
١ 
 

  بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر دینداري جوانان

  

  1فیض اله نوروزي

  2سعید فرهادیان

 : تاریخ دریافت مقالھ
  :تاریخ پذیرش مقالھ
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  مقدمه

مذهبی شناخته می شود و تقریباً تمام پژوهش هاي اجتمـاعی   اي در محافل علمی، جامعه ایران جامعه

با این حال، تحلیل هاي نظري بیـانگر آن  . ستادعاید این  مو ،صورت گرفته براي سنجش دینداري ایرانیان

دینداري یکی از متغیرهاي اجتماعی است که دستخوش تحوالت گسترده  ،وامع در حال گذرجاست که در 

رات را نخستین بـار در  یبرگر این تغی. دینداري در جامعه ایران هم از این تحول مستثنی نیست. اي می شود

به زعـم   )97:  1385مرشدي،  و توسلی(.دنبال می کند...) اقتصاد، صنعت،(تهمهم ترین نهادهاي حامل مدرنی

کی از حامالن مدرنیتـه محسـوب   ی ،بر عهده دارد دانشگاه که کارکرد تولید علم و فناوري را در جامعه وي،

بنابراین می توان دانشجویان را یکی از حامالن آگاهی مدرن در جوامـع در حـال توسـعه در نظـر     . می شود

این بـدین معنـی نیسـت کـه بـا رواج آگـاهی مـدرن در بـین         . رفت که بیشترین تاثیر را از آن می پذیرندگ

دانشجویان ضرورتاً از سطح دینداري آنها کاسته می شود، اما به احتمال زیاد نوع نگرش آنها به دین و میزان 

دانشجویان بـه   ،جوانان است سنجش میزان دینداري درصدددر این پژوهش که  .دینداري آنها تغییر می کند

 عوامل فرهنگی و اجتمـاعی  ،پس از سنجش میزان دینداري. قرار گرفته اند مورد مطالعهمعه آماري عنوان جا

عوامل فرهنگی می تواند به عنوان یکی از مهمترین عامل ها در ایـن  . بررسی گردیده است موثر بر دینداري

و بخـش قابـل تـوجهی از افـراد      استکه کشور ما یک کشور اسالمی  ، چرااساسی ایفا می کند یمیان نقش

عمـل   ،طبـق آمـوزه هـاي دینـی    که  جامعه ما افرادي دیندار هستند و فرهنگ ما برگرفته از دین اسالم است

فرهنگـی کـه    ،اما در مقابل ؛کردن و پایبند بودن به آن سعادت دنیوي و اخروي انسان ها را تضمین می کند

از طریـق رسـانه هـاي     ،است و به عنوان فرهنگ مصرفی یا فرهنگ غربی از آن یاد می شود در جهان غالب

 ،عالوه بر عوامـل فرهنگـی   .سزایی دارده بر میزان دینداري جوانان تأثیر بو د گردجمعی تبلیغ و تحمیل می 

دانشـجویان  از آنجـا کـه   . گـذار اسـت  ینـداري جوانـان و دانشـجویان تأثیر   بر میـزان د  نیزعوامل اجتماعی 

 خصوص مطالعه روحیات و نگرش هاي آنها در عرصه هاي مختلف به ،گردانندگان فرداي جامعه ما هستند

دینداري و جهت گیري دینی آنها می تواند دورنمایی از وضعیت آتی جامعه به دست دهد و میـزان   از منظر

  ..بازگو نمایدموفقیت نهادهاي دینی را 

  قیقتح انجام و ضرورت لهبیان مسئ

 "مـدرن "و نـه مـی تـوان     "سنتی"آن را که نه می توان  فعلی نظر می رسد در جامعه در حال گذاربه 

بسیاري از کنشگران جدید در حالی که  -اعمال قدرت می کنند همچنانهنجارها و نهادهاي سنتی نامید، اما 
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اگر  -نگاهشان تغییر کرده استهمدلی شان را با این هنجارها و نهادهاي سنتی از دست داده اند یا به نوعی 

  .بینجامدنوعی بحران بروز می تواند به  ،این تغییرات درست شناخته نشود و با ابهام همراه باشد

. و فرهنگـی دارد  از نگاه نظریه پردازان جهانی شدن، دین اهمیت زیادي در دگرگونی هـاي اجتمـاعی  

:  1387موحـد و نوبخـت،   (.بین جهانی شدن و دین ارتباط تنگاتنگ و نزدیکی وجـود دارد  آنها معتقدند که

162(  

در ابعاد مختلف فرهنگی، اقتصادي، سیاسی و اجتماعی تأثیرات ویژه خـود را   گوناگوندر جوامع دین 

گاه نقش انسجام بخش داشته و  .پذیردمی تأثیر  نیز رویدادها و مشخصه هاي فرهنگی و اجتماعی ازدارد و 

در شکل دادن هویت اجتماعی و صلح با اهمیت بوده و گاه نیز تضادها و جنـبش هـاي اجتمـاعی را پدیـد     

ننـد دورکـیم و وبـر و    ما ،نظریه پردازانی کـه در زمینـه دیـن مطالعـاتی داشـته انـد       بنا به گفته. آورده است

ت که راز ماندگاري و تداوم دین در جامعه کارکردي گرایانی همچون پارسونز می توان گفبخصوص کارکرد

  .بودن آن است

  :براي دین شش کارکرد را بر می شمارد 1اُدي

دین براي انسان حمایت و تسلی به بار می آورد و از این طریق ارزش ها و هدف هاي تثبیت شـده  . 1

  .را پشتیبانی می کند

ویت و نقطه اتکاي ثابتی در بحبوحـه ناسـازگاري   امنیت عاطفی و ه ،دین از طریق آیین ها و مراسم. 2

 اغلـب این کارکرد دین به نظم اجتماعی استواري می بخشد و . ها و آرا و عقاید براي انسان به بار می آورد

  .به حفظ وضع موجود کمک می کند

. دین به هنجارها تقدس می بخشد و هدف هاي گروهی را برتر از هدف هاي فردي قرار مـی دهـد  . 3

  .دین نظم اجتماعی را مشروع می سازدبراین، بنا

ایـن همـان   . دین معیارهایی را به عنوان مبناي انتقاد از الگوهاي اجتماعی موجود فراهم مـی سـازد  . 4

  .ایجاد نمایدمی تواند مبنایی را براي اعتراض اجتماعی  کهکارکرد پیامبرانه دین است 

  .نمایددین به انسان در شناخت خودش کمک می کند و باعث می شود که او احساس هویت . 5

دین در فراگرد رشد انسان بسیار اهمیت دارد، زیرا به افراد در بحران هاي زندگی و مقاطع گـذرا از  . 6

           بخشـی از فراگـرد اجتمـاعی شـدن بـه شـمار        ،یک وضعیت به وضعیت دیگر کمک مـی کنـد و در نتیجـه   

  )210-211: 1377 ،همیلتون(.می آید

                                                 
1  -  odea 
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معتقد است که دینداري عامل اساسی اجتماعی شدن و انسجام فکري، عملی و جهت گیـري  نیز  1هدن

شـناخت عوامـل مـوثر بـر       ،بنـابراین  )16: 1377آزاد ارمکـی،  ( .در رفع مشکالت و مسائل اجتماعی اسـت 

    آگاهی مـدرن هسـتند و تـالش در جهـت افـزایش آن      دانشجویان که حامالن دینداري جوانان و بخصوص

  .می تواند ریشه بسیاري از مسائل اجتماعی و فرهنگی را  از بین ببرد

 : ند ازا هدف هاي این بررسی عبارت

  سنجش میزان دینداري دانشجویان -1

   جمعی بر میزان دینداري دانشجویانبررسی تاثیر وسایل ارتباط  -2

  داري دانشجویانزندگی روزمره بر میزان دین  گرایی و کاالیی شدنبررسی تاثیر مصرف  -3

  عی خانواده با دینداري دانشجویانبررسی رابطه پایگاه اجتما -4

  نیته با میزان دینداري دانشجویانبررسی رابطه گرایش دانشجویان به مدر -5

  لدین بر میزان دینداري دانشجویانبررسی تاثیر رفتار مذهبی وا -6

  ي دانشجویانی تاثیر مذهبی بودن دوستان بر میزان دینداربررس -7

  پیشینه پژوهش

 خارجی پژوهش هاي  

بررسی اثر دانشگاه بر دینداري دانشجویان مسـلمان مـورد مطالعـه در ایـاالت     «عنوان  باتحقیقی 

توسط حمید پور یوسفی در دانشگاه میشیگان غربی واقع در ایـاالت متحـده آمریکـا در سـال     » متحده

هدف اصلی در این تحقیق، سنجش دینداري دانشجویان مسلمان مورد مطالعه در ایـاالت   .انجام شد 1984

تجربـی، مناسـکی و   ، اعتقـادي دینداري مورد مطالعه در این تحقیـق، داراي چهـار بعـد    . ه آمریکاستمتحد

در ایـن تحقیـق مـورد    زیـر  فرضیه  5همچنین، . بود -به عالوه شاخص ترکیب شده دینداري -پیامدي دین

  :مطالعه قرار گرفت

  .را می طلبد پایگاه یا منزلت دانشگاهی باالتر دانشجویان، دینداري پایین آنان. 1

  .پیوندي بین دینداري دانشجویان و اعتقاد اصلی مورد مطالعه شان وجود دارد. 2

  .سیر دوره هاي بیشتر در رشته علوم اجتماعی توسط دانشجویان، دینداري پایین تر آنان را می طلبد. 3

  .میزان ماندن زمان طوالنی در ایاالت متحده، دینداري پایین تر آنان را می طلبد. 4

                                                 
1  -  Heden 
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 ،پیوندي بین دینداري دانشجویان و آن بخش یا شاخه اسالمی که زن یـا مـرد بـه آن متعلـق اسـت     . 5

  .وجود دارد

نفـري   550از جمعیـت  . پس از تعیین فرضیات، پرسشنامه تهیه گردید و داده ها نیز جمع آوري شدند

شـدند کـه در نهایـت     نفـر نمونـه گیـري    275دانشجویان مسلمان متمرکز شده در دانشگاه میشیگان غربی، 

داده ها نشان دادند که چهار بعد دینداري نسبتاً به یکدیگر و . نمونه گیري شدند) نفر 182(آنان  درصد4/68

