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  » اجتماعي مؤثر بر گرايش جوانان استان همدان به دين -عوامل فرهنگي بررسي« 

  2علي حسين احتشامي،   1سعيد گودرزي

  چكيده

اجتماعي موثر بر گرايش جوانان استان همدان  - امل فرهنگيعو بررسي« مقاله ي حاضر هدف 

پرسشنامه ي  با استفاده از اين تحقيق با روش پيمايشي و. است » 1387 سال در به دين

سال  درجوانان استان همدان  جامعه ي آماري اين تحقيق را .گرفته استانجام  محقق ساخته

 يتعدادخوشه اي چند مرحله اي  ونه گيريكه با استفاده از روش نم ند،ادمي د تشكيل 1387

   .نددش  انتخاب آن ها از

                  ،گروه مرجع ،سطح تحصيالت، نتايج نشان مي دهد بين متغيرهاي مستقل جنسيت

ميزان پايبندي  ،تضاد خانوادگي ميزان ،ميزان تقديرگرايي ،ميزان فردگرايي ،طبقه ي اجتماعي

ولي بين متغيرهاي . ه ي گرايش به دين رابطه ي معنادار وجود داردو متغير وابستديني والدين 

و متغير گرايش به دين رابطه ي  ميزان استفاده از وسايل ارتباط جمعي ،وضعيت تأهل ،سن

  . معنادار وجود ندارد

                                                 
1

  .دانشگاه پيام نور مركز تويسركانعضو هيئت علمي  - 

 
2 انشكاه آزاد اسالمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تويسركان، دانشجوي دكتري د عضو هيئت علمي - 

.واحد علوم تحقيقات  
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  .تقديرگرايي، جوانان، گرايش به دين تضاد خانوادگي، :واژه هاي كليدي

  بيان مسأله

در  1960ي ا نبودن جامعه يا افراد، بحثي است كه از جهت سابقه به دههدار بودن ي بحث دين

هايي كه امروز ما با اين سوال روبرو هستيم، در آنجا  گردد و درست با همان دغدغه آمريكا باز مي

شناسي، پژوهشگران اجتماعي و گاهي هم مديران به اين موضوع  جامعه ي هم متخصصان رشته

در اين . گر يكي از دشوارترين دوران حيات انسان، دوره ي جواني استاز سوي دي .پرداختند مي

به عقيده ي متخصصان حالت و رفتار جوانان . پيش مي آيد... دوره بيشترين مشكالت تربيتي و 

در جوامع . هر جامعه، يكي از مالك هاي شناخت وجود و يا عدم وجود تعادل آن جامعه است

ن متفاوت است و هر كشوري متناسب با دين يا مكتب مختلف دنيا وضعيت عقيدتي جوانا

در كشور ما كه تعاليم گران قدر . فلسفي كه بدان اعتقاد دارد، اين گروه سني را تربيت مي كند

اسالم جاري و ساري است، طبيعي است جوانان بايد متناسب با اين مكتب و جهان بيني و 

ر اين يكي از مهم ترين مسايل كشور ما تربيت بناب. ايدئولوژي مورد نظر ساخته و پرداخته شوند

واضح و روشن است كه جوانان بدون . نسل جوان داراي   روحيه ي قوي ديني و مذهبي است

باورهاي ديني و  ارزش ها و اعتقادات مذهبي به سهولت قابل نفوذ هستند و زمينه هاي انحراف 

گذاري عظيم و هنگفت به دنبال اين از طرف ديگر بيگانگان با سرمايه . آنها فراهم مي باشد

هستند ريشه هاي اعتقادي و مذهبي و اخالقي اين نسل را از آن ها بگيرند كه در اين صورت 

 ي لهأمسبنابر اين . خواهند شد.... خود باختگي، احساس حقارت و  سرمايه هاي انساني دچار

را نگران كرده  كران جامعهمسئولين و متفما مطرح است و  ي جامعه بسيار مهمي كه امروزه در
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سال از پيروزي انقالب اسالمي كه يك انقالب  چندين است، اين است كه چرا با وجود گذشت

 كاهش پيدا نسبت به دينهاي اول انقالب  جوانان نسبت به سال گرايشفرهنگي و ارزشي بود، 

مي حضور مردم زمان و جوان شدن انقالب اسال انتظار منطقي اين بود كه با گذشت كرده است؟

با توجه به . ود، اما چنين نشدشهاي فرهنگي و ديني بيشتر  در فعاليت) جوانان خصوصاً(

. مطالبي كه گفته شد ميزان گرايش جوانان به دين يكي از معضالت جامعه ي كنوني ما است

بدين ترتيب مقاله ي حاضر قصد دارد به بررسي اجمالي ميزان گرايش جوانان استان همدان به 

  .دين و عوامل مرتبط با آن بپردازد

   پيشينه ي تحقيق

در زمينه ي دين نظريه هاي گوناگوني وجود ارايه شده كه در زير به تعدادي از آنها اشاره مي 

  :شود

آنچه كه او در  . در نوشته هاي ماركس بررسي منظمي از دين ديده نمي شود: كارل ماركس) 1

