
  
  
  
  

  ساله29 تا 15بررسی عوامل مؤثر بر میزان دینداري جوانان 

  شهر سنندج

  ***نادر مروتی،  **نسرین مروتی،  *منصور فتحی
  7/10/95 :پذیرش              تاریخ 18/3/95 :دریافتتاریخ 

  
  چکیده

ها و هنجارها،  با توجه به شرایط در حال گذار جامعه و دگرگونی سریع ارزش
 و جوانان و تأثیر عوامل مختلف بر آنآگاهی از ابعاد مختلف دینداري 

ي ها  تفاوتمنظور درك همچنین مقایسه آن با وضعیت دینداري والدین به
سالمت (دینداري  .ردار استارزشی در دو نسل، از اهمیت بسزایی برخو

ي ارتقابا سالمت روان و اجتماعی افراد رابطه مستقیم دارد و ) معنوي
در .  افراد یکی از اهداف مددکاري اجتماعی است سطح سالمتبهزیستی و

براي تبیین  هاي یادگیري اجتماعی و نقش اجتماعی پژوهش حاضر از نظریه
براي تفاوت میزان دینداري در  مارکس  وهاي وبر تفاوت جنسیتی، از نظریه

                                                
  fathi.mansour@gmail.com . )نویسنده مسئول( طباطبائیاستادیار مددکاري اجتماعی دانشگاه عالمه  *

  morvati.nasrin@gmail.com              . طباطبائیناس ارشد مددکاري اجتماعی دانشگاه عالمه کارش **
 morovati.nader@gmail.com             . طباطبائیدانشجوي دکتري رفاه اجتماعی دانشگاه عالمه  ***
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مختلف اقتصادي و اجتماعی و از نظریه اینگلهارات براي تبیین  بین طبقات
 . شده است عنوان چارچوب نظري بهره گرفته به شکاف نسلی

 ساله شهر 29 تا 15روش پژوهش، پیمایشی و جامعه آماري آن، جوانان 
.  تصادفی ساده استگیري از نوع روش نمونه. ها است سنندج و والدین آن

براي گردآوري اطالعات از پرسشنامه خودساخته و سنجش دینداري کالك و 
 و tهاي  آزمون آمده با استفاده از دست اطالعات به. استارك استفاده شده است

  .وتحلیل قرار گرفته است ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه
 اقتصادي –اعی دهد که بین متغیرهاي پایگاه اجتم ها نشان می یافته

 با میزان دینداري جوانان رابطه ،خانواده، میزان دینداري والدین و سن
همچنین نتایج حاکی از آن است که بین مردان و زنان . معناداري وجود دارد

نظر میزان دینداري تفاوت معناداري وجود دارد اما بین تحصیالت و میزان  از
 .یامددینداري جوانان رابطه معناداري به دست ن

اجتماعی، جوانان، شکاف -دینداري، پایگاه اقتصادي: هاي کلیدي واژه
.نسلی و تحصیالت

  
  بیان مسئله

 انتقال پذیري افراد و در جامعه کننده تعیین نقشی،  نهاد جامعهنیتر مهمعنوان  به خانواده

 که است داده نشان متعدد مطالعات. دارد آتی يها نسل دینی به يها آموزه و مفاهیم
 ).Smith: 2005(دارند  فرزندانشان مذهبی تعهدات و باورها بر پایدار تأثیر والدین

فرهنگ یک جامعه تا حد ، نوجوانان و جوانان، اگر در فرایند اجتماعی کردن کودکان
میزان اشتراك فرهنگی بین دو نسل افزایش ، مطلوبی از نسلی به نسل دیگر منتقل شود

در مقابل اگر فرایند اجتماعی . دهد ینمنسل جدید روي  و بحران هویتی براي ابدی یم
کردن به علل داخلی و خارجی دچار مشکل شود و فرهنگ جامعه در حد مطلوبی به 
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و بین نسل جدید و قدیم  شود یمتداوم فرهنگی دچار مشکل ، نسل بعد منتقل نشود
  .افتد یمفاصله و شکاف 

  نظامخرده کعنوان ی به دین لتعام به خانواده دینی پذیري جامعه نقش اهمیت

 مثابه به دین .گردد یبرم اقتصادي و سیاسی، اجتماعی يها نظامخرده  دیگر فرهنگی با

 در بشر دژهاي مؤثرترین از یکی تاریخ سراسر در، رفتاري الگوي و اعتقادي نظامی

ی شده در حوزه دین در ایران حاک ي انجامها پژوهش نتایج. است بوده هنجاري برابر بی
 يها نقش فعال و پررنگی دارد و ارزش  این است که؛ دین در جامعه ایران حضور واز

 و شناخت آن دنشو یمحسوب م دینی یکی از عناصر کلیدي در نظام فرهنگی جامعه
در صورت تطابق و سازگاري و .  در شناخت نظام فرهنگی داردینقش بسیار مهم

زمینه همگرایی و همنوایی به ، اعی اجتميها  دینی و ارزشيها همزیستی بین ارزش
در . ردیگ یپذیري به نحو مطلوب انجام م پذیري و فرهنگ  و فرآیند جامعهدیآ یوجود م

جرائم و مسائل اجتماعی در جامعه ، ها  میزان آسیب،صورت عدم تطابق بین این دو
 امعهج یک در دین کارکرد تضعیفبنابراین . رود یطرف واگرایی م  و بهابدی یافزایش م

  .شود می محسوب بزرگ خطري
ي ها سازمان و نهادها دیگر به خانواده دینی تربیت نقش، مدرن دنیاي در اگرچه

اغماض  غیرقابل والدین دینی تربیت تأثیر اما، است شده محول نوظهور اجتماعی
 جوامع سایر همانند را ما جامعه، نوسازي  فرایند واجتماعی معاصر تغییرات .است

تحول  و تغییر برند دستخوش می سر به نوین شرایط به گذار مرحله در که سنتی
 بر و) 166:1378، پور رفیع (کرده سیاسی و فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي جانبه همه

 اي گسترده تأثیرات، تربیتی فرایندهاي چگونگی درنهایت و خانواده کارکرد و ساختار

بروز مسئله شکاف نسلی در این تغییرات ممکن است موجب . است جاي گذاشته بر
تواند روي اعتقادات و باورهاي مذهبی تأثیر  نوبه خود می این مسئله به. ایران شده باشد