کـه دانشـجویان مسـلمان در    ند داده ها نشان داد ،همچنین. شدیداً مرتبط به شاخص ترکیبی دینداري بودند

و بعـد   رین بعـد اعتقـادي، شـدیدت   بعـد . قـوي بودنـد   خیلی) با توجه به چهار بعد دینداري(دینداري شان 

بنابراین، فرضیه اول براي شاخص دینداري بـه خـوبی   . بود از چهار بعد دینداري مناسکی ضعیف ترین بعد

. ندشـد اما براي ابعاد اعتقادي و تجربـی دیـن رد    ،ندتبراي ابعاد مناسکی و پیامدي دین مورد تأیید قرار گرف

 ندچهارم براي ترکیب شاخص دینداري به صورت جداگانه مورد آزمون قرار گرفتفرضیه هاي دوم، سوم و 

سرانجام، فرضیه پنجم، براي ترکیب شاخص دینداري و بـراي ابعـاد مناسـکی،    . که مورد تأیید قرار نگرفت

  .ندعد اعتقادي مورد تأیید قرار گرفتکه این فرضیه ها فقط براي بند تجربی و پیامدي رد شد

رابین انجام شـده  . ام. همیلتون و آلن. اف. توسط نیل» مذهب و تلویزیون«عنوان  با دیگري تحقیق

  .است

این تحقیـق بـا   . فرض اساسی تحقیق حاضر این بود که مذهبی بودن بر رفتار رسانه اي تأثیر می گذارد

از برنامه هاي  به نقش عوامل اجتماعی و روان شناختی در استفاده ،استفاده از رویکرد استفاده و رضایتمندي

          آیـا بـین مـذهبیون محافظـه کـار و      رسش اساسی تحقیـق حاضـر ایـن بـود کـه     پ. تلویزیونی اشاره می کند

در تماشاي برنامه هاي حـاوي ابتـذال و   ) در انگیزه هایشان از تماشاي تلویزیون، ب) غیر محافظه کار، الف

فرضیه براي این  6ی وجود دارد؟ بر این اساس، در نگرش آنها نسبت به تلویزیون، تفاوت های) خشونت، ج

  :تحقیق ساخته شده است

مذهبیون محافظه کار انگیزه هاي تماشاي به شدت واپس گرایانه تري نسبت به مـذهبیون غیـر محافظـه    ) 1

  .کار خواهند داشت

  .دمذهبیون محافظه کار انگیزه هاي تماشایکمتر محرك نسبت به غیر محافظه کاران مذهبی دارن) 2

مذهبیون محافظه کار اغلب کمتر از مذهبیون غیر محافظه کاربه تماشاي برنامه هـایی کـه جهـت گیـري     ) 3

  .جنسی دارند، می پردازند
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  .به تماشاي برنامه هاي خشن تمایل دارند مذهبیون محافظه کار اغلب کمتر از مذهبیون غیر محافظه کار) 4 

  .محافظه کار وابستگی کمتري به تلویزیون خواهند داشت مذهبیون محافظه کار نسبت به مذهبیون غیر) 5

  . در نظر خواهند گرفت ،ستکمتر واقع گرا مذهبیون محافظه کار تلویزیون را به عنوان ابزاري که) 6

به منظور تعیین اندازه گیري متناسب میزان مذهبی بودن که مبتنی بر گروه هاي کلیسایی محافظه کـار،  

بود و پاسخگویان به آنها تعلق داشتند، از دو طیف اعتقاد مـذهبی و اعمـال اسـتفاده    میانه رو و آزادي خواه 

اعتبار قرار گرفتن گروه هاي مذهبی و آزادي خواه، میانه رو و محافظه کار که مبتنی بر وابستگی . شده است

ا بـا میـانگین   ، میانـه روهـ  درصـد 3/17نخست، گروه محافظه کاران با میانگین . کلیسایی آنها بود، تأیید شد

درصد براساس طیف اعمال مذهبی و طیف اعتقاد مذهبی هر کـدام   51/11و آزادي خواهان با  درصد32/13

  .برخوردار شدند درصد 92و  درصد69به ترتیب از ضریب اطمینان قابل قبول 

   در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده شده اسـت کـه داده هـا بـا اسـتفاده از پرسشـنامه بـر روي        

طبق نتایج به دسـت آمـده    .نفر جمع آوري و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است 346نمونه اي به حجم 

 مانند(شاي واپس گرایانه شدیدتري مبنی بر این که مذهبیون محافظه کار، انگیزه هاي تما فرضیه اول و دوم

نهـا بـه صـرف راهنمـایی هـاي      پرهیز از تماشاي برنامه هاي حاوي ابتذال و خشونت و تماشاي تلویزیون ت

 ،فرضـیه سـوم تأییـد   . نسبت به مذهبیون غیر محافظه کار خواهند داشت، در همه موارد تأیید نشد) اخالقی

. فرضیه پنجم هیچ گونه تفاوت معناداري بین گروه هاي مذهبی بـه دسـت نـداد   . ولی فرضیه چهارم رد شد

گیري و براساس نظریه استفاده و رضـایتمندي،   در بحث و نتیجه. فرضیه ششم تا حدي تأیید شد ،همچنین

یافته ها، معیارهاي انتخابی را براي تماشاي برنامه ها نشان می دهند که از طریق آن مذهبیون محافظـه کـار   

  . کمتر برنامه هایی را که جهت گیري غیر اخالقی دارند براي تماشا انتخاب می کنند

 داخلی پژوهش هاي  

به منظور بررسی تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی بر میزان  1385سال تحقیقی از حسن کالکی در 

جامعه آمـاري مـورد مطالعـه در ایـن      .دینداري جوانان و ابعاد آن در شهرستان جویبار انجام گرفته است

در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده شده اسـت  . ندجوانان شهرستان جویبار بوداز نفر  18325تحقیق، 

و مورد تجزیـه و تحلیـل    نفر جمع آوري 367ا با استفاده از پرسشنامه بر روي نمونه اي به حجم که داده ه

از روش نمونه گیري سهمیه اي استفاده شده و حجم نمونه از طریق فرمول کـوکران   همچنین،. ندقرار گرفت

  .به دست آمد
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  :فرضیه هاي وي شامل موارد زیر می باشد

  .آنان رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد» میزان دینداري«ان و جوان» پایگاه اجتماعی«بین . 1

بین میزان استفاده از برنامه هاي غیر دینی رسانه هـا توسـط جوانـان و دینـداري آنـان رابطـه معنـادار و        . 2

  .معکوسی وجود دارد

رابطـه معنـادار و   بین میزان استفاده از برنامه هاي دینی رسانه ها توسط جوانان و میـزان دینـداري آنـان    . 3

  .مستقیمی وجود دارد

بین پایگاه اجتماعی جوانـان و   فوق نشان می دهد کهدست آمده از آزمون فرضیه هاي نتایج تجربی به 

بدین معنی که هرچه پایگـاه اجتمـاعی جوانـان     ؛میزان دینداري آنان رابطه معنادار و معکوسی وجود داشت

 – 4(البته کلمه اي که می توان در مورد زیـر فرضـیه    .می یافت باالتر می رفت، میزان دینداري آنان کاهش

بین  ، در بررسی فرضیه دوم .گفت این است که میزان تجربه دینی با پایگاه اجتماعی جوانان معنادار نبود) 1

میزان استفاده از برنامه هاي غیر دینی رسانه هـا توسـط جوانـان و میـزان دینـداري آنـان رابطـه معنـادار و         

بدین معنا که هرچه میزان استفاده از برنامه هاي غیر دینی رسانه ها توسـط جوانـان    شت؛معکوسی وجود دا

د این فرضیه می توان گفت میزان اسـتفاده  البته در مور. از میزان دینداري آنان کاسته می شد ،باالتر می رفت

از برنامه هاي غیر دینی رسانه ها توسط جوانان تنها در بعد گرایش دینی آنان معنادار بوده و استفاده از ایـن  

بین میـزان اسـتفاده از برنامـه     ،در بررسی فرضیه سوم .برنامه ها در سایر ابعاد دینداري تأثیري نداشته است

فرضـیه فـوق   . توسط جوانان و میزان دینداري آنان رابطه معنادار مستقیمی وجود داشت هاي دینی رسانه ها

  .شدو تمام ابعاد آن به جز بعد آگاهی دینی تأیید  اد دینداري مورد آزمون قرار گرفتدر تمام ابع

توسط محمد تقـی  » دینداري نوجوانان و عوامل موثر بر آن در شهر یزد«عنوان  دیگري با پژوهش

کـه   نفر با نمونه گیري تصـادفی طبقـه اي انجـام شـد     400حشمت یغمائی بر روي نمونه اي به حجم 

  :استفرضیات آن به صورت زیر 

ي کـه هرچـه میـزان    بـه طـور   ؛دینداري فرزندان مستقیماً تحت تأثیر دینداري والدین آنها قرار دارد. 1

  .فرزندان نوجوان آنها دیندارترند ،دینداري والدین بیشتر باشد

بـه طـوري    ؛مؤلفه هاي پایگاه اجتماعی ـ اقتصادي خانواده بر میزان دینداري فرزندان آنها تأثیر دارد . 2

  :که
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ط بـه  نوجوان متعلق به خانواده هاي ساکن منطقه اي کـه از نظـر اجتمـاعی ـ اقتصـادي متوسـ      . 2 – 1

  .دیندارتر از نوجوانان ساکن در منطقه هاي باال و پایین می باشند ،حساب می آید

  .میزان دینداري فرزندان آنها کمتر است ،هر چه سطح تحصیالت علمی پدران بیشتر باشد. 2 – 2

  .میزان دینداري فرزندان آنها کمتر است ،هر چه سطح تحصیالت علمی مادران بیشتر باشد. 2 – 3

  .هر چه پدران در رده هاي شغلی باالتري باشند سطح دینداري فرزندان آنها کمتر است. 2 – 4

  .نوجوانان متعلق به خانواده هایی که مادران آنها شاغل نیستند، دیندارترند. 2 – 5

  .در میزان دینداري والدین بر فرزندان بیشتر می شود ،احساس تعلق گروهی به خانواده. 3

  .دختران از پسران دیندارترند ور دینداري تأثیر دارد متغیر جنسیت ب. 4

لـیکن   ،تحقیق نشان می دهد که بین دینداري والدین و فرزندان همبسـتگی وجـود دارد  این یافته هاي 