مفصل ترين عبارت . پراكنده در البه الي آثارش است اين باره گفته، عبارت هاي گوناگون و

به ) 141: 1377هميلتون، . (ماركس درباره ي دين، در كتاب نقد فلسفه ي هگل آمده است

در انديشه هاي او دين هم . نظر ماركس، دين اساساً محصول يك جامعه ي طبقاتي است

ين دين ابزار فريفتكاري، همچن. محصول از خود بيگانگي و هم بيانگر منافع طبقاتي است

ستمگري به  طبقه ي زيردست جامعه است و هم بيان اعتراض عليه ستمگري مي باشد و نيز 

به اعتقاد ماركس در جوامع ما قبل . نوعي تسليم و  مايه ي تسلّي در برابر ستمگري است

ند و درباره ي اقوام ابتدايي، نظارتي بر طبيعت نداشت. طبقاتي انسان ها بازيچه ي طبيعت بودند
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فراگردهاي طبيعي چيز زيادي نمي دانستند، در نتيجه آن ها مي كوشيدند تا از طريق وسايل 

زماني كه جامعه دچار تقسيم طبقاتي . جادويي و مذهبي نظارتي بر طبيعت را به دست آورند

ذار بر آن شد، انسان ها بار ديگر در موقعيتي قرار گرفتند كه نمي توانستند بر نيروهاي تأثير گ

  ) 139-140: 1377هميلتون، . (ها نظارتي اعمال كنند و دانش شان در اين باره نيز كافي نبود

دين  . به نظر دوركيم دين چيزي جز نيروي جمعي جامعه بر افراد نيست: اميل دوركيم) 2

م           نظامي فكري است كه افراد جامعه را به وسيله ي آن به خودشان باز مي نمايند و روابط مبه

وقتي مؤمنان اين اعتقاد را پيدا مي ..... صميمانه ي شان را با جامعه، از اين طريق بيان مي كند 

كنند كه وابسته و مطيع يك قدرت خارجي اند كه همه ي چيزهاي في نفسه ي خوبشان را از 

اما . معه استاو دارند، در واقع فريب نخورده اند، اين قدرت در واقع وجود دارد و آن همان جا

دين فقط نظامي از باورداشت ها و مفاهيم نيست، زيرا كه دين نظام كنش نيز هست و در 

 :همان. (به استدالل او، دين در واقع زاينده ي مناسك است... برگيرنده ي مناسك عملي است 

  . و مناسك همبستگي و انسجام اجتماعي را ايجاد و حفظ مي كند) 176

مقصود او از . و به دين، به عنوان بخشي از يك نظام فرهنگي نگاه مي كندا: كليفورد گيرتس) 3

فرهنگ، الگويي از معاني است كه در راستاي تاريخ انتقال مي يابد و از طريق نمادها تجسم پيدا 

مي كند و يا نظامي از مفاهيم است كه به انسان ها به ارث مي رسد و به صورت هاي نمادين 

ته ي گيرتس دين به منزله ي بخشي از يك فرهنگ، با نمادهاي مقدس و به گف. بيان مي شود

كاركردهاي آن ها سرو كار دارد، تا روحيات آدم ها، يعني آهنگ، خصلت و كيفيت زندگي،        

. تركيب كند....... سبك اخالقي و زيبايي شناختي و حالت زندگي آن ها را با جهان بيني شان 

عنصر را از هم جدا مي سازد، يكي روحيات آدم ها و ديگري              پس مي بينيم كه گيرتس دو
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نمادهاي مقدس، يا به عبارت ديگر همان دين، در ايجاد تصوير آدم ها از . جهان بيني شان

به گفته ي گيرتس، دين ...... جهان و مرتبط ساختن آن با روحياتشان، نقش مهمي برعهده دارد

دها كه كارش استقرار حالت ها و انگيزش هاي نيرومند، قانع كننده و نظامي از نما: عبارتست از

پايدار درانسان ها، از طريق صورتبندي مفاهيمي از نظم كلي جهان و پوشاندن اين مفاهيم با 

. چنان هاله اي از واقعيت بود كه اين حالت ها و انگيزش ها بسيار واقع بينانه به نظر آيند

  )273-:1377هميلتون، (

استدالل كرد كه دين با روان رنجوري ارتباط          .... فرويد  :)1856-1939(زيگموند فرويد ) 4

، استدالل كرد كه دين باقيمانده ي روان رنجوري   »آينده يك توهم « فرويد در كتاب .... دارد 

ه تر و از عقده ي اوديپ است و درمان آن نياز به دين را كم مي كند و آن را با فرايندهاي آگاهان

بنابراين دين، روان رنجوري وسواسي عمومي انسانيت . لحاظ عاطفي سالم تر جايگزين مي سازد

است، مثل روان رنجوري وسواسي كودكان، آن از عقيده ي اوديپ در اثر رابطه ي با پدر منشأت 

ها بقاياي تاريخي به ما كمك كرده است كه آموزش هاي ديني را، همان طور كه آن .... گرفت