وضعیت نسبتاً مطلوب دینداري در که با وجود دهد  تحقیقات نشان می .داشته باشد
ی مقایسه روند دینداري در میان اقشار مختلف جامعه حاکی از تفاوت التزام دین، ایران



 
 
 
 
 
  

  1394 پاییز، 5 شمارهسال دوم،  ، اجتماعیيمددکار پژوهشنامه    144  

، بدین ترتیب برخالف زنان و شهروندان بزرگسال. هاي اجتماعی است ها و دسته گروه
  ).1390، قصابی و طاهري(اند  جوانان دینداري کمتري از خود بروز داده

افراد با  )سالمت معنوي (هاي متعدد حاکی از رابطه مستقیم میزان دینداري بررسی
افراد یکی از  سطح سالمت هزیستی وي بارتقا. ها است سالمت روان و اجتماعی آن

ها  آن پذیر است که یکی از از دو طریق امکاناهداف اصلی مددکاري اجتماعی است که 
 سالم زندگی و اقدام اجتماعی براي سالمت است و دیگري ایجاد هاي شیوهتوسعه 

موضوع اول . پذیر سازد شرایطی است که زیستن در یک حیات سالم را امکان
 ضروري براي یک هاي مهارت و ها آگاهیها از طریق  توانمندسازي انساندربرگیرنده 

اي است که  گونه  بهگذاران سیاستزندگی سالم است و موضوع دوم تأثیرگذاري بر 
خاص  با توجه به شرایط .لی گردد حامی سالمت عمهاي برنامه عمومی و هاي سیاست
نقش و نفوذ  و هنجارها و ها شارزدگرگونی سریع ، )در حال گذار بودن جامعه(جامعه 

آگاهی از ابعاد مختلف دینداري جوانان و تأثیر عوامل ، دین در سطوح مختلف جامعه
منظور درك  و همچنین مقایسه آن با وضعیت دینداري والدین بهمختلف بر آن 

 عنوان به آن نتایج از توان می. سزایی است داراي اهمیت بهاي ارزشی در دو نسل تفاوت

مربوط به  هاي حوزه در گذاري سیاست و ریزي برنامه  وبیشتر هاي بررسی براي يا پایه
بنابراین مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که چه عواملی بر . استفاده نمود جوانان

  میزان دینداري جوانان شهر سنندج تأثیرگذار است؟
  

  اهداف تحقیق
 آن با وضعیت دینداري آگاهی از میزان دینداري جوانان شهر سنندج و مقایسه -1
 هاي ارزشی دو نسل منظور درك تفاوت به والدین

منظور ارائه  شناسایی متغیرهاي تأثیرگذار بر میزان دینداري جوانان به -2
گذاران فرهنگی در راستاي تقویت  راهکارهاي کاربردي به برنامه ریزان و سیاست

 هاي فرهنگی ارزش
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  مطالعه پیشینه
دین در  میالدي در تالش براي فهم و تبیین قرن بیستم 50-60چارلز گالك طی دهه 

 به شرح و بسط الگوي 1956رادنی استارك در سال  با همکاريوي . مریکا بودآ
 گوناگونی بود يها وهیعموماً درك ش، ها آن هدف اصلی.  پرداختداران نیجدیدي از د

 عقیده نیارك بر اگالك و است. کردند یم خود را مذهبی تلقی، که مردم با توسل به آن
 يها اما داراي حوزه، بسیار متفاوتند  ادیان جهانی در جزییاتآن که ا وجودبودند که ب

، احمدي (شود یگر م ابعاد جلوه ها و یا آن کلی هستند که دینداري در آن حوزه
27:1386.(  

ه  سال15 نفر از نوجوانان 2717بر روي  1990 سال در که در پژوهشی گیبسون
هاي مذهبی والدین و نگرش مذهبی  که بین فعالیت رسید نتیجه این به، داد انجام

  .)Hallahmi & Argyle, 1997: 99 (فرزندان رابطه وجود دارد
 نشان داد که هم پدران و هم )1999( و دیگران 1هاي پژوهشی وان نینگ باو یافته

ان ایفا در انتقال عقاید و اعمال مذهبی به پسران و دختر مادران نقش چشمگیري
بوده است  تر از نفوذ پدران  قوي)ویژه بر روي پسران به (کنند و نفوذ مادر بر فرزندان می

  .)83: 1388، کاظمی(
 به، پیشین نسل با مقایسه در جوانان که دهد می نشان )1995(بررسی آبروزس 

 .هستند فردگرا، اخالقیات و عقیدتی مسائل حوزه در و داشته تمایل هاي سکوالر ارزش
  ).Abbruzzese, 1995( دارند تعارض شده  نهادینه مذهب با حوزه دین در همچنین
 مانند اموري به تري کم عالقه امروزه جوانان که است معتقد) 2004(تام اسمیت  

در  جوانان، طورکلی به. دارند خاصی عقیده یا مذهب به داشتن تعلق یا و کلیسا به رفتن
  هستند  تر بدبین مردم به نسبت باألخص و معهبه جا نسبت ترها بزرگ با مقایسه

)Smith, 2004.(  

                                                
1. wan – Ning Bao 
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 گیري جهت در تواند می که است مهم اجتماعی عوامل از یکی، اجتماعی پایگاه

هاي جنسیتی مبتنی  در تبیین دینداري از تفاوت) 2004( 1ناپابلو بر. باشد مؤثر دین افراد
اد وي مردان در مقایسه با زنان وقت به اعتق. کند بر موقعیت اقتصادي جامعه استفاده می

این بدان دلیل است که . کنند هاي مذهبی و مناسک آن سپري می کمتري براي فعالیت
بنابراین . ها نسبت به زنان فرصت کمتري براي انجام فرایض دینی در اختیار دارند آن

ري در ت رنگ حضور کم، ویژه دینداري مناسکی مردان در برخی از ابعاد دینداري و به
  ).Bran, 2004:21 (برگزاري و حفظ الگوهاي دینی دارند

طبقه اجتماعی و عالیق دینی   در خصوص رابطه بین2نتایج پژوهش لیستون پوپ
نشان داد که انگیزه مسلط قشربندي در هر اجتماع آمریکایی با نهادها و اعمال مذهبی 

 فقرا نفوذ کمتري دارد و سازمان مذهبی در میان ثروتمندان و. ارتباط تنگاتنگی دارد
درصد اعضاي طبقات پایین که متعلق به . ند هستکلیساها اساساً با طبقه متوسط مرتبط