کمترین میزان همبستگی  ،به استثناي بعد دانش دینی. این همبستگی در ابعاد مختلف دینداري متفاوت است

جز بعـد  ه ب .داري فرزندان در بعد پیامدي و بیشتري آن در بعد مناسکی بوده استبین دینداري پدران و دین

کمترین میزان همبستگی بین دینداري مادران و دینداري فرزندان در بعد پیامدي و بیشـترین آن   ،دانش دینی

و  میان احساس تعلق گروهی به خانواده و ابعـاد مختلـف دینـداري نوجوانـان     .در بعد احساسی بوده است

منطقـه محـل سـکونت،     ،از میان مؤلفه هـاي پایگـاه اجتمـاعی ـ اقتصـادي     . رابطه مثبت مشاهده شده است

مناسـکی و دینـداري کلـی رابطـه منفـی و       و دینداري در ابعاد پیامدي با تحصیالت والدین و شغل والدین

اما تنها در بعد دانش دینی این رابطه  ،مثبت دارندرابطه معکوس و با ابعاد اعتقادي، احساسی، و دانش دینی 

  .به لحاظ آماري معنی دار است

  چارچوب نظري

  گرایش به جهانی شدن فرهنگ تئوري مبتنی بر ناسازگاري دین با

هاي پرشمار و گوناگونی درباره جهانی شـدن فرهنگـی و شـیوه شـکل گیـري و       بررسی ها و دیدگاه

این خصوص شناسایی و  کلی می توان سه جنبه کلی را در طوره گسترش فرهنگ جهانی وجود دارد، ولی ب

گسترش تجدد غربی، گسترش و جهانگیرشدن فرهنگ مصرفی سرمایه  :ند ازا این جنبه ها عبارت. بیان کرد

  .داري و جهانی شدن فرهنگ امریکایی

شـود،  ازمیان مجموعه عناصر ویژگی بخش تجدد، آنچه بیشتر و شدیدتر ازعناصر دیگر جهـانگیر مـی   

فرایند  تابعی از ،فرایند جهانی شدن فرهنگی ،پس. نوعی فرهنگ مصرفی متناسب با نظام سرمایه داري است
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تحت تأثیر چنین فرهنگی، همـه مـردم   . به شمار می آید جهانی شدن اقتصادي یا نظام جهانی سرمایه داري

       د و جامعـه مصـرفی شـکل    جهان، شرقی یا غربی، شمالی یا جنوبی و فقیر یا غنی، مصـرف گـرا مـی شـون    

مرز میان مصرف براي تأمین نیازهاي زیستی ومصرف به مثابه شیوه زندگی فرومـی ریـزد و اکثـر    . می گیرد

مد مسلط زنـدگی  «خرید به  ،به بیان دیگر. مصرف تنزل می کنند هاي اجتماعی وسیاسی به خرید و فعالیت

و این فرهنگ  جامعه کنونی آمریکا نمود می یابددر تبدیل می شود که به آشکارترین صورت»عمومی معاصر

گـل  (.همان رسانه فرهنگـی، جهـانگیر مـی شـود     وري الکترونیک یارتباطات گسترده وفنامصرفی به کمک ا

ترنر با تأکید بر جنبه هاي فرهنگی جهانی شدن و با رویکرد پست مدرن . اس. برایان  )114:1381محمدي، 

بنیـان سـبک هـاي سـنتی را      ،ف گرایی غربی و کاالیی شدن زندگی روزمرهبر این عقیده می باشد که مصر

بلکه در سطح عادات  ،این قضیه نه تنها در سطح خود آگاهی. و اعمال دینی را از بین می برد می کندویران 

رو بـه  نیز رخ می دهد و اشاره می نماید که سبک زندگی مدرن و مصرف گرایی، مناسک دین را با چـالش  

وي خاطر نشان می سازد که ایمان مذهبی و تعهد دینی در تقابل با رونـد کـاالیی شـدن در    . است کرده رو

  )44 و 45: 1384. ترنر(.سیستم جهانی قرار دارد

مانند دیگر مارکسیست هـا  ، ه "مارکسیست  با گرایش هاي پست مدرنیک "دیوید هاروي به عنوان 

بنابراین، دین در عصر جهانی . اشکال فرهنگی رو بنا می دانددر ارتباط دین با جهانی شدن، دین را یکی از 

، نقش چنـدانی بـه   گرفتهنموده و سنت در مقابل آن قرار  رنیته نقش اصلی را در آن ایفاشدن که همواره مد

 یـا بـه عبـارتی،       -دیوید هاروي بر این باور است که وضعیت ایجاد شده از سوي سرمایه داري. عهده ندارد

با مشخصه مهم آن یعنی مصـرف گرایـی رو بـه تزایـد و در نهایـت بـه        -» نگی و تکثرگراییگسست فره«

زیرا سرمایه داري با ورود به مقوله فرهنـگ و کـاالیی نمـودن عناصـر آن، در     ، تضعیف دین منجر می گردد

ـ )  به عنوان جزئی از فرهنگ(  جهت حذف فرهنگ تالش نموده و در همین راستا دین نیز ه بـر  از این مقول

 حذر نبوده و تناقض میان فرهنگ خاص سرمایه داري، یعنی مصرف گرایی و لذت خواهی بـا دیـن سـبب    

.          می گردد که دین نقش خود را در منطـق فرهنـگ سـرمایه داري در عصـر جهـانی شـدن از دسـت بدهـد        

  )109:  1383برمن،( 

  پایگاه اجتماعی و دین مبتنی بر رابطه تئوري

وبـر از نظریـه پردازانـی    . داراي ابعادي می باشـد  ،اجتماعی به عنوان یکی از عناصر مهم جامعهپایگاه 

بـه   .است که برخالف مارکس، سلسله مراتب پایگاه اجتماعی را تنها به بعـد اقتصـادي محـدود نمـی کنـد     
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از تقلیل  ،رکسوبر دیدگاهی کثرت گرایانه نسبت به پدیده پایگاه اجتماعی دارد و برخالف ما ،عبارت دیگر

به زعم وبر، سه عامل مهـم در نظـام   . ندنظام پایگاه به عوامل اقتصادي می پرهیزد و آن را چند بعدي می دا

  )118–120: 1384ریتزر، (.منابع اقتصادي، منزلت و قدرت: پایگاه اجتماعی مؤثرند

؛ باشد دینی افراد مؤثرپایگاه اجتماعی به عنوان یکی از عوامل اجتماعی مهم می تواند در جهت گیري  

ه هاي دینی را متناسـب بـا شـرایط پایگـا     افراد، گروه اظهار نظر نموده اند بین بریج به طوري که استارك و

رویکرد وچگونگی دین در افـراد دچـار    باتغییر پایگاه، لذا به نظر اینان، .اجتماعی خودشان انتخاب می کنند

، سبک زندگی افراد همبسـتگی  2نیز دریافت که درهرفرقه 1دیمراث ،عالوه بر این. دگرگونی وتغییر می شود

 اسـتفاده از رسـانه هـا و    پایگاه اجتماعی نیز می تواند بر ،از سوي دیگر. باالیی با پایگاه اجتماعی شان دارد

 همراه طرفدارانش نظیـر  هورسفیلد پیتر در این راستا، .رسانه ها توسط مخاطبان مؤثر باشدبرنامه هاي دینی 

در تحقیقات خود به این نتیجه مشترك رسیدند که افراد متعلـق بـه    6بادنبائومو   5سالت  ،4رابینسون ،3دنیس

نسبت به  ،باالتري برخوردار بودند از مراتب شغل پایگاه اجتماعی باال یا کسانی که به لحاظ در آمد، سواد و

پـائین تـري    از مراتـب  شـغل  وسـواد   در آمـد، افراد متعلق به پایگاه اجتماعی پائین یا کسانی  که به لحاظ 

میزان اسـتفاده از   ،بنا براین از یک طرف .کمتر به برنامه هاي دینی رسانه ها توجه می کنند برخوردار بودند،

بر روي دین داري افراد  ،برنامه هاي دینی رسانه ها تحت تأثیر پایگاه اجتماعی افراد به عنوان عامل اجتماعی

        پایگاه اجتماعی نیـز بـه طـور مسـتقیم بـر روي دیـن داري افـراد تـأثیر         ،مؤثرواقع می شود واز سوي دیگر

  )84: 1385کالکی، (. دگذارمی 

  رسانه و دین هاي مبتنی بر رابطه تئوري

اره می کند کـه اشـکال   پیر بوردیو جامعه شناس مدرن با به بحث گذاشتن مفهوم تمایز به این نکته اش

خـرده بـورژوازي جدیـد     ،به عبارت دیگر .جدید عمل فرهنگی با رشد خرده بورژوازي جدید مرتبط است

معتقد است این تمایز توسط خرده بورژوازي جدید ) 1984(بوردیو . عامل اشکال جدید تنوع فرهنگی است

مشـاوره ازدواج، دسـتیار   (مشـاغل خـدماتی    )تجارت، مد، تزئینات و غیـره (،ر انجام کاریدر تمام مشاغل نظ

بـه طـرز قابـل مالحظـه اي     ) مجریان رادیو و تلویزیون و روزنامـه نگـاران  (و ساماندهی فرهنگی ) پزشکی

                                                 
1 . Demerath                                                              
2 . Denomination 
3 .Dennies 
4 .Robinson 
5 .Solt 
6 .Buddenbaum 
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مشاغل جدید بـورژوازي را عامـل    ،البته بسیاري از متفکران پست مدرن برخالف بوردیو. گسترش یافته اند

رسانه هاي جدیـد در شـکل دهـی     به ویژهتفکرین بر نقش رسانه ها این دسته از م .تنوع فرهنگی نمی دانند

معتقـد اسـت کـه برخـی     ) 1994(دیویـد کـانون   . ارزش ها و فرهنگ جدید نسل جوانان تاکید می ورزنـد 

وي از رسـانه هـاي    ،بـه عنـوان مثـال   . فرایندها به ویژه در شکل گیري ارزش هاي نسل جوانان تأثیر دارند

ویلـیس یکـی   . در دسترس، ابزارهاي کامپیوتري، مسائل جهانی و غیره نام مـی بـرد  مهاجم، وسایل ارتباطی 

دیگر از این دسته متفکران نیز همانند کانون معتقد است که در وسایل ارتباطی جدید، فرهنگ جوانان عصر 

این وسـایل در قالـب انتشـار موسـیقی، برنامـه هـاي تلویزیـونی، سـینما،         . حاضر به طور فعال حضور دارد