بودند، به عنوان بقاياي روان رنجوري ببينيم، و ما حاال ممكن است استدالل كنيم كه احتماالً 

وقت آن رسيده، همان طور كه در معالجه ي تحليلي انجام مي دهند، آثار سركوبي ايمان را به 

فرويد منشأ دين را ) 37-39: 1380كوينگ،. (وسيله ي نتايج عمل معقول عقل جايگزين كنيم

از اين رو در بعضي فرهنگ ها خدا به عنوان پدر . روابط بين كودك و پدرش مي ديد در

بر اين اساس دين، انعكاسي است از تالش براي ارضاء نيازها و يك  .آسماني شناخته مي شود

  .توهم است
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دين دروني، سنتي يا جزم گرا يا چيزي كه ممكن است : دكتر اليس معتقد بود: آلبرت اليس)5

مردم به طور وسيع خود . ميده شود، به طور عمده با ناراحتي هاي عاطفي مرتبط استتدين نا

را با ايمان قوي، به بايدهاي مطلق ناراحت مي كنند و بسياري از مردمي كه به طور جزيي به 

شخصي كه از نظر . نوعي به دين اعتقاد دارند اين مطلق هاي مخرّّب تندرستي را باور دارند

، انعطاف پذير، باز، مداراگر و متغير است و شخص ديني متعبد متمايل است عاطفي سالم است

بنابراين تدين از جهات متعددي معادل با . كه غيرقابل انعطاف، بسته، نابردبار و تغييرناپذير باشد

  )39-41: 1380كوينگ،. (تفكر غير منطقي و آشفتگي عاطفي است

ز در حال بررسي اين احساس او است كه ماهيت رويكرد جيم :) 1842-1910(ويليام جيمز ) 6

جيمز ارتباط تجربه ي . دين را بايد در تجارب شخصي پيچيده و در حال تكوين فرد پيدا كرد

ديني را با عواملي مانند تندرستي و بيماري مورد آزمايش قرار داد و روندهايي را كه در وراي 

   )17- 19: 1385ويليامز، . (دتقدس، عرفان و گرايش به دين وجود دارند، كشف كر

يكي از معروف ترين عقايد آدلر اين است كه ما تالش مي كنيم : )1870 -1937(آلفرد آدلر ) 7

 ي در بيشتر موارد، ريشه .تا حقارت هايي را كه در خود احساس مي كنيم، جبران نماييم

باورهاي ما  اين، يكي از روش هاي ورود دين از طريق .احساس حقارت، نداشتن قدرت است

اين باورها، گرايش ما به كسب كمال و برتري هر چه بيشتر  ي ست، كه مشخصها نسبت به خدا

برخي از اديان، خدا كامل و قادر مطلق است و به مردم فرمان مي دهد  براي مثال، در. مي باشد

نين با چ. اگر ما تا حد بسيار زيادي كامل شويم با خداوند يكي مي شويم. تا كامل باشند

 . شناختي از خدا، ما نواقص و احساس حقارت خود را جبران مي كنيم

نظريه او در موضوع مهم روان تحليلي هويت در  ي ريشه :)1902 - 1994(اريك اريكسون ) 8
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چرا  .او به تأثير مهم اديان در رشد موفقيت آميز شخصيت توجه داشت .... شخصيت افراد است

آن فضيلت هاي وابسته به هر  ي يي است كه فرهنگ به وسيلهكه به نظر او، دين روشي ابتدا

  . انجام مراسم مذهبي، اين رشد را تسهيل مي كنند و مرحله از زندگي را ارتقاء مي دهد

  :همچنين در زمينه ي دين تحقيقاتي انجام شده كه در زير به تعدادي از انها اشاره مي شود

وضعيت دوستان ه اين نتيجه رسيد كه بين در تحقيق خود ب) بي تا( احمدرضا مسعودي فر

جنسيت و ميزان شركت در نماز  حضور افراد مهم در نماز جماعت،، تحصيالت والدين، نوجوان

به اين ) 1380(در تحقيق خود  عليرضا مختاريهمچنين . جماعت رابطه ي معنادار وجود دارد

مشورت با و ودن خانواده مذهبي ب، صحبت با خانواده( متغيرهاي خانوادگينتيجه رسيد كه 

استفاده از تلويزيون باعث تقويت  ،شركت در محافل مذهبي، رضايت از مسئولين، )والدين

كار بي هدف انجام  ،ايراني اعتقادات مذهبي دانشجويان و نيز استفاده از ماهواره، موسيقي غير

ود امكانات دانشگاه كمب، نگران آينده بودن ،فساد اجتماعي وجود مشكالت مادي، بيكاري، ،دادن

تحصيلي موجب تضعيف اعتقادات ديني در دانشجويان شده ه ي و مشكالت موجود در ادام

  .است

نتايج به دست آمده حاكي از آن است كه جوانان كمتر از ) 1374(در تحقيق منوچهر محسني 

كت اند و با باالرفتن سن بر تعداد شر كرده خواني شركت مي همه در مراسم و مجالس روضه

شده است و اين مطلب در مورد رفتن به مساجد و زيارت اماكن مذهبي نيز  كنندگان افزوده مي 