اند متفاوت بوده و همچنین درصد کسانی که مدرك تحصیلی  ق مختلف مذهبی بودهرَفِ
  ).120 -119: 1377 ،تأمین (دانشگاهی دارند در بین مذاهب گوناگون متفاوت است

 دینی يها نگرشبر  اجتماعی -اقتصادي پایگاه تأثیر بررسی در یلگآر و هاالمی

آنان . است کمی و کیفی صورت به مذهب در طبقاتی تفاوت تأثیر که کنند یم استدالل
 ویژه به، مهم دیگران که کنند یم بیان، اعضا روي بر خانواده تأثیر به خاص توجه با

 به .گذارند یم تأثیر خانواده عضايا هویت گیري شکل و چگونگی شناخت بر والدین
 از، کنند کسب را اعتقادات از خاصی  مجموعهاین که از پیش فرزندان ها اعتقاد آن

 و اجتماعی - اقتصادي پایگاه میان رابطه بر آنان. شوند یم آگاه قومیت و طبقه، دین
  .)Hallahmi & Argyle, 1997: 755-6 (کنند یم تأکید مذهبی مشارکت

هایی که در داخل کشور در مورد گرایش مردم به دین صورت  پژوهشجمله  از 
ها  منظور سنجش دگرگونی ارزش سلسله تحقیقاتی است که توسط رفیع پور به، گرفته

                                                
1. Pablo Bran 
2. Liston. pop 
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هاي  در این بررسی براي سنجش تغییر ارزش. شده است  پس از انقالب اسالمی انجام
 عالقه، بت به اعتقادات دینینظر مردم نس مذهبی سؤاالتی در مورد تصور پاسخگویان از

احترام به بانوان ، عدم رعایت حجاب و عیب دانستن یا ندانستن آن، به روحانیت
 نتایج پژوهش نشان داد که. شده است  طراحی71 و 65، 56هاي  در سال... باحجاب و 

: 1378، رفیع پور( ها و تمایالت مذهبی مردم کاسته شده است تدریج از گرایش به
168-159.(  

 رشد حاکی از تهران شهر در )1387( دیگران و ارمکی نتایج پژوهش آزاد

 به نسبت تر جوان سنی هاي گروه همچنین، است ترها جوان میان در فردگرایانه تمایالت

 به که درحالی هستند؛ خود مذهبی مناسک انجام به مقید کمتر عملی لحاظ به ترها مسن

  .باشند می معتقد یدین و باورهاي دین اهمیت به نظري لحاظ
 که ها نگرش و ها ارزش تحول ملی طرح دو هاي دادهبا بررسی  )1383( فر معید

 حوزه سه درشده به این نتیجه رسید که بین دو نسل    انجام82 و 79 هاي سال در

  . تفاوت زیادي وجود دارداجتماعی و سیاسی، دینی هاي ارزش
اعتقادي و تجربی دینداري ، ی که سه بعد مناسک)1383(هاي میرسندسی  یافته

دهد که میزان دینداري دانشجویان  دانشجویان را مورد مطالعه قرار داده است نشان می
ها به اعمال فردي دینی در حد متوسط به  و تجربی باال و پایبندي آن در ابعاد اعتقادي

  .باال است
نداري تبیین وضعیت دی عنوان بادر تحقیقی ) 1383(گنجی ي پژوهش ها افتهی

شناختی و ، پیامدي، عاطفی، داد که ابعاد اعتقادي دانشجویان دانشگاه اصفهان نشان
،  زنان.بود در بین دانشجویاندرصد میزان دینداري مناسکی به ترتیب داراي بیشترین 

متأهالن و ، دیندارتر از مردان، مجردان و دانشجویان مقطع کارشناسی به ترتیب
  .بودندرشد دانشجویان مقطع کارشناسی ا

 بر تأکید با نسلی فاصله عنوان با پژوهشی در )1384( نژاد صفایی و ربانی

 دینداري متغیر با ارتباط که در اند داده نشان، اجتماعی هاي ارزش و دینداري وضعیت
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 و) معاد و نبوت، توحید نظیر (دین اساسی هاي شالوده در ترها بزرگ و جوان نسل بین
 ابعاد در اما، خورد نمی چشم به تفاوتی )خدا به نزدیکی اساحس (عاطفی دینداري بعد

 در ترها بزرگ دینداري میزان است که اي گونه به تفاوت دینی دانش و مناسکی، پیامدي

 نسل از بیشتر است دینداري عملی هاي جنبه مبین بیشتر که مناسکی و پیامدي ابعاد

 یاسالم تاریخ و احکام، قرآن با آشنایی یعنی دینی دانش بعد در که درحالی است جوان
 ترها بزرگ و جوان نسل اساس بین بر این .ترهاست بزرگ از بیشتر جوان نسل دینداري

 دو میان جزئی اي فاصله از حکایت که شود می دیده تفاوتی، کلی دینداري میزان در

  .دارد نسل
 لحاظ به نسلی شکاف بررسی عنوان با پژوهشی در )1391 (رحمانی و بهار

 نشان ،شده  انجام )بعد مناسکی بر تأکید با( 70 و 50دهه  نسل دو دینداري ضعیتو

 مناسک به نسبت نگرش مختلف هاي جنبه ازنظر 70 و 50 هاي نسل میان که دهند می

 هنوز آن که با 70 دهه نسل و است داده رخ شکاف )عملی احساسی و، شناختی(دینی 

 شناختی معرفت ازنظر اما، دهد می نشان سبیمنا همراهی دینی مناسک با احساسی ازنظر

 بلکه دهد نمی نشان مناسبی همراهی تنها نه دینی مناسک با عملی ازنظر بخصوص و

 را هایی گزاره و است برخاسته نیز آن با مخالفت به دینی اجتماعی مناسک بعد در حتی

  .است اجتماعی دینی مناسک با ها آن همراهی عدم بر دال که سازد می مطرح
 اجتماعی والدین بر - عنوان تأثیر پایگاه اقتصاديباپوري  هاي پژوهش میرزا یافته

 نفري از دانش آموزان مقطع 339 که به روش پیمایش بر روي نمونه  دینداري فرزندان
 هاي پایگاه در فرزندان دینداري نوع نشان داد که، شده  دانشگاهی شیراز انجام پیش

