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در چهار  به جوانان بررسی جامعه شناختی انتقال فرهنگ دینی از طریق خانواده ها

  )1397 شهر تهران در سال: مورد مطالعه ( دهه اخیر

   1سهیال مبارك

   2زهرا حضرتی صومعه

   3باقر ساروخانی

  

١٨/٧/١٣٩٧: تاریخ دریافت مقالھ  

٢٣/١١/١٣٩٧:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                   

   

بررسی جامعه شناختی انتقال فرهنگ دینی از طریق خانواده ها  به جوانان در چهار  با هدفپژوهش حاضر 

الکمن، اینگلهارت،  وبرگر  نظریات از چارچوپ نظري پژوهش حاضر در تدوین . انجام پذیرفتدهه اخیر 

. تبیینـی اسـت   -یشی و از نوع توصیفیپیما ،روش پژوهش. است شده استارك سود جستهگیدنز ، گالك و 

حجم نمونه با اسـتفاده از فرمـول کـوکران    و  بود جامعه آماري شامل جوانان چهار دهه اخیر در شهر تهران

 .تصـادفی انتخـاب شـدند   خوشـه اي و  نمونه ها با استفاده از روش نمونه گیـري   کهآمد  به دستنفر  390

اعتبـار    بـا کـه  اسـتفاده شـد    »پرسش نامه توام با مصاحبه و مشـاهده  «تکنیک  جهت گردآوري داده ها از 

یافته هـا  بیـانگر آن اسـت کـه      .انجام یافت 83/0تکنیک آلفاي کرونباخ  از طریقمحتوایی صوري و پایایی 

در بـین  . و معنـی داري دارد  معناداري با نهادینه شدن دین در خانواده رابطـه مسـتقیم   به طورفرهنگ دینی 

همچنـین  . شدفرهنگ دینی چهار دهه اخیر دیده  در معناداريمنفی و  تفاوت  ،گروه هاي سنی مورد مطالعه

دینـی، اعتقـادات و    یافته هاي مستخرج  از مدل رگرسیون چندگانه  نشان داد که متغیرهـاي آمـوزش هـاي   

ن از جمله عوامل تاثیر گذار و معنـادار در انتقـال فرهنـگ    ، التزام و تعهد خانواده نسبت به دیباورها، تربیت

  .چهار دهه اخیر به شمار می آیند دینی در

  نسل  و دینداري، خانواده، جوانان فرهنگ دینی،  :گان کلیديواژ
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 مقدمه 

افزون بر این، فرهنگ بالنـده بـراي تکامـل بایـد توانـایی      . فرهنگ در زندگی بشر همواره امري جاري است

بنابراین تمام فرهنگ ها با یکـدیگر  . با سایر فرهنگ ها و جذب ویژگی هاي مثبت آنها را داشته باشد تبادل

تازگی آموزه ها و زندگی فرهنگی بشر، ضـرورتا  . در تعامل اند تا بتوانند بشر را به پیشرفت مطلوب برسانند

پیچ و خـم دنیـاي نـوین تـالش     و پیمودن مسیر پر  ارزش هاایجاب می نماید که جامعه انسانی در پیشبرد 

 ،خـانواده . خانواده ها به عنوان طالیه داران جامعه در پیش گیـرد  بخصوصمضاعفی از سوي تمامی نهادها 

رکن بنیادي جامعه است که پیوسته در حال تاثیر پذیري و تاثیر گـذاري دو   موثرترین عامل انتقال فرهنگ و

در خانواده به هویت و شخصیت دست می یابند و به  ان هاانس. سویه با فرهنگ و عوامل اجتماعی می باشد

خانواده نه تنها عامل کمال بخشی و آرامش و بالندگی اعضاي  ،از این رو. تکامل معنوي و اخالقی می رسند

با وجود آنکه فرهنگ به کلیه . خویش است، بلکه در دگرگونی هاي اساسی جوامع، نقش مهمی ایفا می کند

ه شامل الگوهاي ذهنی، عملی ومعانی مشترك میان افراد یک گروه، طبقه یا جامعه کـه  آموخته هاي بشري ک

  یـافتن اسـت، اطـالق   به زندگی و شیوه هاي آن شکل داده و در طول زمان در حال ساخته شدن و پرورش 

و هنجارهایی است که از نسلی به نسل دیگر منتقل و باعث  ارزش هااصلی فرهنگ شامل  می گردد، جوهره

یکی از اصلی ترین عناصر فرهنگ که به جامعه پذیري و شکل گیري باورها . تداوم و قوام جامعه می گردد

فرهنگ دینی، بخش انسان سـاخته سـاخت    .و اعتقادات کمک می نماید در قالب فرهنگ دینی مطرح است

  .دینی زندگی بشر است

ارند و در فرآیند کنش و واکنش با یکـدیگر  تبادالت و تعامالت زیادي با یکدیگر د ،دین، فرهنگ و خانواده

این امر به ویژه در جامعه اسالمی که دین نقش مهمی در . شکل می گیرند و حیات جامعه را تامین می کنند 

در حقیقت در جامعه اسالمی دین به شکل یکی از نظام هاي . ارکان مختلف جامعه دارد، حائز اهمیت است

دین همواره یکی از عناصـر اصـلی و    در خانواده هاي  ایرانی نیز .ی کنداثربخش و قدرتمند فرهنگ جلوه م

سازنده فرهنگ و یکی از عوامل مهم در شـکل دهـی بـه تغییـرات و دگرگـونی هـاي جامعـه ایـران بـوده          

  ).66: 1379معیدفر، (است

نـی شـدن   میان معنی و معنویـت فـراهم و بـه درو     1دین در چارچوب درون گرایانه خود کارکرد یگانه ساز

حیات درونی افراد در عین حال که . جایگاه فهم و دریافت معانی، ذهن افراد است. فرهنگ کمک می نماید
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 فرهنگ در همین حوزه رشد و نما پیدا مـی کنـد  وتغییـر     -خاستگاه معانی است، حامل معانی نیز می باشد

می شود و بعـد از دوره اکتسـاب،   محصول فرهنگی است که آموخته  ،ذهن افراد. )1388 مطهرنیا،(می یابد 

، فرهنـگ درونـی شـده    این وجه فرهنـگ . حامل فرهنگ و در فرآیند تعامل اجتماعی گاه، مولد آن می شود

و گرایش ها که به عنوان فرهنگ یا بخشی از آن یاد شده است، حوزه  ارزش هاامري چون اعتقادات، . است

طی فرآیند تربیت در که حوزه به این  .نیت افراد است، درون یا ذهاز فرهنگ است که جایگاه اصلی اش اي

دین در چارچوب ایـن معنـا    .می گویند 1انتقال فرهنگی ،قالب نمادها، از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود

 ارزش هابه دلیل پذیرش قلبی، سویه گیري ارزشی اعتقادي فرهنگ را تعمیق و فرهنگ دینی، پذیرش آئین، 

جریـان فراینـد   ثر از مسـائل اجتمـاعی و در   مانند هر پدیده اجتماعی متأدین  .می سازدو اعتقادات را آسان 

خصوص در ایران که گذشته تـاریخی طـوالنی داشـته و بـا ادیـان      بفرهنگ دینی . می باشدتولید و بازتولید 

ل فرآیند شـک . پرورده شده و طی نسل هاي متمادي به نسل حاضر رسیده است ،آمیختهدرزرتشت و اسالم 

ـ  ي رواگیري فرهنگ دینی در طی چهل سال اخیر که مد نظر بوده با تغییرات به نسـبت قابـل توجـه     رو ه ب

تـا بـا    جـان گرفـت  فضـاي فکـري و عملـی    در ، دین در طول سال هاي اولیه انقالب اسالمی. گشته است

ـ     تغییـرات  ایـن   .وجـود آورد ه بازگشت به اصول اولیه دین چرخشی  در منش و روش هـاي دینـی افـراد ب

کوچکترین موارد همچون نوع پوشش افراد، گفتار، اجتماعی  عمده وارد زندگی روزمره افراد گشت و حتی 

زش هاي رسمی ، وسایل ارتبـاط  این فرهنگ نمادي شده که از طریق آمو. را تحت تأثیر قرار داد... رفتار و 

و در فرآینـدي فرهنـگ پـذیري    شـد   ، کتب و نوشته ها در گستره وسیع فرهنگی پذیرفتهآثار هنري ،جمعی

شـیوه  و  ندبه اصول و مبانی دینی و اسالمی داشتاول انقالب توجه فراوانی نسل هاي  .دینی را تسهیل نمود

و اصول دینی  ارزش هاتفکر، منش و زندگی فردي و اجتماعی مردمان  دهه اول پس از انقالب تحت تاثیر 

شان مثل و موازین اسالمی حتی در جزئی ترین موارد زندگی ي که پاي بندي به اصول به طور ؛گرفتقرار 

، توجـه بـه اصـول و فـروع دیـن،      60-50نامگذاري کودکان متولد شده دهه هـاي  ایثار و از خودگذشتگی، 

در وجه ظـاهري و پایبنـدي بـه    ... شرکت فعال در مساجد و نمازهاي جماعت، پوشش ظاهري و حجاب و

بـه تعبیـر    و این امـر بـه انسـجام دینـی و اجتمـاعی     . به چشم می خورد موازین اعتقادي و مناسکی فراوان

اما چون فرهنگ تغییر  ا در حالت ثبات الزم قرار می داد،ي بار مثبت و عملکرد بود و جامعه راکارکردي دار

پـس   ،اقتصادي توأمان در ارتباط تنگاتنگی می باشد ارد و با تغییرات اجتماعی، سیاسی وبطئی و کندي را د

تغییـرات    ،که جامعه با تحرك و خیز اقتصادي، علمی و فناوري هاي روز همراه شد به این سو  70دهه  ز ا
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توجـه   لهئایرانی از دیرباز ، مس در جامعه. ی و کیفی در نحوه دینداري نسل هاي بعدي مشاهده می شودکم

اسک دینی از نسـلی بـه نسـل    ، هنجارهاي دینی و اعتقادي و آداب و رسوم و منارزش هابه دین و آموزش 

با عنایت به جوان بودن نسبی جامعه ما و سـیر توجـه بیشـتر در جهـان بـه       .دیگر بسیار اهمیت داشته است

معاصر ایران با آن  و مشکلی که جامعه مسئلهاما . توجه به این مقوله بیشتر احساس می گردد ،مسائل مذهبی