همچنين نتايج نشان دهنده ي اين هستند كه مردان بيشتر از زنان به . كرده است صدق مي

اند، شركت دانشجويان و محصلين در نماز جماعت بسيار اندك بوده، زنان بيش  رفته مساجد مي

اند و كالً افراد ميان سال بيش از ساير گروه هاي سني  رفته ن به زيارت اماكن مذهبي مياز مردا
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دهد كه بين گرايش به  نشان مي) 1377(نتايج تحقيق محمدرضا طالبان . اند رفته به زيارت مي

چهار . نماز، پايبندي به نماز، اعتقادات ديني و تعهد ديني ضريب همبستگي بااليي وجود دارد

به نفع زير (، سواد پدر و مادر )به نفع مدارس دولتي( ، نوع مدرسه )به نفع پسران(جنس عامل 

و سواد ) به نفع پسران(همچنين دو عامل جنسيت . بر گرايش به نماز مؤثر بوده است) ديپلم

  .بر بعد مناسكي تأثير معناداري داشته است) به نفع زير ديپلم(والدين 

مثبت  ي ين نگرش مذهبي والدين و دخترانشان رابطهب) 1380( كريمي بر طبق تحقيق

تي والدين و نگرش يهاي ترب بين روشهمچنين نتايج نشان مي دهد . وجود دارد داريامعن

) 1377(در ضمن طبق تحقيق سراج زاده  .داري وجود داردامثبت معن ي مذهبي آنها نيز رابطه

ميانگين نمره ي دين . يي بوده انددر مجموع پاسخگويان داراي گرايش ها و عاليق ديني باال

  . بوده است 5از  57/3داري آنها هم 

  روش

ي محقق  جمع آوري اطالعات پرسشنامهو ابزار و مقطعي  1پيمايشي، پژوهش اين روش تحقيق

گيري رعايت  محتوايي ابزار اندازه 2در اين تحقيق از دو طريق سعي شد روايي .ساخته بوده است

  : شود

  .ها مؤثر واقع شدند و مطالعات اكتشافي كه در انتخاب معرف ها و گويه ها مصاحبه )الف

گيري با  مشورت با اساتيد دانشگاه و متخصصين براي متناسب ساختن وسيله ي اندازه) ب

سؤاالت پرسشنامه هم از روش  1)پايايي( قابليت اعتمادبراي محاسبه ي . موضوع مورد سنجش

                                                 
1 - survey 
2 - validity 
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شد، كه نشان  87/0محاسبه شده برابر با  كرونباخ آلفاي مقدار. استفاده شد آلفاي كرونباخ

 را نيز جوانان آماري اين تحقيق ه يجامع. است سؤاالت پرسشنامهدهنده ي پايايي مناسب 

اي  خوشه در اين تحقيق،نمونه گيري  روش .تشكيل مي دادند 1387در سال  استان همدان

  .ده استنفر بو 384نمونه ي تحقيق نيز   وحجماي  چند مرحله

  تعريف متغيرها 

گيدنز،  . (تفاوت هاي بيولوژيك و آناتوميك كه زنان را از مردان متمايز مي سازد :2جنس) 1

1376 :814 (  

تقوي،         . (تعداد سال ها، ماه ها و احياناً روزهايي است كه از عمر يك فرد مي گذرد :3سن) 2

1374 :51 ( 

مشتق شده و به  Religereمعموالً از فعل التين  Religionدر فرهنگ غربي، لفظ : دين) 3

: گولر و همكاران. (معناي اجراي وجداني وظيفه، حرمت نيروهاي برتر و تفكر عميق است

1376(  

معناي لغوي دين، انقياد، خضوع، پيروي، : آيت اهللا جوادي آملي دين را چنين تعريف كرده است

، مجموعه عقايد، اخالق، قوانين و مقرراتي اطاعت، تسليم و جزا است و معناي اصطالحي آن

گاهي همه ي اين . است كه براي اداره ي امور جامعه ي انساني و پرورش انسان ها باشد

از مجموعه ي . مجموعه حق، گاهي همه ي آن باطل و زماني مخلوطي از حق و باطل است

از حق و باطل مي  حق، گاهي همه ي آن باطل و در اين صورت، آن را دين باطل يا التقاطي

                                                                                                                   
1 - Reliability  

2 - sex 
3 - age 
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دين حق ديني است كه عقايد، اخالق، قوانين و مقررات آن از طرف خداوند نازل شده ... نامند 

جوادي آملي، . (و دين باطل، ديني است كه از ناحيه ي غير خداوند تنظيم و مقرر شده باشد

1372 :95-93(  

عمل يا عكس العملي نوعي آمادگي، تمايل به : گرايش عبارت است از :گرايش به دين) 4

و منظور از گرايش به دين عالقه به ) 124: 1369اوپنهايم، ( .خاص در مقابل محركي خاص

قانون، برنامه و دستوراتي كه از طرف خداوند به قصد راهنمايي و هدايت مردم بر پيامبران  انجام