 پایگاه از سطح هر در که معنا این به است؛ متمایز، لدینوا مختلف اجتماعی -اقتصادي

 -اقتصادي افزایش پایگاه با است؛ حاکم دینداري از خاصی بعد، اجتماعی -اقتصادي

  ).1394، پوري میرزا(یابد  می کاهش نیز فرزندان دینداري میزان، والدین اجتماعی
بر اساس این . دکن یمي جنسیتی را تبیین ها تفاوتنظریه یادگیري اجتماعی 

ها  اجتماعی شدن دختران به آن.  عوامل اجتماعی استریتأثنظریه، رشد جنسیتی تحت 
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چون مذهب مشوق این . پذیر باشند  که دلسوز، مطیع، عاطفی، منفعل و سلطهآموزد یم
 به 1382خسروي،  (ابندی یمخصوصیات است، زنان بیشتر از مردان مذهب را جذاب 

ي جنسیتی ها نقشهمچنین بر اساس نظریه نقش، ). 1393، نقل از قجري و داوطلب
 متزلزل و وابسته زنان به پدر، نسبتاًي و فرزند پروري، موقعیت فرزند آورزنان از قبیل؛ 

 در باال بردن مؤثر عاملی تواند یم خانواده نظام بهها  مهر و عطوفت زنانه و وابستگی آن
  ).22-23: 1385 توسلی،(ها نسبت به مردان باشد  دینداري آن

 دادن قـرار  مبنـا  ها اشاره نکرده است، اما با       طور مستقیم به تفاوت نسل      مارکس به 
 را محـصول   مـذهبی  اعتقـادات  و اجتمـاعی، دیـن    تغییـرات  تحلیـل  در مادي واقعیات

 تولیـدي  يهـا   وهیشبه اعتقاد مارکس    ). 141: 1387همیلتون،   (داند ی م طبقاتی يا  جامعه
و  شـکل  از يریـ گ   بهـره  با افراد .است شده جامعه در مذهبی داتاعتقا در تغییر موجب

 که طوري به ؛ورزند ی ممبادرت دینداري از خاصی نوعِ تولیدي، به عرصه در خاص شیوه
 . گزینند  برمی را دینی کنش ورزي  از خاصی تولیدي، نوع  خاصِ شغل یک نوع  صاحبان

او .  پرداخته است افراد اجتماعی و پایگاه اقتصادينیوبر به بررسی رابطه میان د   ماکس  
هـاي خـاص اجتمـاعی و تـأثیر انـواع       به پیوندهاي میان انواع گونـاگون دیـن و گـروه         

 هخصوص رفتار اقتصادي توج   هاي زندگی اجتماعی به     هاي مذهبی بر دیگر جنبه      دیدگاه
 نتیجه گرفت که دینداري در بین طبقـات  توان یماز نظریه وبر  .)1385، وبر(کرده است   

  .اجتماعی و اقتصادي متفاوت است
ها، به بحث شکاف   عنوان دگرگونی ارزشبااي  رونالد اینگلهارت نیز در نظریه

به اعتقاد وي اولویت ارزشی فرد تحت تأثیر محیط اجتماعی ـ . نسلی توجه کرده است
گیرد و  برده شکل می هاي پیش از بلوغ در آن به سر می که وي در طول سال اقتصادي

هاي ارزشی نسل جوان با نسل قبل متفاوت خواهد شد  ییر شرایط محیطی، اولویتبا تغ
  ).5:1373اینگلهارت، (
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  چارچوب نظري
عنوان چارچوب نظري انتخاب  هاي مختلف به در پژوهش حاضر تلفیقی از نظریه

تبیین  ي یادگیري اجتماعی و نقش اجتماعی تفاوت جنسیتی راها هینظر. گردیده است
از نظریه مارکس و وبر براي . ترند ها زنان از مردان مذهبی ر اساس این نظریهب. کنند یم

  تبیین تفاوت میزان دینداري در بین طبقات مختلف اقتصادي و اجتماعی بهره گرفته
ي وبر و مارکس میزان دینداري افراد تابعی از طبقه ها هینظربر مبناي . شده است

ي اینگلهارت نیز براي ها ارزشیه دگرگونی  است و از نظرهااقتصادي و اجتماعی آن
  .ي ارزشی و دینداري دو نسل استفاده شده استها تفاوتتبیین 

  
  هاي پژوهش فرضیه

  :فرضیه اصلی) الف
و میزان دینداري جوانان، رابطه   اجتماعی خانواده-بین سطح پایگاه اقتصادي -1

 معناداري وجود دارد؛

 ن، تفاوت معناداري وجود دارد؛بین میزان دینداري جوانان و والدین آنا -2

بین سطح تحصیالت جوانان و میزان دینداري آنان، رابطه معناداري وجود  -3
 دارد؛

  بین میزان دینداري دختران و پسران جوان، تفاوت معناداري وجود دارد؛ -4
  

  روش پژوهش
براي گردآوري اطالعات از پرسشنامه خودساخته . است 1مطالعه حاضر از نوع پیمایشی

هاي   در پژوهشاین کهبا توجه به . ش دینداري کالك و استارك بهره گرفته شدو سنج

                                                
1. survey 
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در دو بعد اعتقادي و مناسکی ، قبلی بیشترین تفاوت میزان دینداري در بین دو نسل
، برگر (این دو بعد را برجسته نموده است، بوده و همچنین برگر نیز در تعریف از دین

براي سنجش میزان دینداري   این دو بعد در پژوهش حاضردلیلبه همین  .)1383
  .انتخاب گردید

تـن از     شده در اختیار پـنج      براي تعیین اعتبار محتوایی و صوري، پرسشنامه تدوین       
 يهـا  و پیشنهاد نظران این حوزه قرار گرفت و پس از دریافت نظرات       و صاحب  اداناست
تعیـین میـزان پایـایی    ها، اصالحات الزم در پرسشنامه اعمال گردید و همچنین براي       آن

 و 90/0پرسشنامه از آلفاي کرونباخ استفاده شد که مقدار آن براي بعد اعتقادي دینداري 
  .دست آمد  به82/0براي بعد مناسکی 

  
  جامعه آماري و روش نمونه

ها در شهر سنندج   ساله و والدین آن29 تا 15جوانان ، جامعه آماري پژوهش حاضر
گیري  روش نمونه . نفر به دست آمد400 از فرمول کوکران حجم نمونه با استفاده. است

باشد و از میان عوامل  هسته مرکزي تحقیق حاضر می، مفهوم دینداري. تصادفی است
تحصیالت فرد ، پایگاه اجتماعی و اقتصادي خانواده، محتمل تأثیرگذار بر میزان دینداري