و  ارزش هـا توجـه بـه    مسـئله ، نص نوجوانان و جواناخصوبمواجه شده این است که در میان نسل جدید 

رسد این نسل، درگیري کمتـري  رنگ شده است و به نظر می هنجارهاي دینی و فراگیري و التزام به آنها کم

؛ به طوري که بعد از شین را نسبت به  موضوع دین نداردهاي پیبا موضوع دین دارد و التزام و تعهدات نسل

، اعتقادات و مناسک دینی به وجـود آمـد و   هانگرش ر انقالب، اختالفاتی در زمینهگذشت چهار دهه از عم

اي از افـراد و  ها در عرصه و ابعـاد دینـداري شـدند تـا جـایی کـه عـده       ها و گفتمانموجب برخی قضاوت

د با توجه به اینکه درص. نمایندن، وضعیت دینداري جوانان نسل جدید را ضعیف و بحرانی تلقی میمسئوال

و هنجارهاي دینی  ارزش هادهند، دغدغه و نگرانی تضعیف زیادي از جمعیت کشور را جوانان  تشکیل می

نسـل بعـد از انقـالب اسـالمی      چهـار که  دریابیماي قابل بررسی و تحقیق است تا مسئلهدر میان این نسل، 

در کـالن شـهري    مسـئله ایـن   .رندنی دام و تعهد به فرهنگ دیمعاصر ایران تا چه اندازه اهتمام، التزا جامعه

هاي پیچیـده  ، جنبهها و اعتقادات گوناگونهاي مختلف با فرهنگمانند تهران  با جمعیت ناهمگون و قومیت

گیرد و هر یک از عوامل اجتماعی شدن در این شهرها در انجام وظایف خـود دچـار   و حادتري به خود می

   .شوندمی تغییراتی 

  اهداف پژوهش

  هدف کلی

  )شهر تهران :بررسی موردي(ررسی جامعه شناختی انتقال فرهنگ دینی از طریق خانواده در چهار دهه اخیرب 

  اهداف جزئی

  دینی انتقال فرهنگ نوع آموزش هاي ارائه شده در خانواده و بررسی  

  رابطه بین اعتقادات و باورهاي افراد و انتقال فرهنگ دینی بررسی  

 خانواده و انتقال فرهنگ دینی  تزام پایبندي وال رابطه بین  بررسی  

  و انتقال فرهنگ دینی  نهادي شدن اخالق دینی در خانوادهشناخت  

  و انتقال فرهنگ دینی  سبک  تربیتی خانواده رابطه بین بررسی  
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  وضعیت اقتصـادي  و، پایگاه اجتماعی و منزلت ، تحصیالتسن(رابطه بین متغیر زمینه اي بررسی (

 یانتقال فرهنگ دینبا 

  پیشینه پژوهش

بـه برخـی از    ادامه، چه در داخل و چه در خارج از کشور مطالعاتی وجود دارد که در موضوعاین  زمینهدر 

  .شود آنها اشاره می

 فرهنـگ  نسـلی  بین انتقال جامعه شناختی در پژوهشی به بررسی مطالعه )1395(حسنی و حضرتی صومعه 

 سـال  کـرج  شـهر  دبیرسـتانی  آمـوزان  دانـش : مطالعـه  مـورد ( ایران معاصر جامعه در خانواده طریق از دینی

 ایـران  معاصـر  جامعـه  نوجوانـان  میان در دینی فرهنگ انتقال داد نشان نتایج. پرداخته اند )94-95 تحصیلی

 فرهنـگ  انتقـال  در اجتماعی هاي گروه و خانواده پذیري، جامعه در مؤثر عوامل میان از. است ضعیف نسبتا

 ایـران  معاصـر  جامعه نوجوانان میان در عاطفی و اخالقی بعد دو چه اگر همچنین. دارند بیشتري تأثیر دینی

 دینــداري ابعــاد تمـام  انتقــال در والــدین و خـانواده  امــا ،اسـت  مناســکی و اعتقــادي ابعـاد  از تــر ضـعیف 

  ).  1395حسنی و حضرتی صومعه ، (مؤثرند

 » فرزنـدان  دینـی  در تربیـت  والدین تربیتی گويال نقش بررسی«  عنوان با مقاله اي در) 1392(محمدي  آقا

 از سـوي  دینی آداب رعایت و مستقیم تأثیر فرزندان دینی تربیت در والدین مذهبی که نگرش می دهد نشان

 والدین بودن ساده زیست بین رابطه پژوهش نتایج . دارد معناداري رابطه آنها فرزندان دینی تربیت با والدین

  .)1392آقامحمدي، ( داد نشان قبولی قابل سطح در را فرزندان دینی تربیت با

و نگـرش بـه آینـده دیـن در میـان نسـل هـا         به بررسی وضعیت دینداري در یک پژوهش )1388( احمدي

یافته هاي پژوهش وي نشان داد که تفـاوت معنـی داري بـین دو نسـل در ابعـاد مناسـکی و       . پرداخته است

تفاوت معنی داري میان دو نسل در متغیرهاي بعـد   البته. وجود داردش به آینده دین پیامدي دینداري و نگر

در زمینه نگرش بـه آینـده مـذهب، تلقـی نسـل      . اعتقادي و تلقی از مذهبی بودن افراد در آینده وجود ندارد

که این نشان از تضعیف برخی آموزه ها و هنجارهاي دینی در میان  از نسل جوان بوده است بهتر بزرگسال 

  ).1388احمدي ، (دد دارنسل جدی

 نتایج به »آنان دینداري میزان بر اجتماعی دانشجویان  اقتصادي پایگاه تأثیر« پژوهش در) 1387( بحري پور  

دینـداري   چهارگانـه  ابعـاد  از یـک  هـر  بـه  پایبندي  دانشجویان میزان میانگین که ؛ به طوريیافت دست زیر

 منزلـت  بـین  .اسـت  متفاوت اجتماعی شان  اقتصادي پایگاه بر اساس )مناسکی و پیامدي تجربی، اعتقادي،(
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 معنـی  رابطه دانشجویان دینداري میزان با سن و والدین، جنس تحصیالت و سرانه خانوار درآمد پدر، شغلی

  . )1387، بحري پور( دارد وجود داري

یافتـه هـاي   . داد مورد سنجش قرارمیزان دینداري جوانان و عوامل مؤثر بر آن  یپژوهشدر ) 1379(مهدوي 

وسایل ارتباط جمعی، تنها ماهواره و اینترنت اثر معنی داري بـر دینـداري داشـته    نشان می دهد که پژوهش 

 عـام گرایـی و روحانیـت،    مدرسه، خانواده بیشترین تأثیر را بر دینداري جوانان نشان داده و بعد از آن،. اند

  ).1379، يمهدو(اند مهمترین متغیرها در این رابطه محسوب شده

به تاثیر مذهب بر دوام زندگی خانوادگی پرداخته  ،»تاثیر مذهب بر ثبات خانواده«در تحقیق ) 2016( ١مولینز

، در گی در مراسم کلیسا شرکت مـی کردنـد  مرتب و هفت به طورنتایج بیانگر آن بود خانواده هایی که . است

و در  بودنـد  ...مثـل غسـل و تعمیـد فرزنـدان و     هانجام تشریفات اولی پایبند انجمن هاي خیریه فعال بودند،

و فرزندان آنها نیـز   نداز سالمت روانی و اجتماعی بیشتري برخوردار بود ،داشتندشرکت اجتماعات مذهبی 

  ).  ٢٠١٦ ,Mullins(در بزرگسالی تمایالت مذهبی باالتري را نسبت به دیگر افراد از خود نشان می دادند

سـاله   25-15نفـر دانـش آمـوز     30 بـر روي مطالعه اي  در) 2010( 5هورواس و 4، بوالند3مارتوس  ،2کزدي

میـزان   شک داشتن به مذهب و عدم انجام مراسم و تشریفات مـذهبی به سبب   آنهامجارستانی دریافتند که 

اضطراب و افسردگی باالتري را نسبت به دانش آموزان دیگري که تشریفات مذهبی را رعایـت مـی کردنـد    

  ).2010،رواسمارتوس، بوالند و هو( نشان دادند

 که داد دینی  نشان هویت شکل گیري بر رسانه اثرگذاري مورد در ) 2010(همکاران مطالعات بري ولمن و  

 تحت را افراد اجتماعی هویت خود نوبه به این که می شود داده انعکاس ایدئولوژي و رفتار در رسانه تأثیرات

 تحت که می شود گرفته نظر در پویا فرآیند یک عنوان به هویت پژوهش این در ،همچنین. می دهد قرار تأثیر

  ). 2010همکاران،  بري ولمن و(هاي متفاوتی به خود می گیرد ، شکلعوامل گوناگون تأثیر

 بـودن  مذهبی ،نوجوانی اواخر در کردند که مطرح یپژوهش در) 2007( 9و تراسی 8، دیلون7، سیسییاال6وینک

 مثبـت  رابطـه  ،بـراي تجربـه   نبود باز با معنویت دارد و جستجوي سازگاري شناسی و یفهوظ با رابطه مثبت

                                                           
١ Mullins 
٢ Kézdy 
٣Martos 
٤Boland 
٥ Horváth 
٦ Wink 
٧ Ciciolla 
٨ Dillon 
٩ Tracy 
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وینـک، سیسـییاال،   ( در نوجوانی با خوشایندي در طول زندگی قابل پیش بینـی اسـت   بودن مذهبی و داشت

  ) . 2007،دیلون و تراسی

نظر می رسـد کـه در تمـامی    با توجه به تنوع و گستردگی تحقیقات در حوزه هاي دینی و فرهنگ دینی به  

تالش و تاکید مضاعف بر وجهه روانی و روانشناختی دیـن  . تحقیقات بر ابعاد مشخصی تاکید گردیده است

اینکـه   در پژوهش هاي داخلی با اهتمـام بـر   .به عوامل درونی و فردي موردي استو تسري دادن آن صرفا 

تمـامی ابعـاد    ایرانیان بـه شـمار مـی آیـد و در    دین یکی از مهمترین ارکان وجوه زندگی فردي و اجتماعی 

بررسـی دقیـق    مسئلهبه شاخص هاي ساده و عینی اکتفا می شود و این  اغلب ،زندگی ایفاي نقش می نماید

روش هـاي انتخـاب شـده بـراي بررسـی از نـوع       . دینداري و فرهنگ دینی را با دشواري مواجه می سـازد 

