
ميزان دينداری زنان دانشجو 

و عوامل اجتماعی مؤثر در آن

)مطالعه ی موردی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات تهران(

زهرا حضرتی صومعه1* 

چکیده
هدف اين پژوهش بررسی ميزان دينداری دانشجويان زن و عوامل اجتماعی مؤثر در آن است. 
چارچ��وب نظ��ری پژوهش حاضر بر اساس نظريات گالک و استارک و پيتر برگر و تامس الکمن 
و روش آن پيمايش��ي و از ن��وع توصيفی و تبيين��ی است که با تکنيک »پرسش نامه توأم با مصاحبه 
و مشاهده« در بين 375 نفر از دانشجويان زن دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات تهران 
ک��ه ب��ا روش نمونه گيری سهميه ای و تصادفی ساده انتخاب ش��دند، انجام ش��ده است. يافته هاي 
پژوه��ش نشانگ��ر اين بودند که ميانگين دينداری کلی دانشجويان متوسط رو به باالست. دينداري 
در بعد اعتقادي باال و در بعد مناسکی )اعمال جمعی( پايين است. ميزان دينداری دانشجويان زن 
ب��ر  حسب سن، وضعيت تأه��ل و پايگاه اقتصادی و اجتماعی تفاوت معناداری را نشان داد و نيز 
متغيرهاي استفاده از رسانه های جديد، رضايت از زندگی و نوگرايی با ميزان دينداری دانشجويان 
رابطه دارند. همچنين، يافته های مستخرج از مدل رگرسيون چندگانه نشان داد که 6 متغير استفاده 
از رسانه های جديد، پايگاه اقتصادی- اجتماعی، رضايت از زندگی، نوگرايی، سن و وضعيت تأهل 

توانستند متغير دينداری را تبيين کنند.
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1- مقدمه و بیان مسئله
دين�به�عنوان�يکی�از�نهادهای�اجتماعی�در�تقسيم�بندی�جامعه�شناسان�جايگاه�خاصی�دارد.�
جامعه�شناسان�در�يک�تقسيم�بندی�کلی�نهادهای�اجتماعی�را�به�پنج�دسته�ی،�نهاد�آموزش،�خانواده،�
دين،�سياست�و�اقتصاد�تقسيم�می�کنند.�از�آنجا�که�دين�يک�پديده�ی�گروهی�و�در�يک�رابطه�ی�
متقابل�با�ديگر�نهادهای�اجتماعی�است،�انتظار�می�رود�که�هم�در�نهادهای�ديگر�جامعه�تأثير�بگذارد�

.)Jhonstone,1998:1و�هم�از�آنها�تأثير�بپذيرد؛�)رضا�دوست�و�ديگران،�38�:1391-�1به�نقل�از�
دين�به�عنوان�يک�نهاد�اجتماعی�1با�خصيصه�ی�فردی�و�اجتماعی�از�ارزش�ها�و�قواعد�اجتماعی�
پشتيبانی�می�کند�و�جهت�دهنده�و�مظهر�قدرت�جامعه�و�انسان،�بسترساز�ارتباطات�انسانی�و�موجب�
ثبات،�استمرار�و�همبستگی�جامعه�2است.�از�سوی�ديگر�دين�ارزش�ها�را�مي�آفريند�و�هنجارها�را�
شکل�می�دهد،�به�ارزش�های�ثابت�اخالقی�قداست�می�بخشد،�زندگی�انسان�از�آن�معنی�می�گيرد�و�

راهنمای�مؤثری�برای�هدايت�و�سعادت�انسان�در�دنيا�و�آخرت�است�)پوريانی،�23:1388(.
همچنين�نهاد�دين�کارکردهای�متنوعی�چون�کمک�به�افراد�برای�پيدا�کردن�هويت�اخالقی،�
پاسخ�گويی�به�سؤاالت�افراد�درباره�ی�خدا،�جهان�و�انسان،�باال�بردن�روحيه�ی�اجتماعی�افراد،�کسب�
ايمان،�آرامش�ذهن�و�روان،�ايجاد�روحيه�ی�همکاری�و�انسجام�اجتماعی�و�همبستگی�اجتماعی�و�

...�را�بر�عهده�دارد�)حضرتی�صومعه�و�مبارک،�70:1394(.�
دين�به�عنوان�يک�نظام�معرفتی�و�فرهنگی�مهم�در�دوره�های�مختلف�تاريخی�حضوری�فعال�
داشته�است.�از�نقطه�نظر�مردم�شناسی�و�جامعه�شناسی�دين�يک�واقعيت�تاريخی�-�اجتماعی�و�
نهادی�اوليه�است�)فراستخواه،�131:1377(.�بانيان�جامعه�شناسی�همچون�کنت،�مارکس،�وبر�و�دورکيم،�
توجه�ويژه�ای�به�نقش�دين�در�جامعه�مبذول�داشته�اند.�در�نتيجه�تالش�های�اين�متفکران،�مفاهيم�
و�ديدگاه�های�نظری�بسياری�به�وجود�آمده�که�هنوز�هم�راهنمای�پژوهش�های�جامعه�شناسان�
درباره�ی�دين�است.�عالوه�بر�آن�برخی�از�محققان�متأخر�از�قبيل�پيتر�برگر،�تامس�الکمن،�يواخيم�
واخ،�کيلفورد�گيرتس،�ژان�پل�ويلم،�فيل�ذاکرمن،�ملکم�هميلتون�و�باالخره�گالک�و�استارک�و�

ديگران�سهم�بزرگی�در�گسترش�مطالعات�مربوط�به�دين�دارند.
تحليل�های�نظری�بيانگر�آن�است�که�در�جوامع�در�حال�گذار�دينداری�يکی�از�متغيرهای�
�.(Berger, 1967 )دورکيم،�1383؛� می�شود� گسترده�ای� تحوالت� دستخوش� که� است� اجتماعی�
دينداری�در�جامعه�ی�ايران�هم�از�اين�تحول�مستثنی�نيست.�پيتر�برگر�اين�تغييرات�را�نخستين�بار�
.)Berger, 1967(دنبال�می�کند��)...در�مهم�ترين�نهادهای�حامل�مدرنيته�)اقتصاد،�صنعت،�دولت�و�

1- Social Institutions
2- Solidarity of Society
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�بررسی�تغييرات�ايجاد�شده�در�ميزان�دينداری�می�تواند�موفقيت�ها�و�کاستی�های�برنامه�های�
اجرا�شده�در�حوزه�ی�مسائل�دينی�را�به�ما�نشان�دهد.�به�وسيله�دين�می�توان�کنترل�اجتماعی�1
يا�به�قول�دورکيم،�انسجام�و�وحدت�اجتماعی�را�تقويت�کرد.�بی�ترديد�جامعه�در�شکل�دهی�به�
تصورات�دينی�اعضای�خود�نقش�کليدی�ايفا�می�کند�و�اين�افراد�جامعه�هستند�که�القائات�جامعه�

را�می�پذيرند�و�به�آن�شکل�مطلوب�خود�را�می�دهند�)جاللی�مقدم،�10:1379(.
در�جامعه�ی�امروز،�با�گسترش�تقسيم�کار�2و�تخصصی�شدن�امور�و�به�وجود�آمدن�نهادها�و�
ساختارهای�اجتماعی�جديد،�زيست�جهان�های�3متعددی�در�جامعه�شکل�می�گيرد.�به�بيان�ديگر�
جامعه�با�چندگانه�شدن�4زيست�جهان�ها�مواجه�می�شود�و�وظيفه�ی�قديمی�دين�تهديد�جدی�
می�شود�)برگر�و�ديگران،�73�:1381(.�هم�زمان�با�اينکه�بخش�های�مختلف�جامعه�تحت�سيطره�ی�
زيست�جهان�های�متعدد�در�می�آيد،�فرد�نيز�در�زندگی�روزمره�ی�خود�پيوسته�با�ديگرانی�روبه�رو�
می�شود�که�در�زيست�جهان�های�ديگری�به�سر�می�برند؛�لذا�لزوماً�نمادها�و�تعاريف�دينی�او�را�تأييد�

نمی�کنند�و�حتی�گاهی�آنها�را�انکار�می�کنند.
امروزه،�جوانان�ايرانی�از�يک�طرف�تحت�تأثير�فرهنگ�دينی�جامعه�ی�خود�هستند�-�فرهنگی�
که�نزد�خانواده�ها�و�اجتماعات�محلی�محترم�است-�و�از�طرفی�ديگر�متأثر�از�نهادهای�آموزشی5،�
رسانه�های�جمعی�)داخلی�و�خارجی(�و�عناصر�ساختی�دنيای�مدرن�هستند�و�نسل�جوان�از�برخی�
مشکالت�اقتصادی�و�اجتماعی�که�ناشی�از�بی�ثباتی�های�خاص�قبل�و�بعد�جنگ�است�در�رنج�

بوده�اند�)سراج�زاده،�190�:1383(.
امروزه،�نهادهای�جديدی�مانند�مدارس،�رسانه�های�جمعی،�دانشگاه�ها�و...�در�کنار�نهاد�قديمی�
خانواده�هر�يک�ارزشی�خاص�را�اشاعه�می�دهند�و�اين�امر�سبب�نامتجانسی�جامعه�شده�و�افراد�
جديدی�هم�که�وارد�اين�جامعه�می�شوند�در�معرض�تغيير�قرار�دارند�و�ايده�هايشان�با�ايده�های�
نسل�قبل�متفاوت�می�شود.�عدم�توليد�نمادهای�دينی�مبتنی�بر�شرايط�روز،�به�تضعيف�برداشت�
و�ادراک�نمادهای�دينی�-�که�نقش�توجيه�کننده�ی�مهمی�در�انتقال�معانی�مذهبی�دارند-�منجر�
می�شود�و�در�نهايت�قطع�پيوند�آنها�با�نظام�معنی�را�ممکن�است�در�پيش�داشته�باشد�و�به�تعدد�
معانی�آنها�منجر�شود�)ميرسندسی،�156�:1383(.�پژوهشگران�حوزه�ی�جامعه�شناسی�دين�معتقدند�
که�دينداری�در�جامعه�ی�کنونی�ايران�و�در�ميان�جوانان�با�تغييراتی�در�انديشه�و�عملکرد�مواجه�

1- Social Control
2- Division of Labor
3- Life Worlds
4-Pluralization
5- Educational Institotions
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است.�امروزه،�پديده�هايی�همچون�ورود�ابزار�و�وسايل�ارتباط�جمعی،�آموزش�و�پرورش�گسترده�
و�غيره�ارزش�ها�و�روابط�سنتی�را�مورد�پرسش�قرار�داده�و�تغييراتی�را�در�دينداری�نسل�جديد�
به�وجود�آورده�اند.�از�آنجا�که�دانشجويان،�مديران�فردای�جامعه�هستند،�مطالعه�ی�روحيات�و�
نگرش�های�آنها�در�عرصه�های�مختلف�به�خصوص�به�لحاظ�دينداری�و�جهت�گيری�دينی�می�تواند�
از�وضعيت�آتی�جامعه�به��خصوص�نگرش�مديران،�کارشناسان�و�کارگزاران�فردای�جامعه�ی�ايران�

دورنمايی�ترسيم�کند.�
دانشگاه�که�کارکرد�توليد�علم�و�فناوری�را�در�جامعه�بر�عهده�دارد،�يکی�از�حامالن�مدرنيته�
محسوب�می�شود.�بنابراين�می�توان�دانشجويان�را�يکی�از�حامالن�آگاهی�مدرن�در�جوامع�در�حال�
توسعه�در�نظر�گرفت�که�بيشترين�تأثير�را�از�آن�می�پذيرند�)توسلی�و�مرشدی،�97�:1385(.�به�نظر�
مي�رسد�در�دانشگاه�هاي�ايران�در�حال�حاضر�دو�مجموعه�ي�ارزشي�)علم�و�دين(�در�کنار�يکديگر�و�
گاه�در�چالش�با�هم�حضور�دارند�و�دانشجويان�به�درجاتي�از�اين�دو�مجموعه�ارزشي�تأثير�مي�پذيرند.�
همچنين�چالش�اشاره�شده،�چالشي�است�پايدار�که�ريشه�در�ضرورت�هاي�کارکردي�جامعه�دارد�و�
منتج�از�شرايط�ساختاري�است.�از�يک�سو،�در�ساختار�کالن�نظام�جهاني،�براي�حفظ�درجه�اي�از�
استقالل،�فرهنگ،�هويت�و�عدم�جذب�کامل�در�آن�تکيه�بر�فرهنگ�بومي�و�اسالمي�ضرورتي�است�
که�نمي�توان�بر�آن�چشم�بست.�از�سوي�ديگر،�براي�ادامه�ي�حيات�در�شرايط�کنوني�جهان،�علم�
و�در�پي�آن�فناوري�به�عنوان�ابزار�قدرت،�ضرورتي�است�که�نمي�توان�آن�را�ناديده�گرفت.�اين�امر�
به�نوبه�ي�خود�با�بسط�ارزش�ها�و�باورهايي�همراهي�دارد�که�برخی�موارد�در�چالش�با�ارزش�هاي�

مقوم�بخش�هويت�ديني�و�ملي�قرار�مي�گيرد�)موحد�و�حميدزاده،�1389(.�
با�توجه�به�باال�بودن�ميزان�جمعيت�جوان�و�به�خصوص�دانشجويان�و�توجه�به�اين�نکته�که�
مديران�و�اداره�کنندگان�فردای�جامعه،�دانشجويان�هستند�و�به�دليل�حضور�چشمگير�زنان�در�
عرصه�هاي�علمي�کشور�و�با�توجه�به�هم�رأيي�جامعه�شناسان�بر�ديندار�بودن�بيشتر�زنان�نسبت�به�
مردان�و�نقش�مهمي�که�آنها�در�آينده�ی�علمي�کشور�ايفاء�خواهند�کرد،�مطالعه�و�بررسی�نگرش�ها،�
روحيات�و�اعتقادات�آنها�در�عرصه�های�گوناگون�به�ويژه�از�بعد�دينداری�به�شناخت�دقيق�تری�از�

دغدغه�های�دانشجويان�منجر�خواهد�شد.�
يکی�از�يافته�هايی�که�معموالً�در�پژوهش�های�حوزه�ی�دين�طرح�می�شود،�دينداری�بيشتر�زنان�
نسبت�به�مردان�است�و�اينکه�زنان�بيش�از�مردان�عالقه�مند�به�انجام�مناسک�دينی�هستند.�چرايی�
اين�تفاوت�زمانی�پررنگ�تر�می�شود�که�ساير�يافته�های�پژوهشی�نيز�ادعای�ديندارتر�بودن�زنان�از�
مردان�را�تأييد�می�کند.�بر�اساس�نتايج�تحقيقات�متفاوت،�در�دينداری�ايرانيان�تفاوت�جنسيتی�
وجود�دارد�و�به�طور�معناداری�زنان�ديندارتر�از�مردان�هستند.�در�تحقيقات�داخلی�نيز�پژوهش�های�
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سراج�زاده،�آزاد�ارمکی،�توسلی،�نجفی�و�ابراهيمی�اين�موضوع�را�نشان�می�دهند.�تحقيقات�رونالد�
اينگلهارت�در�سال�های��2000و��2005در�ايران�نيز�اين��تفاوت�را�نشان�داده�است�و�شاهدی�ديگر�

بر�اين�موضوع�است�)مرکز�افکارسنجی�دانشجويان�ايران،�1395(.�
بنابراين�اين�ضرورت�احساس�شد�که�سطح�برخورداری�دانشجويان�زن�از�دينداری�و�راه�کارهای�
ترغيب�آنها�به�دين�بررسی�شود،�چرا�که�سنجش�دينداری�می�تواند�يک�سری�از�مسائل�-�نظير�
اينکه�چه�عواملی�در�ميزان�آن�اهميت�دارد-�را�روشن�کند.�در�پژوهش�حاضر،�يک�هدف�اصلي�و�
شش�هدف�فرعي�دنبال�شد؛�هدف�اصلی�عبارت�است�از�»ميزان�دينداري�زنان�دانشجو�و�عوامل�
اجتماعي�مؤثر�در�آن�)مطالعه�ی�موردي�دانشگاه�آزاد�اسالمي�واحد�علوم�و�تحقيقات�تهران(«�و�
اهداف�فرعی�عبارتند�از�»بررسي�بعد�اعتقادی،�مناسکی،�تجربی�و�پيامدی�دينداری�دانشجويان�
زن«؛�»بررسي�رابطه�ی�متغيرهای�زمينه�ای�)سن،�وضعيت�تأهل،�پايگاه�اقتصادی-�اجتماعی(«،�
»استفاده�از�رسانه�هاي�جديد�)شبکه�های�اجتماعی�مجازی،�ماهواره،�اينترنت(«،�»رضايت�از�زندگی«،�
»نوگرايي�دانشجويان�زن«�و�»ميزان�دينداری�دانشجويان�زن�و�ارائه�ی�راه�کارهاي�مناسب�جهت�

ترغيب�دانشجويان�زن�به�دينداری«�می�باشند.��

2-پیشینه  ی پژوهش
در�موضوع�دينداری،�چه�در�داخل�و�چه�در�خارج�از�کشور�مطالعات�بسياری�وجود�دارد�که�در�
ذيل�به�برخی�از�آنها�اشاره�می�شود.�اديبی�سده�و�ديگران�در�بررسی�رابطه�ی�بين�پايگاه�اقتصادی-�
اجتماعی�و�ميزان�دينداری�در�بين�دانشجويان�دانشگاه�کاشان�به�اين�نتيجه�رسيدند�که�بين�پايگاه�
اقتصادی-�اجتماعی�دانشجويان�و�ميزان�دينداری�آنها�رابطه�وجود�دارد.�ميانگين�ميزان�پای�بندی�
دانشجويان�نسبت�به�هر�يک�از�ابعاد�چهارگانه�ی�دينداری�)اعتقادی،�تجربی،�پيامدی�و�مناسکی(،�
بر�اساس�پايگاه�اقتصادی�– اجتماعی�شان�متفاوت�است�)اديبی�سده�و�ديگران،�1392(.�همچنين�
رضادوست�و�ديگران�برخی�از�عوامل�مؤثر�در�ميزان�دينداری�)مورد�مطالعه:�دانشجويان�دانشگاه�
شهيد�چمران�اهواز(�را�بررسی�جامعه�شناسی�کردند.�نتايج�به�دست�آمده�نشان�می�دهد�سکوالريزه�
شدن�تأثير�معنی�دار�و�معکوسی�در�ميزان�دينداری�دارد�و�بين�پايگاه�اجتماعی-�اقتصادی�و�ميزان�
دينداری�رابطه�ی�معنادار�و�معکوسی�وجود�دارد.�همچنين�ميزان�دنيوی�شدن�در�مردان�بيشتر�
است�)رضادوست�و�ديگران،�1391(.�يافته�های�پژوهش�غريب�با�عنوان�»بررسی�عوامل�اجتماعی�مؤثر�
بر�ميزان�دينداری�دانشجويان�دانشگاه�آزاد�واحد�نوشهر«�نشانگر�اين�بود�که�دينداری�دانشجويان�
در�حد�متوسط�رو�به�پايين�است.�ميزان�دينداری�با�متغيرهای�جنسيت،�پايگاه�اقتصادی-�اجتماعی،�
رسانه�های�جمعی،�نوگرايی�و�تعلق�سياسی�رابطه�ی�معنی�داری�دارد�)غريب،�1390(.�همچنين�با�
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توجه�به�نقش�انکارناپذير�رسانه�های�جمعی،�نوربخش�و�ديگران�در�پژوهش�خود�تأثير�انواع�رسانه�
در�دينداری�دانشجويان�دانشگاه�های�سراسر�کشور�را�بررسی�کردند.�تغيير�نگرش�به�دين،�به�دنبال�
تغييراتی�که�حضور�رسانه�های�جهانی�و�محلی�به�آن�دامن�می�زنند،�در�کوتاه�مدت�و�دراز�مدت�به�
تغييراتی�در�انواع�دينداری�دانشجويان�در�جامعه�ی�معاصر�منجر�خواهد�شد.�هر�چند�انواع�رسانه�ها�
در�انواع�دينداری�اثرگذارند،�اما�عوامل�اثرگذارتری�از�رسانه�ها�از�جمله�نهاد�خانواده�و�آموزشی�
وجود�دارند�که�شکل�گيری�انواع�دينداری�را�تبيين�می�کنند�)نوربخش�و�ديگران،�1391(.�يافته�های�
پژوهش�ميرزايی�با�عنوان�»بررسی�جامعه�شناختی�ميزان�دينداری�دانشجويان�دانشگاه�افسری�
امام�علی)ع(�با�استفاده�از�يک�مدل�بومی«�نشان�داد�که�باور�دينی�دانشجويان�)ميانگين��2/96از�
3(�باالست�اما�پای�بندی�ايشان�به�اخالقيات�)ميانگين��2/41از�3(�در�مقايسه�با�ديگر�ابعاد�کمتر�
است.�اين�در�حالی�است�که�بيشتر�دانشجويان�دانشگاه�افسری�دينداری�قوی�)�81/3درصد(�دارند�
)ميرزائی،�1390(.�يافته�های�پژوهش�مرشدی�در�بررسی�سطح�دينداری�و�گرايش�های�دينداری�
دانشجويان�دانشگاه�صنعتی�نشان�داد�که�باورهای�دينی�دانشجويان�در�حد�باال�و�پای�بندی�آنها�به�
انجام�مناسک�فردی�دينی�در�حد�متوسط�به�بااليی�است،�اما�پای�بندی�آنها�به�انجام�دادن�اعمال�
جمعی�دينی�در�حد�کم�ارزيابی�می�شود.�همچنين�گرايش�به�دين�خصوصی،�برخورد�گزينشی�با�
دين�و�گرايش�به�تکثر�گرايی�دينی�رواج�زيادی�بين�دانشجويان�دارد�)مرشدی،�1385(.�شجاعی�زند�
مدلی�برای�سنجش�دينداری�در�ايران�ارائه�داد.�در�مدل�وی،�دين��5بعد�اعتقاد،�ايمان،�عبادت،�
اخالق�و�شرع�دارد�و�دينداری�نيز�شامل��5بعد�معتقد�بودن،�مؤمن�بودن،�اهل�عبادت�بودن،�اخالقی�
عمل�کردن�و�متشرع�بودن،�است.�وی�نشانه�های�دينداری�را�داشتن�معلومات�دينی،�داشتن�ظاهر�
دينی،�ابراز�هويت�دينی،�داشتن�اهتمام�شعائری،�داشتن�مشارکت�دينی،�داشتن�معاشرت�دينی،�
اهتمام�دينی�در�خانواده�دانسته�و�پيامدهای�دينداری�را�بينش�الهی،�اهل�معنا�بودن،�متخلق�بودن�
و�متقی�بودن�معرفی�کرده�است�)شجاعی�زند،�1384(.�يافته�های�پژوهش�گنجی�با�عنوان�»تبيين�
وضعيت�دينداری�دانشجويان�دانشگاه�اصفهان«��نشان�داد�که�ابعاد�اعتقادی،�عاطفی،�پيامدی،�
شناختی�و�مناسکی�به�ترتيب�بيشترين�فراوانی�در�بين�دانشجويان�را�دارند�و�محروميت�مطلق�و�
محروميت�نسبی�رابطه�ی�معنی�دار�و�معکوسی�با�دينداری�دانشجويان�دارند،�اما�گزينش�عقالنی،�
شيوه�ی�عرضه�ی�دين�از�سوی�مبلغان�دينی�و�سرمايه�ی�اجتماعی،�رابطه�ی�معنی�دار�و�مستقيمی�

با�دينداری�دانشجويان�دارد�)گنجی،�1383(.
�استدالل�موتلو�در�پژوهش�عقايد�مذهبی�دانشجويان�ترکيه�اين�است�که�جامعه�پذيری�مذهبی�
در�بين�دانشجويان�ترکيه�ارتقاء�يافته�است.�دانشجويان�در�سال��1991نسبت�به�سال��1978
جهت�گيری�مذهبی�قوی�داشته�اند؛�به�خصوص�اينکه�دانشجويان�اعتقاد�به�خدا،�روز�قيامت،�وجود�
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بهشت�و�جهنم،�روز�داوری�و�اينکه�قرآن�در�برگيرنده�ی�دستورات�الهی�است�را�در�سال��1991
نسبت�به�سال��1978بيشتر�پذيرفته�اند.�همچنين�بيشتر�دانشجويان،�اين�گويه�را�که�فقط�مسلمانان�
به�بهشت�می�روند،�رد�کرده�اند�و�نيز�اغلب�آنها�با�اين�گويه�که�»اگر�انسان�ها�درستکار�باشند�ولی�
مذهبی�نباشند�به�بهشت�می�روند«،�موافق�بوده�اند�)موتلو،�1998-1978(.�فرانسيس�و�کارتر�پژوهشی�
روی�دانش�آموزان�در�مدارس�دينی�و�غيردينی�در�انگليس�انجام�داده��و�به�اين�نتيجه�رسيده�اند�که�
رفتار�مذهبی�والدين�همبستگی�مثبت�با�رفتارهای�فرزندانشان�دارد.�هانس�و�برگر�نيز�به�اين�نتيجه�
رسيدند�که�آموزش�مذهبی�در�خانواده�به�ويژه�توسط�مادر�تأثير�مستقيم�و�مثبتی�بر�روی�مذهبی�
شدن�بچه�ها�دارد�)Hallahmi & Argyle, 1997: 99(.�جورج�استولز�در�پژوهشی�با�عنوان�»تبيين�
جامعه�شناختی�عوامل�مؤثر�در�دينداری«�در�سوييس�به�اين�نتايج�دست�يافت�که�محروميت�و�
تئوری�بازار�دين�در�دين�مسيحيت�به�عنوان�عوامل�مؤثر�در�ميزان�دينداری�افراد�است�و�نيز�زنان�
 Stolz,(در�مقايسه�با�مردان�دينداری�بيشتری�دارند�و�هويت�قومی�عاملی�موثر�در�دينداری�است�
2008(.�فلری�در�پژوهش�خود�به�اين�نتيجه�رسيد�که�دينداری�همبستگی�منفی�و�معناداری�با�

پايگاه�اجتماعی�دارد.�افراد�پايگاه�اجتماعی�پايين،�دينداری�باالتری�دارند.�همچنين�دينداری�در�
.)Flere, 2009(ميان�کسانی�که�سواد�کمتری�دارند،�بيشتر�است�

با�مرور�تحقيقات�انجام�شده،�معلوم�می�شود�که�هيچ�يک�از�آنها�به�صورت�مشخص�به��مطالعه�ی�
دانشجويان�زن�نپرداخته�اند.�با�توجه�به�نقش�اثرگذار�زنان�تحصيلکرده�در�خانواده�و�جامعه،�اين�
پژوهش�بر�روی�دانشجويان�زن�متمرکز�شد.�همچنين�در�بيشتر�پژوهش�ها�يا�عوامل�اجتماعی�
مؤثر�در�دينداری�و�يا�خود�دينداری�بررسی�شده�است�ولی�اين�پژوهش�درصدد�بررسی�دينداری�

در�ابعاد�مختلف�آن�و�نيز�عوامل�اجتماعی�مؤثر�در�دينداری�است.�

3- چارچوب نظري و فرضیات پژوهش

3-1- چارچوب نظری پژوهش
در�پژوهش�حاضر،�الگوی�دينداری�گالک�و�استارک�و�نظريه�ی�جامعه�شناسی�شناخت�برگر�

و�الکمن�به�عنوان�چارچوب�نظری�پژوهش�برگزيده�شد.�
به�نظر�گالک�و�استارک�به�رغم�آنکه�اديان�جهانی�در�جزئيات�بسيار�متفاوت�اند،�اما�حوزه�های�کلی�
دارند�که�دينداری�در�آن�حوزه�ها�و�يا�آن�ابعاد�جلوه�گر�می�شود.�آنها�برای�دينداری�چهار�بعد�اصلی�
عمل،�باور،�تجربه،�دانش�يا�معرفت�را�تحت�عنوان�ابعاد�عمومی�الزام�دينی�مطرح�کرده�اند.�اين�ابعاد�
چهار�گانه،�در�سطح�مقياس�های�اوليه�به�پنج�شاخص�يا�مقياس�تقسيم�شده�اند�که�افزايش�آن،�ناشی�از�
تفکيک�بعد�عمل�به�دو�بخش�شاخص�مناسکی�و�عبادی�است.�در�مقياس�ثانويه،�شاخص�ها�در�نهايت�به�
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هشت�عدد�افزايش�يافته�است�که�شاخص�های�ناظر�بر�روابط�اجتماعی�دينداران�هم�به�آن�اضافه�شده�
�است�)گنجی،�115�:1383(.�در�زير�شرحی�از�الگوی�دينداری�مورد�نظر�آنها�آورده�می�شود.�

الف.بعدباور:�بعد�باور�آن�چيزی�است�که�انتظار�می�رود،�پيروان�يک�دين�بدان�اعتقاد�داشته�باشند.�
گالک�و�استارک�اين�باورها�را�در�هر�دين�به�سه�نوع�تقسيم�کرده�اند:�باورهای�پايه�ای�مسلم،�که�ناظر�
بر�شهادت�به�وجود�خدا�و�معرفی�ذات�و�صفات�اوست.�باورهای�غايتگرا،�که�هدف�و�خواست�خدا�از�
خلقت�انسان�و�نقش�او�در�راه�نيل�به�اين�هدف�است�و�در�نهايت�باورهای�زمينه�ساز�که�روش�های�
تأمين�اهداف�و�خواست�خداوند�و�اصول�اخالقی�را�که�بشر�برای�تحقق�آن�اهداف�بايد�به�آنها�توجه�

�کند،�در�برمی�گيرد.�گالک�و�استارک�بعد�باور�يا�عقيدتی�را�بعد�ايدئولوژيکی�نيز�ناميده�اند.�
ب.بعدمناسکی)عمل(:�نظام�اعتقادی�در�هر�دينی�وجود�دارد،�اما�اين�اعتقادات�به�صورت�مناسک�
نمود�عينی�می�يابند.�تمام�اديان�بنا�بر�اقتضای�نوع�الهيات�خود،�نحوه�ی�خاصی�از�عمل�و�زيست�
را�بر�مؤمن�الزام�می�کنند�که�همان�عمل�دينی�است.�اين�عمل�خواه�ناخواه،�در�پرتو�نظام�فقهی�و�
اخالقی�سامان�می�گيرد.�بعد�عمل�يا�مناسک،�اعمال�دينی�مشخصی�نظير�عبادت�های�فردی،�نماز،�
روزه،�صدقه،�زکات�و�...�را�در�برمی�گيرد.�گالک�و�استارک�در�تشريح�بعد�مناسکی�بر�اين�نکته�تأکيد�
کرده�اند�که�در�عملياتی�کردن�اين�بعد،�عالوه�بر�مشارکت�در�فعاليت�های�مناسکی،�تفاوت�های�
�مربوط�به�ماهيت�يک�عمل�و�معنای�آن�عمل�نزد�فاعالن�آن�نيز�بررسی�می�شود�)آرون،�405�:1386(.
است.� مرتبط� ديندار� فرد� درون� و� تجربيات� احساسات،� با� دينی� تجربه�ی� تجربی:� بعد ج.
و� بوده� درونی� و� قلبی� کاماًل� که� است� دينداری� از� عالی�تری� وجه� دينی� عواطف� و� احساسات�
برخالف�مناسک�و�مراسم�آيينی�نمود�بيرونی�ندارد.�ديندارانی�که�اين�بعد�را�کسب�می�کنند�
نوع� می�دانند:� نوع� چندين� را� دينی� تجربه�ی� استارک� و� گالک� می�شوند.� ناميده� مخلص�
تأييدی�يعنی�حس�مؤدت�و�تأييد�به�وجود�خدا؛�نوع�ترغيبی،�يعنی�گزينش�آگاهانه�ی�خدا�و�
او؛�نوع�شيدايی،�يعنی�حس�صميميت�و�شور�و�وجد�نسبت�به�خدا؛�نوع�وحيانی،� اشتياق�به�

�يعنی�معتمد�خدا�واقع�شدن�و�کارگزار�و�فرستاده�ی�خدا�بودن�)مهدی�زاده،�25�:1385(.�
د.بعددانشی)بعدمعرفتی(:�بعد�دانشی�با�بعد�عقيدتی�بسيار�نزديک�است.�تفاوت�اين�دو�بعد�
مربوط�به�آگاهی�و�شناخت�در�اعتقادات�در�بعد�دانش�است.�معرفت�دينی،�آگاهی�به�متون�دينی�
است�که�می�تواند�الگويی�برای�باور،�عمل�و�تجربه�ی�دينی�باشد.�از�نظر�گالک�و�استارک،�بعد�

�معرفتی�مطالبی�است�که�مردم�از�طريق�عالمان�دينی�درباره�ی�مذهب�می�آموزند.�
هـ.بعدپیامدی:�اين�بعد،�به�دليل�بيشترين�انتقادات،�در�ميان�ابعاد�الگوی�دينداری�گالک�و�
استارک�پس�از�مدتی�حذف�شد؛�از�جمله�اينکه،�بعد�پيامدی�فی�نفسه�پيامد�دينداری�است�نه�
بعدی�از�آن.�بعد�پيامدی�دينداری�که�با�اين�انتقاد�از�الگوی�دينداری�کنار�گذاشته�شد،�به�اعمالی�
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گفته�می�شود�که�از�عقايد،�احساسات�و�اعمال�مذهبی�ريشه�می�گيرد�و�از�ثمرات�و�نتايج�ايمان�
در�زندگی�و�کنش�های�بشر�است.�از�نظر�اين�دو�محقق،�بررسی�بعد�پيامدی�جدا�از�ساير�ابعاد�
امکان�پذير�نيست.�رفتارهای�دينی�می�توانند�در�معنای�پيامدی�سنجه�ای�از�دينداری�باشند�که�
به�استواری�ايمان�مذهبی�منجر�می�شود.�الگوی�دينداری�گالک�و�استارک،�از�نخستين�الگوهايی�

است�که�بسياری�از�الگوهای�دينداری�بعدی،�ابعاد�خود�را�از�آن�وام�گرفته�اند.
به�عقيده�ی�برگر�و�الکمن�موضوع�جامعه�شناسی�شناخت،�بررسی�رابطه�ی�ساخت�يا�زمينه�ی�
اجتماعی�و�انديشه�ی�آدم�يا�به�طور�کلی�تعيين�انديشه�و�شناخت�انسان�است�)ميرسندسی،�1383:�

.)140
برگر�و�الکمن�معتقدند�که�يک�نظام�معنی�مشترک�واقعيات�روزمره�را�به�عنوان�امری�بديهی�
و�مسلم�برای�انسان�ها�متصور�است.�اين�نظام�بديهی�در�طول�زمان�به�کندی�تغيير�می�پذيرد.�آنها�
اعتقاد�دارند�که�افراد�در�تعامل�اجتماعی�و�موقعيت�های�رودررو�الگوهای�پيش�ساخته�ی�ذهنشان�را�
درک�می�کنند�و�ارگانيسم�انسانی�در�تعامل�با�محيط،�مراحل�تکامل�خويش�را�طی�می�کند.�رابطه�ی�
انسان�با�دنيای�اجتماعی�رابطه�ی�ديالکتيکی�است.�اين�ديالکتيک�با�انتقال�دنيای�اجتماعی�به�نسل�
جديد�به�وجود�می�آيد.�در�اين�مرحله�است�که�دنيای�نهادی�نيازمند�مشروعيت�است،�زيرا�در�
جريان�انتقال�واقعيات،�دنيای�پرمايگی�و�انباشت�به�وقوع�می�پيوندد�)حسين�زاده�و�ديگران،�62�:1388(.
انحراف�از�هنجارها�زمانی�رخ�می�دهد�که�نهادها�به�واقعيت�هايی�تبديل�شده�باشند�که�پيوندشان�
را�با�زمينه�های�ارتباطی�خويش�در�فرآيندهای�اجتماعی�مشخصی�که�از�آنها�پديد�آمده�اند�گسيخته�

باشند�)ميرسندسی،��146�:1383و�برگر�و�الکمن،�174�:1375(.
از�نظر�برگر،�مفاهيم�جهان�مذهبی�با�فرآيندهای�خاص�تحت�عنوان�ساختار�توجيه�گری�اعتبار�
خود�را�حفظ�و�تحکيم�می�کنند.�اگر�اين�ساختار�تضعيف�شود�و�يا�از�بين�برود،�تسلط�اعتقادات�
مذهبی�هم�بر�اذهان�انسان�ها�به�آسانی�از�دست�می�رود.�از�آنجا�که�مقررات،�نقش�ها،�الزام�ها�و�
نهادهای�اجتماعی�بسيار�شکننده�اند،�ضروری�است�که�پيوسته�يادآوری�شود�که�چه�بايد�کرد،�
همچنين�بايد�معانی�متبلور�در�فرهنگ�ها�و�نهادها�هميشه�گوشزد�شود.�اين�يادآوری�را�مناسک�
انجام�می�دهند.�اجتماع�مذهبی�نقش�مهمی�در�تداوم�باورپذيری�ايفاء�می�کند.�برگر�به�نقش�توجيه�
مذهبی�تأکيد�می�کند�و�اين�را�يکی�از�مهم�ترين�دژهای�بشر�در�برابر�بی�هنجاری�در�سراسر�تاريخ�

می�داند�)همان:�149(.
همان�طور�که�گفته�شد،�يکی�از�مهم�ترين�رهيافتی�که�فرضيات�پژوهش�از�آن�استخراج�شده�
است،�رهيافت�برگر�و�الکمن�است.�ديالکتيک�رابطه�ی�انسان�با�محيط،�شامل�تبادالت�پديده�های�
اجتماعی�با�هم�است.�در�جريان�اين�ديالکتيک�و�تبادالت،�معانی�از�طريق�فرمول�های�توجيه�
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کننده�ی�مختلفی�تفسير�و�تبيين�می�شود.�در�زندگی�گذشته،�اين�تبيين�توجيه�گری�را�دين�به�
خوبی�انجام�می�داد،�اما�در�دنيای�امروز،�با�پيدايش�زيست�جهان�های�متعدد�)معانی�فرعی�متعدد(�
نقش�دين�کاسته�شده�و�در�حوزه�ی�دين،�دنياهای�فرعی�متعدد�و�رقيب�هم�شکل�گرفته�اند.�
بنابراين�تجربيات�دينی�افراد،�تحت�تأثير�نظام�های�معانی�متفاوت�و�متضادی�قرار�می�گيرند�و�دين�
نيز�قادر�به�جای�دادن�همه�ی�اين�نظام�های�معنی�جديد�نخواهد�بود.�بنا�بر�آنچه�بيان�شد،�عواملی�
که�در�اين�پژوهش�در�دينداری�مؤثرند�و�از�ديد�محقق�به�عنوان�متغيرهای�مستقل�در�نظر�گرفته�
شده�اند،�نقش�دنياهای�فرعی�و�جهان�زيست�های�اشاره�شده�در�رهيافت�برگر�و�الکمن�هستند.�
برای�سنجش�دينداری�از�رهيافت�دينداری�گالک�و�استارک�در�چهار�بعد�اعتقادی،�مناسکی،�

تجربی�و�پيامدی�استفاده�شده�است.�
با�توجه�به�نظريه�ی�جامعه�شناسی�شناخت�برگر�و�الکمن�برای�درک�بهتر�عوامل�اجتماعی�
مؤثر�در�ميزان�دينداری�دانشجويان�زن�تعداد��6متغير�تأثيرگذار�در�دينداری�استخراج�شد�که�
عبارت�اند�از:�پايگاه�اقتصادي-�اجتماعي،�سن،�تأهل،�نوگرايی،�ميزان�استفاده�از�رسانه�هاي�جمعي�
و�رضايت�از�زندگی.�به�منظور�عملياتي��کردن�متغيرها�و�ايجاد�پل�ارتباطي�معقولي�بين�چارچوب�
�تبييني�تدوين�شد.�اين�الگو�مؤيد�تأثيرهاي�متفاوت�متغيرهاي� نظري�و�فرضيه�ها،�الگويي�نظريـ�
مستقل�در�دينداری�است.�مدلي�که�پيش�روست�با�پشتوانه�ی�نظري�طراحي��شده�و�بعد�از�تجزيه�
و�تحليل�داده�ها�و�اطالعات،�روابط�بين�متغيرهاي�مدل�جرح�و�تعديل�شده�و�ميزان�شدت�و�نحوه�ی�

تأثيرگذاري�هر�يک�از�متغيرها�مشخص�خواهد�شد.

9 

ر میزان دينداری عوامل اجتماعی مؤثر ددرک بهتر  برای شناسی شناخت برگر و الکمنجامعه ینظريهبا توجه به 
سن،  اجتماعی، -پايگاه اقتصادی از: ندااستخراج شد که عبارت دينداریر دثیرگذار أمتغیر ت 6تعداد زن دانشجويان 

کردن متغیرها و ايجاد  . به منظور عملیاتیرضايت از زندگی و های جمعیاستفاده از رسانهنوگرايی، میزان  ،هلتأ
ثیرهای أبیینی تدوين شد. اين الگو مؤيد تها، الگويی نظری ـ تپل ارتباطی معقولی بین چارچوب نظری و فرضیه

شده و بعد از تجزيه  نظری طراحی یبا پشتوانه . مدلی که پیش روستاست دينداریر دمتغیرهای مستقل  متفاوت
ثیرگذاری هر أت یتعديل شده و میزان شدت و نحوه ها و اطالعات، روابط بین متغیرهای مدل جرح وو تحلیل داده

 يک از متغیرها مشخص خواهد شد.
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 مدل نظری پژوهش -1شماره شکل 
 
 پژوهش هایفرضیه -3-2

 ق در اين پژوهش مطرح کرده به شرح زير است:هايی که محقفرضیه
 دانشجويان زن بر حسب سن متفاوت است.میزان دينداری  -1
 هل متفاوت است.اری دانشجويان زن بر حسب وضعیت تأمیزان ديند -2
 اجتماعی متفاوت است. –میزان دينداری دانشجويان زن بر حسب پايگاه اقتصادی ـ 3
 .رابطه وجود دارد میزان دينداری آنها و از زندگی زنبین میزان رضايت دانشجويان  -4
 .رابطه وجود دارد آنها میزان دينداری وهای جديد دانشجويان زن از رسانه یمیزان استفادهـ بین 5
 .رابطه وجود دارد میزان دينداری آنها و زن دانشجويانگرايی نومیزان بین  ـ6
 پژوهششناسی روش -4

از روش اسنادی برای بررسی  ،در اين پژوهشاست.  ز نوع توصیفی و تبیینیو ا پژوهش حاضر پیمايشیروش 
میان  های مربوط به موضوع پژوهش و از روش پیمايشی برای بررسی چگونگی توزيع و روابطمفاهیم و تئوری

يان میزان دينداری دانشجور دثر ؤعوامل اجتماعی مکه پژوهش حاضر  از آنجا شود.متغیرهای پژوهش استفاده می

 سن
 

 وضعیت تأهل 

 –پایگاه اقتصادی 
 اجتماعی 

استفاده از رسانه 
 های جدی

 رضایت از زندگی 

 

 
 نوگرایی 

 

 

 دینداری

 اعتقادی

 مناسکی

 تجربی

 پیامدی

شکلشماره1-مدلنظریپژوهش
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3-2- فرضیه های پژوهش
فرضيه�هايی�که�محقق�در�اين�پژوهش�مطرح�کرده�به�شرح�زير�است:

1-�ميزان�دينداری�دانشجويان�زن�بر�حسب�سن�متفاوت�است.
2-�ميزان�دينداری�دانشجويان�زن�بر�حسب�وضعيت�تأهل�متفاوت�است.

3ـ�ميزان�دينداری�دانشجويان�زن�بر�حسب�پايگاه�اقتصادی�– اجتماعی�متفاوت�است.
4-�بين�ميزان�رضايت�دانشجويان�زن�از�زندگی�و�ميزان�دينداری�آنها�رابطه�وجود�دارد.

5ـ�بين�ميزان�استفاده�ی�دانشجويان�زن�از�رسانه�های�جديد�و�ميزان�دينداری�آنها�رابطه�
وجود�دارد.

6ـ�بين�ميزان�نوگرايي�دانشجويان�زن�و�ميزان�دينداری�آنها�رابطه�وجود�دارد.

4- روش شناسی پژوهش
روش�پژوهش�حاضر�پيمايشي�و�از�نوع�توصيفی�و�تبيينی�است.�در�اين�پژوهش،�از�روش�اسنادی�
برای�بررسی�مفاهيم�و�تئوری�های�مربوط�به�موضوع�پژوهش�و�از�روش�پيمايشی�برای�بررسی�
چگونگی�توزيع�و�روابط�ميان�متغيرهای�پژوهش�استفاده�می�شود.�از�آنجا��که�پژوهش�حاضر�عوامل�
اجتماعي�مؤثر�در�ميزان�دينداری�دانشجويان�زن�دانشگاه�آزاد�واحد�علوم�و�تحقيقات�در�مقطع�
زماني�سال��1394را�بررسی�می�کند،�از�نوع�مقطعي�است.�جامعه�ی�آماري�پژوهش�حاضر،�کليه�ی�
دانشجويان�زن�دانشگاه�آزاد�واحد�علوم�و�تحقيقات�تهران�در�سال��1394است�که�برای�انتخاب�
حجم�نمونه�از�فرمول�تعيين�حجم�نمونه�کوکران�استفاده�شد�و�عدد��375به�دست�آمد.�روش�
نمونه�گيری�اين�پژوهش�از�نوع�سهميه�ای�و�تصادفی�ساده�است�که�بر�اساس�دو�مقطع�تحصيلي�
)کارشناسی�ارشد�و�دکتری(،�از�نمونه�گيری�سهميه�اي�استفاده�شد�و�نمونه�ها�تصادفي�انتخاب�شدند.�
ابزار�اصلی�گردآوری�داده�ها��پرسش�نامه�ی�محقق�ساخته�و�ابزار�تکميلی�مصاحبه�و�مشاهده�است.
اعتبار�استفاده�شده�در�اين�پژوهش،�اعتبار�صوري�1است.�در�اين�باره،�پرسش�نامه�تهيه�شده�به�
تعدادي�از�اساتيد�خبره�و�برگزيده�ی�جامعه�شناسي�داده�شد�و�وفاق�آنها�در�مورد�شاخص�ها،�دليل�
روشني�بر�اعتبار�پرسش�نامه�ی�طراحي�شده�است.�در�اين�تحقيق�برای�سنجش�قابليت�اعتماد�
پرسشنامه�از�ضريب�آلفاي�کرونباخ�استفاده�شده�است.�بدين�صورت�که�پرسش�نامه�ی�اوليه�ی�
تحقيق�در�بين�نمونه�اي�شامل��30نفر�از�دانشجويان�زن�دانشگاه�آزاد�اسالمی�واحد�علوم�و�تحقيقات�
�)SPSS(سپس�از�طريق�نرم�افزار��،)تهران�که�کاماًل�تصادفي�انتخاب�شدند،�پخش�شد�)پيش�آزمون
براي�هر�کدام�از�ابعاد�دينداری�گويه��هاي�آنها�از�طريق�آلفاي�کرونباخ�بررسي�شد.�با�توجه�به�اينکه�

1- Face validity
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ضريب�آلفاي�شاخص�هاي�اين�پژوهش،�باالی�70به�دست�آمد؛�لذا�گويه�هاي�طراحي��شده،�داراي�
قابليت�اعتماد�)پايايي(�دارد.

5- تعریف متغیرها 
در�اين�بخش�ابتدا�تعريف�نظری�و�عملياتی�متغيرهای�مستقل�و�وابسته�پژوهش�و�در�ادامه�

گويه�ها�و�سواالت�مرتبط�در�خصوص�سنجش�متغيرها�آمده�است.

5-1- پایگاه اقتصادی – اجتماعی 
�پايگاه�اقتصادی-�اجتماعی�موقعيتی�است�که�افراد�در�گروه�های�اجتماعی�يا�در�مراتب�اجتماعی�
يک�گروه،�در�مقايسه�با�گروه�های�ديگر�احراز�می�کنند.�اين�موقعيت�در�عمل�حقوق�و�مزايای�شخص�
را�تعيين�می�کند.�افراد�با�پايگاه�يکسان�در�بيشتر�مواقع�»الگوهای�رفتاری�و�نگرشی«�مشابهی�نيز�
دارند�)فرخی،1389(.�با�توجه�به�اينکه�در�اين�تحقيق،�تحصيالت،�شغل�و�درآمد�به�عنوان�معيارهای�
طبقه�ی�اجتماعی�هستند،�در�عملياتی�کردن�اين�متغير�سؤاالتی�چون�شغل�و�تحصيالت�و�درآمد�

خود�فرد،�همسر،�پدر�و�مادر�طرح�شده�است.�

5-2- رسانه های جدید 
برای�سنجش�رسانه�های�جديد�در�اين�پژوهش�از��3شاخص�استفاده�از�اينترنت،�ماهواره�و�
شبکه�های�اجتماعی�مجازی�استفاده�شده�است.�براي�سنجش�متغير�استفاده�از�رسانه�های�جديد�

در�بين�پاسخ�گويان�از�گويه�های��5گزينه�اي�استفاده�شده�است.