ندان مورد بررسی قرار گرفته ها بر دینداري فرز و وضعیت دینداري والدین و تأثیر آن
ها و ارائه  ضمن جلب اعتماد آن، هاي انتخابی پژوهشگران با مراجعه به نمونه. است

با ، ها پس از گردآوري داده. ها قرار دادند ها را در اختیار آن پرسشنامه، توضیحات الزم
فاده از آمده با است دست ها پردازش و اطالعات به داده، SPSSافزار  استفاده از نرم

. وتحلیل قرار گرفت لون و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه، tهاي  آزمون
...  از آمارهاي توصیفی مثل میانگین و،همچنین براي توصیف جامعه مورد مطالعه

  .استفاده شد
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  تعریف مفاهیم و متغیرها
  :مفهوم دینداري

 دو .است ننظرا صاحب بین در برانگیز بحث موضوعات از یکی دینداري تعریف
 رویکرد :نمود متمایز دین تعریف به مربوط ادبیات در توان می را اصلی رویکرد

 عنوان به را دین عمدتاً، دین تعاریف کارکردگرایی .جوهري رویکرد و کارکردگرا
 مثل خاصی روانی یا و اجتماعی دار کارکردهاي عهده که دنگیر می نظر در اي پدیده

 یا معناي) 1964، لوك من(نظام معنایی فراگیر ، )1964، دورکیم( اجتماعی انسجام
 از جوهري تعاریف .دنشو می شناسایی کارکردها  است و با این)1967، اینگر(نمایی 

 مطابق نتیجه در .کنند می نگاه آن به فهمند می آن را عادي مردم که ترتیبی همان به، دین
 مقدس موجودات به ناظر که اتیعباد و باورها :از است عبارت دین اصوالً، تعاریف این

  .)Robertson, 1385 (ها است آن با ارتباط اجتماعی الگوهاي و متعالی
شده، تعریف موردنظر  از میان همه تعاریف عملیاتی که از مفهوم دینداري ارائه

گالك و استارك بیش از همه موردتوجه و قبول پژوهشگران این حوزه قرار گرفته 
اند که شامل پنج بعد؛ اعتقادي، مناسکی،   مفهومی تصور کردهها دینداري را آن. است

  ).63: 1383سراج زاده،  (تجربی، دانش دینی و پیامدي است
ها  رود پیروان آن دین به آن گیرد که انتظار می بعد اعتقادي باورهایی را در برمی

ر بعد مناسکی؛ اعمال مشخص دین مثل عبادت، نماز، شرکت د. اعتقاد داشته باشند
جا آورند، در  رود پیروان هر دین به را که انتظار می... هاي مقدس خاص و  آیین
بعد تجربی یا عواطف دینی، تصورات و احساسات مربوط به برقراري رابطه . گیرد برمی

بعد دانش دینی اطالعات و دانش اساسی در مورد . شود باوجود مقدس را شامل می
شامل را ها بدانند،  رود پیروان آن می انتظاراصول عقاید دینی و کتب مقدس را که 

پیامدهاي باور، عمل، تجربه و دانش دینی در  یا آثار دینی شامل بعد پیامدي. شود می
  .زندگی روزمره فرد معتقد و روابط او با سایرین است
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شده، نشان از همبستگی   تحقیقات بسیاري که براي سنجش این پنج بعد انجام
شده توسط گالك و  پژوهشگران از میان پنج بعد پیشنهاد. ها دارد نسبتاً باال بین آن

 از بسیاري نیز ما کشور در. اند و مناسکی را بکار گرفته استارك، دو بعد اعتقادي
زاده،  ؛ سراج1378طالبان، ( اند کرده ارزیابی و انطباق داده اسالم دین با را آن محققان

که  گفت توان می اسالم دین با استارك و گالك دینداري ابعاد انطباق براي). 1384
تطبیق  دینی باورهاي با توان می را شوند می خوانده دین اصول که باورها از اي مجموعه

و  پیامبر آخرین عنوان به )ص(محمد  حضرت خدا، نبوت به اعتقاد: از عبارتند که داد
 بعضی از اعمال دینی به رعایت جزا، اعتقاد روز و معاد به اعتقاد نیز و قرآن اش معجزه

داري در ماه رمضان، جهاد علیه دشمنان فعال اسالم، انجام  مثل نمازهاي روزانه، روزه
توان بخشی  معروف و نهی از منکر را هم می حج واجب، اداي خمس و ذکات و امربه

 یادشده باورهاي قبال در موضع مشخصی باید مسلمانی هر .از باورهاي اسالمی دانست
 دینداري اعتقادي بعد براي ساختن را باورها این توان می نتیجه در .باشد داشته

  .برد کار به مسلمانان
 ماه در گرفتن  روزه وروزانه ، اداي نمازهاي)مناسک( دینی اعمال با ارتباط در
 نمازهاي در قرآن، شرکت خواندن .هستند بالغ مسلمان هر براي واجب  اعمال،رمضان

هم  دینی اماکن سایر یا و مساجد در عزا و جشن اسممر در و جمعه، شرکت جماعت
قرار  استفاده اسالم مورد مناسکی بعد براي دنتوان می ها فعالیت این .شود می توصیه

  .دنگیر
  



 
 
 
 
 
  

  1394 پاییز، 5 شمارهسال دوم،  ، اجتماعیيمددکار پژوهشنامه    154  

  )متغیر مستقل( اجتماعی -پایگاه اقتصادي
  تعریف نظري و عملیاتی

ان درآمد،  شغل، میزازجمله؛ثیر عوامل مختلفی أ تحت ت اجتماعی-پایگاه اقتصادي
 البته مفهوم و .گردد  تعین میمنبع درآمد، نوع مسکن، ناحیه محل سکونت و تحصیالت

  .)217: 1383محسنی، (متفاوت است ، اهمیت این عوامل در جوامع مختلف
در این پژوهش، میزان تحصیالت فرد، پدر و مادر، منزلت شغلی سرپرست 

عیین پایگاه اقتصادي و اجتماعی افراد مالك ت خانوار، میزان درآمد و نوع مسکن خانوار
  .قرار گرفت

  
  ها یافته

 درصد در استیجاري و 2/28 درصد از افراد مورد مطالعه در مسکن شخصی، 8/68
بیشترین درصد سطح تحصیالت . در منزل سازمانی سکونت داشتند)  درصد3(مابقی 

