر آن گیرد کهای شکل میتربیت دینی دانشجویان نه در خأل، بلکه در شرایط زمینه

ای گیری این فضا در دانشگاه به فهم عوامل زمینههای شکلاثرگذار است بنابراین توضیح زمینه
شود، می مالحظه 4طور که در جدول ای همانمؤثر بر آن نیازمند است. مقوله شرایط زمینه

امل اجتماعی، عو -نگیبُعد عوامل خانوادگی، فره 4ای و بستری مشتمل بر شامل عوامل زمینه
های رزشه به اشود. در زمینه عوامل خانوادگی میزان اهمیت خانوادمی سازمانی و عوامل آموزشی

ی لگوهااساز تربیت دینی دانشجویان است. دینی و پایبندی خانواده به مبانی دینی زمینه
ه عوامل زجملادینی  های همساالن و میزان پایبندی کارگزاران اجتماعی به مبانیاجتماعی، گروه

 سازی تربیت دینی هستند.اجتماعی دیگر در زمینه زمینه
های مؤثر بر تربیت کنندگان در پژوهش، عوامل سازمانی از زمینهطبق بیانات مشارکت

 تیاهم زانیمهایی همچون است. عوامل سازمانی با مؤلفه دینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی
، در دانشگاه هایانجمنو  هاتشکل ییایپو و تیفعال زانیمی، نید و توجه دانشگاه به مسائل

 زانیم، مختلف دانشگاه هایبرنامهدر  ینید هایارزشبه  دهیاهمیتحاکم بر دانشگاه و  فرهنگ
بر تربیت دینی دانشجویان  در عمل ینیعوامل و کارکنان دانشگاه به امور د دیو تق یبندیپا
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عوامل مرتبط با  مؤثر بر تربیت دینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمیهای مؤثرند. از دیگر زمینه
که فضای کنندگان در پژوهش عوامل آموزشی به دلیل اینآموزش است. به اعتقاد مشارکت

سازی تربیت دینی برای تواند خیلی مؤثر باشد در زمینهدانشگاه فضایی آموزشی هست می
شود. های مرتبط با این عوامل پرداخته میقولی از نقلادانشجویان. در ادامه به بیان نمونه

محتوای آموزشی مرتبط باتربیت دینی در این زمینه  "( بیان داشت:2عنوان نمونه مدیرگروه )به
تر و دارای هایی مثل تربیت اسالمی باید کاربردیشده به نظرم محتوای کتابضعیف تدوین

شجو به خودش جلب بکنه هرچند از هنر و خالقیت تری باشه تا دانهای برانگیزانندهجنبه
شه گذشت باالخره اگر استاد خالقیت به کنند هم نمیها را تدریس میاساتیدی که این درس

ها یا بقیه موارد مرتبط با دین با خودش تونه دانشجو رو تا حدود زیادی در این درسخرج بده می
 "همراه بکنه.

 ه(کنندتسهیل) گرعوامل مداخله-5
که موجب تسهیل در هستند  یساختار شرایط ها، شاملکنندهتسهیل /میانجی شرایط

ا توجه به ب 5 در جدول شماره(. 1390)استراوس و کوربین،  شوندزمینه پدیده و راهبردها می
 سالمیاشوندگان عواملی که موجب بهبود تربیت دینی دانشجویان دانشگاه آزاد دیدگاه مصاحبه

 گردید.شود ارائه می

 ای تسهیلگر تربیت دینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی: عوامل مداخله5 جدول

 کد منتخب کد محوری کدباز() کنندگاننمونه بیانات مشارکت

ع نابمارتباط و اتصال حوزه و دانشگاه در جهت تبادل اطالعات و 

 (.6)استاد، 

سازی شبکه

دانشگاه با 

نهادهای متولی 

 تربیت دینی

 