  .غ شده استوحي شده و به وسيله ي فرستادگان خويش به عموم افراد و يا گروه معيني ابال

بيانگر تمايل فرد به تفوق اراده ي فردي، آزادي و منافع فردي و برخورداري از  :1فردگرايي) 5

مالكيت فردي و مواهب برحسب ميزان تالش فردي و قابليت ها و استعدادهاي شخصي مي 

  )69: 1383آزاد ارمكي و غفاري، (  .باشد

آن ها را معيار يا چارچوب مقايسه ي خود  گروه يا گروه هايي هستند كه فرد :2گروه مرجع) 6

  .اين گروه ها براي فرد، الگوهايي را براي داوري و ارزيابي از خود ارايه مي كند. قرار مي دهد

تضاد خانوادگي وجود روابط سرد و غيرصميمي بين اعضاي خانواده  :3تضاد خانوادگي) 7

است كه مانع از  ) يا تركيبي از اين حاالت والدين با هم، والدين با فرزندان، فرزندان با همديگر(

يوسفي، . (به كارگيري پتانسيل مثبت خانواده مي گردد و نقطه ي مقابل انسجام خانوادگي است

1383 :146(  

                                                 
1 - Individualism 
2 - reference  group 
3 - family  conflict 
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وسايل ارتباط جمعي مجموع فنون، ابزار و : 1ميزان استفاده از وسايل ارتباط جمعي) 8

يام هاي ارتباطي حسي يا انديشه اي را در يك وسايلي را  مي رساند كه از توانايي انتقال پ

) 219: 1376بيرو، . (زمان، به شمار بسياري از افراد، خصوصاً در فواصل بسيار زياد برخور دارند

منظور از ميزان استفاده از وسايل ارتباط جمعي، ميزان ساعاتي است كه پاسخگو در شبانه روز 

مي ... ه راديو، مطالعه ي روزنامه، مجله، كتاب و صرف تماشاي تلويزيون، ماهواره، گوش دادن ب

  .كند

 ،منظور ميزان مبادرت به انجام اعمالي از قبيل نماز :ميزان پايبندي والدين به عبادت) 9

  .است كه توسط پدر و مادر فرد پاسخگو انجام مي گيرند... رفتن به مسجد و  ،روزه

افرادي تشكيل شده كه داراي توانايي وبر معتقد است يك طبقه از  :2طبقه ي اجتماعي) 10

هاي مشابه براي به دست آوردن موقعيت هاي اجتماعي، كاال و خدمات براي خودشان و التذاذ 

  ) 273: 1371ترنر، . (از آن ها، از طريق شيوه ي مناسب زندگي هستند

ازدواج  - اشتغال« و » بلوغ « سازمان ملي جوانان فاصله ي سني بين دو حد كيفي  :جواني) 11

سال را به عنوان جمعيت  15 -29را براي تعريف دوره ي جواني پيشنهاد كرده و جمعيت » 

  . جوان معرفي كرده است

  

  

                                                 
1- mass media 
2 - social   class 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


��� �� ���	 
� ���اد� –�ر�� ����� ا������ ��� 01/.-� ا,+�ن ��$ان (� )'&%$ � #"
 و  ��  

 

187 
 

  يافته ها

   :نتايج اين تحقيق به طور خالصه به شرح زير مي باشد

 هم چنين .مي داده اند درصد را مردان تشكيل 3/76درصد پاسخگويان را زنان و  7/23 )1

  .مجرد بوده اند آنهادرصد  24/87صد پاسخگويان متأهل و در 76/12

سال و  20-24 درصد بين 59/58 سال،15 -19 درصد بين 92/22نتايج نشان مي دهند كه ) 2

سال         6/21ميانگين سن پاسخگويان نيز حدود . سال سن داشته اند 25 - 29 درصد بين 49/18

 .بوده است

درصد ديپلم و  83/20درصد راهنمايي،  57/1حصيالت ابتدايي، درصد پاسخگويان داراي ت 56/1 )3

  .درصد داراي تحصيالت دانشگاهي بوده اند 04/76

بيشترين گروه مرجع پاسخگويان پدر و مادر و سپس علماي ديني و كمترين گروه مرجع پاسخگويان  )4

  .ندورزشكاران بوده ا

درصد جزء طبقه  23/68ان جزء طبقه ي پايين،درصد پاسخگوي16/10يافته ها بيانگر اين هستند كه  )5

  .درصد پاسخگويان جزء طبقه ي باال بوده اند 61/21ي متوسط و 

درصد  89/15در حالي كه تحصيالت پدر . درصد پاسخگويان بي سواد بوده است 08/2 پدر )6

صد در 30/26درصد سوم ابتدايي و  20/36درصد دوم ابتدايي،  53/19پاسخگويان اول ابتدايي، 

در حالي . درصد پاسخگويان بي سواد بوده است 59/8مادردر ضمن  .چهارم ابتدايي بوده است

 46/36درصد دوم ابتدايي،  67/16درصد پاسخگويان اول ابتدايي،  96/23كه تحصيالت مادر 

  .درصد چهارم ابتدايي بوده است 32/14درصد سوم ابتدايي و 
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درصد 36/15 پدر، اسخگويان بازنشستهدرصد پ 05/20نتايج نشان مي دهند پدر  )7