ود اختصاص داده به خ  درصد51مدرك کاردانی و کارشناسی با  جامعه مورد مطالعه را
هاي   درصد به ترتیب، در رتبه8/9لیسانس با   درصد و فوق5/33مدرك دیپلم با . است

  .ندا دوم و سوم قرار گرفته
. دهند  درصد را زنان تشکیل می46 درصد از افراد مورد مطالعه را مردان و 54

اختصاص  درصد به خود 40 سال با 24  تا20بیشترین افراد مطالعه شده را گروه سنی 
 26 سال نیز با 24  تا20 درصد و گروه سنی 5/33  سال با19 تا 15گروه سنی . اند داده

  .سوم قرار دارند هاي دوم و درصد به ترتیب، در رده
 درصد مربوط به 2/34در خصوص سطح تحصیالت پدر؛ بیشترین درصد با 

 درصد 8/16 درصد و دیپلم با 5/33تحصیالت ابتدایی است و مدرك کارشناسی با 
  .ندا هاي دوم و سوم را به خود اختصاص داده رتبه
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 درصد داراي مشاغل فکري بدون مدرك تخصصی، 2/53در خصوص شغل پدر؛
 درصد جزء دسته مشاغل فکري با مدرك 5/8 درصد داراي مشاغل یدي، و 2/38

  .دنتخصصی قرار دار
الت ابتدایی  درصد، مربوط به تحصی2/48بیشترین میزان سطح تحصیالت مادر با 

هاي بعدي قرار   درصد در رتبه2/8 درصد و دیپلم با 38 سیکل با هاي است و مدرك
باشند که در دسته  دار می  درصد خانه2/91در رابطه با شغل مادر پاسخگویان، . ندا گرفته

 درصد باقیمانده داراي مشاغل فکري بدون مدرك 8/8د و نگیر مشاغل یدي قرار می
  .تخصصی بودند

 600 درصد زیر 5/76صوص میزان درآمد سرپرست افراد مورد مطالعه، در خ
 هزار تومان 900 هزار تومان و مابقی بیش از 900 تا 601 درصد بین 23هزار تومان، 
  .درآمد داشتند

  
   اجتماعی- توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب پایگاه اقتصادي-1جدول 

 ددرص فراوانی  اجتماعی-پایگاه اقتصادي

 2/64 243 پایین

 8/20 83 متوسط

 15 74 باال

 100 400 جمع

  
 درصد از 2/64شده،  از کل جوانان بررسیکه دهد   نشان می1هاي جدول  داده

  درصد در15که تنها  اند، درحالی اجتماعی پایینی برخوردار بوده -پایگاه اقتصادي  سطح
-ازنظر سطح پایگاه اقتصادي  درصد نیز 8/20همچنین . اند گرفته حد باالیی قرار

  .گیرند  متوسط جاي میطبقهاجتماعی در 
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  بعد اعتقادي جوانان و والدین
 90 گویه سنجیده شده است که آلفاي کرونباخ آن 16بعد اعتقادي دینداري با 

 نشان SPSSافزار  شده با استفاده از نرم همچنین تحلیل عامل انجام. درصد را نشان داد
  .گیرد ه بر روي یک عامل قرار می گوی16داد که این 

   توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب بعد اعتقادي دین-2جدول 
  بعد اعتقادي مخالفم  حدودي تا  موافقم

 والدین  جوانان  والدین  جوانان  والدین  جوانان

  7/1 6/1 10 4/9 3/88 89 .بروم حج سفر به دارم عالقه
  7/1 7/1 15 3/15 3/83 83 .است محض قیقتگوید ح قرآن کالم خداست و هرچه می
  3 2/2 5/23 2/14 5/73 6/83 .به معاد و روز قیامت اعتقاددارم

 به تواند می پیامبران دستورات از استفاده با فقط انسان
 .کامل برسد سعادت

4/63 63 3/32 33 3/4 4  

  3/3 8/1 16 5/16 7/80 7/81 .شود نماز موجب پرورش ایمان می
ام الگو  ام مؤثر و از آن در زندگی رآن در زندگیخواندن ق

 .گیرم می
7/66 7/65 4/29 5/29 9/4 8/4  

اي دیگر از زندگی  مرگ پایان زندگی نیست بلکه مرحله
 .جاوید است

7/76 3/76 8/19 3/19 5/3 4/4  

  2/13 8/12 8/47 48 39 2/39 .کنم می ازمنکر نهی و معروف امربه شرایط وجود صورت در
  23 7/22 7/46 5/46 3/30 8/30 .معناست ی بدون ارتباط باخدا بیزندگ
  5/3 7/2 7/28 5/28 8/67 8/68 .گیرم می روزه رمضان ماه باشم، در نداشته شرعی عذر اگر

  2/3 5/3 6/22 5/22 2/74 74 .کنم می شرکت آن شود، در صادر جهاد حکم اگر

  3/3 3/3 20 7/19 7/76 77 .دانم می خمس پرداخت به مقید را خود

  3/13 3/13 2/51 4/50 5/35 3/36 .است بازداشته گناه و زشت عمل انجام از مرا نماز اداي
 صمیمی بسیار دوست یک با کنم می احساس نماز هنگام

 .کنم صحبت می
8/27 5/28 9/49 50 3/22 5/21  

 براي آنچه ههم کلی اصول اسالمی احادیث و قرآن در
 .است دهاست، آم بشر الزم سعادت

7/39 39 51 6/50 3/9 4/10  

  5/5 2/4 5/27 3/28 67 5/67 .من به بهشت و جهنم اعتقاددارم
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کننده این است که این دو گروه  مقایسه بعد اعتقادي جوانان و والدین آنان بیان
تفاوت چندانی در میزان دینداري با یکدیگر ندارند و هر دو گروه ازنظر اعتقاد دینی در 

. باشد مقایسه دو نمودار زیر مبین شباهت این دو گروه می. اً باالیی هستندیک حد نسبت
جهت خاص را نشان  باشد و هر دو یک در هر دو گروه نما بر روي گزینه موافقم می

که میانگین جوانان  درحالی. دهد ها هم تفاوت اندکی را نشان می مقایسه میانگین. دهد می
طوري  البته همان. دهد  را نشان می59/38نان عدد  است، میانگین والدین آ24/38عدد 

 35/0 میانگین دینداري در والدین به مقدار ،که از مقایسه میانگین دو گروه پیداست
  .بیشتر از میزان دینداري جوانان است