ظرافـت و توجـه بـه موضـوع از     . سشنامه محقق ساخته می باشـد پر ،تحقیقات توصیفی و ابزار به کار رفته

، چنـد  ان با توجه به انتزاعی، پیچیـدگی  آنجایی بیشتر نمایان می شود که ابعاد مورد بررسی و سنجش ابعاد

هـاي   رداشـت باجتماعی خاص در حوزه دین کـه بـا تفاسـیر متعـدد و      -بعدي بودن و ایستارهاي فرهنگی

روش شناسی  ،بررسی دینداري و فرهنگ دینی. آن را با دشواري مواجه می نمایدگوناگون همراه و بررسی 

خاصی را می طلبد که بتوان با مفاهیم ساده، روان و منطبق با واقعیت هاي پیچیده اجتمـاعی و فرهنگـی بـه    

  . سنجش این پدیده پرداخت

  چارچوب نظري پژوهش

، امـا  گرفـت  حوزه هاي مختلف مورد بررسی قراردر پژوهش حاضر دیدگاه هاي نظریه پردازان متعددي از 

ژوهش  بـا  ایـن پ   و اینگلهـارت   آنتـونی گیـدنز   ، الگوي دینداري گالك و استارك دیدگاه برگر و الکمن و

  .همخوانی بیشتري دارند

ند، اما حوزه هـاي کلـی   ا که ادیان جهانی در جزئیات بسیار متفاوت در الگوي گالك و استارك  به رغم آن

 بـراي  آنهـا ). 1395حضـرتی صـومعه،   (که دینداران در آن حوزه ها و یا آن ابعاد جلوه گر می شـوند دارند 

 دینـی  الـزام  عمـومی  ابعـاد  عنوان با را» دانش یا معرفت«، »تجربه«، »باور«، »عمل« اصلی بعد چهار دینداري

وارد زیـر اشـاره شـده    در بررسی ابعاد دینداري گالك و استارك به مـ ).  115: 1383گنجی،(اند کرده مطرح

  .است

 و گـالك  . باشـند  داشـته  اعتقـاد  بـدان  دین یک پیروان رود می انتظار که است چیزي آن: بعد باور .1

 بـر  کـه نـاظر  » مسلم اي پایه باورهاي«: اند کرده تقسیم نوع سه به دین هر در را باورها این استارك
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 خواسـت  و هـدف  که» یت گراغا باورهاي «. اوست صفات و ذات معرفی و خدا وجود به شهادت

 هـاي  روش کـه » زمینه ساز«باورهاي  .است هدف این به نیل راه در او نقش و انسان خلقت خدا از

توجه  آنها به باید اهداف آن تحقق براي بشر که را اخالقی اصول و خداوند خواست و تأمین اهداف

 .این بعد باور یا عقیدتی است .گیرد دربرمی کند،

 نمود صورت مناسک به اعتقادات این اما دارد، وجود دینی هر در اعتقادي نظام): لعم(مناسکی  بعد .2

 مؤمن بر را و زیست عمل از خاصی نحوة خود، الهیات نوع اقتضاي بنابر ادیان تمام« .یابند می عینی

 اخالقـی  و نظـام فقهـی   پرتـو  در ناخواه، خواه عمل این. است دینی عمل همان که ...کنند می الزام

هاي  عبادت نظیر مشخصی دینی اعمال مناسک، یا عمل بعد). 527: 1379طالبان، (»پذیرد می انسام

بـر   مناسـکی  بعد تشریح در استارك و گالك .گیرد دربرمی را ... و زکات صدقه، روزه، نماز، فردي،

 سـکی، هاي منا فعالیت در مشارکت بر عالوه بعد، این کردن عملیاتی در که اند کرده تأکید نکته این

 نظر از. شود می بررسی نیز آن فاعالن نزد عمل آن معناي و عمل یک ماهیت به مربوط هاي تفاوت

 نگـه  زنده آنها هدف و دارند اجتماعی کارکرد« ادیان  در دینی اعمال و مناسک تمامی دورکیم، امیل

 ).405: 1377آرون، ( »است ایمان و اعتقاد از مواظبت و گروه به تعلق حس داشتن

 وعواطف احساسات. است مرتبط دیندار فرد درون و تجربیات احساسات، با دینی تجربه: د تجربهبع .3

 و مراسم مناسک برخالف و می باشد درونی و قلبی کامالً که است دینداري از تري عالی وجه ،دینی

 .شوند می نامیده» مخلص«کنند،  می کسب را بعد این که دیندارانی .ندارد بیرونی نمود آیینی

 و می کند تجربه را آن ناظر، عنوان به خواه و عامل عنوان به خواه شخص که است اي واقعه« تجربه واقع در

 بـه  متعلق شاخص یعنی ؛دانند می هاي متعارف تجربه از غیر را دینی تجربه. است مطلع و آگاه به آن نسبت

 مربـوط  خـدا  بـا  نحـوي  به که اردانگ می موجودي را آن یا طبیعی دارد مافوق حضوري وجود یا تجربه این

  )63: 1383پترسون، (است  ناپذیر توصیف که حقیقتی می پندارند، حقیقتی غایی را آن یا و است

  : دانند می نوع چندین را دینی تجربه استارك و گالك

  وجود خدا؛  به تأیید و مؤدت حس :1تأییدي

  او؛ به اشتیاق و خدا آگاهانه گزینش: 2ترغیبی

   خدا؛ به وجد نسبت و شور و صمیمیت حس: 3شیدایی 

                                                           
١ confirming 
٢  Responsive 
٣ Ecstatic 
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  ).25: 1379مهدي زاده،(بودن  خداوند فرستادة و کارگزار و شدن واقع خدا اعتماد مورد: 1وحیانی

 دو بعـد،  ایـن  تفـاوت  .اسـت  نزدیک بسیار عقیدتی بعد با دانش یا عقالنی معرفتی، بعد: بعد دانش .1

 متـون دینـی   بـه  آگـاهی  دینی، معرفت. ستا دانش بعد در اعتقادات در شناخت و آگاهی به مربوط

 بعد معرفتی استارك، و گالك نظر از. باشد دینی تجربه و عمل باور، براي الگویی تواند می که است

 .آموزند می مذهب درباره دینی عالمان طریق از مردم که است مطالبی پیرامون

 از پس واستارك گالك دینداري الگوي ابعاد میان در انتقادات، بیشترین دلیل به بعد، این: بعد پیامدي .2

 بعد .آن ابعاد از بعدي است، نه دینداري پیامد نفسه فی پیامدي بعدکه  این جمله از .شد حذف مدتی

 از کـه  شود می گفته اعمالی شد، به گذاشته کنار دینداري الگوي از انتقاد این با که دینداري پیامدي

 هـاي  کنش و زندگی در ایمان ونتایج ثمرات از و ردگی می ریشه مذهبی اعمال و احساسات عقاید،

 اجتماعی ساختارهاي تابع خود، بلکه انسان ندارد، گیري جهت در چندانی نقش بعد، این. است بشر

 مـی  دینی رفتارهاي .نیست بررسی قابل ابعاد سایر از جدا پیامدي بعد«محقق،  دو این نظر از .است

. دنشـو  مـی  مـذهبی  ایمان استواري به منجر که دینداري باشند از اي سنجه پیامدي معناي در توانند

 )43: منبع پیشین( شود  پیروي دینی و دانش تجربه اعمال، باور، از تا شود منجر که آنجا

 ابعـاد  بعـدي،  الگوهاي دینـداري  از بسیاري که است هایی الگو نخستین از ، استار و گالك دینداري الگوي

 .اند گرفته وام آن از را خود

به نظر برگر و الکمن  موضوع جامعه شناسی شناخت، بررسی رابطه ساخت یا زمینه اجتماعی و اندیشه فرد 

  )133: 1395حضرتی صومعه، ( .یا به طور کلی تعیین اندیشه و شناخت انسان است

 ايبر مسلم و بدیهی امري عنوان به را روزمره واقعیات مشترك معنی نظامبرگر و الکمن معتقدند که یک 

 در افراد که دارند آنها اعتقاد .می پذیرد تغییر کندي به زمان طول در بدیهی نظام این .است متصور ها انسان

 انسانی ارگانیسم و کنند می را درك ذهنشان ساخته پیش الگوهاي رو در رو هاي موقعیت و اجتماعی تعامل

 يارابطه  ،اجتماعی دنیاي با انرابطه انس. می کند طی را خویش تکامل مراحل محیط، با تعامل در

 است مرحله این در .می آید وجود به نسل جدید به اجتماعی دنیاي انتقال با دیالکتیک این .است دیالکتیکی

 وقوع به انباشت و پرمایگی دنیاي واقعیات، انتقال در جریان زیرا است، مشروعیت نیازمند نهادي دنیاي که

  ).62: 1388حسین زاده و دیگران، ( می پیوندد

                                                           
١ Revelation 
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 با را پیوندشان که باشند شده تبدیل واقعیت هایی به نهادها که می دهد رخ زمانی هنجارها از انحراف   

برگر (باشند  گسیخته ه اند آمد پدید آنها از که مشخصی اجتماعی فرآیندهاي در خویش ارتباطی زمینه هاي

  )174: 1375و الکمن، 

اعتبار خود را » ساختار توجیه گري«عنوان  باا فرآیندهاي خاص، مفاهیم جهان مذهبی ب ،از نظر برگر   

تسلط اعتقادات مذهبی هم بر  ،اگر این ساختار تضعیف شود و یا از بین برود. حفظ و تحکیم می کنند

نجایی که مقررات، نقش ها، الزام ها و نهادهاي اجتماعی آاز . اذهان انسان ها به آسانی از دست می رود

اند، نیاز است که پیوسته یادآوري گردد که چه باید کرد و باید معانی متبلور در فرهنگ و  بسیار شکننده

اجتماع مذهبی نقش . وري را مناسک براي ما انجام می دهندآاین یاد. نهادها همیشه به ما گوشزد گردد

ن را یکی از برگر به نقش توجیه مذهبی تاکید می کند و ای. مهمی در تداوم باور پذیري ایفا می کنند

  ).149: 1383میرسندسی، (مهمترین دژهاي بشر در برابر بی هنجاري در سراسر تاریخ می داند

 و ، مراحل تکامل خویش را طی می کنندرگانیسم انسانی در تعامل با محیطبرگر و الکمن اشاره دارند که ا  