درصد آزاد سطح باال، 84/14،   درصد كارمند معمولي 50/18پاسخگويان كارمند سطح باال، 

درصد  91/3مادرهم چنين  .درصد كارگر بوده است 42/10درصد آزاد معمولي و  83/20

درصد  64/9درصد كارمند سطح باال،  08/2درصد خانه دار،   29/82،پاسخگويان بازنشسته

    .درصد آزاد معمولي بوده است 78/0 و درصد آزاد سطح باال30/1،   كارمند معمولي

          درصد خيلي كم،  36/15ر حالي كه د. درصد پاسخگويان تاحدودي فردگرا بوده اند 86/27 )8

  .درصد خيلي زياد فردگرا بوده اند26/0درصد زياد و  52/6درصد كم،  50

درصد  99/5اين در حالي است كه . سخگويان تاحدودي تقديرگرا بوده انددرصد پا 03/32 )9

  .بوده انددرصد خيلي زياد تقديرگرا  65/3درصد زياد و  21/30درصد كم،  12/28خيلي كم، 

در  حالي كه در. درصد پاسخگويان تاحدودي تضاد وجود داشته است 24/12در خانواده ي )10

درصد داراي تضاد خانوادگي 68/10درصد كم و  06/39خيلي كم، درصد پاسخگويان  02/38 خانواده ي

  .وجود داشته است

درصد  04/1در حالي كه . درصد پدر پاسخگويان تاحدودي داراي پايبندي ديني بوده اند 55/13 )11

  .  درصد خيلي زياد داراي پايبندي ديني بوده اند08/27درصد زياد و  33/58كم، 

                ،نشان مي دهد بين متغيرهاي مستقل جنسيتنيز رضيات زمون فآنتايج حاصل از  )12

           ميزان  ،ميزان تقديرگرايي ،ميزان فردگرايي ،طبقه ي اجتماعي ،گروه مرجع ،سطح تحصيالت

و متغير وابسته ي گرايش به دين رابطه ي ميزان پايبندي ديني والدين  ،تضاد خانوادگي

ميزان استفاده از وسايل ارتباط  ،وضعيت تأهل ،سنبين متغيرهاي ولي . معنادار وجود دارد

  . و متغير گرايش به دين رابطه ي معنادار وجود ندارد جمعي
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  :خالصه ي نتايج آزمون فرضيات به شرح زير است

  مقدار مالك آزمون و   آزمون  متغير مستقل

  سطح معناداري آن

  نتيجه ي آزمون

 تأييد گرديد  )000/0 =sig(    t=  -93/6  تي استيودنت  جنسيت) 1

  تأييد گرديد   )018/0=sig(    r= - 107/0  تحليل رگرسيون  سطح تحصيالت) 2

  تأييد گرديد   )000/0 =sig(     F=  54/4  تحليل واريانس  گروه مرجع) 3

  تأييد گرديد  )000/0  =sig(   r= - 340/0  تحليل رگرسيون  طبقه ي اجتماعي) 4

  تأييد گرديد   )000/0  =sig(  = r -463/0  حليل رگرسيونت  ميزان فردگرايي) 5

  تأييد گرديد   )000/0  =sig(   r= -296/0  تحليل رگرسيون  ميزان تقديرگرايي) 6

  تأييد گرديد  )000/0  =sig(   r= -261/0  تحليل رگرسيون  ميزان تضاد خانوادگي) 7

  تأييد گرديد  )000/0  =sig(      r=342/0  تحليل رگرسيون  ميزان پايبندي ديني والدين) 8

  رد گرديد  )435/0  =sig(      r=008/0  تحليل رگرسيون  سن) 9

  رد گرديد   )928/0  =sig(    t=  091/0  تي استيودنت  وضعيت تأهل) 10

ميزان استفاده از وسايل ارتباط ) 11

  جمعي

  رد گرديد   )r   )059/0  =sig= - 080/0  تحليل رگرسيون
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  ه گيريبحث و نتيج

اي است كه توسط محققين مختلف در  مسأله گرايش به دينو  تحصيالترابطه ي بين ) 1 

مثالً ملوين تامين با تحقيقات خود . داخل و خارج كشور مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته است

داري، فراواني انجام فرايض ديني باشد، در  چه شاخص دين به اين نتيجه رسيده است كه چنان

  ) 121: 1373تامين، . (اند دارتر از افراد بيشتر تحصيل كرده دين ،صورت افراد كمتر تحصيل كردهاين 

به ويژه در ( تحصيالتنشان داده است كه  )1374(خود همچنين منوچهر محسني طي تحقيق 

نماز خواندن، روزه گرفتن، نذر و نياز  مانند با شخص هاي متنوع رفتار مذهبي) سطح عالي

خواني، شركت در نماز جماعت، رفتن  اخت خمس و زكات، شركت در مجالس روضهكردن، پرد

  .به زيارت اماكن مذهبي، شركت در جلسات دعا و نيايش رابطه ي معكوس دارد

نتايج تحقيق حاضر نشان داد كه يكي از عوامل مرتبط با گرايش پاسخگويان به دين، تحصيالت 