  
   بعداعتقادي جوانان و والدین ایشان-2 و 1نمودار 
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  )مناسک(اعمال دینی 
شود، سنجیده شده  که در جدول زیر مشاهده میبعد اعمال و مناسک با ده گویه 

دهنده پایایی باالي این   درصد است که نشان82گویه ها  آلفا کرونباخ این دسته از. است
هاي این بعد است و همچنین تحلیل عامل صورت گرفته نیز حاکی از این است  گویه

  .اند که همه گویه ها بر روي یک بعد قرارگرفته
  انی افراد مورد مطالعه برحسب بعد مناسک دین توزیع فراو-3جدول 

 کم  تا حدودي  زیاد
  بعد مناسک

 والدین  جوانان  والدین  جوانان  والدین  جوانان

  8/13 2/12 8/9 10 4/76 8/77 شرکت در مراسم روضه و عزاداري پیامبر و ائمه

  14 8/17 2/15 5/15 7/70 2/71 زیارت اماکن متبرکه

  2/10 5/9 5/10 5/10 3/79 80 شرکت در هیأت هاي مذهبی

  22 2/23 15 2/15 63 7/61 ها شرکت در اعیاد مذهبی در مساجد و تکیه

  2/22 7/22 2/15 3/13 6/62 64 خواندن نماز

  8/41 3/43 30 5/30 2/28 3/26 شرکت در نماز جمعه

  8/52 4/53 2/24 8/24 23 8/21 خواندن قرآن و تفسیر

  49/ 5/49 5/22 8/22 2/28 7/27 نماز جماعت

  50 3/51 20 5/20 30 2/28 هاي دینی مطالعه کتاب

  7/52 4/54 5/21 8/21 8/25 8/23 .کنم من هرروز با خداوند راز و نیاز می

  
مقایسه گویه هاي مربوط به اعمال دینی و مناسک دو گروه جوانان و والدین آنان 

 اعمال دینی جوانان و دهنده این نکته است که تفاوت چندانی بین  نشان3در جدول 
در . باشد مقایسه دو نمودار زیر مبین شباهت این دو گروه می. والدین آنان وجود ندارد

مقایسه ). دو نمایی(باشد،  هاي کم و تا حدودي می هر دو گروه نما بر روي گزینه
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 06/28که میانگین جوانان عدد  درحالی. دنده ها هم تفاوت اندکی را نشان می میانگین
طور که از مقایسه  البته همان. دهد  را نشان می9/27، میانگین والدین آنان عدد است

 بیشتر از 16/0میانگین دو گروه پیداست، میانگین نمره اعمال دینی در جوانان به مقدار 
دهنده تغییري بسیار ناچیز در اعمال دینی جوانان نسبت به والدین  والدین است که نشان

ها در شهر سنندج در حفظ  توان دریافت که خانواده  جداول میبنابراین از. خود است
  .اند هاي دینی و انتقال آن به فرزندان خود موفق بوده ارزش

  
  شان والدین و فرزندان) مناسک( بعد اعمال دینی -4 و 3نمودار 
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  جداول تحلیلی
تحصیالت  ،دینداري والدین،  اقتصادي خانواده-پایگاه اجتماعی براي آزمون رابطه بین 
. از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده استدینداري آنان  و سن جوانان با میزان

گردد، چون سطح سنجش این  علت استفاده از این آزمون به سطح سنجش متغیرها برمی
ین آزمون ضریب تر مناسب پساي است،  متغیرها و همچنین متغیر وابسته فاصله

  .باشد یمهمبستگی پیرسون 
  

  متغیرهاي مستقل با میزان دینداري جوانان آزمون روابط بین -4جدول 
 ها گزینه پیرسون Sig .سطح معناداري

   اقتصادي خانواده–پایگاه اجتماعی  099/0 049/0

  میزان دینداري والدین 992/0 000/0
 تحصیالت  -030/0 552/0

  
، تصادي خانواده اق– پایگاه اجتماعی ، بین متغیرهاي؛4ي جدول ها دادهبا توجه به 

میزان دینداري والدین با میزان دینداري جوانان رابطه معناداري وجود دارد چراکه سطح 
.  است05/0تر از  آمده از آزمون این متغیرها با متغیر وابسته کوچک دست معناداري به

همچنین مقدار ضریب . بنابراین دو فرضیه اول پژوهش مورد تأیید قرار گرفت
آمده از این روابط حاکی از این است که همبستگی بین  دست  بههمبستگی پیرسون

 اقتصادي خانواده با میزان دینداري جوانان بسیار ضعیف است اما این –پایگاه اجتماعی 
بین . همبستگی بین میزان دینداري والدین و دینداري جوانان بسیار قوي است

 به دست نیامد در نتیجه فرضیه تحصیالت جوانان و میزان دینداري آنان رابطه معناداري
 05/0آمده بیشتر از  دست زیرا سطح معناداري به. سوم پژوهش مورد تأیید قرار نگرفت

آمده از این رابطه بسیار  دست همچنین ضریب همبستگی پیرسون به، )=552/0sig(است 
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باشد بدین معنا که مقدار همبستگی ناچیزي نیز که بین تحصیالت و  ضعیف و منفی می
  .باشد باشد از نوع معکوس می میزان دینداري می

  
  هاي میزان دینداري در بین دو جنس زن و مرد یانگینم نتایج تحلیل آماري مقایسه -5جدول 

 آزمون لون T مستقل آزمون

 معناداري اختالف میانگین
درجه 
 آزادي

T معناداري F  
  ها گروه

 رواریانس براب 025/5 026/0 982/4 398 000/0 366/6

 واریانس نابرابر - - 062/5 881/397 000/0 366/6

  
است و سطح  025/5 برابر با) Levene's Test( آزمون لون این کهبا توجه به 
 و معناداري آن بر اساس t، میزان آزمون )=sig 026/0( است 05/0از معناداري آن کمتر 
 ازبنابراین . است شده محاسبه )Equal variances not assumed(واریانس نابرابر 

است و با در نظر گرفتن ) =sig 000/0( درصد 1 سطح معناداري کمتر از که  ییآنجا
نظر میزان دینداري  بین مردان و زنان ازکه  نتیجه گرفت توان ی م =062/5Tمقدار 

  . قرار گرفتدییتأ بنابراین فرضیه چهارم پژوهش مورد ،تفاوت معناداري وجود دارد
  

  يریگ جهینتبحث و 
ي تحقیق در رابطه با وضعیت دینداري جوانان حاکی از آن است که، میزان ها افتهی