دالت پدیده هاي اجتماعی با هم این دیالکتیک شامل تبا. رابطه انسان با محیط رابطه اي دیالکتیکی است

، معانی از طریق فرمول هاي توجیه کننده مختلفی تفسیر و تبیین  ر جریان  این دیالکتیک و تبادالتد. است

، با ، اما در دنیاي امروزدر زندگی گذشته دین این تبیین توجیه گري را به خوبی انجام می داد. دنمی شو

رو به کاهش رفته و در حوزه دین، دنیاهاي فرعی متعدد و  پیدایش زیست جهان هاي متعدد نقش دین

این دنیاهاي فرعی متعدد به کاهش . ...، تحصیالت ورفته اند؛ از جمله رسانه ها، شغلرقیب هم، شکل گ

  .بنابراین تجربه دینی متفاوت تاثیر هاي متفاوتی در پی خواهد داشت. اعمال مناسکی دینی انجامیده است

را با عبارات اندکی متفاوت شرح و  الگوها و محتواهاي یکسان اغلبین و فرهنگ دینی توصیفات درباره د

به همین دلیل، الگوهاي سنجش دینی در بسیاري از ابعاد . هم نشان می دهند شباهت هاي بسیار را با

  :محتواي یکسانی دارند و غالبا در سه سطح سنجش دینی پرداخت می شوند

  . یا همان اعمال و شعائر است اولین سطح با زندگی افراد 

دومین  سطح درونی تر به ایده ها و عقاید و سطح سوم تجربه دینی با توجه به تجربه درونی و بیرونی افراد  

بر این اساس، با توجه به الگوي گالك و استارك به تفکیک سه وجهی از . در زندگی اجتماعی آنان است

  :پرداخته شده است که به شرح زیر تقسیم بندي می شود ابعاد فرهنگ دینی را در بین خانواده ها

 . بعد اعتقادي یا باوري خانواده که شامل باور به خدا، توحید و سایر اصول است .1

 .بعد مناسکی یا اعمال دینی است که برخی شامل واجبات و برخی مستحبات است .2

 .بعد پیامدي انتقال فرهنگ دینی که در عصر حاضر را در بر می گیرد .3

دینداري و فرهنگ دینی ابعاد و مظاهر عینی و  ،گونه که  از نظریات برگر و الکمن استنباط می شود مانه

باور به وحدانیت، انجام . ذهنی دارند که انجام و پاي بندي  به آنها از ضروریات اساسی هر جامعه اي است
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و می انجامد به شکل گیري رفتارها آنها  مناسک و پیامدهاي ناشی از اعمال و تعهد دینی که در جامعه بروز

دین حالت توجیه گري و حفاظت از  ،در گذشته.  عملکردهاي افراد جامعه را تنظیم و تعدیل می نمایند

آسیب ها را به خوبی بر عهده داشته و با توجه به زیست جهان هاي محدود می توانسته نقش اساسی را در 

این نقش دین کاسته گردیده و دنیاهاي  ، ازدر حال حاضر. اشده بفرآیند اجتماعی کردن افراد برعهده داشت

ثیر این نظام هاي تجربیات دینی افراد تحت تا. فرعی و رقیب توانسته دنیاي جدیدي را شکل بخشند

. قرار گرفته و دین نیز قادر به جاي دادن همه این نظام هاي معنی جدید نبوده است متفاوت و متضاد

  . رو گشته استه ب دهه اخیر با دگرگونی هاي وسیعی رو چهار فرهنگ دینی کسب شده در

نامد، دو رکن اصلی می 1»شناسی مذهبیکیهان«از دیدگاه گیدنز، خانواده و خویشاوندي و آنچه را که وي 

 ، شبکهخویشاوندي«. آورنددي را پدید میمدرن هستند که امنیت وجودنیاي پیش زمینه ساز اعتماد در

انجام  شود که تضمین کنندهوابط دوستانه و پیوندهاي اجتماعی اعتمادپذیر را موجب میپابرجایی از ر

تفسیرهاي  دین نیز با ارائه. هاستتعهدات از سوي اشخاص بدون نیاز به عالقمندي شخصی در بین آن

» کندتزریق می و به رویدادها و تجربه ها  اعتماد کنداخالقی و عملی از زندگی اجتماعی، امنیت را ارائه می

ها در واقع نوعی به حساب آوردن زمان در جامعه  اختالف بین نسل ،به نظر گیدنز ).122:1390گیدنز،(

اي از آدمیان است که زندگی فردي را در مقطعی  هر نسلی در واقع نوعی به حساب آوردن تیره. مدرن است

هوم نسل رفته رفته فقط در برابر با این حال در عصر جدید، مف. دهد هاي گروهی جاي می از زندگی

گیدنز در اینجا عالوه بر عنصر  ).207: 1379گیدنز، (کند استاندارد شده معنی پیدا می اي از زمان زمینه پس

. شدن از گذشته توجه دارد به فرار بودن جامعه به عنوان ویژگی جوامع متجدد و نیز نوعی مرخص ،زمان

است که نسل جدید به لحاظ اخالقی نسبت به نسل قبلی  نهفته این ایدهنکته قابل تأمل در اندیشه گیدنز در 

خواهیم بود که » من«وي در پاسخ به این پرسش که آیا شاهد ظهور یک نسل . دچار مشکل شده است

ها فردگرایی مفرط و شدید وجود خواهد  کنند و در آن ق عمومی را نابود میئي مشترك و عالارزش ها

اي از یک روند  اي از فردگرایی جدید است که نشانه کننده توصیف گمراه» من«ه نسل کند ک می بیانداشت، 

هاي جوان امروز نسبت  دهند که نسل ها نشان می دهد؛ در واقع برعکس، بررسی فساد اخالقی به دست نمی

ربط  را به سنت ارزش هاها این  اما آن. هاي پیشین به مسائل اخالقی بسیار بیشتر حساس هستند به نسل

به عقیده . پذیرند کننده هنجارهاي شیوه زندگی نمی هاي سنتی اقتدار را به مثابه عامل تعیین دهند یا شکل نمی

بنگریم، منطقی است که آن را به  »یک عصر انحطاط اخالقی«عنوان ه وي به جاي اینکه به دوره خودمان ب

بررسی دقیق نظریه گیدنز درباره ). 43ـ42 :1378گیدنز،(  در نظر بگیریم »یک عصر انتقال اخالقی«عنوان 
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کند و بیشتر توجه خود را به  نسل حاکی از آن است که وي شکاف و تعارض بین نسلی را کامال رد می

این بدان معناست که وي . نگرد ها به دید مثبت می و به تفاوت بین نسل کند ها معطوف می تفاوت بین نسل

هاي ساختاري به وجود آمده  داند که به دنبال تغییرات و دگرگونی می ها را یک امر طبیعی تفاوت میان نسل

هاي بوجود آمده در هنجارها و  وي حتی از این نیز پا فراتر گذاشته و دگرگونی. کند در جامعه نمود پیدا می

  .داند هاي جدید را نشانه تحول و اعتالي فرهنگی جامعه می هاي نسل نگرش

افراد در . هماهنگی شناختی به وجود می آید مسئلهول جهان بینی سنتی  نیاز به از دید اینگلهارت نیز با اف

از این رو در جوامع پیشرفته، . پی آن هستند که جهان بینی شان را با تجربه روزانه شان همسان نمایند

به حال  بزرگی است که جامعه را خلق کرده، سپس آن را ترك نموده و مفهوم خدا به منزله ساعت ساز

از این رو هر چه بار کنترل بشر به محیط افزوده گردید، نقشی که به . خویش واگذاشته تا مستقل عمل کند

زوال ظاهري هنجارهاي اجتماعی و مذهبی ). 204: 1382اینگلهارت، (خدا نسبت داده شد، تضعیف گردید 

امادیگري و افول اشکال تحول به سدي فر. سنتی با تحول از ارزش هاي مادي به فرامادي، در ارتباط است

سطح بی سابقه امنیت فردي در : هر دو یک حالت مشترك دارند زیرا ،سنتی مذهب، دو اتفاق همراه هستند

در بین نسل جدید ایرانی نیز به اصول و موازین دینی ، )234: همان منبع(ه صنعتی معاصرجامعه پیشرفت

داري والدین شان است، تاکید گذشتگان بر اصول و برخورد می کنیم که آزادانه تر و سهل گیر نسبت به دین

فروع دین کمتر در بین جوانان دیده می شود؛ بسیاري از جوانان مقتضیات و مسائل مطرح شده در قرآن را 

ا نیازي به انجام آن داشته ی تضیات براي همگان الزام آور باشدپذیرفته اند اما مطمئن نیستند که این مق

م تا حدودي معتقدند، به جهان پس از مرگ فکر می کنند اما هنوز دچار شک و دو ، به بهشت و جهنباشند

این تغییرات را تاحدودي  . را فردي و شخصی می دانند اما آن ،دعا و نیایش را پذیرفته اند و دلی هستند

  .مربوط به جهان مدرن و آگاهی حاصل از آن می توان دانست 
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 عوامل زمینه اي
پایگاه اجتماعی(شغل، منزلت) 

)منزلت  

 سن اعضاي خانواده

 تحصیالت

نهادینه شدن دین در 

 خانواده

 التزام و تعهد خانواده

 سبک تربیتی خانواده 

اهمیت و توجه خانواده به مسائل  

 دینی

 انتقال فرهنگ دینی 

اجتماعی -عوامل فرهنگی                       

 اعتقادات و باورهاي افراد

نوع آموزش هاي ارائه شده 

 در خانواده

       وضعیت اقتصادي
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  فرضیه هاي پژوهش  

خانواده و انتقال  )وضعیت اقتصادي ، تحصیالت، پایگاه اجتماعی وسن(بین  متغیرهاي زمینه اي  .1

 .فرهنگ دینی رابطه معناداري وجود دارد

 .بین  سبک تربیتی خانواده و انتقال فرهنگ دینی رابطه معنا داري وجود دارد .2

 .رابطه معناداري وجود دارد فرهنگ دینیو انتقال  تعهد خانواده بین  التزام و .3

 .در خانواده ها  و انتقال فرهنگ دینی رابطه معناداري وجود داردارائه شده بین  نوع آموزش هاي  .4

 .بین  نهادینه شدن دین در خانواده و انتقال فرهنگ دینی رابطه معناداري وجود دارد .5

 رابطه معناداري وجود دارددر خانواده و انتقال فرهنگ دینی افراد بین  اعتقادات و باورهاي  .6