و منوچهر محسني ) 1373(يقات ملويون تامين اين نتيجه با نتيجه ي تحق. آنها مي باشد

  .هم خواني دارد)  1374(

، محسني )بي تا(برطبق يافته هاي اين تحقيق هم سو با نتايج تحقيقات مسعودي فر ) 2

جنسيت پاسخگويان يكي از عوامل مرتبط با گرايش به دين مي ) 1377(و طالبان ) 1374(

  .باشد

مطلب است كه پايبندي ديني والدين يكي از عوامل  يافته هاي اين تحقيق بيانگر اين) 3

و كريمي ) 1380(اين يافته با نتايج تحقيقات مختاري . مرتبط با گرايش به دين مي باشد

  . هم خواني دارد) 1380(
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طبق نتايج به دست آمده از اين تحقيق يكي ديگر از عوامل مرتبط با گرايش به دين، ) 4

اين نتيجه گيري با يافته هاي تحقيق . اعي پاسخگويان استتحصيالت والدين و طبقه ي اجتم

  .هم خواني دارد) 1377(طالبان 

هم سان ) 1377(و طالبان ) 1377(نتايج اين تحقيقق كه با نتايج تحقيقات سراج زاده ) 5

  .به دين گرايش دارند) 41/85(است، نشان مي دهد اكثر جوانان در حد زياد و خيلي زياد 

  پيشنهادها

  :نظور كاربست يافته هاي اين پژوهش پيشنهادات زير ارايه مي گرددبه م

بايد در سطح كالن به جو ديني جامعه توجه شود و برنامه هاي كالني جهت حاكميت        ) 1

جامعه اي كه در حال صنعتي شدن و . ارزش هاي الهي و ديني در جامعه طراحي و اجرا گردد

كم رنگ شدن اخالقيات، عواطف و روابط اجتماعي و  گذر به مرحله ي تكنولوژي است شاهد

بنابراين مسئولين بايد طرح هاي حساب شده اي را براي گرايش مردم به . انساني  خواهد بود

  . دين خصوصاً نسل جوان اتخاذ نمايند

در برنامه ريزي براي جوانان و مقوله ي تربيت ديني آنها بايد به ديدگاه هاي جوانان و ) 2

آگاهي مسئوالن و برنامه ريزان به اين مهم شكاف بين نيازهاي جوانان . آنان توجه شودنيازهاي 

  .و   برنامه هاي ارايه شده را كاهش خواهد داد

اهميت دادن به نقش وسايل ارتباط جمعي و مطبوعات مي توانند در تربيت ديني جوانان ) 3

نوي و تربيتي و اخالقي دستورات ديني موثر واقع افتد و آنها را در رسيدن به اهداف عاليه و مع

بنابراين ساخت برنامه هاي تلويزيون براي جوانان بايد مورد توجه . به نحو اكمل راهنمايي كند

  . مسئولين فرهنگي و صدا و سيما قرار گيرد
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گسترش روحيه ي فردگرايي و انفصال از جمع، عاملي در كاهش ميزان گرايش به دين ) 4

والن فرهنگي و آموزشي و برنامه ريزان بايد از طريق سازوكارهاي مناسب بنابر اين مسئ. است

  .به ترويج و تقويت روحيه ي جمع گرايي در بين جامعه مخصوصاً جوانان بپردازند

از عوامل ديگري كه مي توانند در گرايش جوانان به دين موثر باشد مي توان به نقش ) 5

مه هاي تربيتي مدارس و دانشگاه بايد مورد بازنگري برنا. اشاره كرد.. مدارس، دانشگاه ها و 

بنابراين تجديد نظر مبنايي در تحول امور تربيتي مخصوصاً بعد تربيت ديني . قرار گيرد جدي

در تمام سطوح آموزشي  كمك درسي و سيمتون در دردر ضمن . در سطح كالن ضرورت دارد

  . بايد در مورد دين درس هايي ارايه شود

جوانان بايد بدانند كه اين دو از هم جدا . و علم با هم به جوانان آموزش داده شود بايد دين) 6

آن گونه كه بدون وجود يكي، پرواز با ديگري            . نيستند و مانند دو بال براي يك پرنده هستند

  .بايد به آنها آموخت كه دين، علم و عقل با هم هماهنگ هستند. امكان پذير نيست

بايد راه كارهايي . بيان مسايل مذهبي و اسالمي براي جوانان اهميت بسيار دارد نحوه ي) 7

بايد به آنها نشان داد كه چگونه مي توانند احكام مذهبي را در . ايجاد كرد كه از دين زده نشوند

بايد مسايل ديني با تجربه و عمل توأم گردد تا جوان زندگي خود . امور زندگي خود بكار گيرند

  . خته با دين ببيند و اثر اين دستورات مذهبي در رفتار او تثبيت شودرا آمي

مي تواند در  ي برخورد صحيح با جوانان آگاهي دادن به نمازگزاران مساجد در مورد شيوه )8