وا
ع

له
اخ

مد
ل 

م
ل

هی
س

ر ت
گ

ده
نن

ک
 

 (.10ارتباط دانشجویان با طالب و متخصصین امور دینی )استاد، 

لی یکپارچگی و انسجام در زمینه تربیت دینی بین نهادهای متو

 (.4)دانشجو، 

های کندوکاو پیرامون مباحث دینی با حضور ها و حلقهایجاد گروه

 (.1دانشجویان )مدیرگروه، 

 های علمیه درزی دانشگاه با استفاده از ظرفیت حوزهتوانمندسا

 (.5های تجربی )استاد، زمینه

 منابع و محتوای درسی معتبر در زمینه دروس دینی

اعتبار منابع 

 درسی

ه ببخشی  استفاده از مؤاخذ و منابع درسی متعدد در زمینه غنا

 دروس دینی

ی در منابع درسسازی ای و شبکههای شبکهتوجه به استراتژی

 تربیت دینی
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 کد منتخب کد محوری کدباز() کنندگاننمونه بیانات مشارکت

 المللیهای علمی معتبر بینهای و پایگاهدسترسی به کتابخانه

های تخصصی آموزش تربیت دینی آشنایی اساتید با روش

 دانشجویان

 تخصص اساتید

 های ارزشیابی مسئله محور و فعالروش ٔ  تخصص اساتید درزمینه

 اساتید توانمند سایر سازی تخصصی باتوانایی اساتید در شبکه

 تربیت دینی ٔ  درزمینه

 مندسازی دانشجویان بهداشتن رویکرد اخالقی در راستای عالقه

 ها توسط اساتیدسازی ارزشنهادینه

 های مدیریت کالسیداشتن مهارت

 
ن آو از  به عوامل مختلفی بستگی داشته تربیت دینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی

ت در ن مهارکنندگان وجود برخی عوامل موجب بهبود ایپذیرد در میان نظرات مشارکتتأثیر می
سازی کنندگان سه محور شبکهشد؛ در این میان با توجه به نظرات مشارکتدانشجویان می

ه ین امر بیل ادانشگاه با نهادهای متولی امر، اعتبار منابع درسی و تخصص اساتید منجر به تسه
باط وجه و ارتسازی دانشگاه در تربیت دینی تشود. در زمینه شبکهندگان میکنعقیده مشارکت

ر ت دینی دتربی ربط در زمینه تربیت دینی و ایجاد انسجام درنهاد دانشگاه با سایر نهادهای ذی
ستفاده کننده تربیت دینی ابین نهادهای مختلف موردتوجه بود. همچنین از دیگر عوامل تسهیل

ین، دوزش معتبر در این زمینه است. تخصص اساتید در زمینه رویکردهای آم از منابع و مآخذ
یت سازی تخصصی در تربیت دینی و داشتن مهارت مدیررویکردهای ارزشیابی دینی، شبکه

ار یی قرکننده تربیت دینی دانشجویان در دانشگاه مورد شناساکالس از دیگر عوامل تسهیل
 شود:بیانات اشاره میهایی از گرفت. در ادامه به نمونه

اه باید در دانشگ"( که از مدیران ارشد دانشگاه بود بیان داشت: 6در این زمینه مدیر )
از  وشته باشد پردازند همکاری دازمینه تربیت دینی با سایر نهادهایی که در جامعه به این امر می

د که از حیث منابع و اساتیهای علمیه با ظرفیتی مثال حوزهعنوانظرفیت ایشان استفاده کند. به
های تربیت دینی دانشگاه را ای از فعالیتتوانند گوشهدارند میمتخصص در این زمینه

 ."گرفته و انجام دهندبرعهده
روز به ( معتقد بودند که استفاده از تجهیزات و منابع جدید و به4چنین استاد )هم