روزنامه، بازي هاي کامپیوتري، شبکه جهانی و حضور جوانان در سرتاسر ارتباطـات مجـازي و ارتبـاط بـا     

  )93: 1385کالکی، (.دیگري از طریق پخش کالم در رسانه هاي الکترونیک توصیف شده اند

ه به عبارت دقیق تر رسانه هاي دینی مطـرح شـد   دین و نظریه متضاد در باب رسانه و دو به طور کلی،

کالرك پروف معتقدند که دین از حالت خصوصی  و وید هوور .طرفداران دسته اول مثل استوارت ام: است

 دینی نه تنهـا توانسـته انـد    رسانه ها با ارائه برنامه هایی درباره مسائل .در آمده وجنبه عمومی یافته استه ب

هـوور والنـدباي،   (.هم بر می انگیزندبلکه رفتاردینی را ،تعمق در دین شوند باعث افزایش اطالعات دینی و

. ي دینی توجه کرده انـد ، نظریه پردازانی هستند که عمدتاً به کارکرد منفی رسانه هاومدسته د) 162 : 1382

چون رسانه هـا بـا اقتصـاد جهـانی      معتقدند که و نیک کولدري پیتر هورسفیلد، ویلیام فور :چونافرادي هم

رسانه ها حافظ وضع موجود  ،یعنی ؛آنها از حالت دینی خارج شده استپیوند خورده اند، شکل و محتواي 

. عامل افزایش دینداري در افراد نیستند رسانه ها ،بنابراین. حافظ قدرت و منافع مالکان خود می باشندنیز و 

ابزارهاي اصلی تلویزیـون، ویژگـی هـاي مـذهبی ماننـد      ": و می گوید هورسفیلد، تلویزیون را مثال می زند

 ."تجمـل، سـرگرمی، جـذابیت و جلـب رضـایت انـد      بـراي  حی و سنت نیستند، بلکه این ابزارها معموالً و

ـ پیامی مالی و سیاسی براي مخاطبـان دار رسانه ها " :ویلیام فور می گوید )230: 1382 هورسفیلد،( وي . "دن

یام تجـاري در ایـن نـوع    زیرا نوعی سیستم انتشار پ ،فرهنگ این گونه رسانه ها را غیر دینی قلمداد می کند

حضور این نوع رسانه ها  ،به نظر وي. رسانه ها وجود دارد که ارزش هاي جامعه سکوالر را ترویج می کند

  )147:  1382 میر عابدینی،(.شکل جدیدي از استعمار است

  مدرنیتهگرایش به نظریه هاي مبتنی بر ناسازگاري دین با 
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مدرنیته از جمله موضوعاتی است که مفهومی بسیار وسیع دارد و جنبه هاي مختلف زندگی شخصی و 

حرکت تدریجی  -1: به قرار زیر است ویژگی هاي اصلی ایدئولوژي هاي مدرن. اجتماعی را شامل می شود

خشـیدن  تجسـم ب  -3بهره برداري عقالنی از طبیعت در جهت رفع نیازهاي بشري  -2به سوي عینیت علمی

مبـارزه بـراي رهـایی     -4به طبیعت در هنر و حقایق انسانی و نیز تجلیل از طبیعت و پرستش خداي طبیعی 

تاکیـد بـر    -6  اجتماعی هاي اعتماد به تواناي عقل انسان و نیز توانایی علم براي معالجه بیماري -5انسان  

بـا مـذهب ورواج عرفـی گرایـی و      مخالفـت   -7 اصالح وتغییر و بـاور بـه ایـده پیشـرفت     مفاهیمی چون

انسان گرایی و اومانیسم تبیین  جامعه و -8 قدسی سکوالریسم و در کل گسترش قلمرو عرفی در برابر امور

عضـوانلو،  (.تولید انبوه در زمینه اقتصاد، تجدد در صنعت وشیوه تولیـد نظـام منـد   -9 طبیعت به شکل انسان

1380:83 ( 

گمـارد و   کنـد و علـم را بـه جـاي آن مـی      جامعه خلع مـی   خداوند را از صدرنشینی ،مدرنیتهنظریه 

بتدریج از جامعه سیاسی  ،با ظهور مدرنیته. کند باورهاي دینی را با ارفاق به درون زندگی شخصی تبعید می

طبیعی رها می شود و دولت به مثابه نهادي مدرن مسئول و ضـامن حفـظ آزادي تولیـد و     همه قیود ماوراي

زیـرا پـدران    ،تا پیش از این انسان ها تحت حاکمیت کلیسـاها بودنـد  . تداوم قراردادهاي اجتماعی می گردد

ه حال با حاکمیت عقـل نقـش دیـن در عرصـ     .روحانی را نمایندگان حاکمیت خداوند در زمین می دانستند

   )6و  7: 1388نژاد موسی، (.سیاست کمرنگ شد و به تدریج از بین رفت

  تئوري برایان ویلسون

. ویلسون یکی از برجسته ترین چهره هـاي تـز سـکوالر سـازي در جامعـه شناسـی ادیـان مـی باشـد         

از آن طریق نهادها، تفکرات و آداب دینی اهمیت  « که می داند سازي را عبارت از جریانی) سکوالر(دنیوي

     .و بر جایگاه دین در نظام اجتماعی اثر می گذارد» و معناي اجتماعی خویش را از دست می دهند

هـاي   در یک جامعه سکوالر، دین به صورت حاشیه اي و نسبتاً ضعیف باقی خواهد ماند و در شکاف

هـا   بطور مداوم انسان، چون زندانیان نیمه راضی آن هستندانی همقد روح که افراد انسایک نظام اجتماعی ف

  .را دلداري خواهد داد

بـراي رشـد    ،ویلسون نیز مانند بیشتر نویسندگانی که بر چنین عوامل خـارجی تاکیـد مـی ورزنـد         

 ،بـه نظـر او  . مستقل دانش و روش علمی اهمیت اساسی قایل می شود و نه به گرایش هاي ذاتی مسـیحیت 

بشارت هاي هزاره اي دین و قابلیـت   و ی درباره جهان را تضعیف کرده اعتبار تفسیرهاي مذهب ،شد علمیر
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مردم بـراي دادخـواهی و درخواسـت شـرایط     . مشروع سازي و توجیه نظم اجتماعی آن تضعیف شده است

رشـد   .شـوند بلکه به نهادها و فراگردهـاي سیاسـی متوسـل مـی       ،بهتر دیگر نه به کلیسا و زندگی اخروي

ی از آن فراگـرد تغییـري   انتفسیرهاي مادي اندیشانه و علمی درباره جهان به جاي تفسیر هاي مذهبی، جریـ 

  )44و 45: 1383خراطیان، (.است که زوال دین نیز بخشی از آن می باشد

  تئوري مکانیکی مبتنی بر همگرایی 

واقعیت هاي اجتماعی و تاریخی از وضعیت یکسانی برخوردارند و جوامع  ،در قالب رویکرد مکانیکی 

تجدد بـا غربـی شـدن و آمریکـایی      ،در چنین وضعیتی. در مسیر خطی تطور و تکامل خود را طی می کنند

این رویکرد بر همگرایی فرهنگی در نتیجه . می شود و الگو و شکل واحدي پیدا می کندهمراه شدن جوامع 

هاي سنتی تنزل پیـدا مـی کنـد و بـه جـاي آن       می ورزد و چنین پیش بینی می کند که ارزش توسعه تاکید

  ن گون آرام آرام با یکدیگر تشابه گوجوامع گونا ،بر اساس این نظریه. هاي مدرن جایگزین می شوند ارزش

ش روزافـزون  بعضی نیز عامل این همگرایی را گستر. می یابند و روند این تشابه رو به گسترش نهاده است

معتقدان به این نظریه اظهـار مـی دارنـد کـه جامعـه غیرصـنعتی بـا        . علوم و فنون در این کشورها می دانند

گذشت فاصله هاي کم و بیش زمانی، سرانجام به طور همگرا به صورت جامعه هاي صنعتی مشابه متحـول  

    )99: 1386آزاد ارمکی و ملکی، (.خواهند شد

  تئوري تکاملی کنت     

ـ به نظر کنت در جریان تحول عقلی بشریت سه مرحله متفاوت خداشناسـی، مابعـدالطبیعی و اث          اتی را ب

  :می توان تشخیص داد

پدیده . اندیشه ها و تصورات راجع به واقعیت اساساً ماهیتی مذهبی دارند: مرحله نخست خداشناسی -الف

پدیـده هـاي   . نـد شبیه اها  دگی و شخصیت انساننحیات و شخصیتی از آن خود دارند و به ز ،هاي طبیعی

طبیعی از طریق همانندسازي آنها با رفتار بشري تبیین و شناخته می شوند و چنان تصور می شوند که گویی 

  .دارند و با نیت عمل می کنند ادهاز خود ار

ی از اصول عام یا هاي انتزاع طی آن ارواح و ایزدان جاي خود را به برداشت: مرحله دوم مابعدالطبیعی -ب

این مرحله گذار نیز به نوبـه خـود راه را بـراي اندیشـه علمـی      . ندا نیروهایی می دهند که حاکم بر واقعیت

  .ن و تعمیم هاي علی استدرصدد تبیین واقعیت بر حسب قوانیمرحله اثباتی باز می کند که 
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حسب قـوانیین و تعمـیم هـاي علـی     در این مرحله انسان در صدد تبیین واقعیت بر : مرحله سوم اثباتی -ج

  )40: 1377همیلتون، (.رودمی در این مرحله دین سنتی براثر رشد علم از میان  ،بنابراین. است

ذهن بشر براي تبیین واقعیت کنت معتقد است که در یک دوره از تاریخ فراگرد تکامل  ،در نظریه فوق

تفاده می شود که در این مرحله رشد علم باعـث  از قوانین و تعمیم هاي علی و به عبارتی از روش علمی اس

با توجه به اینکه این نظریه در سطح تحلیل کالن است و سطح تحلیل ما . دگرداز بین رفتن و زوال دین می 

بر  رشد علمدر این تحقیق خرد می باشد و با در نظرگرفتن این مسئله از این نظریه استفاده می شود و تاثیر 

  . دگردبررسی می  ،دانشجویانی که در معرض این فرایند قرار دارند

  تئوریهاي مبتنی بر تاثیر پذیري از گروه هاي مرجع

  تئوري گرایش 

بـدین معنـا    ؛براساس این تئوري یکی از عومل مهم شکل دهنده گرایش هاي فرد، تعلق گروهی است