دینداري جوانان ازنظر بعد اعتقادي در حد نسبتاً باال و ازنظر بعد انجام اعمال و مناسک 
و ) 1378(ها با نتایج پژوهش طالبان  این یافته. دینی نیز در حد متوسط قرار دارد

ر اساس آن، میزان دینداري جوانان در ابعاد اعتقادي باال و که ب) 1383(میرسندسی 
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برخالف . خوانی دارد ها به اعمال فردي دینی در حد متوسط به باال است، هم پایبندي آن
  .هاي موجود، تعلق مذهبی جوانان بحرانی و اسفناك نیست داوري و قضاوت پیش

دو گروه جوانان و  همچنین نتایج حاکی از آن است که تفاوت معناداري بین 
سو شاید بتوان بیان کرد  از یک. والدین آنان ازنظر میزان دینداري و ابعاد آن وجود ندارد

هاي دینی و انتقال  ها در شهر سنندج در حفظ هنجارهاي اجتماعی و ارزش که خانواده
 هاي نظر گرفتن نظریه اند و از سوي دیگر با توجه به در آن به فرزندان خود موفق بوده

مرتبط با شکاف نسلی ازجمله نظریه اینگلهارت، هنوز تغییرات فرهنگی سریعی در 
 شکوفایی اقتصادي مهمی و یا توسعه این کهجامعه مورد مطالعه صورت نگرفته و یا 

 و ها با نتایج پژوهش ربانی این یافته. اي صورت نگرفته است اجتماعی گسترده
 و جوان نسل  اعتقادي دینداري بینکه بر اساس آن در بعد) 1384( نژاد صفایی
عاطفی  بعد و )معاد نیز و توحید، نبوت نظیر (دین اساسی هاي شالوده در ترها بزرگ

هاي   یافتهخورد و همچنین نمی چشم به تفاوتی) خدا به نزدیکی احساس( دینداري
 که نشان داد والدین نقش )1999( و دیگران وان نینگ باو) 1990(پژوهش گیبسون 

همسو است اما در ، کنند در انتقال عقاید و اعمال مذهبی به فرزندان ایفا می یريچشمگ
است،  جوان نسل از بیشتر ترها بزرگ دینداري بعد مناسکی که بر مبناي آن، میزان

هاي این بخش از پژوهش، با نتایج مطالعات آبروزس  همچنین یافته .همخوانی ندارد
، بهار و )1387( دیگران و ارمکی ، آزاد)1383(، معیدفر )2004(، تام اسمیت )1995(

بینی بیشتر ادیان  بر اساس این مطالعات، جهان. ، همخوانی ندارد)1391(رحمانی 
شود و هرچقدر از  تر خارج می هاي نسل جوان روز از ادراکات و اولویت روزبه

. یابد شویم، اهمیت خدا در زندگی بیشتر کاهش می ترها نزدیک می بزرگساالن به جوان
 مسائل حوزه در و داشته تمایل هاي سکوالر ارزش پیشین، به نسل با مقایسه در جوانان
 به نسبت تر جوان سنی هاي گروه همچنین. هستند اخالقیات، فردگرا و عقیدتی

  .هستند خود مذهبی مناسک انجام به مقید کمتر عملی لحاظ به ترها مسن
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 میزان و  اقتصادي خانواده–تماعیپایگاه اجهاي پژوهش، بین  بر اساس یافته
هاي مارکس و وبر و  این یافته با نظریه. دینداري جوانان رابطه معناداري وجود دارد

که بر اساس آن ) 1394 (و میرزا پوري) 1997(آرگیل  و نتایج مطالعات هاالمیهمچنین 
 نکته .باشد  میمیزان دینداري در بین طبقات اجتماعی و اقتصادي متفاوت است، همسو

آمده از رابطه بین پایگاه  دست تأمل این است که میزان ضریب همبستگی به قابل
اقتصادي و اجتماعی خانواده و میزان دینداري جوانان ضعیف است که البته پایین بودن 
این همبستگی شاید با توجه به عدم وجود اختالف و شکاف زیاد بین پایگاه اجتماعی 

 بیشتر(تقریبی این متغیر بین پاسخگویان سطحی   اقتصادي پاسخگویان و هم–
 اقتصادي در حد متوسط رو به پایین و یا پایین –پاسخگویان ازنظر پایگاه اجتماعی 

  .قابل توجیه باشد) هستند
همچنین نتایج پژوهش حاضر مبین این است که بین مردان و زنان ازنظر میزان 

هاي یادگیري و نقش اجتماعی  با نظریهاین یافته . دینداري تفاوت معناداري وجود دارد
بر اساس این . همسو است) 1384(و گنجی ) 2004(ن او همچنین نتایج تحقیقات بر

 تقید بودن تر قوي تبیین در. تري دارند قوي مذهبی تقید زنان، ها ها و پژوهش نظریه

 عوامل و  تأثیر:جمله از مختلفی عوامل بهتوان  می، مردان به نسبت زنان مذهبی
 آنان بر نهاد این بیشتر نفوذ و از خانواده دختران بیشتر انتظارات اجتماعی و تأثیرپذیري

  . اشاره نمودپسران به نسبت
بین سطح تحصیالت و میزان دینداري جوانان ، هاي این پژوهش بر اساس یافته

همبستگی ناچیزي هم که بین تحصیالت و میزان . رابطه معناداري به دست نیامد
) 1383(این یافته با نتایج تحقیق گنجی . باشد از نوع معکوس می،  به دست آمددینداري

شاید یکی از این دالیل این باشد که محل تحصیل تعداد زیادي از  .همخوانی ندارد
التحصیلی   پس از فارغاین کهشان بوده است و یا  همان شهر محل زندگی، پاسخگویان

  .اند  محیط قبلی در تماس بودهنوعی با اند و به به شهر خود بازگشته
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هاي مجازي در نگرش  جمعی و شبکه هاي ارتباط با توجه به نقش تأثیرگذار رسانه
هاي داخلی در راستاي  هاي رسانه ارتقاي محتواي برنامه، خصوص نسل جوان افراد به

آگاهی بخشی تقویت روابط خانوادگی و همچنین با ، هاي دینی و سنتی ترویج ارزش
توان در راستاي  میستفاده صحیح از فضاي مجازي و تبیین پیامدهاي منفی آن در موردا

هاي مؤثري  هاي مذهبی نسل جوان و کاهش شکاف یا فاصله نسلی گام تقویت ارزش
  .برداشت
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