نابع و م است. باید دانشجو به محتوا توانمندی دانشجویان در زمینه تربیت دینی کمک کرده
 روز دسترسی داشته باشد تا بتواند پاسخگوی نیازهای کنونی خود باشد.به
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 محدودکننده() گرعوامل مداخله -6
عنوان هببرخی از عوامل سازمانی و انسانی  کنندگان،تجارب مشارکت بین در

ل مانع عوام . اینبیان شدند اسالمیمحدودکننده یادگیری تربیت دینی دانشجویان دانشگاه آزاد 
 6 ر جدولها دوند. نتایج این بخش از یافتهشهای مربوط به اهداف پژوهش میاز اثربخشی برنامه

 شده است.گزارش
 ای محدودکننده تربیت دینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی: عوامل مداخله6 جدول

 کد منتخب کد محوری کدباز() کنندگاننمونه بیانات مشارکت

های خالقیتی در جهت آموزش یکنواخت و بدون استفاده از اهرم

 (.2جذب حداکثری دانشجو )دانشجو، 

های چالش

 روشی

ش
چال

ان
وی

شج
دان

ی 
دین

ت 
ربی

ی ت
ها

 

های تدریس مبتنی بر تعامل و گفتگو جهت عدم استفاده از روش

 (.6ها دینی )استاد، درونی سازی ارزش

ای و مبتنی بر مسئله در تربیت های پروژهارتعدم استفاده از مه

 (.9دینی )استاد، 

های فردی دانشجویان و مخاطب شناسی در غفلت از تفاوت

 (.1و استاد،  7و  2دانشجو، های تربیتی )روش

جای های حافظه محور و مستقیم بهتأکید و تمرکز بر فعالیت

 (.5های غیرمستقیم )استاد، سبک

وس های تبیین دربه قوه استدالل و دلیل ورزی در روشعدم توجه 

 (.2و انتخاب محتوا )استاد، 

های بصری برای دانشجو عدم آراستگی ظاهری و ایجاد جذابیت

 (.7توسط اساتید )دانشجو، 

های چالش

 کنشی

اندرکاران و فاصله و عدم وحدت میان گفتار و کردار توسط دست

 (.1عوامل دانشگاه )مدیرگروه، 

عملکرد ضعیف متولیان فرهنگی در زمینه توانمندسازی جامعه 

 (.5دینی )استاد، 

اندرکاران دانشگاه و عدم تقید جویی عوامل و دستریاکاری و عیب

 (.8قلبی به رفتارهای ظاهری )دانشجو، 

جای حکمت و تحلیل در های تحکم و تحمیل بهاستفاده از شیوه

 (. 9اندرکاران )دانشجو، دینی توسط دست آموزش و عمل به مبانی

ت ریزی مستمر و مداوم در ارائه و برگزاری جلساعدم وجود برنامه

 (.6دینی در سطح دانشگاه )استاد، 
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 کد منتخب کد محوری کدباز() کنندگاننمونه بیانات مشارکت

-توجود فساد و موارد غیراخالقی در جامعه توسط مسئوالن و دس

 (.1اندرکاران و متولیان دین )دانشجو، 

شجو باط و ایجاد فضای صمیمانه با دانعدم توانایی برقراری ارت

 (.2توسط اساتید و دانشگاه )دانشجو، 

یت سازی تربعدم وجود اعتقاد راسخ در عوامل دانشگاه برای نهادینه

 (.7دینی )استاد، 

های چالش

 بینشی

عالقگی و عدم اشتیاق دانشجویان به مباحث دینی و واجبات بی

 (.3شرعی )استاد، 

شه سبت به مسائل دینی و دوری از عقل ورزی و اندیتعصب ورزی ن

 (.4محوری )مدیرگروه، 

 (.6ها و احتیاجات نسل جدید )استاد، توجهی به فاصله نسلبی

توجهی به انتقادات و پرهیز از کاربست انتقادات مقاومت و بی

 (.1)دانشجو، 

و های فردی کاهش باور به اثربخشی دین و معنویات در زندگی

 (.5جمعی )استاد، 

 
های آموزش تربیت دینی ها نشان داد که موانع و چالشنتایج حاصل از مصاحبه
های های روشی، چالشدسته اصلی چالش 3توان در را می دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی

های روشی عوامل محدودکننده در زمینه های کنشی قرارداد. در زمینه چالشبینشی و چالش
شده در تربیت دینی اشاره دارد، از دیگر عوامل محدودکننده بسته های بکاریت دینی به روشترب

ها به ابعاد رفتاری و تعاملی های کنشی است در این دسته از چالشچالش در زمینه تربیت دینی
کننده در پژوهش شود. به عقیده مشارکت کنندگان شرکتدر زمینه تربیت دینی اشاره می

مرتبط با  های آموزش تربیت دینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمیمحدودیتبخشی از 
شود که مرتبط با خلقیات و های بینشی به مواردی اطالق میهای بینشی است. چالشچالش

 یفضا جادیارتباط و ا یبرقرار ییعدم توانابینش فرد نسبت به تربیت دینی است و مشتمل بر 
 یوجود اعتقاد راسخ در عوامل دانشگاه برا عدم، و دانشگاه دیتبا دانشجو توسط اسا مانهیصم

و واجبات  ینیبه مباحث د انیدانشجو اقیو عدم اشت عالقگیی، بینید تیترب سازینهادینه
به  توجهیی، بیمحور شهیو اند یاز عقل ورز یو دور ینینسبت به مسائل د یورز تعصبی، شرع

از کاربست  زیبه انتقادات و پره توجهیبیو  قاومتم، دینسل جد اجاتیو احت هانسلفاصله 
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در ادامه به  ی است.و جمع یفرد هایزندگیدر  اتیو معنو نید یباور به اثربخش کاهش، انتقادات
 شود:باره استناد میهایی دراینقولنقل

های فردی دانشجویان آموزش یکنواخت و بدون توجه به تفاوت "( معتقد است: 1استاد )
 ".ده که دانشجو از دروس مرتبط با این حوزه فاصله بگیرندباعث ش

بینیم که فالن مسئول حاال در دانشگاه ما نه وقتی می": ( بیان داشت که1دانشجو )
و  کنهیبینیم که ادعای خدا و پیغمبر داره ولی اختالس مدرجاهای دیگه یا در جامعه می

ین آدم داشت شه که چطور شد آخه اخوره خب واقعاً اولش آدم متعجب میالمال میبیت
بره به گفت که دین چی گفته و خدا به چه مواردی تأکید داره بعد که جاش رسید و تونست بمی

ها چی گذاشته از جامعه ما به ها و دوروییهیچکدوم از اون حرفا اعتنا نکرد! آخه این تناقض
 "کس اعتمادی نیست با این وضعیت.هیچ

 پیامدها-7

اعتنایی یبوضعیت جاری الگوی تربیت دینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی، پیامدهای 
ی در های دینی، عدم تحقق جامعه اسالمی و عدم استقرار فرهنگ دینو عدم پایبندی به ارزش

ارزش  وهای دینی دانشگاه و جامعه است و منجر به کاهش گرایش و عالقه دانشجویان به فعالیت
نی ابع انساها و منشده است. این پیامدها، زمینه اتالف استعدادها، پتانسیلمحوری بر مبنای دین 

 کند که باید موردتوجه ویژه قرار گیرد.و مالی را فراهم می

 هامدل پارادایمی برآمده از داده
زاد آشگاه در این بخش مدل ابعاد و محورهای تأثیرگذار در تربیت دینی دانشجویان دان

ترین شکل ممکن بیانگر خالصه شده و سعی شده که به کاملیک ارائهصورت شماتاسالمی به
 نتایج پژوهش باشد.
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 : الگوی جاری آموزش تربیت دینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی1 شکل

 

 نتیجه گیری
فت و ابآموزشی کشور تربیت دینی فراگیران متناسب با  یکی از مباحث مهم در نظام