هایی است کـه افـراد را براسـاس     ل خود داراي گروههر اجتماعی در داخ .که فرد به چه گروهی تعلق دارد

گروه هماالن، گروه همکـاران، گـروه مـذهبی     ، مانندیک عالقه معین گرد هم آورده و به هم پیوند می دهد

 در گروه دبای ،براي اینکه انسان بتواند زندگی کند و نیازهاي اجتماعی خود را بر آورده سازد ،بنابراین . ...و

ایـن  . ش و حمایت از طرف سایر اعضاي گـروه اسـت  رام و بقا یابد و این امر مستلزم پذیهاي اجتماعی دو

و  کنـد و هنجارهـاي گروهـی را رعایـت     ارزش هـا پذیرش و حمایت هنگامی صورت می گیرد کـه فـرد   

هـر فـردي بـه     ،بـدون شـک  . تا مورد تایید دیگران قرار گیرد نمایدانتظارات سایر اعضاي گروه را برآورده 

  هاي آن گـروه را یـاد گرفتـه و درونـی      ، هنجارها، عقاید و باورداشتارزش هاعنوان عضوي از یک گروه 

گرایش ها و رفتارهـاي افـراد بـر اسـاس      ،همچنین. می نماید تا بتواند در میان سایر اعضاي گروه دوام یابد

  )20: 1376قاضی و ودادهیر، (.ی باشدهاي او از محیط پیرامون خود م ها و شناخت عقاید و باورداشت

      گاهی اوقات بـراي فـرد بـر جسـته تـر و مهـم تـر قلمـداد          ،مساله تعلق گروهی و گرایش به همنوایی

ممکـن   ،هنگامی که فرد متعلق به گروهی است که آن گروه نسبت به او عقاید بسیار متفاوتی دارد. می شود

هـا متعلـق    هایی کـه شـخص بـدان    پس گروه. عادل ایجاد کنداست سعی کند مجدداً میان خود و دیگران ت

هـایی   هاي گـروه  گرایشات شخص نماینده اعتقادات و سنت. گرایشات اوستاز سرچشمه بسیاري  ،است

هماننـدي  . فرد نیازمند به جلب حمایـت دیگـران اسـت    ،براي حفظ گرایشات خود. آنهاست واست که جز

هماننـدي   ي،راد آن گروه درباره امـور اعتقـاد  این علت است که اف به رایش هاي افراد گروه فرهنگی معینگ
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در جهان متکثـر و پیچیـده   . تفاوت گرایش هاي گروه هاي مختلف به علت تفاوت دراعتقادات است. دارند

امروز هیچ کس نمی تواند امیدوار باشد که خود شخصاً واقعیت بسیاري از امور را کشف کند و ناچار است 

پـدر و مـادر او هسـتند و     ،مراجع نخسـتین انسـان  . که مراجع او هستند اعتماد کند کسانیبه متخصصان و 

پـس گـروه هـاي    . هستند... هاي درسی، گروه دوستان و مراجع دانشجو عالوه بر پدر و مادر اساتید، کتاب

رفتار مناسب را و ایند مرجع براي افراد تدارك می بینند که افراد در قالب آن مسایل و رویدادها را تفسیر نم

  )16 -15 :1377باللی، (.اتخاذ کنند

به این نتیجه رسیده است که گروه هاي مرجع افـراد  » روان شناسی منزلت«عنوان  بادر تحقیقی  1هیمن

تحت تاثیر همـان کسـانی قـرار     اغلببنابراین افراد در یک جامعه بزرگ . از میان نزدیکان آنها هستند اغلب

دوسـتان و همکالسـی هـا     ،به عنوان مثال .دارند که در قالب گروه هاي کوچک ارتباط نزدیکی با آنان دارد

: 1381یق سروسـتانی و هاشـمی،   صـد (. بیشترین تاثیر را در فرایند خود ارزیابی بر افراد به جا می گذارنـد 

152(    

   2تئوري نیوکمب

. نیوکمب اولین کسی که به صورت تجربی تاثیرات گروه هاي مرجع را مورد بررسی قـرار داده اسـت   

او نقش گروه هاي مرجع را در شکل گیري دریافت ها و تغییر نگرش افراد مهم و تعیین کننده می داند و بر 

تعلق یا عضویت در یک  به اعتقاد وي انگیزه فرد براي کسب. جنبه هاي هنجاري این گروه ها تاکید می کند

. بیش از عضویت واقعی او در آن گروه در رفتارهایش تاثیرگذار است) به عنوان گروه مرجع هنجاري(گروه 

تمایل و ارجاع فرد به یک گروه موجب شکل گیري نگرش ها و رفتارهاي وي بر اساس هنجارها  ،در نتیجه

آمادگی الزم را براي  ،باشد که عضو یک گروه شودوقتی فرد عالقمند . و رویه هاي گروه مذبور خواهد بود

ایـن آمـادگی بـه دلیـل     . کسب و پذیرش نگرش هایی پیدا می کند که به اعتقاد او در آن گروه رواج دارنـد 

انگیزه اي که خود از نوع ارزیابی فـرد  . انگیزه ي او براي کسب پاسخ و واکنش از سوي اعضاي گروه است

  )153:همان (.اي گروه متاثر استاز جایگاه خویش در میان اعض

  تحقیق هاي فرضیه

                                                 
1- Hyman 
2 -Newcomb 
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به نظر می رسد مصرف گرایی و کاالیی شـدن زنـدگی روزمـره موجـب کـاهش میـزان دینـداري         -1

  .دانشجویان می شود

       به نظر می رسد استفاده از وسایل ارتبـاط جمعـی موجـب افـزایش میـزان دینـداري دانشـجویان         -2

  .می شود

     به نظر می رسد باال بودن پایگاه اجتماعی خـانواده  موجـب کـاهش میـزان دینـداري دانشـجویان        -3

  .می شود

  .به نظر می رسد گرایش دانشجویان به مدرنیته موجب کاهش میزان دینداري دانشجویان می شود -4

  .ی شودبه نظر می رسد مذهبی بودن والدین موجب افزایش میزان دینداري دانشجویان م -5

  .به نظر می رسد مذهبی بودن دوستان موجب افزایش میزان دینداري دانشجویان می شود -6

  

  مدل تحلیلی تحقیق

  

  

  

  

                                                                       

                                           -               -                -  

                            -                                            

    

                             +                                              + 

                                               

  

  شناسی پژوهشروش 

روش پیمایشـی و  جهت بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر دینـداري دانشـجویان از   در این پژوهش         

 گیـري  نمونه روش از گیري نمونه براي وبراي گردآوري داده ها و اطالعات، متناسب با روش تحقیق از پرسشنامه 

مصرف گرایی 

وکاالیی شدن 

استفاده ازوسایل 

 ارتباط جمعی

پایگاه اجتماعی 

 خانواده
گرایش به 

 مدرنیته

مذهبی بودن 

 والدین

مذهبی بودن 

 دوستان

دینداري           

                                دانشجویان
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 علـوم اجتمـاعی   جامعه آماري این پـژوهش را دانشـجویان دانشـکده مـدیریت و     .شده است استفاده ساده تصادفی

براي تعیین حجم نمونه این پژوهش از فرمول کوکران استفاده شـده  . نفر است 4583تعداد آنها  که تشکیل می دهند

احتمـال عـدم وجـود    ( qو مقدار  5/0) احتمال وجود صفت( pو مقدار ) d= 05/0(05/0و مقدار دقت احتمالی آن 

از فرمـول   به دست آمـده حجم نمونه اما  ،نفر می باشد = N 4583مقدار  . شده است در نظر گرفته 5/0نیز ) صفت

  .است نفر 331کوکران 

  تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

  دینداري

هـاي اجتمـاعی را حـول یـک      اعمال می داند که گروه دین را مجموعه اي از باور ها و ،دور کیم امیل

 )34: 1385 کالکی،(.متحد می سازد» کلیسا« اجتماع اخالقی به نام

، پنج بعـد مختلـف را مشـخص    )دین باوري(میالدي براي دین گرایی  1962گالك و استارك در سال 

زندگی روحانی و معنوي، هر تجربه اي که عمالً بـه عنـوان یـک تجربـه دینـی خوانـده       (بعد تجربی: نددکر

دیـن انجـام مـی شـود، آداب و     یعنی اعمالی که در قالب (؛ بعد آیین گرایانه  و یا مبتنی بر آیین دینی )شود

؛ بعـد  )که بیشتر بر اعتقادات دینی متکی است تا به عواطف و احساسـات (؛ بعد ایدئولوژیک )وظایف دینی

یعنی همان پیامدها و تبعات (؛  و بعد تبعی و یا پیامدي)شناخت اصول جزمی و متون مقدس ادیان(عقالنی 

  )80-81: 1377پل ویلم، . ()ه هاي مختلف زندگیتجربیات ، اعمال و اعتقادات دینی افراد در زمین

با معرف هاي زیـر بررسـی   بر پایه مدل گالك و استارك  در پنج بعد دینداريشاخص  ،در این تحقیق

  :شده است

  :شاخص اعتقادي -1

اعتقـاد بـه    و )ص(اعتقاد به نبـوت حضـرت محمـد    ،اعتقاد به معاد ،اعتقاد به قرآن ،اعتقاد به توحید         

 )ع(نی حضرت علیجانشی

  :شاخص تجربی -2

محوریـت دسـتور   ، احسـاس معنویـت   ،معنا بخشیدن دیـن بـه زنـدگی   ، احساس نزدیکی به خداوند        

 توسل به اولیاي خداو  احساس امنیت در برابر ترس از مرگ ،توجه به استخاره ، خداوند

  :)آگاهی دینی(شاخص عقالنی -3

 آگاهی نسبت به حکمت الزامات دیـن  ،آگاهی نسبت به تاثیر نماز و روزه ،آگاهی نسبت به دین اسالم       

 آگاهی نسبت به تاثیر دین در جامعه و
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  :شاخص پیامدي -4

تحمل سختی هاي زندگی به  ، اهمیت مسئله حجاب ،اهمیت دادن به میزان دین داري سران حکومتی        

 رعایت الزامات دینی و امید پاداش اخروي

  :شاخص مناسکی -5

نمـاز    ،همکاري با موسسات دینـی ، ها در مراسم مذهبی و عزاداريشرکت  ،اولیاي خدا قبرزیارت 