  .گرايش آنها به دين موثر باشد

اين بنابر . ايجاد انگيزش و آموزش و تشويق جوانان به دين ضرورتي مهم به شمار مي آيد) 9

همچنين بايد نسبت به تهيه ي برنامه هاي . بايد اطالعات جوانان را نسبت به دين باال برد
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آموزشي از طريق رسانه هاي جمعي اقدام شود، تا سطح آگاهي و دانش عمومي جوانان درباره 

  .ي دين باالتر رود و نگرش مثبت جوانان براي شركت در برنامه هاي مذهبي تقويت گردد

ب بودن مطالب و شيوه هاي نگارش كتب ديني با نيازهاي مذهبي و اعتقادي نامناس) 10

بنابر اين بايد . جوانان از جمله عواملي است كه در عدم گرايش جوانان به دين موثر است

انديشمندان مسايل ديني نسبت به تأليف و نگارش كتاب هاي ديني متناسب با مسايل و 

  .نيازهاي جوانان اهتمام ورزند

آموزش والدين در زمينه هاي مختلف حوزه ي تربيتي ديني به طور منظم و سيستماتيك ) 11

بنابراين بايد در زمينه ي راه هاي گسترش التزام عملي والدين به واجبات . طراحي و اجرا گردد

  . دين برنامه ريزي و اين مهم به طور اساسي پي گيري گردد

بين پدر و مادر در رفتارهاي خود در زمينه ي  نكته ي مهم ديگر، عدم تعارض و دوگانگي) 12

اگر جوان پي ببرد كه پدر و مادر از نظر مسايل مذهبي اتفاق نظر . مسايل ديني و مذهبي است

ندارند و يا اين كه گفتار آنها با كردارشان يكي نيست، اين موجب مي شود كه جوان هم نسبت 

قرار ندهد و هم اين كه نسبت به مسايل  به آنها بي اعتماد شود و آنها را گروه مرجع خود

  .مذهبي  بي اعتماد گردد

والدين و مربيان نقش بسيار با اهميتي در تثبيت اعتقادات مذهبي صحيح و جهت دهي ) 13

آنها بايد با آگاهي منطقي و با برقراري روابطه ي حسنه با جوانان، سعي . آنها به جوانان دارند

  . اي جوانان آنها را در مسايل گوناگون راهنمايي كنندكنند عالوه بر پاسخ به پرسش ه

يكي از مسايل مهم در تربيت ديني جوانان اين است كه به موازات آموزش تعاليم ديني و ) 14

شركت . پرورش فكري و اعتقادي جوانان الزم است عواطف ديني در آنها رشد و گسترش يابد
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از جمعه، مراسم و اعياد مذهبي، مراسم در مراسم مذهبي از قبيل نماز جماعت مساجد، نم

در پرورش عواطف ديني ... سوگواري در ماه محرم، مراسم شب هاي قدر، جلسات ديني و 

شركت دادن جوانان در مراسم مذهبي، مي تواند در پرورش فطرت . جوانان بسيار مؤثر است

  .ه مند گرداندمذهبي جوانان موثر باشد و آنها را به امور مذهبي و دستورات دين عالق

كساني كه در مورد دين و دستورات ديني با جوانان صحبت مي كند خود بايد نماينده ي ) 15

بايد اين افراد اعتقاد و . واقعي و الگوي واقعي دين باشند و به آنچه كه مي گويند عمل كنند

هم در  ايمان قوي داشته باشند، آنها بايد هم در رفتارهاي و گفتارهاي خود صادق باشند و

  . زمينه ي مطالب علمي در مورد دين آگاهي الزم را داشته باشند

توان تنها به غفلت يا طغيان افراد نسبت داد، بلكه به  به دين را هميشه نمي عدم گرايش )16

بنابر اين آموزش و ترويج در جامعه مستلزم . نيز بستگي دارد  ادراك و تصور آن ها از دين

بنابر  .از دين است از جمله جوانان هاي مختلف جامعه قشرها و گروه شناسايي ادراك و تصورات

بايد  .دكرآگاه دين گريزي  و اخروي اجتماعي ،جوانان را در ارتباط با معضالت فردياين بايد 

  .فلسفه ي عبادات و اعمال مذهبي به خوبي و به طور مطلوب و جذاب براي جوانان روشن گردد
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  التين  منابع

Abstract 

 

The present research has tried to investigate social - cultural 

ingredients that affect on Hamadan prov youth's attitudes toward 

religion in 2008. the research method used were survey and 

researcher's made questionnaire. The statistical populations of this 

research were Hamadan prov youth in 2008 of which some samples 

selected through multi stage – cluster sampling method.  

The results show that significant meaningful relationship exists 

between independent variables of sexuality, educational level, 

reference group, social class, rate of individualisms, fatalism, family 

conflict and parent's religious beliefs with dependent variables of 

attitude toward religion. And no meaningful relationships exist 

between ages, martial status, usage rate of mass media with attitude 

toward religion.  

  

Key words: family conflict, fatalism, youth, attitude toward religion.  
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