ر آن دجود زمینه فرهنگی موجود است. این فرآیند در دانشگاه با توجه به ساختار آموزشی مو
و  هانشگاهود داباشد. با توجه به تنوع در نظام آموزش عالی کشور و وجدارای اهمیت فزآینده می

ها شگاهر داندهای بعضا متفاوتی مؤسسات آموزشی دولتی و غیردولتی متفاوت رویکردها و برنامه
 کشور ما رگ درهای بزگیرد. یکی از دانشگاهبرای تربیت دینی دانشجویان مورد استفاده قرار می

ن الی ایراعموزش توان آن را بزرگترین دانشگاه در نظام آدانشگاه آزاد اسالمی است که به حق می
های هرنامو ببا توجه به دامنه وسیع واحدهای آن در نظر گرفت. از این رو شناخت رویکردها 

ن ش بر آشود. از این رو در این پژوههای آموزشی میدرسی جاری آن منجر به بهبود زمینه
ه یکرد دادز روشدیم به شناسایی الگوی جاری تربیت دینی در دانشگاه آزاد اسالمی با استفاده ا

 بنیاد بپردازیم.



 …در دانشگاه آزاد  ینید تیترب یجار یلگوا

 271 

اده استفاده شد و شناسی پژوهش که به صورت نظریه برخواسته از دبا توجه به روش  
ها در مدل اشتروس و کوربین بازنمایی شد. نتایج نشان داد که شرایط محوری در این یافته

پژوهش با توجه به مسئله اصلی پژوهش حول محوریت ناکارآمدی نظام آموزشی در درونی سازی 
که  ها و مشاهدات میدانی نشان دادهای دینی است. در میان تحلیل و بررسی مصاحبهارزش

های درسی در سه محور های دینی در برنامهناکارآمدی نظام آموزشی در درونی سازی ارزش
ریزی درسی تربیت دینی و نگاه سنتی به آن، ضعف در نگرش سیستمی به تربیت ضعف در برنامه

گیرد. به عبارت دینی و  عدم توجه توأمان به کمیت و کیفیت در اجرا مورد سازماندهی قرار می
شود، نگرش غیرسیستمی به آن برنامه تربیت دینی در دانشگاه به صورت ضعیف طراحی می دیگر

های این بخش از پژوهش در راستای شود.یافتهوجود دارد و به کیفیت برنامه اجرایی توجه نمی
 ( است.2020و همکاران ) 2( و حیاتی2020) 1های الفارچییافته

کانونی تربیت دینی در دانشگاه و ناکارآمدی نظام  موجبات علّی نیز که مستقیماً به مقوله
شود از چند مقوله مالحضه می 2طور که در جدولانجامد همانآموزش عالی در تدبیت دینی می

شوند که شامل؛ ناکارآمدی دانشگاه در همکاری بین بخشی در زمینه تربیت اصلی تشکیل می
بانی دینی اجتماع است. از دیگر عوامل دینی و همکاری ضعیف در نهادهای متولی در زمینه م

مؤثر بر وضعیت کانونی موجود ضعف هویت دینی دانشجویان است که برخاسته از ضعف در 
نگرش دانشجویان در زمینه تهاجم فرهنگی و دینی است. عدم توجه به نظام دانشگاهی دین 

شگاه آزاد اسالمی است محور از دیگر عوامل اثرگذار بر وضعیت جاری تربیت دینی دانشجویان دان
هایی چون عدم توجه به ارتباط افقی و عمودی دروس، عدم آشنایی که خود مشتمل بر مؤلفه

های درسی آن در برنامه های تدریس دروس اعتقادی و عدم توانایی دانشگاه واساتید با شیوه
ات عُلی راستای گفتمان سازی در جهت تقویت تربیت دینی و برطرف سازی شبهات است. موجب