 و روزه گرفتن شرکت در نماز جمعه ،شرکت در نماز جماعت ،خواندن

  وسایل ارتباط جمعی

، ابزار و وسایلی را می رساند کـه از توانـایی   مجموع فنون ،رسانه هاي جمعی یا وسایل ارتباط جمعی

در فواصـل   بخصـوص انتقال پیام هاي ارتباطی حسی و یا اندیشه اي در یک زمان به شمار بسیاري از افراد 

  )219:1367بیرو،(.زیاد برخوردارند

یزیـون  براي بررسی استفاده از وسایل ارتباط جمعی ، میزان و نوع استفاده از برنامه هـاي مـاهواره، تلو  

  .داخلی، اینترنت و رادیو در نظر گرفته شده است

 مصرف گرایی

 فقیـر یـا غنـی،    شمالی یا جنـوبی و  همه مردم جهان، شرقی یا غربی، ،جهانی شدن فرهنگتحت تأثیر 

مـرز میـان مصـرف بـراي تـأمین نیازهـاي زیسـتی        . مصرف گرا می شوند وجامعه مصرفی شکل می گیـرد 

مصـرف تنـزل    هاي اجتماعی وسیاسی به خرید و اکثر فعالیت و فرومی ریزدومصرف به مثابه شیوه زندگی 

تبـدیل مـی شـود کـه بـه آشـکارترین        »مد مسلط زندگی عمومی معاصـر «خرید به  ،به بیان دیگر .می کنند

  )114: 1381 گل محمدي،(.صورت درجامعه کنونی آمریکا نمود می یابد

با معـرف هـاي   گویه  13شاخص مذکور از . اشددومین متغیر مستقل این پژوهش مصرف گرایی می ب

  :به شرح زیر ساخته شده استدرجه اول 

شـاخص   -3 )لـذت خـواهی  (شاخص تعلق خاطر به زندگی دنیـوي  -2 شاخص مصرف تظاهري -1

 .مدگرایی

  مدرنیته
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امـروزي  شیوه زندگی و یعنی منش  ،مدرنیته«: در مورد این نکته توافق دارند بسیاري از نظریه پردازان 

  )9: 1388احمدي، (.»استنشسته و آن را نفی کرده  ،و جدید که به جاي منش کهن زیستن

مدرن در این آگاهی جدید در آنجا «: او معتقد است. دهد ل سنت قرار میهابرماس نیز مدرن را در مقاب

  )13: 1384زاده، ناظم (.»گیرد که یکسره خود را به روي آینده باز گشوده است، در تقابل کهنه قرار می

  :براي عملیاتی کردن متغیر گرایش به مدرنیته از شاخص هاي زیر استفاده شده است

شـاخص تاکیـد بـر     -4شاخص شایسته سـاالري    -3شاخص علم گرایی   -2شاخص عقالنیت   -1

  شاخص اقتدار علوم تجربی -5 مفاهیمی چون اصالح، تغییر و باور به ایده پیشرفت

  قتصاديا–پایگاه اجتماعی 

بلکه فقط براي عده اي  ،محدوده اي از هنجارهاي خاصی در یک گروه اجتماعی است که نه براي همه

  )418:  1378رفیع پور، ( .تعیین کننده و مقیاس گذارنده رفتار باشد ،گروهیک از 

  :پایگاه اجتماعی والدین با معرف هاي زیر معرف سازي شده است

  :شاخص پایگاه اجتماعی خانواده

قیمت تقریبـی و یـا    :وضعیت مسکن خانواده ،تحصیالت والدین ،در آمد ماهیانه خانواده ،شغل والدین

قیمت تقریبی واحـد   ، قیمت تقریبی خانه، قیمت تقریبی ماشین ،قیمت تقریبی کامپیوتر ،مبلغ اجاره آن

  قیمت تقریبی ویالو  تجاري

  تعریف عملیاتی مولفه هاي رفتار مذهبی والدین 

بـه   از معـرف هـاي  شاخص مذکور . چهارمین متغیر مستقل این پژوهش رفتار مذهبی والدین می باشد

   :شرح زیر ساخته شده است

 شاخص عمل به احکام توسـط والـدین   -2 شاخص جدي گرفته شدن فرایض دینی توسط والدین -1

به هنگـام کوتـاهی در   شاخص توبیخ فرزندان  -4 شاخص تشویق فرزندان به هنگام انجام فرایض دینی -3

 انجام فرایض دینی

  تعریف عملیاتی مولفه هاي رفتار مذهبی دوستان
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بـه   از معـرف هـاي  شاخص مذکور . پنجمین متغیر مستقل این پژوهش رفتار مذهبی دوستان می باشد

شـاخص عمـل    -2 شاخص جدي گرفته شدن فرایض دینی توسط دوستان -1 :شرح زیر ساخته شده است

  شاخص تاثیر پذیري از دوستان -3 دوستانبه احکام توسط 

   2رواییو  1اعتبارتعیین 

در این تحقیق براي تعیین اعتبار ابزار اندازه گیري، پرسشنامه تحقیق پس از طرح سـواالت، در اختیـار   

تعدادي از اساتید و صاحب نظران قرار گرفت و دیدگاه هاي اصالحی آنان اخذ گردید و بدین شکل اعتبار 

آزمون مقدماتی با حجم براي تعیین روایی،  ،همچنین. محتوایی گویه هاي پرسشنامه تعیین گردیدصوري و 

صورت گرفت و بـراي   ند،دانشجو که به صورت تصادفی از همان جامعه آماري انتخاب شده بود 30نمونه 

به صورت زیـر   هلمحاسبه میزان روایی ابزار اندازه گیري از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد که نتایج حاص

  :است

  ضریب آلفاي کرونباخ متغیرهاي تحقیق: 1جدول 

  متغیرهاي مستقل  متغیر وابسته  

گرایش به   مصرف گرایی  دینداري

  مدرنیته

مذهبی بودن 

  والدین

مذهبی بودن 

  دوستان

تعداد گویه 

  ها

34  13  11  10  5  

  0,77  0,86  0,71  0,74  0,93  ضریب آلفا

  یافته هاي تحقیق        

بـا توجـه بـه    کـه  ه شده است ببراي سنجش میزان دینداري دانشجویان ابتدا توزیع درصدي آنها محاس

درصـد آنهـا داراي    31,4 ،درصـد دانشـجویان داراي دینـداري بـاالیی مـی باشـند       64جدول زیر اطالعات 

ت اکثـر  در کل می توان گفـ که  درصد دانشجویان داراي دینداري ضعیفی می باشند 4,5دینداري متوسط و 

   .دانشجویان در سطح دینداري باالیی قرار دارند

                                                 
1 Validity 
2 Reliability 



٢١ 
 

کمی درصد دانشجویان استفاده  55,89داده هاي مربوط به استفاده از وسایل ارتباط جمعی با توجه به  

 5,13درصد آنها استفاده متوسط از وسایل ارتبـاط جمعـی دارنـد  و     38,97 از وسایل ارتباط جمعی دارند،

  . می کنند  درصد دانشجویان استفاده زیادي از وسایل ارتباط جمعی

درصد دانشجویان گرایش باالیی بـه مصـرف    19داده هاي مربوط به گرایش به مدرنیته نشان می دهد 

درصد دانشجویان داراي  18صرف گرایی دارند و کمتر از درصد آنها گرایش متوسطی به م 62 ،گرایی دارند

در کل می تـوان گفـت اکثـر دانشـجویان گـرایش متوسـطی بـه        که  گرایش ضعیفی به مصرف گرایی دارند

  .مصرف گرایی دارند

درصد  65کمتر از  گرایش باالیی به مدرنیته دارند، درصد دانشجویان 11با توجه به جدول زیر بیش از 

درصد دانشجویان داراي گـرایش ضـعیفی بـه مدرنیتـه      24آنها گرایش متوسطی به مدرنیته دارند و کمتر از 

   .در کل می توان گفت اکثر دانشجویان گرایش متوسطی به مدرنیته دارند هستند که

دي انشجویان افرادرصد والدین د 67بیش ازداده هاي مربوط به مذهبی بودن والدین نشان می دهد که 

درصد والدین دانشجویان افرادي مذهبی در سـطح متوسـطی    29بیش از مذهبی در سطح باالیی می باشند، 

در کل می توان گفـت   که درصد والدین دانشجویان افرادي مذهبی در سطح پایینی می باشند 3می باشند و 

   .اکثر دانشجویان داراي والدینی مذهبی می باشند

درصد دوستان دانشجویان افرادي مذهبی در سطح بـاالیی   9 2العات جدول زیر بیش ازبا توجه به اط

درصد دوستان دانشجویان افرادي مذهبی در سـطح متوسـطی مـی باشـند و بـیش از       56بیش از  باشند، می

در کـل مـی تـوان گفـت اکثـر       کـه  درصد دوستان دانشجویان افرادي مذهبی در سطح پایینی می باشـند 13

   .داراي دوستانی مذهبی در سطح متوسطی می باشند دانشجویان

خـانواده  درصـد پایگـاه اجتمـاعی      47,7داده هاي مربوط به مذهبی بودن والدین نشان می دهـد کـه   

 6,6درصد پایگاه اجتمـاعی خـانواده دانشـجویان متوسـط مـی باشـد و        45,6 دانشجویان ضعیف می باشد،

می توان گفت که اکثـر پایگـاه اجتمـاعی     ،در واقع. باال می باشددرصد پایگاه اجتماعی خانواده دانشجویان 

  .خانواده دانشجویان متوسط و متوسط به پایین می باشد
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  توزیع درصدي متغیرهاي تحقیق: 2جدول 

  جمع  باال  متوسط  پایین  متغیرها

  %100  %64  %31,42  %4,53  دینداري

استفاده از وسایل ارتباط 

  جمعی

55,89%  38,97%  5,13%  100%  

  %100  %19,64  %62,84  %17,52  مصرف گرایی

  %100  %11,78  %64,95  %23,26  گرایش به مدرنیته

  %100  %67,37  %29,31  %3,32  مذهبی بودن والدین

  %100  %29,91  %56,19  %13,9  مذهبی بودن دوستان

  %100  %6,64  %45,62  %47,73  اجتماعی والدین پایگاه

  آمار استنباطی       

  رابطه متغیرهاي مستقل با متغیر وابسته بررسی

  