5-3- رضایت از زندگی 
بيانگر�نگرش�مثبت�فرد�نسبت�به�جهانی�که�در�آن�زندگی�می�کند�و�در�واقع�همان�احساس�
خشنودی�است�که�در�پی�دستيابی�به�آن،�زمان�چندان�کوتاهی�را�سپری�می�کند.�فلسفه�ای�است�
که�شخص�آگاهانه�برای�زندگی�خويش�انتخاب�کرده�و�ناخودآگاه�آن�را�در�ذهن�دارد�)محسنی،�
8�:1382(.�در�اين�تحقيق،�سه�قلمرو�براي�رضايت�از�زندگي�مي�توان�تعريف�کرد�که�هر�يک�مبتني�

بر�بخشي�از�نيازهاي�فرد�است:�
الف-�رضايت�ناشي�از�برخورداري:�در�اين�مورد�منظور�برخورداري�از�مواردي�همچون�مسکن،�

درآمد،�وضعيت�بهداشت�و�سالمتي�و�وضعيت�تغذيه�و�اوقات�فراغت�است.
ب-�رضايت�ناشي�از�ارتباط:�شامل�نوع،�ميزان�و�کيفيت�روابط�اجتماعي�است؛�برای�نمونه�

مي�توان�به�روابط�خانوادگي،�روابط�با�همسايه�ها�و�ارتباط�با�دوستان�و�همکاران�....�اشاره�کرد.
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ج-�رضايت�ناشي�از�بودن:�اينکه�ما�هستيم�در�قضاوت�ما�از�زندگي�مؤثر�است.�اين�بخش�از�
رضايت�به�نياز�به�خويشتن�يابي�و�احساس�تسلط�گرايي�روي�خود�و�محيط�باز�مي�گردد�در�اينجا�
به�رابطه�ی�اجتماعي�توجه�مي�شود.�رابطه�ی�اجتماعي�از�حيث�نوع،�شدت�و�درگيري�عاطفي�در�
رضايت�از�زندگي�اثر�کمی�مي�گذارد.�ميزان�رابطه�ی�اجتماعي�شامل�هر�نوع�رابطه�نخستين�و�ثانوي�
در�رضايت�فرد�مؤثر�است.�اساساً�رابطه�اجتماعي�منبع�رضايت�در�زندگي�محسوب�و�شامل�رابطه�

با�اعضاي�خانواده،�دوستان�و�همکاران،�هم�محله�ای�ها�و�همشهري�ها�می�شود.

5-4- نوگرایی 
نوگرايی�به�معنای�نگرش�نوين�به�زندگی�و�قرار�گرفتن�در�چارچوب�فکری�و�رفتاری�انسان�
است�که�در��7جهت�گيری�علمی،�عام�گرايانه،�تساوی�طلبانه،�استقالل�طلبانه،�پيشرفت،�مدنی�و�

دموکراتيک�مطرح�می�شود�)مهدی�زاده،�98�:1385(.
در�اين�پژوهش،�نگرش�افراد�نسبت�به�نوگرايی�با�تحصيالت،�ضابطه�مداری،�برابری�زنان�و�مردان�
در�عرصه�های�مختلف،�استقالل�داشتن�در�جنبه�های�مختلف�زندگی،�موفقيت�و�لزوم�برنامه�ريزی�
در�اين�جهت،�کسب�خبر�و�آگاهی�از�اوضاع�و�احوال�دنيا�و�آزادی�در�عرصه�های�مختلف�جامعه�

سنجيده�شد.�

5-5- دینداری 
به�عقيده�ی�گالک�و�استارک�به�رغم�آنکه�اديان�جهانی�در�جزئيات�بسيار�متفاوت�اند،�اما�حوزه�های�
کلی�ای�دارند�که�دينداری�در�آن�حوزه�ها�و�يا�آن�ابعاد�جلوه�گر�می�شود.�آنها�برای�دينداری�چهار�بعد�
اصلی�عمل،�باور،�تجربه،�دانش�يا�معرفت�را�با�عنوان�ابعاد�عمومی�الزام�دينی�مطرح�کرده�اند.�اين�
ابعاد�چهارگانه،�در�سطح�مقياس�های�اوليه�به��5شاخص�يا�مقياس�تقسيم�شده�اند�که�افزايش�آن�
ناشی�از�تفکيک�بعد�عمل�به��2بخش�شاخص�مناسکی�و�عبادی�است.�در�مقياس�ثانويه،�شاخص�ها�
در�نهايت�به��8عدد�افزايش�يافته�است�که�شاخص�های�ناظر�بر�روابط�اجتماعی�دينداران�هم�به�آن�

اضافه�شده�است�)گنجی،�115�:1383(.
در�اين�تحقيق،�دينداری�در��4بعد�اعتقادی،�مناسکی،�تجربی�و�پيامدی�سنجيده�شد.�دينداری�
در�بعد�اعتقادی،�باورهايی�را�دربرمی�گيرد�که�انتظار�می�رود�پيروان�دينی�به�آن�اعتقاد�دارند�و�
سؤاالتی�مانند�اعتقاد�به�حاکميت�خدا�بر�اين�جهان،�اعتقاد�به�وجود�شيطان،�اعتقاد�به�وجود�بهشت�

و�جهنم،�وجود�فرشتگان�و�وجود�قيامت�مطرح�شد.�
در�بعد�مناسکی،�درباره�ی�اعمال�دينی�مشخصی�مانند�عبادت،�نماز،�شرکت�در�آيين�های�مقدس،�
روزه�و�...�از�پاسخ�گويان�سؤال�شد.�در�بعد�تجربی،�از�عواطف،�تصورات�و�احساسات�فرد�در�برقراری�
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رابطه�با�خداوند،�سؤال�شد.�در�بعد�پيامدی،�از�پيامدهای�دينداری�فرد�در�زندگی�روزمره�ی�او�و�
روابط�وی�با�ديگران�سؤال�شد.�

6- یافته  های پژوهش
يافته�های�حاصل�از�پژوهش�در�دو�بخش�توصيفی�و�استنباطی�ارايه�مي�شود:

6-1- یافته های توصیفی 
جدول1.فراوانیودرصدسنومقطعتحصیلیووضعیتشغلومحلسکونتدانشجویانزن

محلسکونتوضعیتشغلمقطعتحصیلیگروههایسنی

گروه
مقطعدرصدفراوانیسنی

وضعیتدرصدفراوانیتحصیلی
محلدرصدفراوانیشغل

درصدفراوانیسکونت

کارشناسی��3516443/7– 25
24465تهران24465شاغل29478/4ارشد

36 –�4514338/1

باالتر�از�
45164/2

13135شهرستان13135بيکار8121/6دکترا
5214بی�پاسخ

375100کل375100کل375100کل375100کل

با�توجه�به�جدول�شماره�ی��1می�توان�گفت�که�بيشترين�ميزان�فراواني�پاسخ�گويان�در�محدوده�ی�
سني��25تا��35سال�با��7/43درصد�و�کمترين�در�محدوده�ی�سني�بيشتر�از��45سال�با��4/2درصد�
است.�از�تعداد��375نفر�پاسخ�گويان��78/4درصد�در�مقطع�کارشناسي�ارشد�و��21/6درصد�در�مقطع�
دکترا�مشغول�به�تحصيل�اند.�همچنين��65درصد�پاسخ�گويان�شاغل�و��35درصد�بيکار�هستند.��65

درصد�پاسخ�گويان�ساکن�تهران�و��35درصد�از�ساير�شهرستان�ها�هستند.�
جدول2.فراوانيابعاددینداريدانشجویانزن

میانگینبادامنه1تا5ضعیفمتوسطقويمتغیر1
78/414/27/44/63بعد�اعتقادي

39/618/541/93/05بعد�مناسکي

47/921/830/33/21بعد�تجربي

53/827/618/63/18بعد�پيامدي

54/920/524/63/51دينداري�کلي
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��با�توجه�به�جدول�شماره�ی��2مي�توان�دريافت�که�بعد�اعتقادي�دينداري�نسبت�به�سه�بعد�ديگر�
)بعد�مناسکي،�بعد�تجربي�و�بعد�پيامدي(�فراواني�بيشتري�دارد.�همچنين�مقدار�عددي�دينداري�از�
ترکيب�مقادير�عددي��4بعد�اعتقادي،�مناسکي،�تجربي�و�پيامدي�به�دست�آمده�است�که�با�توجه�
به�جدول�فوق�مي�توان�بيان�کرد،��54/9درصد�از�افراد�نمونه�دينداري�قوي،��20/5درصد�دينداري�

متوسط�و��24/6درصد�از�افراد�نمونه�دينداري�ضعيفي�دارند.

6-2- یافته های استنباطی 
در�بخش�يافته�های�تحليلی�همه�ی�فرضيه�های�پژوهش�به�ترتيب�آزموده�شد�و�از�آزمون�هايی�

چون�مقايسه�ی�ميانگين�ها،�ضريب�همبستگی�پيرسون�و�رگرسيون�چند�متغيره�استفاده�شد.�
فرضیه1–میزاندینداریدانشجویانزنبرحسبسنمتفاوتاست.

جدول3.مقایسهیمیانگیندینداریبرحسبردههايمختلفسني

میانگیندینداريتعدادردههایسنی

133198/34کمتر�از��25سال

�25164172/14تا��35سال

�3562148/17تا��45سال

16132/19بيشتر�از��45سال

3/755مقدار�آماره�ی�آزمون

0/012سطح�معنی�داری

با�توجه�به�جدول�شماره�ی��3و�نتايج�آزمون�آنووا،�ميانگين�دينداري�در�رده�ی�سنی�کمتر�از�
�25سال�)198/34(�از�همه�بيشتر�و�ميزان�دينداری�در�رده�ی�سنی�بيشتر�از��45سال�از�همه�کمتر�
)132/19(�است.�همچنين�نتايج�به�دست�آمده�از�آزمون�انجام�شده�نشان�مي�دهد،�سطح�معنی�داری�
آزمون��0/012کمتر�از��0/05است،�يعني�تفاوت�معنی�داري�در�ميزان�دينداري�دانشجويان�با�توجه�
به�رده�هاي�مختلف�سني�آنها�وجود�دارد؛�پس�فرضيه�ی�تفاوت�بين�سن�دانشجويان�زن�و�ميزان�

دينداری�آن�تأييد�شد.�
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فرضیه2-میزاندینداریدانشجویانزنبرحسبوضعیتتأهلمتفاوتاست.

tبرايبررسيبرابريواریانسهاوآزمونlevenجدول4.آمارههايتوصیفي،نتایجآزمون

میانگینوضعیتتأهل

170/21متأهل

132/11مجرد

levenسطح�معنی�داریآماره�ی�آزمون��

0/0080/931

tسطح�معنی�داریمقدار�آماره�ی�آزمون�

2/760/000

با�توجه�به�جدول�شماره�ی�4،�چون�سطح�معني�دار�آزمون��leven)0/931(�از��0/05بيشتر�
است،�بنابراين�فرض�صفر�رد�نمي�شود�يعني�واريانس�ها�برابرند.�همچنين�با�توجه�به�اين�جدول�
مشاهده�می�شود،�سطح�معنی�داری�آزمون���0/000کمتر�از��0/05است.�بنابراين�تفاوت�معنی�داري�
در�ميزان�دينداري�دانشجويان�زن�با�توجه�به�وضعيت�تأهل�آنها�وجود�دارد�و�با�توجه�به�باالتر�
بودن�ميانگين�دينداري�در�زنان�متأهل�دانشجو�مشخص�مي�شود�که�دينداري�در�دانشجويان�زن�

متأهل�بيشتر�از�دانشجويان�مجرد�است.
فرضیه3:میزاندینداریدانشجویانزنبرحسبپایگاهاقتصادی–اجتماعیمتفاوتاست.