  .بین  اهمیت و توجه به دین در خانواده و انتقال فرهنگ دینی رابطه معناداري وجود دارد .7

  پژوهش شناسی روش    

 نظر از و ٢پهنانگر وسعت نظر ، از١کاربردي یک بررسی هدف، نظر از ،روش پژوهش حاضر از نوع پیمایشی

که است شهر تهران  جواناني پژوهش حاضر  شامل کلیه جامعه آمار. است ٣مقطعی بررسی یک زمانی

نفر تعیین  390کوکران  تعداد  گیري نمونه فرمول اساس بر نمونه تعداد. را در بر دارد 80تا  50ن دهه امتولد

ابزار اصلی گردآوري داده . از نوع خوشه اي و تصادفی ساده بود ،روش نمونه گیري این پژوهش. گردید

، اعتبار اعتبار استفاده شده در این پژوهش. ق ساخته و ابزار مصاحبه و مشاهده استپرسشنامه محق ،ها

با استفاده از راهنمایی هاي مشاوران و متخصصان علوم اجتماعی و  پرسش نامه تکمیل شده بود که ٤صوري

 ؛د گردیدپرسشنامه با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ برآور پایایی میزان همچنین. دینی انجام پذیرفت

و پرسش نامه اولیه ي تحقیق در  شدپرسش نامه اولیه از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده در بدین صورت که 

پیش ( نفر از افراد  واجد شرایط تحقیق قید شده شهر تهران کامال به طور تصادفی 40بین نمونه اي شامل 

ام از ابعاد فرهنگ دینی گویه هاي آنها از براي هر کد) SPSS 22(انجام  و سپس از طریق نرم افزار ) آزمون

  :ضریب آلفاي شاخص هاي این پژوهش به ترتیب زیر می باشد. طریق آلفاي کرونباخ بررسی شد

  مربوط به قابلیت اعتماد مقیاس دینداري) α(ضرایب آلفاي کرونباخ :1جدول 

  نهادي شدن دین  توجه به دین  بیتیسبک تر  آگاهی و شناخت  التزام به مناسک  عوامل زمینه اي  دینداري  گویه ها

  92/0  70/0  85/0  78/0  80/0  83/0  89/0ضریب 
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٤ Face Validity 
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آلفاي 

  کرونباخ

  

  تعاریف نظري و عملیاتی متغیرها

  فرهنگ دینی

 بیانی، سازوکارهاي هاي همه تقید به مسائل دینی، مناسک وآداب و رسوم ، عادات و روش:  تعریف نظري

و هنجارهایی  ارزش هاها، گرایش ها،  جموعه باورها و نگرشم .آنها جز و هیجانی و عاطفی گفتاري،

  ).1392کافی، (و اجتماعی افراد متجلی می گردد ) فردي( است که به اشکال مختلف در رفتار اختیاري 

  : بعد زیر مطرح می شود پنج متغیر وابسته این پژوهش  فرهنگ دینی است که در : تعریف عملیاتی

 اعتقاد ها بدان دین آن پیروان رود می انتظار که باورهایی از است عبارت ینی،د باورهاي یا اعتقادي بعد -1

 .باشند داشته

 هاي آیین در شرکت نماز، عبادت، همچون مشخص دینی اعمال شامل دینی، اعمال یا مناسکی بعد -2

 .آورند  جا به را آنها دین پیروان هر رود می انتظار که است ...و روزه گرفتن خاص، دینی

 جوهري با رابطه داشتن به مربوط احساسات و تصورات عواطف، بر ناظر دینی، عواطف یا تجربی بعد -3

 .است متعالی اقتداري یا غایی واقعیتی خدا یا همچون ربوبی

 که است دین هر معتقدات مورد در مبنایی هاي دانسته و اطالعات بر مشتمل دینی، دانش یا فکري بعد -4

 . دانندب را باید آنها دین هر پیروان

تجارب و دانش دینی بر زندگی روزمره پیروان  اعمال، باورها، اثرات بر ناظر دینی، آثار یا پیامدي بعد -5

 .  است

  اقتصادي –پایگاه اجتماعی

موقعیتی است که افراد در گروه هاي اجتماعی یا در مراتب یک گروه در مقایسه با گروه  : ريتعریف نظ

الگوهاي رفتاري « افراد با پایگاه یکسان در بیشتر مواقع). 1395صومعه، حضرتی ( هاي دیگر احراز می کنند

  ).1389فرخی،(مشابهی نیز دارند» و نگرشی

  . در این پژوهش تحصیالت، وضعیت اقتصادي و رفاه خانواده مد نظر قرار گرفته اند : تعریف عملیاتی

رد و شامل اوامر صریح و غیر صریح که بر اساس اعتقادات و وجه عملی صورت می گی: الزام و تعهد فردي

  .دینی می باشد

  تعلیم و تربیت دینی

یا مجموعه آموزه هاي مربوط به تعلیم و تربیت  به معناي تعلیم و تربیت متخذ از منابع دینی: تعریف نظري

در این معنا آنچه که محققان با استفاده از روش هاي معتبر از متون دینی  .که از منابع دینی اتخاذ شده است
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نظام   بر این اساس،. شود نامیده می ) اسالمی(تربیت دینی  تعلیم و تربیت استنباط می کنند، تعلیم و  در باره

ی تواند از مراحل و موانع تعلیم و تربیت است، م تعلیم و تربیت که شامل مبانی، اهداف، اصول، روش ها،

برگرفته از (نظام تعلیم و تربیت دینی  در هر صورت، آن نظامی، .متون دینی اسالم استنباط گردد منابع و

به پرورش همه ابعاد مختلف وجود انسان همچون بعد اجتماعی، سیاسی، اقتصادي،  خواهد بود که) دین

  اد را از نظر آن دین خاص معرفی عاطفی، اخالقی، عقالنی و دینی نظر دارد و چگونگی پرورش این ابع

    ).1392آقا محمدي ، ( می کند

در این پژوهش به منظور بررسی از آموزش صحیح راه و روش زندگی از طریق آموزه : تعریف عملیاتی

ن هاي دینی به فرزندان اطالق می گردد که از طریق آموزش ها، اطالع رسانی و دادن آگاهی هاي الزم در ای

  .تمامی افراد  نیازمند به تعلیم و تربیت دینی هستند - )گویه  7( ی گیردزمینه صورت م

   نهادینه شدن

و باورهاي دینی یک نسل به  ارزش هافرآیندي که طی آن  ؛منظور اجتماعی کردن دینی است: تعریف نظري

اهداف  نظارت دینی والدین،: بعد سنجیده گردیده است 3در این پژوهش در . انتقال می یابدنسل بعدي 

میزانی که والدین احساس می کنند که  ،در نظارت دینی خانوادگی. هاي جامعه پذیري والدین و استراتژي

هوگ و (فرزندان باید از دستورات و راهنمایی هاي آنان در مورد اعتقادات و موضوعات دینی پیروي کنند

شان اعتقادات آنها را در مورد دین  میزانی که والدین می خواهند فرزندان ،اهداف والدین). 1982همکاران،

هایی که والدین  هاي جامعه پذیري شامل اعمال و روش و استراتژي) 1999آکاگاکی و همکاران، (بپذیرند

خانواده  هاي امروزي  :آن عبارت اند ازگویه  5. براي تعلیم و تربیت دینی فرزندان خود به کار می گیرند

هستند، به نظر می رسد توجه خانواده ها به مسائل دینی بیشتر شده مقیدتر به مسائل دینی فرزندان خود 

است، تربیت دینی خانواده ها در چهار دهه اخیر جامعه را به سوي زندگی اخالقی سوق داده است، 

  .خانواده هاي امروزي کودکان را با آموزش هاي جدید، فرهنگ دینی را آشنا می سازند

نظارت : سنجیده گردیده استگویه  10و توسط  بعد  3این پژوهش در نهادینه شدن  در : تعریف عملیاتی

میزانی که والدین  ،در نظارت دینی خانوادگی. هاي جامعه پذیري دینی والدین، اهداف والدین و استراتژي

احساس می کنند که فرزندان باید از دستورات و راهنمایی هاي آنان در مورد اعتقادات و موضوعات دینی 

میزانی که والدین می خواهند فرزندان شان اعتقادات آنها را در مورد دین  ،اهداف والدین ؛ندپیروي کن

براي تعلیم و تربیت دینی نسل بالغ هایی که  هاي جامعه پذیري شامل اعمال و روش و استراتژي بپذیرند

  برندخود به کار می  و جوانان  فرزندان

  تربیت خانوادگی

آقا ( و به نسل بعدي منتقل می سازد می کندخانواده ها در طول زمان کسب آموزش هاي که  :تعریف نظري

    ).1392، محمدي
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نسل اخیر که در اینجا مفاهیم دینی است توسط  چهارهاي که در طی  اصول و روش :تعریف عملیاتی

اسالم و خانواده ها به فرزندان آموزش داده است مثل اجراي دستورات و فرامین دینی، توجه به اصول دین 

  .گویه سنجیده شده است 7که در  .... 