  ضریب همبستگی متغیرهاي مستقل با متغیر دینداري: 3جدول 

 

، متغیر مصرف گرایی با توجه به اطالعات جدول فوق طبق نتایج حاصله از ضریب همبستگی پیرسون

بـا توجـه بـه عالمـت و      . رابطه فوق معنادار می باشـد  ،یعنی ؛می باشد sig= .000سطح معناداري آزمون 

رابطه معکـوس و شـدت رابطـه     است، در می یابیم که r = -.44 که بین این دو متغیر (r)میزان همبستگی 

هر چه میزان مصرف گرایی و کاالیی شدن زندگی  ،یعنی ؛تایید می شود H1رد و  H0پس . قوي می باشد

 نتایج حاصله از ضریب همبسـتگی پیرسـون  طبق  .دیابدینداري دانشجویان کاهش می  ،روزمره افزایش یابد

بـا   .رابطه فوق معنادار می باشـد  ،یعنی ؛می باشد sig= .009، سطح معناداري آزمون متغیر پایگاه اجتماعی

متوجه مـی شـویم رابطـه     ،می باشد r = -.14 که بین این دو متغیر (r)توجه به عالمت و میزان همبستگی 

  سطح معناداري  ضریب همبستگی پیرسون  متغیرها

  0,000  - .44  مصرف گرایی

  0,009  - .14  پایگاه اجتماعی والدین

  0,006  - .15  استفاده از وسایل ارتباط جمعی

  0,000  - .58  گرایش به مدرنیته

  0,000  .53  مذهبی بودن والدین

  0,000  -.64  مذهبی بودن دوستان
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هـر چـه میـزان پایگـاه      ،یعنی ؛تایید می شود H1رد و  H0پس . معکوس و شدت رابطه ضعیف می باشد

طبق نتایج حاصله از ضریب همبسـتگی  . یابدمی  کاهش دینداري دانشجویان ،اجتماعی خانواده افزایش یابد

رابطـه   ،یعنـی  ؛دمی باش sig= .006، سطح معناداري آزمون متغیر استفاده از وسایل ارتباط جمعی پیرسون

 ،می باشد r = -.151 که بین این دو متغیر (r)با توجه به عالمت و میزان همبستگی . فوق معنادار می باشد

هر  ،یعنی ؛تایید می شود H1رد و  H0پس . رابطه معکوس و شدت رابطه ضعیف می باشد در می یابیم که

طبـق   .کـاهش مـی یابـد   دینداري دانشجویان ان میز ،چه میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی افزایش یابد

    sig= .000، سـطح معنـاداري آزمـون    متغیر گرایش به مدرنیتـه  نتایج حاصله از ضریب همبستگی پیرسون

 = rبین این دو متغیر  (r)با توجه به عالمت و میزان همبستگی . می باشد، یعنی رابطه فوق معنادار می باشد

 ؛می شود  تایید H1رد و  H0پس . متوجه می شویم رابطه معکوس و شدت رابطه قوي می باشد ، 581.-

طبق نتایج حاصله از . می شود کمتر دینداري دانشجویان، ان گرایش به مدرنیته افزایش یابدهر چه میز ،یعنی

 ،یعنی ؛باشد می   sig= .000، سطح معناداري آزمون متغیر مذهبی بودن والدین ضریب همبستگی پیرسون

    r = .536 کـه  بـین ایـن دو متغیـر    (r)با توجه به عالمت و میزان همبسـتگی  . رابطه فوق معنادار می باشد

تایید مـی   H1رد و  H0پس . متوجه می شویم رابطه مستقیم و شدت رابطه بسیار قوي می باشد می باشد،

یـا بـه    -می شودهم بیشتر دینداري دانشجویان  ،هر چه میزان مذهبی بودن والدین افزایش یابد ،یعنی ؛شود

طبـق نتـایج حاصـله از ضـریب      .هر چه والدین دانشجویان مذهبی تر باشند دانشجویان دیندارترند ،عبارتی

رابطـه   ،یعنـی  ؛می باشـد  sig= .000، سطح معناداري آزمون متغیر مذهبی بودن والدین همبستگی پیرسون

    متوجـه  ،  r = .644بـین ایـن دو متغیـر     (r)عالمت و میـزان همبسـتگی   با توجه به . فوق معنادار می باشد

هـر   ،یعنـی  ؛تایید می شـود  H1رد و  H0پس . می شویم رابطه مستقیم و شدت رابطه بسیار قوي می باشد

هر چـه   ،یا به عبارتی -می شودهم بیشتر دینداري دانشجویان ، ن مذهبی بودن دوستان افزایش یابدچه میزا

  .دانشجویان نیز دیندارترند ،انشجویان مذهبی تر باشنددوستان د

 رگرسیون چند متغیره

اسـتفاده   Enterدر این تحقیق براي پیش بینی تغییرات متغیر وابسته از رگرسیون چند متغیره با روش 

پس از معنادار شدن متغیرهـا، متغیرهـاي    .ابتدا سطح معناداري متغیرها مورد بررسی قرار گرفت. شده است

 .شدندوارد معادله رگرسیون چند متغیره ) دینداري(مستقل با متغیر وابسته 
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 58بدست آمده نشان می دهـد کـه    R2بنابراین . بود R2 = .58ضریب تعیین معادله با توجه به نتایج 

  . دنددرصد تغییرات متغیر وابسته توسط این شش متغیر مستقل تبیین می گر

 ضریب رگرسیون چند متغیره : 4جدول 

Model  مجموع

  مجذورات

df   میانگین

  مجذورات

F  Sig  

 000. 75.532 15150.494 6 90902.963  ضریب رگرسیون

   200.585 324 64989.424  ضریب پسمانده

    330 155892.387  مجموع

جدول فوق معنادار بودن رگرسیون و رابطه خطی بین متغیرها را نشان می دهد و سطح معنـاداري       

اکنون می توانیم بـه جـدول   . درصد تایید می کند 95معنادار بودن آن را در سطح  Sig=.000بدست آمده 

  .بعدي براي نوشتن فرمول  رگرسیون رجوع کنیم

گرایش به مصرف گرایی، گرایش به مدرنیته، پایگاه اجتماعی خانواده، و  متغیره دینداري چندرگرسیون  :5جدول 

 مذهبی بودن والدین، مذهبی بودن دوستان و استفاده از وسایل ارتباط جمعی

Model  ضریب استاندارد   ضریب استاندارد نشده

  شده

Sig  

 B  Stad.Error  Beta  t  Sig  مقدار ثابت

123.455 10.031  12.308 .000 

 000. 8.127- 338.- 158. 1.284-  به مدرنیته گرایش

 000. 5.613 238. 116. 652.  مذهبی بودن والدین

 000. 7.382 348. 252. 1.858  مذهبی بودن دوستان

استفاده از وسایل ارتباط 

  جمعی

-.005 .004 -.048 -1.262 .208 

 324. 989.- 044.- 151. 149.-  گرایش به مصرف گرایی

 145. 1.462- 054.- 106. 155.-  خانواده پایگاه اجتماعی

در فرمـول   هـاي در این صورت براي نوشتن مقدار رگرسیون پیش بینی استاندارد نشده مقدار متغیر    

  :قرار می گیردزیر 

Y= a+b1x1 + b2x2 + b3x3 +… 
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مذهبی ) 652.+ (گرایش به مدرنیته) 1.284- 123.455 = میزان دینداري پیش بینی شده دانشجویان

گرایش ) 149.- (استفاده از وسایل ارتباط جمعی) 005.- (مذهبی بودن دوستان) 1.858+ (بودن والدین

 (پایگاه اجتماعی خانواده) 155.- (به مصرف گرایی

از مقادیر  ،براي آنکه بتوانیم اهمیت و نقش متغیرهاي مستقل را در پیشگویی متغیر وابسته بیان کنیم

Beta تفاده می کنیم که معادله خطی و تفسیر آن به صورت زیر می باشداستاندارد شده اس:  

Y= b1x1 + b2x2 + b3x3 +… 

 (مذهبی بودن والدین) 238.+ (گرایش به مدرنیته) 338.- = میزان دینداري پیش بینی شده دانشجویان

) 044.- (استفاده از وسایل ارتباط جمعی) 048.- (مذهبی بودن دوستان) 348.+ رف گرایش به مص

 (پایگاه اجتماعی خانواده) 054.- (گرایی

اثرات متغیرهـاي  گـرایش    که نشان می دهد (sig)مقدار سطح معناداري ،با توجه به نتایج جدول فوق

اما اثرات متغیرهاي استفاده از وسـایل   ،به مدرنیته، مذهبی بودن والدین و مذهبی بودن دوستان معنادار است

ارتباط جمعی، گرایش به مصرف گرایی و پایگاه اجتماعی خانواده معنادار نمی باشد و آنها تـاثیرات بسـیار   

که متغیر مذهبی بودن دوستان به مراتب سـهم   گفتمی توان  پس،. ضعیفی در پیشگویی متغیر وابسته دارند

زیرا یک واحد تغییر در انحراف معیار آن  ها در پیشگویی متغیر وابسته دارد،بیشتري در مقایسه با سایر متغیر

بعد از متغیر مذهبی بودن . تغییر کند 0,348به اندازه ) دینداري(باعث می شود تا انحراف معیار متغیر وابسته 

غییـر در انحـراف   یک واحد ت را در متغیر وابسته دارد، چون متغیر گرایش به مدرنیته بیشترین تاثیر ،دوستان

سومین متغیري . تغییر کند 338.-به اندازه ) دینداري(معیار آن باعث می شود تا انحراف معیار متغیر وابسته 

زیرا یک واحد تغییر در انحراف معیـار آن   متغیر مذهبی بودن والدین می باشد،که بر متغیر وابسته تاثیر دارد 

  .تغییر کند 238.به اندازه ) دینداري( باعث می شود تا انحراف معیار متغیر وابسته

  تحلیل مسیر

شـیوه  . استفاده شـده اسـت   Enterدر این تحقیق براي تحلیل مسیر از رگرسیون چند متغیره با روش 

بـراي انجـام   . معنادار بودن متغیرها مدل تحقیق را می سـازد  ،یعنی ؛اکتشافی می باشدبه روش تحلیل مسیر 

با توجه به این که متغیرهاي گرایش به  .ري متغیرها مورد بررسی قرار می گیردتحلیل مسیر ابتدا سطح معنادا