جدول5.تحلیلواریانسگروههایاقتصادی-اجتماعیوگروهبندیمیانگیندینداریطبقات
اقتصادی-اجتماعی

Sum of squareدرجهیآزاديMean squareسطحمعنيداريآمارهیآزمون

93438/9219719151/3140/000بینگروه

48478/4372130/318درونگروه

87917/3374کل

تعداد
Subset for α= 0/05

123

1676/341پایین

1253/752متوسط

831/563باال

1/0001/0001/000سطحمعنيداري
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با�توجه�به�جدول�شماره�ی�5،�از�نظر�آماری�بين�دينداری�و�گروه�های�مختلف�پايگاه�اقتصادی-�
اجتماعی�اختالف�معنی�داری�در�سطح��0/05وجود�دارد.�نتايج�به�دست�آمده�از�جدول�شماره�ی�
�5نشان�می�دهد�که�گروه�های�اقتصادی-�اجتماعی�پايين�با�ميانگين��6/341بيشترين�دينداری�را�
داشتند،�گروه�های�اقتصادی-�اجتماعی�متوسط�با�ميانگين��3/752در�گروه�دوم�و�گروه�اقتصادی-�
اجتماعی�باال�با�ميانگين��1/563در�گروه�سوم�دينداری�قرار�گرفتند.�بنابراين�سه�طبقه�در�سه�
�اجتماعي�دانشجويان� گروه�مختلف�دينداری�قرار�دارند.�پس�فرضيه�ی�تفاوت�بين�پايگاه�اقتصاديـ�

زن�و�ميزان�دينداری�آنها�تأييد�شد.

فرضیه4ـبینمیزاناستفادهیدانشجویانزنازرسانههایجدیدومیزاندینداریآنهارابطه

وجوددارد.

فرضیه5-بینمیزانرضایتدانشجویانزناززندگیومیزاندینداریآنهارابطهوجوددارد.

فرضیه6-بینمیزاننوگرایيدانشجویانزنومیزاندینداریآنهارابطهوجوددارد.

جدول6.آزمونهمبستگیپیرسوندرمیزاناستفادهازرسانههايجدید،رضایتاززندگیونوگرایی
ومیزاندینداری

مقدارضریبهمبستگیتعدادمتغیروابستهمتغیرمستقل
پیرسون

سطح
معنیداری

ميزان�استفاده�از�رسانه�هاي�
0/7830/001-375ميزان�دينداريجديد

3750/7540/000ميزان�دينداريرضايت�از�زندگي

0/6570/003-375ميزان�دينداریميزان�نوگرايي

با�توجه�به�جدول�شماره�ی��6و�سطح�معنی�داري�بدست�آمده،�با�اطمينان��95می�توان�گفت�
بين�دو�متغير�»ميزان�استفاده�از�رسانه�های�جديد«�و�»ميزان�دينداری«�رابطه�ی�معنی�داري�وجود�
دارد�و�با�توجه�به�منفی�بودن�عالمت�ضريب�همبستگي،�دو�متغير�بررسي�شده�رابطه�ی�معکوس�
دارند�که�با�افزايش�يکي،�ديگري�کاهش�مي�يابد.�به�عبارت�ديگر،�با�افزايش�استفاده�از�رسانه�های�

جديد�ميزان�دينداری�کاهش�می�يابد.�
��با�توجه�به�جدول�شماره�ی��6و�سطح�معنی�داری�به�دست�آمده�با�اطمينان��95می�توان�
گفت،�بين�دو�متغير�»رضايت�از�زندگی«�و�»ميزان�دينداری«�رابطه�ی�معنی�داری�وجود�دارد.�با�
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توجه�به�مثبت�بودن�عالمت�ضريب�همبستگی�)0/754(،�بين�دو�متغير�رابطه�ی�مستقيم�برقرار�
است،�يعنی�با�افزايش�يکی،�ديگری�نيز�افزايش�می�يابد.�به�عبارت�ديگر،�هر�چه�ميزان�دينداری�در�

بين�دانشجويان�زن�افزايش�يابد،�ميزان�رضايت�از�زندگی�نيز�افزايش�می�يابد.�
�نتايج�به�دست�آمده�از�جدول�شماره�ی��6نشان�می�دهد�که�مقدار�ضريب�همبستگی�به�دست�
آمده�0/657-�و�سطح�معنی�داری�آزمون��0/003است؛�لذا�می�توان�گفت�بين�دو�متغير�»ميزان�
نوگرايی«�و�»ميزان�دينداری«�رابطه�ی�معنی�داری�وجود�دارد�و�با�توجه�به�منفی�بودن�عالمت�
ضريب�همبستگي،�دو�متغير�بررسي�شده�رابطه�ی�معکوس�دارند�که�با�افزايش�يکي�ديگري�کاهش�
مي�يابد،�يعنی�هر�چه�ميزان�نوگرايی�در�پاسخ�گويان�افزايش�يابد�ميزان�دينداری�کاهش�می�يابد.�

6-3- آزمون نقش متغیرهای مستقل در پیش بینی تغییرات دینداری
جدول7.تحلیلرگرسیونيتأثیرمتغیرهايمستقلدرمیزاندینداري

آمارهیtسطحمعنیداری
)ضریب
استاندارد
شدهبتا(

خطاي
ضریببتااستاندارد

عددثابت0/0005/4710/6313/45

سن0/000-5/05-0/1250/017-0/086

وضعیتتأهل0/0003/560/1160/0160/056

پایگاهاقتصادي-0/003-2/95-0/1870/016-0/048
اجتماعي

استفادهازرسانههاي0/000-3/46-0/2430/054-0/037
جدید

رضایتاززندگي0/0042/850/1480/020/057

نوگرایي0/000-3/14-0/1470/014-0/044

0 =/634                               F =3/46                             sig =0/000
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برای�ارزيابی�قدرت�تبيين�متغيرهای�مطرح�شده،�از�رگرسيون�چندگانه�استفاده�شده�است.�
با�توجه�جدول�شماره�ی��7و�معنی��داری�آزمون��F)3/46(�که�در�سطح�خطای�کوچکتر�از��0/01
است،�می��توان�نتيجه�گرفت�که�مدل�رگرسيونی�مرکب�از��6متغير�مستقل�و�يک�متغير�وابسته،�
مدل�برازش�داده�شده�مدل�مناسبي�است.�بنابراين�وارد�مدل�رگرسيوني�مي��شوند�و�مجموعه�ی�
متغيرهای�مستقل�قادرند�تغييرات�متغير�وابسته�را�تببين�کنند.�بررسی�نحوه�ی�اثرگذاری�متغيرهای�
مذکور�نشان�می��دهد�که�متغير�استفاده�از�رسانه�های�جديد�با�وزن�بتای�0/243-�و�سطح�معنی�داری�
�0/000بيشترين�تأثير�در�ميزان�دينداری�را�داشته�است،�يعنی�با�افزايش�يک�واحد�به�انحراف�
معيار�استفاده�از�رسانه�های�جديد�به�دليل�منفی�بودن�ضريب�بتا،��24/3واحد�انحراف�معيار�ميزان�
دينداری�کاهش�پيدا�می�کند.�پس�از�آن�متغير�پايگاه�اقتصادی�– اجتماعی�با�وزن�بتای�0/187-�و�
سطح�معنی��داری��0/000که�در�سطح�کمتر�از��0/01قرار�دارد�بيشترين�نقش�تبيين�کنندگی�را�
دارد،�يعنی�با�افزايش�يک�واحد�به�انحراف�معيار�پايگاه�اقتصادی�– اجتماعی�به�دليل�منفی�بودن�
ضريب�بتا،��18/7واحد�انحراف�معيار�ميزان�دينداری�کاهش�پيدا�می�کند.�متغير�سوم�وارد�شده�
در�مدل�رگرسيون،�رضايت�از�زندگی�است�که�ميزان�بتای�آن��0/148است،�يعنی�با�افزايش�يک�
واحد�به�انحراف�معيار�رضايت�از�زندگی،��14/8واحد�انحراف�معيار�ميزان�دينداری�افزايش�می�يابد.�
متغير�بعدی�وارد�شده�در�مدل�رگرسيون،�نوگرايی�است�که�ميزان�بتای�آن�0/147-�است،�يعنی�
به�دليل�منفی�بودن�ضريب�بتا،�با�افزايش�يک�واحد�به�انحراف�معيار�متغير�نوگرايی،��14/7واحد�
انحراف�معيار�ميزان�دينداری�کاهش�پيدا�می�کند.�ميزان�بتای�به�دست�آمده�از�متغير�سن�0/125-�
است،�يعنی�به�دليل�منفی�بودن�ضريب�بتا،�با�افزايش�يک�واحد�به�انحراف�معيار�سن،��12/5
واحد�انحراف�معيار�ميزان�دينداری�کاهش�پيدا�می�کند.�متغير�آخر�وضعيت�تأهل�است�که�متغير�
اسمی�است�ولی�برای�محاسبه�رگرسيون�اين�متغير�تبديل�به�متغير�تصنعی�و�سپس�رگرسيون�
محاسبه�شد.�ضريب�بتای�به�دست�آمده��0/116است،�يعنی�با�افزايش�يک�واحد�به�وضعيت�تأهل�
�11/6واحد�ميزان�دينداری�افزايش�می�يابد.�البته�با�توجه�به�تفاوت�معنی�داري�در�ميزان�دينداري�
دانشجويان�زن�با�توجه�به�وضعيت�تأهل�آنها�و�نيز�باالتر�بودن�ميانگين�دينداري�در�زنان�متأهل�
دانشجو،�مشخص�مي�شود�که�دينداري�در�دانشجويان�زن�متأهل�بيشتر�از�دانشجويان�مجرد�است.�
همچنين�مقدار�ضريب�تعيين��0/634نشان�می�دهد�که��63/4از�تغييرات�متغير�وابسته�)ميزان�
دينداری(�را�متغيرهای�مستقل�تبيين�می��کند.�بر�اساس�مقادير�ستون��Bمعادله�ی�رگرسيون�را�

می�توان�به�شرح�ذيل�نوشت:�
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b4(x4)+b5(x5)+b6(x6)+Y=a+b1(x1)+b2(x2)+b3(x3 )

Y = 3/45 -0/243 (استفاده از رسانه های جديد) – (پايگاه اقتصادی – اجتماعی) 0/187 

(وضعيت تأهل) 0/116+ (سن) 0/125 – (نوگرايی) 0/147 – (رضايت از زندگي) 0/148+

����������������������������������������������
�����������������������������

61 

ر متغی. یابدمیزان دینداری افزایش میانحراف معیار واحد  8/41 ،رضایت از زندگیانحراف معیار یک واحد به 
به دلیل منفی بودن ضریب یعنی ، است -411/0 است که میزان بتای آن بعدی وارد شده در مدل رگرسیون، نوگرایی

میزان دینداری کاهش پیدا  انحراف معیار واحد 1/41 ،متغیر نوگراییار انحراف معیبا افزایش یک واحد به بتا، 
با افزایش یک  به دلیل منفی بودن ضریب بتا، یعنی ،است -421/0دست آمده از متغیر سن همیزان بتای ب. کندمی

هل وضعیت تأکند. متغیر آخر میزان دینداری کاهش پیدا میانحراف معیار واحد  1/42 ،سنانحراف معیار واحد به 
صنعی و سپس رگرسیون محاسبه متغیر تبدیل به متغیر ت این محاسبه رگرسیونبرای  ولیمتغیر اسمی است  کهاست 

ری واحد میزان دیندا 1/44 نی با افزایش یک واحد به وضعیت تأهلیع ،است 441/0دست آمده ه. ضریب بتای بشد
و  هاهل آندانشجویان زن با توجه به وضعیت تأدر میزان دینداری داری البته با توجه به تفاوت معنی .یابدافزایش می
هل یان زن متأشود که دینداری در دانشجوهل دانشجو، مشخص میبودن میانگین دینداری در زنان متأنیز باالتر 

از تغییرات متغیر  %1/13دهد که نشان می 131/0مقدار ضریب تعیین همچنین  بیشتر از دانشجویان مجرد است.
توان رگرسیون را می یمعادله Bبر اساس مقادیر ستون  .دکنمی متغیرهای مستقل تبیین را)میزان دینداری(  ابستهو

 به شرح ذیل نوشت: 
Y=a+b1(x1)+b2(x2)+b3(x3 )+b4(x4)+b5(x5)+b6(x6) 

Y = 3/45 -0/243 ( های جدیداستفاده از رسانه ) – 0/187 ( اجتماعی –پایگاه اقتصادی  )  