  آموزش و اطالع رسانی

در حوزه مسائل دینی در طی سال هاي عمر فرد منظور آموزش ها و اطالعاتی است که  :تعریف نظري

  ). 1388احمدي ، (کسب می نماید

ل تربیت دینی، ه شامآموزه هاي دینی به فرزندان ک متغیر استفاده ازاین براي سنجش : تعریف عملیاتی

از طریق در اختیار گذاشتن کتاب هاي دینی، آموزش از طریق ارگان ها و مراکز دینی مثل  اطالعات دینی

  .گویه سنجیده می شود 7که با  را در بر می گیرد   ...مساجد و

  یافته هاي پژوهش 

  سیماي پاسخگویان
  

  ی هاي جمعیت شناختی پاسخگویانگویژ:  2جدول 
 

تحصیلیمقطع  گروه سنی  میزان درآمد اشتغال 

تتحصیال درصد فراوانی گروه سنی )به ریال(درآمد درصد فراوانی اشتغال درصد فراوانی   درصد فراوانی 

25-20 8/1 7 زیر دیپلم 19 74   
کارمند 

 دولتی
130 3/33 7/27 108 بدون درآمد   

30-26  105 9/26 1/13 51 دیپلم   
کارمند 

یخصوص  
75 2/19 لریا 10000000زیر    10 6/2  

35-31  55 1/14 7/19 77 فوق دیپلم  7/19 77 آزاد   15000000-11000000  39 10 

40-36  96 6/24 6/43 170 لیسانس  3/12 48 خانه دار   
20000000- 

16000000 
106 2/27  

45-41  42 8/10  
فوق 

 لیسانس
4/7 29 دانشجو 19 74  

25000000- 

21000000 
48 1/12  

46- به باال  18 6/4 8/2 11 بی جواب  9/7 31 بیکار   
30000000- 

26000000 
43 1/11  

         
35000000- 

31000000 
21 3/5  

         40000000-36000000  13 3/3  

         
45000000- 

41000000 
2 5/0  

 100 390  100 390  100 390  100 390 جمع کل
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  یافته هاي توصیفی متغیرهاي اصلی

رهاي مستقل تحقیق، حاکی از این است که انتقال فرهنگ دینی در یافته هاي توصیفی در خصوص متغی

  :به شکل زیر بوده است چهار دهه اخیر

آماره هاي توصیفی متغیرهاي مستقل تحقیق به صورت کل:  3جدول   

 انحراف معیار میانگین متغیر

45/14  یدینآموزه هاي شناخت و آگاهی از میزان   63/3  

89/34  ی خانوادهسبک تربیت  26/6  

06/25  التزام و تعهد خانواده  46/5  

27/44  نهادینه شدن دین در خانواده  71/9  

86/27  یدین مسائل توجه خانواده بهاهمیت و   12/4  

20/38  و باورهاي افراداعتقادات   13/8  

45/14  ارائه شده در خانوادهآموزش هاي نوع   63/3  

  یافته هاي استنباطی

  )KS (هابرآورد آزمون نرمال بودن متغیر

آزمون نرمال بودن توزیع متغیر کولموگراف سیمرنف  :4جدول    

 سطح معنی داري آماره آزمون

45/6  318/0  

گردد آزمون کولموگروف اسمیرنوف براي نمره فرهنگ دینی گونه که در جدول باال مشاهده می همان

هاي پارامتریک براي آن از تحلیلتوان  و بنابراین داراي توزع نرمالی است و می) p=318/0(معنادار نیست 

  .استفاده کرد

  بررسی همبستگی متغیرهاي زمینه اي 

  . گ دینی رابطه معناداري وجود داردبین عوامل زمینه اي با انتقال فرهن: 1فرضیه 

  بررسی همبستگی سن پاسخگویان: 5جدول 

  سطح معناداري  ضریب همبستگی پیرسون  انحراف معیار  میانگین  تعداد آزمودنی

390  73/32  49/7  088/0-  81/0  
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که با توجه  بودسن پاسخگویان  ،از جمله عوامل زمینه اي که به صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفت 

سطح معنی داري  . آمده رابطه معنا داري بین سن و انتقال فرهنگ دینی وجود ندارد به دستبه نتایج 

  .است <P 0/0 5بیشتر از 

  سپیرمن بر اساس جنس پاسخگویانبررسی همبستگی ا: 6جدول 

  سطح معناداري  ضریب همبستگی اسپیرمن  انحراف معیار  میانگین  تعداد آزمودنی

390  43/1  43/0  1  000/0  

زن یا مرد بودن بر نحوه  ،به عبارتی. جنس پاسخگویان با انتقال فرهنگ دینی رابطه مثبت و معناداري دارد 

 .ذار می باشدانتقال فرهنگ دینی در خانواده تاثیر گ

  بررسی همبستگی اسپیرمن بر اساس وضعیت تاهل پاسخگویان :  7جدول 

  سطح معناداري  ضریب همبستگی اسپیرمن  انحراف معیار  میانگین  تعداد آزمودنی

390  70/1  723/0  18/0-  363/0  

ده ارتباط در این پژوهش افراد مجرد، متاهل یا جدا ش. ا انتقال فرهنگ دینی رابطه نداردوضعیت تاهل ب

  .است <P 0/0 5سطح معنی داري  بیشتر از . معناداري را با انتقال فرهنگ دینی نشان نداده اند

  بررسی همبستگی اسپیرمن بر اساس میزان تحصیالت :  8جدول 

  سطح معناداري  ضریب همبستگی اسپیرمن  انحراف معیار  میانگین  تعداد آزمودنی

390  67/3  997/0  035/0  494/0  

  <P 0/0 5 از بیشتر ، چون سطح معنی داريحصیالت نیز رابطه اي با انتقال فرهنگ دینی نداردمیزان ت

به عبارتی چنانچه تصور می شود هر خانواده اي که از تحصیالت باالتري برخوردار است نسبت به  .است

  .مسائل دینی بی تفاوت تر یا احساس مسئولیت بیشتري می کند در این پژوهش دیده نشده است

  بررسی همبستگی اسپیرمن بر اساس نوع شغل :  9جدول 

  سطح معناداري  ضریب همبستگی اسپیرمن  انحراف معیار  میانگین  تعداد آزمودنی

390  83/4  75/1  368/0  000/0  
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نوع شغل و اشتغال پاسخگویان رابطه مثبت و معناداري با انتقال فرهنگ دینی در این پژوهش نشان داده 

افرادي که شاغل بوده و داراي درآمد می باشند نسبت به انتقال فرهنگ دینی خود را  ،به عبارتی. است

  .است  >P 0/0 1سطح معنی داري  کمتر از  -متعهدتر دانسته اند

  ضریب همبستگی پیرسونآزمون   

  در انتقال فرهنگ دینیمتغیرهاي مستقل آزمون ضریب همبستگی  :10 جدول

  سطح معناداري  مقدار ضریب همبستگی پیرسون  دتعدا  متغیر وابسته  متغیر مستقل

  000/0  696/0 390  فرهنگ دینی  میزان شناخت و آگاهی از آموزه هاي دینی

 000/0  924/0 390  فرهنگ دینی  ی خانواده سبک تربیت

  000/0  906/0 390  فرهنگ دینی  التزام و تعهد خانواده 

  000/0  950/0 390  فرهنگ دینی نهادینه شدن دین در خانواده

  000/0  772/0 390  فرهنگ دینی  اهمیت و توجه خانواده به مسائل دینی

  000/0  940/0 390  فرهنگ دینی  و باورهاي افراد  اعتقادات 

  000/0  696/0 390  فرهنگ دینی  نوع آموزش هاي ارائه شده در خانواده

  :ت پژوهشفرضیا مورددر  10با توجه به جدول  

 معناداري رابطه دینی فرهنگ انتقال و یدینآموزه هاي  از خانواده هیآگا و شناخت  بین: اولفرضیه 

   .دارد وجود

بین  آمده نشان می دهد که  به دست )000/0(و سطح معناداري  )696/0(ضریب همبستگی مقادیر 

  . رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد دینی فرهنگ انتقال و دین از خانواده آگاهی و شناخت

   .دارد وجود داري معنا رابطه دینی فرهنگ انتقال و خانواده تربیتی سبک  بین: دومفرضیه 

 و خانواده تربیتی سبکبین نشان می دهد که  )000/0(و سطح معناداري ) 924/0(ضریب همبستگی  

  . وجود دارد رابطه معنا دار و مثبتی دینی فرهنگ انتقال

   .دارد وجود معناداري رابطه آن انتقال و خانواده تعهد و التزام  بین: سومفرضیه 

 بین دو متغیر رابطه معنا دار و مثبتی در سطح )000/0(سطح معناداري  و )906/0(ضریب همبستگی با 

  . وجود دارد
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 وجود معناداري رابطه دینی فرهنگ انتقال و  ها خانواده درنهادینه شدن دین   بین: چهارم یهفرض

  .  دارد

 انتقال و  نهادینه شدن دین در خانواده هابین  )000/0(معناداري  سطح و) 950/0( ضریب همبستگیبا 

  .رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد  دینی فرهنگ

  .دارد وجود معناداري رابطه دینی فرهنگ انتقال و توجه خانواده به دین بین: پنجم یهفرض

 انتقال و خانواده به دینتوجه بین دو متغیر  )000/0(در سطح معناداري  )772/0( ضریب همبستگیبا  

  . رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد دینی فرهنگ

 معناداري رابطه دینی فرهنگ انتقال و خانواده درمطرح   باورهاي و اعتقادات  بین :ششم یهفرض

  . دارد وجود

بین دو  )000/0(در سطح معناداري  940/0(ضریب همبستگی باآمده نشان می دهد که  به دستنتایج 

  .غیر رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد مت

 معناداري رابطه دینی فرهنگ انتقال و خانواده در  ارائه شدهاموزش هاي نوع   بین: هفتم فرضیه

   .دارد وجود

 )696/0( دینی فرهنگ انتقال و خانواده در آموزش هاي دینیآمده نشان می دهد که بین  به دستنتیجه 

  .طه معنادار و مثبتی وجود داردراب )000/0(در سطح معناداري 

  تحلیل رگرسیونی تاثیر متغیرهاي مستقل بر فرهنگ دینی

  تحلیل رگرسیونی تاثیر متغیرهاي مستقل بر فرهنگ دینی  :11جدول 

تاثیر گذار بر انتقال فرهنگ دینیمتغیرهاي   B SE Beta T P 

-097/7 مقدار ثابت  22/1  - 33/6-  000/0  

823/0  ادهآموزش هاي دینی در خانو  056/0  135/0  77/14  000/0  

652/0  نهادینه شدن دین در خانواده  055/0  286/0  94/11  0000/0  

560/0  اعتقادات و باورهاي دینی خانواده  062/0  206/0  99/8  000/0  
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-121/0  اهمیت و توجه به دین در خانواده  063/0  023/0-  90/1-  000/0  

811/0  تربیت دینی در خانواده  062/0  230/0  99/12  000/0  

  التزام و تعهد خانواده به دین

  
029/1  056/0  254/0  45/18  000/0  

R= 992/0          R2= 984/0.         SE= 78/2         df=6 

و  11با توجه به جدول . براي ارزیابی قدرت تبیین متغیرهاي مطرح شده از رگرسیون چندگانه استفاده شد

است، می توان نتیجه گرفت که مدل  )01/0(طح خطاي کمتر از که در س) F)19/4معنی داري آزمون 

بنابراین وارد . متغیر مستقل و یک متغیر وابسته، مدل برازش شده مدل مناسبی است 6رگرسیونی مرکب از 

به این  ؛مدل رگرسیونی می شوند و مجموعه ي متغیرهاي مستقل قادرند تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند

و سطح معناداري  )286/0(یر مقیاس زیر با متغیرهاي نهادینه شدن دین در خانواده با وزن بتاي ز 6معنی که 

یعنی با افزایش یک واحد انحراف استاندارد در  -بیشترین تاثیر را در انتقال فرهنگ دینی دارد)  000/0(

و  )254/0( یب بتاي همچنین با ضر. افزایش خواهد یافت) 94/11(نمره نهادینه شدن، نمره فرهنگ دینی 

انتقال فرهنگ ) 45/18( و افزایش یک واحد بر التزام و تعهدات دینی در خانواده )  000/0(سطح معناداري

یعنی  ؛است )230/0(متغیر سوم وارد شده تربیت دینی در خانواده با میزان بتاي . دینی افزایش خواهد یافت

متغیر بعدي وارد شده . افزایش می یابد) 99/12( با افزایش یک واحد به انحراف معیار تربیت دینی،

یعنی با افزایش یک واحد به انحراف  ؛است )206/0(اعتقادات و باورهاي دینی در خانواده با میزان بتاي

متغیر بعدي وارد شده . واحد انحراف معیار انتقال فرهنگ افزایش می یابد) )99/8(معیار باورهاي دینی 

یعنی با افزایش یک واحد به انحراف معیار  ؛است )135/0(ده با ضریب بتاي آموزش هاي دینی در خانوا

 پایان باید گفت کهدر . واحد انحراف معیار انتقال فرهنگ دینی افزایش می یابد) 77/14(آموزش هاي دینی

کمترین تاثیر را در  )000/0(و سطح معنا داري )-023/0( اهمیت و توجه به مسائل دینی با ضریب بتاي

ال فرهنگ قاز انت) -907/1(یعنی با افزایش یک واحد به انحراف معیار  ؛تقال فرهنگ دینی داشته استان

  معادله رگرسیون مدل رگرسیونی بدین ترتیب Beta بر اساس مقادیر ستون  . دینی کاهش پیدا می کند

  :است
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 135.   

                                                  286. 

206.  

                                                        

  203/.0-                                                                   

      254.                                                                                         

                                                                                                            

254.    

  

  

Y=-7,097+.823+.652+.560-.121+.811+1,029  

  1تحلیل مسیر ●

001.-  

 

071                                                   .093                           .     

              135                                     .230.-  

                          .580            .233                               .174                        .693                        .107  .  

                        230.  

         286                                             .188                                             .814..  

                                                                                                                           

230.  

                                                           
١ Path Analysis 

 نهادینه شدن دین

اعتقادات و باورها 

 اهمیت و توجه به دین 

 تربیت دینی

دینی التزام و تعهد  

 انتقال فرهنگ دینی

 میزان دینداري 

 عوامل زمینه اي

 سبک تربیتی 

التزام و تعهد 

 در

 نوع آموزش ها

 فرهنگ دینی

شدن دینینهادینه   

 اعتقادات و باورها

زش هاي دینی آمو  
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اثرات مستقیم و غیر مستقیم  بر فرهنگ دینیمحاسبه   :12جدول   

 مجموع اثرات مستقیم و غیر مستقیم اثر غیر مستقیم اثر مستقیم متغیر مستقل

...)، جنس وشغل، تحصیالت( عوامل زمینه اي  001/0-  0013/0  0003/0-  

آموزش هاي ارائه شده در خانواده نوع  133/0  0020/0  135/0  

افراد  اعتقادات و باورهاي  135/0  866/0  1 

230/0 سبک تربیتی خانواده  048/0  278/0  

در خانواده  التزام و تعهد  023/0-  0255/0  0025/0  

286/0 نهادینه شدن دین در خانواده  - 286/0  

  .قالب گزارش داد 2از مجموع نتایج به عمل آمده در تحلیل مسیر می توان در 

تاثیر گذاشته  )دینداري( فرهنگ دینیانتقال بسته متغیرهاي که صرفا به صورت مستقیم بر متغیر وا .1

  .اند

متغیرهاي که عالوه بر تاثیر مستقیم، به صورت غیر مستقیم نیز بر متغیر وابسته  فرهنگ  دینی تاثیر  .2

  .گذاشته اند

، پس می توان اشاره نمود که تحلیل مسیر عالوه بر اینکه تاثیرات مستقیم را مورد سنجش قرار می دهد

  .غیر مستقیم را نیز بررسی نموده استتاثیرات 

 فرهنگ دینی تاثیر گذار بوده اند متغیرهاي که به صورت مستقیم بر متغیر .1

. رهنگ دینی در خانواده تاثیر داردبر ف 286/0متغیر نهادینه شدن دین در خانواده به صورت مستقیم  با  

تغییر در ) انحراف استاندارد(یک واحدکه نشان می دهد به ازاي  230/0همچنین تربیت دینی خانواده با 

  .متغیر نهادینه شدن میزان انتقال فرهنگ دینی نیز افزایش می یابد

  متغیرهاي که به صورت غیر مستقیم و مستقیم بر فرهنگ دینی تاثیر گذاشته اند  .2

 ، توجه و التزام به دین با  -0003/0با ضریب مسیر ) جنس تاهل، سن و(عوامل زمینه اي متغیرهاي

هاي دینی به ازاي یک واحد ورو اعتقادات و با 278/0و تربیت دینی با  135/0، آموزش دینی با 0025/0

همچنین به ازاي هر واحد تغییر در . بر انتقال فرهنگ دینی خانواده ها تاثیر داشته است) انحراف استاندارد(

  .خواهد شدهر یک از موارد به میزان انتقال فرهنگ دینی در خانواده ها افزوده 
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  گیري بحث و  نتیجه

. تاثیر نیرومندي بر زندگی ابناي بشر دارد و همواره یکی از عناصر سازنده فرهنگ به شمار می آید ،دین  

، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ارتباط عمیق و دیرباز با زمینه هاي مساعد محیطیخانواده هاي ایرانی نیز از 

خانواده یکی از اثرگذارترین متولیان آموزش دهنده فرهنگ، . اندقلبی با فرهنگ و تمدن دینی داشته 

آموزه ها و  .مسئولیت خطیري در انتقال مفاهیم و مقوله هاي دینی براي نسل هاي بعدي بر عهده دارد

را برساخته و پرورش  و آن می شودي کسب شده در خانه و خانواده باعث نهادینه شدن دین ارزش ها

 ،از این رو. و به غنا و تعمیق دین کمک خواهد نمود استمداوم در جریان  به طوریند این فرآ.  خواهد داد

بحث درباره خانواده به عنوان یکی از مهمترین نهادهاي اجتماعی که کارکرد اجتماعی کردن فرزندان را 

از جمله و هنجارهاي فرهنگی  ارزش هابا قرار گرفتن در جریان و بطن جامعه نقش انتقال  .برعهده دارد

نسل مختلف در چهار دهه اخیر متوجه  سهبا نگاهی به . دین را در یک پروسه زمانی طوالنی بر عهده دارد

می شویم که ناشی از تحوالت ارزش هاي دینی به نسل هاي جدید  تغییرات عمده اي در انتقال مفاهیم و

بر نحوه و نگرش اعتقادي و عملکرد  گسترده اي که می باشد که در اثرتأثیر و تأثر متقابل عوامل گوناگون

با  این حال هنوز خانواده به عنوان اصلی ترین محیط پرورش و . مذهبی خانواده ها تأثیر گذاشته است

  .انعکاس اصول دین به شمار می آید

معنا داري دینی وجود  پژوهش نشان داد که بین سن و انتقال فرهنگ دینی رابطه  آزمون تجربی فرضیه هاي

در تبیین . یافته هاي این پژوهش با یافته هاي پژوهشی از جمله بحري پور و سایرین همخوانی ندارد .ندارد

شی  و اجتماعی که فرد در آن این مورد می توان گفت که سن به عنوان یک مورد بستگی به محیط پرور

... قالب ها، جنگ ها وافرادي که در یک برهه زمانی خاص مثل دوران بحران هاي اجتماعی، ان. د، داردمیزی

نوع نگرش و سبک ذهنی و عملی از دین و دینداري دارند که با  افرادي از نسل هاي که چنین  ،بوده اند

  60و   50با برشی از تاریخ در دهه . متفاوت در شیوه و سبک دینداري می باشند ،تجربیاتی را ندارند

حتی نام گذاري فرزندان در این دوران  ،مثال ه طورب .متوجه تغییرات عمده اي از افراد این نسل می شویم

دینی رابطه مثبت و جنس پاسخگویان با انتقال فرهنگ همچنین . است بر اساس نام هاي ائمه بوده 

ی در خانواده تاثیر گذار می باشد و زن یا مرد بودن بر نحوه انتقال فرهنگ دین ،به عبارتی. معناداري دارد

همچنین نتایج حاصل از . رگذاري در انتقال فرهنگ دینی به فرزندان خود دارندمادران نقش مهمتر و تاثی

میزان تحصیالت نیز رابطه اي . اي را نشان ندادوضعیت تاهل با انتقال فرهنگ دینی رابطه آزمون همبستگی 

تري به عبارتی چنانچه تصور می شود هر خانواده اي که از تحصیالت باال. با انتقال فرهنگ دینی ندارد

برخوردار است نسبت به مسائل دینی بی تفاوت تر یا احساس مسئولیت بیشتري می کند در این پژوهش 

 و مادي رفاه مثل عواملی آمده عمل به متعدد پژوهش هاي اساس بر که صورتی در .دیده نشده است
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 دینی رشپرو و دینداري در حتی جنسیت و تاهل تحصیالت، میزان خانواده، اعضاي تعداد اقتصادي،

 وجوه در مثبت تحوالت افزایش و با  )1393(  همکاران و جمشیدیها پژوهش اساس بر .باشند می تاثیرگذار

نوع شغل و . می شود افزوده دینداري میزان بر دانشجویان، هاي خانواده زندگی کیفیت کلی هاي شاخص و

 ،به عبارتی .این پژوهش نشان داده اند اشتغال پاسخگویان رابطه مثبت و معناداري با انتقال فرهنگ دینی در

  . افرادي که شاغل و داراي درآمد می باشند نسبت به انتقال فرهنگ دینی خود را متعهدتر دانسته اند

حاکی از آن است که   5از  89/2در فرض دوم شناخت و آگاهی خانواده از مسائل دینی  با میانگین عددي 

و  مطلع نمی باشند ت به فرآیند فرهنگ دینی  منتقل شده چندان افراد مورد مطالعه در این پژوهش نسب