های فردی، سازمانی )دانشگاهی( و ها و مؤلفهالگوی جاری تربیت دینی برخاسته از شاخص
های این بخش از اجتماعی است که رفع آن نیازمند همکاری و نگرش فراسازمانی است. یافته

 ( است.2018) 4( و آران و نیابکار2018و همکاران ) 3ای مارینپژوهش در راستای یافته
های درسی ای تربیت دینی در برنامهای به عنوان عامل زمینهزمینه –یطی شرایط مح

واسطه در ای به عنوان عوامل همبافتی و بیزمینه –دانشگاهی شناخته شد. عوامل محیطی 
فرآیند تربیت دینی نقش دارند به عبارت دیگر انسان جزئی از محیط اطراف خود است که در 

کنندگان به گیرد. در پژوهش حاضر مشارکتتأثیر مستقیم می عین تأثیرگذاری بر آن، از آن
های خانوادگی دانشجویان، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل سازمانی و عواملی چون زمینه
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ساز تربیت دینی دانشجویان اشاره داشتند. تربیت دینی فراگیران عوامل آموزشی به عنوان زمینه
توان آن را محدود به عامل و شرایط خاصی کرد؛ در این نمیتأثیرپذیر از عوامل مختلفی است که 

زمینه باید تمام عوامل را در نظر گرفت و ضمن پذیرش تأثیرات این عوامل بر هم زمینه کاهش 
های این بخش از پژوهش ناسازگاری بین این عوامل و همگرایی بیشتر آنان را فراهم آورد. یافته

( و بری و برکویتز 2012) 1(، کاتز1391آبادی و همکاران )های جمالی فیروزدر راستای یافته
 ( است. 2015)

کنندگان هر چند تربیت دینی دانشجویان ناشی از موجبات علّی و تحت از نظر مشارکت
باشد ولی در این اثنا نقش عاملیت انسانی و کنشگران را نباید نادیده ای میتأثیر شرایط زمینه

-کنندگان بود را میهبود فرآیند تربیت دینی مورد توجه مشارکتگرفت. راهبردهایی که جهت ب

توان در شش دسته؛ فرهنگ سازی در زمینه تربیت دینی در دانشگاه و مراکز آموزشی، اعتقاد 
درونی به همراه توجه به التزام عملی در زمینه تربیت دینی توسط اساتید و سایر کارگزاران 

جانبه در تقویت دینی دانشجویان، آموزش جامع و همه اجتماعی، رعایت اعتدال در گسترش و
گرایی در تربیت دینی دانشجویان و پذیرش چندگانگی سازی و تعاملزمینه تربیت دینی، شبکه

های های دانشگاهی و فراهم کردن زمینهدینی و احترام به ادیان و مذاهب مختلف در آموزش
های این بخش از پژوهش ته بندی کرد. یافتهدوستی بین ادیان مختلف و رفع شبهات موجود دس

 راستا است. ( هم2020( و حیاتی و همکاران )2021) 2های آساآیدیددر راستای یافته
 ی تربیتسازی دانشگاه با نهادهای متولها سه عامل شبکهبا توجه به تحلیل مصاحبه

ن آشی کردهای آموزدینی، اعتبار منابع درسی و تخصص اساتید در زمینه تربیت دینی و روی
ای هنامهکننده امر آموزش دین به فراگیران هستند. به عبارتی ایجاد همگرایی و برتسهیل

 معتبر و نابعیکپارچه در زمینه تربیت دینی در بین نهادهای متولی تربیت دینی، استفاده از م
ع دینی نابمو  مورد قبول و توافق افراد مختلف در زمینه تربیت دینی، استفاده از متون علمی

ربیت تن و معتبر در زمینه تربیت دینی دانشجویان و استفاده از اساتید متخصص در زمینه دی
-ویان میانشجدینی و آشنا با رویکردهای نوین آموزش دین منجر به بهبود فرآیند تربیت دینی د