آنهـا را از معادلـه    ،مصرف گرایی، پایگاه اجتماعی خانواده و استفاده از وسایل ارتباط جمعی معنادار نشدند

به شیوه  از آنجایی که در این تحقیق روش تحلیل مسیر .کرده و دوباره رگرسیون گرفته شد رگرسیون خارج

 (Beta)در نتیجه از جدول رگرسیونی فقط به مقدار ضـرایب اسـتاندارد شـده     ،اکتشافی انتخاب شده است
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متغیرهاي گرایش به مدرنیته، مذهبی بودن والـدین و مـذهبی    اثرات Betaبا توجه به مقدار . شودتوجه می 

اکنون با توجه بـه مقـدار   . درصد می باشد 37و  23،  -35بودن دوستان بر متغیر وابسته دینداري به ترتیب 

   گرفتـه  دوبـاره رگرسـیون چنـد متغیـره      ،بتاي متغیر مذهبی بودن دوستان که بیشتر از سایر متغیرها می باشد

ا میزان اثرات متغیرهاي گرایش به مدرنیته و مذهبی بودن والدین را بر روي متغیر مـذهبی بـودن   ت می شود

  .گردددوستان بررسی 

 29دوسـتان  نیته بر متغیر مذهبی بـودن  میزان تاثیر متغیر گرایش به مدر ،به دست آمدهبا توجه به نتایج 

. می باشـد درصد  41 متغیر مذهبی بودن دوستانلدین بر وا و میزان تاثیر متغیر مذهبی بودن می باشددرصد 

دوباره  ،اکنون با توجه به مقدار بتاي متغیر مذهبی بودن والدین که بیشتر از متغیر گرایش به مدرنیته می باشد

تا میزان اثرات متغیر گرایش به مدرنیته را بـر روي متغیـر مـذهبی بـودن والـدین      گرفته می شود رگرسیون 

 .بررسی کنیم

درصد  -30میزان تاثیر متغیر گرایش به مدرنیته بر متغیر مذهبی بودن والدین  ،به نتایج حاصلهبا توجه 

  . می باشد

   متغیرهاي گرایش به مدرنیته، مذهبی بودن دوستان و والدین بر محاسبه اثر مستقیم و غیر مستقیم :6جدول 

  متغیر دینداري 

  متغیرهاي مستقل  اثر مستقیم  اثر غیر مستقیم  اثر کل

-.16+(-.35)=-.51 X1          x2         y 

-.29×.37=-.1 

X1          x3         y 

-.3×.23=-.06 

-.1+(-.06)=-.16 

X1          y -.35 گرایش به مدرنیته  

.37  X2         y   .37  مذهبی بودن دوستان  

.15+.23 =.38 X3          x2         y 

.41×.37=.15 

X3          y   .23 مذهبی بودن والدین  

بـر دینـداري اثـر     -.35متغیر گرایش به مدرنیته  ،با توجه به محاسبه هاي انجام شده در جدول فوق    

بـر دینـداري    -.51در کل متغیر گرایش به مدرنیتـه   که می توان گفتدارد اثر غیر مستقیم   -.16 مستقیم و

  . تاثیر دارد
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متغیـر مـذهبی   . ثر غیر مستقیمی بر دینداري نداردا ،اثر مستقیمدرصد  37با  متغیر مذهبی بودن دوستان

متغیـر  می توان گفت که و در کل  جوانان داردبر دینداري  اثرغیرمستقیم. 15اثر مستقیم و . 23بودن والدین 

  .بر دینداري تاثیر دارد. 38مذهبی بودن والدین 

 مدل تحلیل مسیر

 

  

                                                                                                   

                                                             37.  

  

                                           

                                                               0,41                      0,23  

                                                                                            

                               0,30-  

                                                                                       0,37  

                                                                            

                                               0,29-                                         

                                                                   0,35-  

                   

  

  بحث و نتیجه گیري 

در پژوهش حاضر براي سنجش میزان دینداري دانشجویان از مدل گالك و استارك بهـره گرفتـه شـده          

ابعاد دینداري به عنوان مولفه هاي دینداري مفهوم سازي و عملیاتی شدند و عوامل  ،بر طبق این مدل. است

در این تحقیق مصرف گرایی، گرایش به مدرنیته و استفاده از . گردیداجتماعی و فرهنگی موثر بر آن بررسی 

و مـذهبی  وسایل ارتباط جمعی به عنوان عوامل فرهنگی و پایگاه اجتماعی خانواده، مـذهبی بـودن والـدین    

یافته هاي حاصل . موثر بر دینداري جوانان مورد مطالعه قرار گرفتندبودن دوستان به عنوان عوامل اجتماعی 

از سنجش میزان دینداري دانشجویان حاکی از آن است که میزان دینداري دانشجویان در سطح باالیی قـرار  

چنان که در مطالعات پیشـین گـزارش   اما هم صه در بعد اعتقادي آشکارتر است،به خصوص این مشخ دارد

مذهبی بودن 

 والدین

مذهبی بودن 

 دوستان

گرایش به 

 مدرنیته

 دینداري
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همچنین، در بیشتر کارهـاي  . استدینداري دانشجویان در بعد مناسکی متوسط و متوسط به پایین  ،شده بود

پایین گزارش شده است که در این پـژوهش   ،باال و در بعد مناسکی ،میزان دینداري در بعد اعتقاديپیشین، 

  .نیز این مسئله تایید شده است

 .پژوهش پس ازسنجش میزان دینداري، آماره هاي توصیفی متغیرها مورد بررسی قـرار گرفـت  در این  

سپس براي آزمون فرضیات از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون ساده و رگرسیون چند متغیـره اسـتفاده   

 نتـایجی کـه از  . اکتشافی انجام گرفتبه روش شد و در نهایت براي بدست آوردن مدل نهایی تحلیل مسیر 

آزمون فرضیات بدست آمده است نشان می دهد متغیرهاي مستقل مصرف گرایی، پایگاه اجتماعی خـانواده،  

استفاده از وسایل ارتباط جمعی و گرایش به مدرنیته با متغیر وابسـته دینـداري رابطـه معنـادار و معکوسـی      

البتـه از بـین   . ي کاهش مـی یابـد  متغیر وابسته دیندار ،با افزایش در میزان متغیر هاي ذکر شده ،یعنی ؛دارند

ولی رابطه تلویزیون داخلی معنادار  ،ندرابطه ماهواره و اینترنت معنادار و معکوس بود ،وسایل ارتباط جمعی

متغیرهاي مسـتقل مـذهبی بـودن والـدین و دوسـتان بـا       همچنین، . معنادار نبود رابطه رادیو -و مستقیم بود

دانشـجویان نیـز    ،هرچه والدین و دوستان مذهبی تر باشـند  ،یعنی ؛نددینداري رابطه معنادار و مستقیمی دار

در ایـن تحقیـق    r2میـزان  که بر اساس نتایج تحلیل رگرسیونی چند متغیره مالحظه می شود  نیز .دیندارترند

  . درصد بوده است 0,58

تقریبـاً مشـابه و یکسـان     ،نتایج به دست آمده از این پژوهش با نتایج گزارش شده از مطالعات پیشـین 

 "بررسی اثر دانشگاه بر دینداري دانشجویان مسلمان در ایـاالت متحـده  "عنوان  باپوریوسفی تحقیقی . است

وي بـه ایـن    .انجام داده است که فرضیه اول وي مربوط به رابطه بین پایگاه اجتماعی و میزان دینداري بـود 

همین امـر  . شوددانشجویان موجب کاهش دینداري آنها می  نتیجه رسیده است که باال بودن پایگاه اجتماعی

عوامل اجتماعی "عنوان  باکه کالکی  در پژوهش دیگري. شدتایید این پژوهش نیز در پژوهش هاي دیگر و 

انجام داده بود یکی از فرضیات وي مربوط به رابطه دینداري با استفاده  "و فرهنگی موثر بر دینداري جوانان

وي به این نتیجه رسیده است که استفاده از رسانه هاي غیر دینی موجب کاهش . یر دینی بوداز رسانه هاي غ

به این نتیجه رسیده ایم که اسـتفاده از وسـایل ارتبـاط     ما نیز در این تحقیق. میران دینداري جوانان می شود

   .جمعی به خصوص ماهواره و اینترنت موجب کاهش میزان دینداري دانشجویان می شود

بررسی رابطه گرایش به مدرنیته بـا میـزان و نـوع دینـداري در بـین      "عنوان  باقادر سعید نژاد تحقیقی 

وي به این نتیجه رسیده که دانشجویانی که گرایش کمتـري بـه    .انجام داده است "دانشجویان دانشگاه تبریز



٢٩ 
 

  رده بعـدي دانشـجویانی قـرار     از نظر میانگین میزان دینـداري در رتبـه اول قـرار دارنـد و در     ،مدنیته دارند

که گرایش زیادي به مدرنیته دارند و دانشجویانی که گرایش آنها به مدرنیته در سطح متوسط است  دگرفته ان

می توان گفت در بخش این پژوهش  ازبه دست آمده با نتایج  فوق نتایجدر مقایسه  . در رده سوم قرار دارند

در این کار نیز  ،درنیته دارند از میزان دینداري بیشتري بر خوردارنداول یعنی کسانی که گرایش کمتري به م

کسانی که گـرایش زیـادي بـه مدرنیتـه دارنـد از نظـر میـزان         که مورد این اما دربه نتایج مشابه رسیده ایم، 

  .در این پژوهش رد شده است ،دینداري در رده دوم قرار دارند
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This research was to study the impact of social and cultural factors on youth 

faith.There fore, 331 students in faculty of management and social sciences,   

(Islamic azad university-north Tehran branch) were studied. Using Survey 

method and technique of Questionnaire, final data were collected.  

It was supposed to do research only on « Rate of  students  faith » based  on 

Clak and Stark model at first, but at last, it was decided to study the impact of 

social and cultural factors on youth faith. After assessing the rate of   students  

faith, the variable descriptive statistics were explored. To examine the 

assumptions, Pearson correlation factor and regression and multiple linear 

regression were utilized. Finally, research model route analysis was presented. 

The results show that the youth faith   has meaningful and opposite relation 

in independent variables of consumerism, family social base, mass media 

especially satellite reciever modernity. In addition, independent variables of 

friends and parents have the meaningful and directly relation too. 

Key words: Youth, Faith, Consumerism, Modernity, Media and Family 

 