  .کمتر احساس تعهد نسبت به درك مقوله هاي دینی کسب شده دارند

یافته هاي . سبک تربیتی خانواده ها می باشد یکی دیگر از متغیرهاي تأثیر گذار در انتقال فرهنگ دینی

ورش و آموزش اعتقادات و باورهاي دینی دارد پژوهش حاکی از آن است که خانواده نقش مهمی در پر

در خانواده هاي که . نتایج این فرضیه با نتایج آقا محمدي و مولینز همخوانی دارد). 5از  99/3میانگین (

و  حضور پیدا می کنندبه همراه خانواده اسبت هاي گوناگون نمرتب در مراسم و م به طورفرزندان آنان 

  .به مراتب از نظر روانی و اجتماعی کمتر دچار آسیب می شوند است،  سبک تربیتی خانواده مشارکتی

دان که نسل با سمت گیري و پایبندي به اصول مذهبی در بین فرزنتأثیر بسزایی  والدین  یشیوه و نوع تربیت

  . ارتباط تنکاتنگی دارد بعدي به شمار می آیند

تعهدات نظري و . مورد بررسی در این پژوهش است التزام و تعهد خانواده به عنوان یکی دیگر از متغیرهاي

عملی خانواده نسبت به اصول دینی همانند نماز خواندن، روزه گرفتن، اعتقاد به ثواب و عقاب، نذري دادن  

برگزاري . از مواردي است که در خانواده هاي ایرانی به عنوان یک امر اجتناب ناپذیر تلقی می گردد... و

نسل  ریاد خاص از گذشته هاي دور جزو زندگی و آداب و سنن می باشد و نسل اندمراسم سوگواري یا اع

  .ها معتقد و ملزم به آن می باشند خانواده

بر اساس ضریب همبستگی . ید استیشیوه آموزش خانواده در گسترش و تعمیق فرهنگ دینی مورد تا

در . انتقال فرهنگ دینی وجود داردنشان می دهد که رابطه معنی داري بین نوع آموزش و ) 696/0(پیرسون

علوم و تکنولوژي تالش والدین آموزه هاي دینی این نکته حائز اهمیت است که با رشد و گسترش  مورد

وسایل ارتباط جمعی، رسانه ها، محافل دوستان، . ه و یک طرفه امکان پذیر نمی باشدبراي آموزش یک سوی

ها و فرزندان آنان را در شبکه هاي گسترده و مواجی از مسائل  خانواده  ...دین و پیرامونبحث و تبادل نظر 

گوناگون قرار داده است و آموزش را به شکل بازتابی به تعبیر گیدنز درآورده است که در بسیاري از موارد 

  .نسل هاي گذشته را ناچار به بازاندیشی در فرهنگ سنتی دریافت شده قرار می دهد
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نشانگر آن است که دین در چهار بعد مورد )  5از  70/3(میانگین عددي  نهادینه شدن دین در ایران با

بررسی اعتقادي، مناسکی، تجربی و پیامدي  این پژوهش همچنان در بین خانواده هاي مورد پژوهش ساري 

دین . یافته هاي این پژوهش با یافته هاي آزاد ارمکی و همکاران همخوانی کامل دارد. و جاري می باشد

  .به شمار می آیدبه عنوان مهمترین نهاد در جامعه همچنان 

نشان از آن دارد که خانواده هاي مورد پژوهش ) 5از  58/3(اعتقادات و باورهاي دینی نیز با میانگین عددي

این اعتقادات در برخی از . از اعتقادات به نسبت متوسطی در حوزه دین به ارث رسیده برخوردار می باشند

، گرفتن، حجابي خود را نشان می دهد و در عرصه هاي دیگر مثل نماز خواندن، روزه زمینه ها بسیار قو

یافته هاي این پژوهش با تحقیقات انجام گرفته توسط میرسندسی و . ضعیف تر می باشد... رفتن به مسجد و

  .سراج زاده همخوانی دارد

خانواده مهمترین رکن جامعه که . آخرین فرضیه مورد بررسی اهمیت و توجه به دین در خانواده می باشد

. دارد می در شکل دهی به هویت فردي اعضانقش مه ،کارکرد جامعه پذیري اعضایش را برعهده دارد

اریکسون معتقد بود که مذهب از طریق نهادهاي دینی و خانواده می تواند به نوجوان در کسب هویت فردي 

ي مثبت در خانواده و فرهنگ ارزش هان قادر به یافتن به عقیده او زمانی که نوجوا. و اجتماعی یاري رساند

  .دچار از هم ریختگی عقیدتی و هویتی می گردد ،و ایدئولوژي منسجم و قابل قبولی ارائه نگردد نباشد

  پژوهش پیشنهادهاي 

 هاي دینی  آگاهانه  در ارائه و آموزش بایدخانواده ها  ،با توجه به تغییرات جمعیتی، علمی و فنی

 .عمل نمایندعقالنی تر  طف تر وتر، منع

  اصول و مسائل دینی با زبان و زمان حال به نسل هاي جدیدتر ارائه گرددالزم است که. 

  همبستگی و همفکري با نوجوانان و جوانان در مسائل گوناگون از جمله مسائل مذهبی عامل

 .موثري در گسترش فرهنگ دینی به شمار می آید

 سب جهت بحث و گفتگوي آزاد با کودکان و نوجوانان و پاسخگویی فراهم کردن فضا و زمان منا

 .به سواالت آنان باعث می شود تا فرزندان نسبت به مسائل دینی آگاه تر گردند

 ی به شمار می آید یهدایت و راهنمایی فرزندان با نظارت بر رفتار و عملکرد آنها همواره از شیوه ها

 .گذار می باشداثیرکه بر فرهنگ دینی ت
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  توجه والدین به رعایت اصول و موازین دینی در خانواده به آشنایی بیشتر فرزندان با دین کمک می

 .کند

 اجتماعی با توجه به نیازهاي روز براي کودکان و  -در دسترس قرار دادن منابع غنی فرهنگی

  .، نقش مهمی داردنوجوانان

 ش ها و رفتارهاي دینی داردبر نگر یثیر مثبتارفتاري از فرزندان ت - حمایت هاي عاطفی. 

 آموزشی با رویکرد هاي روانشناختی ، تربیتی و اجتماعی براي اعتالي  -اجراي برنامه هاي فرهنگی

 .ضروري است فرهنگ دینی

  همکاري  و هماهنگی آموزش و پرورش، دانشگاه و حوزه به منظور تبادل اطالعات و گسترش

 .الزم است اندیشه دینی

 ضروري  ي و فناوري هاي نوین براي پاسخگویی مناسب به نسل هاي جدیداستفاده از تکنولوژ

 .است
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  منابع

 علمی فرهنگی: تهران .باقر پرهام .شناسی مراحل اساسی اندیشه در جامعه  ) .1377( .آرون، ریمون 

 م انسانی و پژوهشنامه علو .»، مدرنیته و دینداريدانشگاه« .)1385(  .نائبی، هوشنگ , آزاد ارمکی، تقی

 .28شماره  .اجتماعی

 تربیت پژوهشنامه .»فرزندان دینی تربیت در والدین تربیتی الگوي نقش« ). 1392( .جواد محمدي، آقا.  

 مطالعه موردي(وضعیت دینداري و نگرش به آینده دین در میان نسل ها« .)1388(. احمدي، یعقوب: 

 .1، شماره سال اول .نشریه معرفت فرهنگی اجتماعی ».)شهر سنندج

  ،انتشارات  :تهران .مریم وتر .تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی .)1382(. رونالداینگلهارت

 کویر

 نشر علمی و  :تهران. فریبرز محمدي .ساخت اجتماعی واقعیت .)1375(. ، تامسبرگر، پیتر و الکمن

 فرهنگی

 ،دینداري آنان میزان بر انشجویاند اجتماعی  اقتصادي پایگاه تأثیر«). 1378( .مجتبی بحري پور«. 

 .اصفهان دانشگاه جامعه شناسی، ،ارشد پایان نامه کارشناسی

 ،تهران .دیگران و نراقی احمد  .دین فلسفه بر درآمدي دینی؛ اعتقاد و عقل. )1383(. مایکل پترسون :

 نو طرح

 راهنماي جامع کاربرد  .)1395(. حبیب پور گتابی، کرم و صفري شالی، رضاSpss  در تحقیقات

 انتشارات لویه  :تهران ،چاپ هفتم .پیمایشی

 مطالعه جامعه شناختی انتقال بینانسلی فرهنگ دینی «. )1395(. حضرتی صومعه، زهرا حسنی، طیبه و

تانی شهر کرج سال دانش آموزان دبیرس :مورد مطالعه(از طریق خانواده در جامعه معاصر ایران

 .واحد تهران مرکزي ،زاد اسالمیآدانشگاه  هران،رساله دکتري، ت ».)95- 94تحصیلی 

 میزان دینداري  زنان دانشجو و عوامل اجتماعی موثر در آن « .)1395(. حضرتی صومعه، زهرا

فصلنامه شوراي فرهنگی  .»)دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران :مطالعه موردي(

 .73سال نوزدهم، شماره   .اجتماعی زنان و خانواده
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 بررسی میزان دینداري و عوامل مؤثر بر آن در بین « .)1388(. و دیگران حسین زاده، علی حسین

 .سال سوم، پیش شماره ششم .فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد شوشتر .»ندانشجویا

 فصلنامه تحقیقات .»سرمایه اجتماعی خانواده و دینداري جوانان« .)1392(. رستگار خالد، امیر 
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The study is to study the sociological study on the Transition of religious 
culture through families to young people in the last four decades. Theoretical 
framework in present study benefited from the views of Berger and Lockman, 
Inglehart, Giddens, Glock, and Stark. The research method is descriptive-
explanatory. The statistical population consisted of the youth of the last four 
decades in Tehran, the sample size was ٣٩٠ people using Cochran formula and 
the samples were selected using cluster sampling and random sampling. To 
collect data, a questionnaire with interview and observation technique was used 
which has formal and reliable content validity with Cronbach's alpha of ٠/٨٣. 
Findings showed that religious culture significantly and directly correlates with 
the institutionalization of religion in the family. Among the studied age groups, 
there was a significant and negative difference in the religious culture of the last 
four decades. Also, the findings from the multiple regression model showed that 
the variables of religious education, beliefs, beliefs, education, commitment and 
commitment of the family towards religion were among the influential and 
significant factors in the transfer of religious culture in the last four decades. 
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