و بری و  (2020های حیاتی و همکاران )های این بخش از پژوهش در راستای یافتهشود. یافته
 ( است.2015برکویتز )

کنندگان در زمینه عوامل مُخل و محدودکننده در بین تجارب و بیانات مشارکت   
های کنشی و های روشی، چالشهای درسی تربیت دینی دانشجویان سه عامل چالشبرنامه
وزش هایی در رویکرد آمهای روشی بیانگر چالشهای بینشی قابل شناسایی بودند. چالشچالش

های تدریس مبتنی بر تعامل و دین است، در این چالش محورهایی چون عدم استفاده از روش
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های حافظه محور و عدم استفاده از قوه استدالل و دلیل ورزی در تربیت گفتگو، تأکید بر فعالیت
ها در زمینه عدم تناسب های کنشی، وجود چالشدینی مورد تأکید و توجه بود. در زمینه چالش

های درسی و های انجام شده اجتماع و دانشگاه در زمینه دینی منجر به انحراف برنامهکنش
ها و باورهای غلط در زمینه تربیت دینی و فاصله های بینشی به نگرششود. چالشتعالیم می

 هاها ارتباط دارد. به طور کل در این زمینه باید تربیت دینی را از نظر رویکرد آموزشی، کُنشنسل
های این بخش از پژوهش های موجود در زمینه تربیت دینی مورد بازنگری قرار داد. یافتهو بینش

 ( است.2015) 1( و بیر و بارکوویتس2020های الفارچی )در راستای یافته
زش عالی آمو امها در نظترین و شاید شالوده آموزشدرسی مهمبه اعتقاد نگارندگان برنامه

باشد، به  جویاندانش تربیت در تحول ساززمینه تواندمی که میزان ه به همانباشد. این برناممی
ه تنها با انگاری کدارد. مسامحه و سهل قرار مسامحه و انگاری خطر سهل در نیز میزان همان

-شهود میمها در میدان عمل قابل لمس و درسی و شکاف بین آنتوجه به سطوح مختلف برنامه 

رهای ر بستهای درسی است که وجود آن زمینه تحول دصری مهم در برنامهباشد. تربیت دینی عن
ظام در ن ای است کهآورد. تربیت دینی سازهزندگی تحصیلی و فردی فراگیران را به وجود می

اخت وضع و شنرتعلیم و تربیت کشور ما با توجه به ایدئولوژی اجتماعی مورد تأکید است از این 
 های درسی جاری در این زمینه خواهد بود.رنامهموجود بسترساز تحول در ب

اری در این پژوهش سعی کردیم هر چند به مقدار کم با به تصویر کشیدن وضعیت ج 
ز انشگاه ادافت بتربیت دینی در دانشگاه آزاد اسالمی و به طور کل نظام آموزش عالی در میدان و 

امی تا گ سخت( این سازه بپردازیممنظر کارگزاران دخیل در آن به شناسایی نقاط کور)نقاط 
 :شودکوچک در زمینه بهبود این برنامه برداریم. با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می

ه فع توجنهای ذیدرسی تربیت دینی به مشارکت کلیه گروهدر طراحی و تدوین برنامه -
 شود.

به  یبیدرسی تربیت دینی دانشجویان به صورت دیدگاه ترکتوجه به طراحی برنامه -
 جای دیدگاه تفکیکی 

 سالمیاهای درسی دانشگاه آزاد توجه تواًمان به کیفیت و کمیت در اجرای برنامه -

 سازی در تربیت دینی دانشجویان در بین نهادهای متولیشبکه -

ت ر تربیبرنامه دهای آموزشی و فوقای چون خانواده، فعالیتتوجه به عوامل زمینه -
 اد اسالمیدینی دانشجویان دانشگاه آز

ساتید از ا های درسی تربیت دینی در دانشگاه و استفادهتوجه به اجرای مطلوب برنامه -
 متخصص در این زمینه
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