) 0/116+ (سن) 0/125 – (نوگرایی) 0/147 – (رضایت از زندگی) 0/148+ هلأوضعیت ت ) 
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 ر دینداری دانشجویانل دی بر تأثیرگذاری متغیرهای مستقمدل رگرسیونی تحقیق مبن:  2 شکل
 

 گیریبحث و نتیجه
 هایگرایش و ذهنی تثبیت و بر استحکام عالوه کهاست  دین نهاد در ایران اجتماعی نهادهای ترینممه از یکی

روابط  سیاست، آموزش و پرورش، دانشگاه، فرهنگ، اجتماعی از جمله زندگی هایحوزه سایر در جامعه عمومی
 را دین حضور که مهمی هایعرصه از یکی مستقیم دارد. و غیر مستقیم عمیق کارکردهای ... خانواده و اجتماعی،

به عنوان قشر  -دانشجویان دارد.  عهده بر را جوانان دینی تربیت یوظیفه که است آموزش عالی نظام کرده تجربه

  اجتماعی –پایگاه اقتصادی 

 

 

 جدید هایتفاده از رسانهاس

 رضایت از زندگی

 

 سن

 
 هلتأوضعیت 

 

 نوگرایی

میزان 
 دینداری

 

 

 

 

شکل2:مدلرگرسیونیتحقیقمبنیبرتأثیرگذاریمتغیرهایمستقلدردینداریدانشجویان

بحث و نتیجه گیری
يکی�از�مهم�ترين�نهادهای�اجتماعی�در�ايران�نهاد�دين�است�که�عالوه�بر�استحکام�و�تثبيت�
ذهنی�و�گرايش�های�عمومی�جامعه�در�ساير�حوزه�های�زندگی�اجتماعی�از�جمله�فرهنگ،�سياست،�
آموزش�و�پرورش،�دانشگاه،�روابط�اجتماعی،�خانواده�و�...�کارکردهای�عميق�مستقيم�و�غير�مستقيم�
دارد.�يکی�از�عرصه�های�مهمی�که�حضور�دين�را�تجربه�کرده�نظام�آموزش�عالی�است�که�وظيفه�ی�
تربيت�دينی�جوانان�را�بر�عهده�دارد.�دانشجويان�-�به�عنوان�قشر�اجتماعی�مهم�و�اثرگذار�جامعه-�
به�رو�ش�های�متنوع�و�متکثری�با�آموز�ه�ها�و�ارزش�های�دينی�مواجه�و�آنها�را�نهادينه�می�کنند.�در�
اين�پژوهش،�محقق�به�ميزان�دينداري�زنان�دانشجو�و�عوامل�اجتماعي�مؤثر�در�آن�می�پردازد.�

����نتايج�اين�پژوهش�نشان�داد�که�باورهای�دينی�دانشجويان�زن�در�حد�متوسط�رو�به�باالست�
)ميانگين��3/51از�5(�که�با�تحقيقات�پيشين�همخوانی�دارد.�بيشترين�ميزان�دينداری�دانشجويان�
زن�در�بعد�اعتقادی�دينداری�)ميانگين��4/63از�5(�بود�که�اين�يافته�با�نتيجه�ی�تحقيقات�قبلی�هم�
راستاست.�کمترين�ميزان�دينداری�دانشجويان�زن�در�بعد�مناسکی�دينداری�)ميانگين��3/05از�5(�
بود.�در�بعد�تجربه�ی�دينداری،�ميزان�دينداری�دانشجويان�متوسط�رو�به�باالست�)ميانگين��3/21
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از�5(.�گالک�و�استارک�تجربه�ی�دينی�را�با�احساسات�و�تجربيات�درونی�فرد�ديندار�مرتبط�دانسته�
و�معتقدند�احساسات�و�عواطف�دينی�وجه�عالی�تری�از�دينداری�است�که�کاماًل�قلبی�و�درونی�بوده�
و�برخالف�مناسک�و�مراسم�آيينی�نمود�بيرونی�ندارد.�ديندارانی�که�اين�بعد�را�کسب�می�کنند�
»مخلص«�ناميده�می�شوند�که�در�اين�پژوهش�نيز�چون�پاسخ�گويان�دانشجويان�زن�هستند؛�لذا�
نگاه�خاصی�به�تجربه�ی�دينداری�خود�دارند.�در�بعد�پيامدی�نيز�ميزان�دينداری�دانشجويان�متوسط�
)ميانگين��3/18از�5(�است.�خالصه�اينکه�دانشجويان�زن�در�ابعاد�لطيف�تر�دينداری�)اعتقادی�و�
عاطفی(،�دينداری�باالتری�را�از�خود�نشان�داده�اند.�به�نمرات�به�دست�آمده�در�بعد�مناسکی�دينداری،�
می�بايست�توجه�شود،�چون�در�اين�بعد�ميزان�دينداری�دانشجويان�پايين�)ميانگين��3/05از�5(�

است�و�اين�پايين�بودن�ناشی�از�اين�است�که�در�اين�بعد�بيشتر�اعمال�جمعی�مورد�نظر�است.
از�مجموع�نمرات�ابعاد�دينداری�در�اين�پژوهش،�يک�شاخص�کلی�تر�که�همان�دينداری�کلی�
است�به�دست�می�آيد.�در�دينداری�-کلی�که�حاصل�جمع�ابعاد�چهارگانه�ی�دينداری�است-�ميانگين�
�45/8درصد�نشان�می�دهد�که�اين�ميزان�متوسط�رو�به�پايين�است�و�علت�کم�بودن�اين�ميزان�

ناشی�از�ابعاد�پيامدی،�تجربی�و�مناسکی�دينداری�است.
ميزان� در� معنی�داري� تفاوت� � که� داد� نشان� اول� فرضيه�ی� آزمون� از� آمده� به�دست� نتايج� �
دينداري�دانشجويان�با�توجه�به�رده�هاي�مختلف�سني�آنها�وجود�دارد،�پس�فرضيه�ی�تفاوت��بين�
سن�دانشجويان�زن�و�ميزان�دينداری�آنها�تأييد�شد�که�اين�يافته�با�نتايج�پژوهش�اديبی�سده�و�

ديگران�مطابقت�دارد.�
در�فرضيه�ی�دوم،�ميانگين�دينداری�حکايت�از�تفاوت�معنی�دار�بين�دينداری�متأهلين�و�مجردان�
دارد.�ميانگين�دينداری�متأهلين��170/21و�ميانگين�دينداری�مجردان��132/11است�و�اين�رابطه�
از�دينداری�بيشتر�دانشجويان�زن�متأهل�در�مقايسه�با�مجردان�حاکی�است،�اين�يافته�با�نتايج�
پژوهش�اديبی�سده�و�ديگران�مطابقت�ندارد.�به�طور�کلی�در�اين�پژوهش،�دانشجويان�زن�متأهل�
در�مقايسه�با�دانشجويان�زن�مجرد،�دينداری�بيشتری�را�از�خود�نشان�دادند.�در�تبيين�اين�پديده�
می�توان�گفت�که�متأهلين�با�اتکای�به�مذهب�و�باورهای�دينی�در�تالش�اند�تا�جايگاه�متعالی�تری�
برای�خود�دست�وپا�کنند�تا�از�اين�طريق�بتوانند�پايه�های�زندگی�مشترک�خود�را�مستحکم�تر�سازند.�
مجردان�نيز�با�برخورداری�از�انواع�آزادی�های�اجتماعی�امکانات�بيشتری�دارند�و�اين�عامل�می�تواند�

نياز�آنها�را�به�آموزه�های�دينی�کاهش�دهد.
يکی�از�متغيرهای�ديگر�تأثيرگذار�در�دينداری�دانشجويان�زن،�متغير�پايگاه�اقتصادی-�اجتماعی�
بود.�يافته�های�اين�پژوهش�نشانگر�اين�بودند�که�دانشجويان�با�پايگاه�اقتصادی-�اجتماعی�متفاوت�
ميزان�دينداری�متفاوتی�با�يکديگر�دارند.�در�اين�باره�می�توان�گفت�که�در�طبقات�پايين�جامعه�به�
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علت�محدوديت�دسترسی�به�تکنولوژی�های�نوين،�وابستگی�آنان�به�باورهای�دينی�بيشتر�است.�در�
طبقات�باال،�به�دليل�برخورداری�بيشتر�از�انواع�امکانات�در�حوزه�های�اطالعاتی�و�رسانه�ای،�ارتباط�
بيشتر�با�دنياهای�مدرن�و�اثرپذيری�اين�طبقات�از�آن�در�کاهش�دينداری�دانشجويان�-�به�ويژه�
در�ابعاد�مناسکی،�تجربی�و�پيامدی�دينداری�آنان-�مؤثر�است.�نتايج�به�دست�آمده�از�آزمون�اين�
فرضيه�با�نتايج�پژوهش�های�اديبی�سده�و�ديگران،�رضا�دوست�و�ديگران،�غريب�و�فلری�مطابقت�
دارد.�در�اين�پژوهش�تأثير�رسانه�های�جديد�)شبکه�های�اجتماعی�مجازی،�ماهواره،�اينترنت�و�...�(�در�
دينداری�نيز�آزموده�و�معلوم�شد،�رابطه�معنی�داري�بين�دو�متغير�بررسی�شده،�وجود�دارد.�با�توجه�
به�اينکه�عالمت�ضريب�همبستگي�منفي�است،�بنابراين�دو�متغير�بررسي�شده�رابطه�ی�معکوس�
داشته�و�با�افزايش�استفاده�از�رسانه�های�جديد�ميزان�دينداری�کاهش�می�يابد.�عصر�ارتباطات�و�
ظهور�پديده�هايی�چون�اينترنت�و�ماهواره�مرزها�را�شکسته�و�دهکده�ی�جهانی�را�به�وجود�آورده�
است.�در�دنيای�امروزی�رسانه�ها�تمام�حوزه�های�زندگی�افراد�را�متأثر�ساخته�اند.�برنامه�ريزی�های�
جديد�رسانه�ها�و�آنچه�که�اشاعه�می�دهند،�در�کاهش�گرايش�جوانان�به�مذهب�تأثير�بسياری�دارد.�
نتايج�به�دست�آمده�از�اين�پژوهش�با�نتايج�پژوهش�های�نوربخش�و�ديگران�و�غريب��همخوانی�
دارد.�برگر�و�الکمن�معتقدند�در�دنيای�امروز،�با�پيدايش�زيست�جهان�های�متعدد،�نقش�دين�رو�به�
کاهش�رفته�و�در�حوزه�ی�دين،�دنياهای�فرعی�متعدد�و�رقيب�هم�در�دنيای�جديد�شکل�گرفته�اند.�
از�جمله�رسانه�ها،�شغل،�تحصيالت،�اقتصاد،�سياست�و�...�و�اين�دنياهای�فرعی�متعدد�به�کاهش�
اعمال�مناسکی�دينی�انجاميده�است�که�نتايج�به�دست�آمده�از�آزمون�اين�فرضيه�با�ديدگاه�برگر�

و�الکمن�مطابقت�دارد.
�بهترين�چيزي�که�درباره�ی�اثرگذاري�رسانه��ها�در�دينداري�بر�اساس�يافته�هاي�اين�پژوهش�
می�توان�گفت،�اين�است�که�اثرگذاري�رسانه�ها�در�دينداري،�مشروط�و�محدود�است.�در�نتيجه،�

پرهيز�از�نگاه�افراطی�به�اثرگذاري�رسانه�ها،�يکی�از�مواردي�است�که�بايد�به�آن�توجه�شود.
���تأثيرگذاری�رضايت�از�زندگی�نيز�-�به�عنوان�يکی�از�متغيرهای�ديگر-�در�دينداری�دانشجويان�
زن�تأييد�شد.�مقدار�ضريب�همبستگی�پيرسون�)0/754(�نشان�می�دهد�که�بين�اين�دو�متغير�
رابطه�ی�معنی�داری�وجود�دارد.�به�عبارت�ديگر�هر�چه�دانشجويان�زن�از�زندگی�خود�رضايت�

بيشتری�داشته�باشند،�ميزان�دينداری�آنها�افزايش�می�يابد.��
نوگرايی�نيز�به�عنوان�يکی�از�متغيرهای�تأثيرگذار�در�دينداری�دانشجويان�زن�بررسی�شد�و�
رابطه�ی�معنی�داری�معکوسی�بين�دو�متغير�به�دست�آمد�که�هر�چه�ميزان�نوگرايی�در�پاسخ�گويان�
افزايش�يابد،�ميزان�دينداری�رو�به�کاهش�می�رود.�به�عبارت�ديگر�هرچقدر�دانشجويان�زن�گرايشات�
نوگرايانه�داشته�باشند�و�از�سنت�و�ارزش�های�قديمی�-که�از�سوی�والدينشان�به�آنها�انتقال�داده�
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شده-�فاصله�بگيرند،�دينداری�شان�کاهش�می�يابد.�نتايج�به�دست�آمده�از�اين�پژوهش�با�نتايج�
پژوهش�غريب�همخوانی�دارد.�همچنين�برگر�و�الکمن�معتقدند،�انحراف�از�هنجارها�زمانی�رخ�
می�دهد�که�نهادها�به�واقعيت�هايی�تبديل�شده�باشند�که�پيوندشان�را�با�زمينه�های�ارتباطی�خويش�
در�فرآيندهای�اجتماعی�مشخصی�که�از�آنها�پديد�آمده�اند،�گسيخته�باشند�و�در�واقع�به�نوعی�از�
نظام�ارزشی�حاکم�بر�جامعه�خود�فاصله�بگيرند.�در�اين�پژوهش�نيز�هر�چقدر�افراد�از�ارزش�هايی�
که�در�فرآيند�جامعه�پذيری�به�آنها�منتقل�می�شوند،�فاصله�گيرند�و�به�دنبال�ارزش�های�جديد�و�نو�
بروند،�ميزان�دينداری�شان�کاهش�می�يابد�که�می�تواند�به�عنوان�نوعی�انحراف�از�هنجارها�تلقی�شود.
وجه�مشخصه�ی�غالب�و�پايدار�جامعه�ی�ايرانی�در�دوران�معاصر،�دين�باوری�و�دينداری�است.�
برخالف�پيش�بينی�های�انجام�شده�در�غرب،�امروزه،�مشاهده�می�شود�که�حيات�دينی�همچنان��
به�شکل�پويا�و�در�سطح�وسيعی�از�جامعه�جريان�دارد.�از�طرفی،�دين�يک�واقعيت�اجتماعی�است�
و�دين�داری�و�رفتار�دينی�مردم�به�صورت�اجتماعی�برساخته�می�شود؛�از�آنجا�که�ساخت�واقعيت�
اجتماعی�ثابت�نيست�و�روزبه�روز�در�حال�تغيير�و�تبدل�است،�ساخت�دينداری�نيز�در�ميان�گروه�های�
مختلف�اجتماعی�و�در�زمان�ها�و�شرايط�مختلف�صورت�های�مختلفی�پيدا�می�کند.�به�عبارتی،�
همزمان�با�پيشرفت�جوامع�تغيير�و�تحوالت��مختلفی�در�نهادهای�اجتماعی�از�جمله�نهادهای�دينی�
رخ�می�دهد�و�نگرش�های�دينی�افراد�و�همچنين�نوع�رفتارهای�دينداران�و�مناسبات�دينی�شان�
را�تحت�تأثير�قرار�می�دهد.�به�همين�دليل�احتمال�مي�رود�در�بخشي�از�افراد�جامعه�همچون�
دانشجويان�که�با�نهادهاي�مدرن�بيشتر�در�ارتباط�اند�باورهاي�ديني�تا�حدي�خصلت�قطعي�خود�را�
از�دست�داده�باشند�و�به�موضوعاتي�انتخابي�بدل�شده�باشند�و�در�يک�جمله�ی�کلي�عنصر�ترجيح�
و�گزينش�گري�در�حوزه�ي�دينداري�آنها�وارد�شده�باشد.�به�عبارتی�ديگر�فضاهای�دانشگاهی�و�
آکادميک�به�واسطه�ی�اينکه�نسبت�به�ساير�نهادهای�اجتماعی�بيشتر�در�معرض�آگاهی�های�مدرن�
و�تأثيرات�آن�قرار�دارند�و�به�مثابه�اليه�ی�بيرونی�و�واسط�ميان�سپهر�جهاني�و�داخلي�ايران�عمل�
مي�کنند،�به�لحاظ�تأثيرپذيری�نسبت�به�ساير�نهادها�برجسته�تر�و�مهم�ترند�و�طبعاً�می�توان�سهم�
عمده�ای�هم�در�انتقال�اين�آگاهی�ها�وتأثيرات�مرتبط�در�آن�به�اليه�های�مختلف�اجتماع�برای�اين�
نهاد�متصور�بود.�آگاهی�هايی�که�ناگزير�تغييرات�نگرشی�و�رفتاری�ويژه�ای�را�در�همه�ی�زمينه�های�

حيات�انسانی�از�جمله�مقوله�ی�دين�و�دينداری�به�دنبال�خواهد�داشت.
نتايج�به�دست�آمده�نشان�داد�که�که�دينداری�دانشجويان�و�التزام�آنها�به�دين�در�حال�کاهش�
نهادهايی�چون� است،� نهادهای�مختلف�جامعه�ضروری� ميان� تنگاتنگ� رابطه�ی� به�دليل� است.�
خانواده،�آموزش�و�پرورش،�اقتصاد�و�سياست�در�اين�امر�نقش�مؤثرتری�ايفا�کنند،�زيرا�الزمه�ی�
بقای�جامعه�ارتباط�کارآمد�بين�نهادهای�مختلف�جامعه�است؛�لذا�برای�افزايش�ميزان�دينداری�
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الزم�است�مسئوالن،�نخبگان،�صاحب�نظران،�محققان،�کارشناسان�و�...�در�حوزه�های�مختلف�با�
رويکردهاي�مختلف�اجتماعي،�فرهنگي،�سياسي�و�.�.�.�به�اين�مقوله�بپردازند�و�نسبت�به�کاهش�
آن�چاره�انديشي�کنند.�برای�باال�بردن�سطح�دينداری�دانشجويان�از�شعارهای�نمادين�بايد�دست�
برداشت�و�اجرای�اصل�دين�و�پای�بندی�به�شئونات�اسالمی�را�عملی�ساخت�و�اين�جز�با�درونی�
کردن�اعتقادات�دانشجويان�به�وسيله�ی�برنامه��های�مختلف�دانشگاه�و�استفاده�از�اساتيد�مجرب�و�
معتقد�در�راستای�درونی�کردن�شناخت�عميق�دانشجويان�از�محتوای�مقدس�اسالم�و�به�کارگيری�

نيروی�فکری�و�توان�عملی�خود�دانشجويان�ميسر�نيست.

پیشنهادهای پژوهش

پیشنهادهای حاصل از پژوهش 
1-�بر�اساس�نتايج�حاصل�از�اين�پژوهش،�دانشجويان�زن�متأهل�در�مقايسه�با�دانشجويان�
زن�مجرد�دينداری�بيشتری�را�از�خود�نشان�دادند؛�با�توجه�به�اين�نکته�که�زنان�به�عنوان�نيمی�
از�جمعيت�جوامع�بشری،�در�فرايند�جامعه�پذيری�و�انتقال�فرهنگ�دينی�به�نسل�های�آينده�سهم�
زيادی�برعهده�دارند،��بنابراين�تشويق�دانشجويان�مجرد�به�ازدواج�و�فراهم�ساختن�شرايط�و�ارائه�ی�
تسهيالت�مناسب�و�حمايت�های�همه�جانبه�ی�دولت�در�جهت�انتقال�فرهنگ�دينی�ضروری�است.
2-�مطابق�يافته�هاي�پژوهش،�استفاده�از�رسانه��های�جديد�مي�تواند�در�دينداری�دانشجويان�
تأثيرگذار�باشد؛�لذا�ضروري�است�ابتدا�متخصصان�نيازسنجی�هايی�در�اين�باره�انجام�دهند�تا�عاليق،�
خواسته�ها�و�نيازهاي�مخاطبان�– به��خصوص�جوانان-�تعيين�و�اولويت�بندی�شود�و�بر�اساس�آن�
برنامه�ريزی�و�سياست�گذاری�های�درستی�برای�تدوين�و�ساخت�برنامه�های�متنوعی�انجام�داد.�با�
توجه�به�نقش�و�نفوذ�فوق�العاده�صدا�و�سيما�در�دينداری�مردم،�راه�ها�و�لوازم�بهينه�سازي�برنامه�هاي�

آن��بررسي�شود:�
-�تدوين�سياست�و�اصول�حاکم�بر�برنامه�هاي�صدا�و�سيما؛�

و� اصول� و� الگوها� از� دفاع� تبليغي�مستقيم�در� انحصاري�شيوه�هاي� به�کارگيري� از� پرهيز� �-
ارزش�هاي�ديني؛

-��فقدان�استفاده�ی�مستمر�از�سخنرانان�و�کارشناسان�مذهبی�خاص�و�رعايت�اصل�تنوع�و�تکثر�
به�منظور�توسعه�و�گسترش�طيف�مخاطبان�برای�جذب�مخاطبان�بيشتر�به�خصوص�دانشجويان؛�

-��نبود�دفاع�سطحي�و�تکراري�از�مقدسات�ديني؛�
-�پرهيز�از�عوام�زدگي�و�سطحي�نگري�در�تحليل�و�تشريح�موضوعات�ديني؛�
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-�توليد�و�تقويت�برنامه�ها�در�شبکه�های�ماهواره�ای�و�ارائه�ی�نرم�افزار�دينی�متناسب�با�مقتضيات�روز؛
3-�از�آنجا�که�رضايت�از�زندگی�در�بين�دانشجويان�زن�يکی�از�مهم�ترين�عوامل�تأثيرگذار�در�
ميزان�دينداری�است،�پيشنهاد�می�شود�متغيرهای�رضايت�از�زندگی�به�صورت�کارشناسانه�شناسايی�

و�بررسی�شود�و�برای�تأمين�آنها�از�حمايت�های�دولتی�و�سازمان�های�غيردولتی�بهره�گرفت.�
4ـ�با�توجه�به�سرعت�باالی�تغييرات�اجتماعی�در�زمان�حال،�به�روز�شدن�و�استفاده�از�تکنولوژی�
و�فناوری�های�نوين،�ارزش�های�دينداری�در�بين�دانشجويان�را�اشاعه�داد.�برای�نهادينه�کردن�
باورهاي�ديني�در�دانشجويان�بهره�گيری�از�ظرفيت�شبکه�های�اجتماعی�مجازی�برای�آموزش�و�

نهادينه�سازی�الگوهای�ذهنی�و�رفتاری�ضروری�است.�

پیشنهادهای اجرایی در سطح کالن جامعه  
مواردی�که�الزم�است�دانشگاه�ها�برای�ارتقاء�دينداری�در�دانشجويان�انجام�دهند، به شرح .�1

زير است:
-�تقويت�هماهنگي�و�همکاري�هاي�حوزه�و�دانشگاه�بر�اساس�تأکيدات�مکرر�امام�خمينی)ره(�

و�رهنمودهاي�رهبر�معظم�انقالب�)مدظله�العالی(؛
-�ترجيح�رشد�کيفي�دانشگاه�ها�و�مؤسسات�آموزشي�عالي�با�رعايت�استانداردهاي�مورد�نظر؛�

-�پرهيز�از�»تبليغ«�مستقيم�ارزش�ها�و�آموزه�هاي�ديني؛
-�تأسيس�و�تقويت�انجمن�ها�و�تشکل�هاي�اسالمی�خودجوش�دانشجويي؛

-�دانشگاه�ها�و�مراکز�آموزش�عالی�به�اندازه�ی�زمانی�که�دانشجويان�در�اين�محيط�هستند�در�
اعتالی�دينداری�دانشجويان�مسئول�اند�و�بايد�با�ارائه�ی�الگوهای�حسنه�در�اين�مسير�نقش�ايفا�کنند؛
-�حمايت�و�پشتيباني�مادي�و�معنوي�اساتيد�و�محققان�دانشگاهي�از�پژوهش�هاي�جامع�به�

منظور�»مهندسي�هدايت�ديني«؛
-�اجرای�برنامه�های�فرهنگی�-�آموزشی�با�رويکرد�روان�شناختی،�تربيتی�و�اجتماعی�برای�
اعتالی�دينداری�دانشجويان،�با�هدف�گسترش�مبانی�تبليغ�و�ترويج�دين�به�منظور�دستيابی�به�

مدل�آموزشی�متناسب�با�فرهنگ�اسالمی-�ايرانی؛�
2-�تدوين�سياست�هاي�فرهنگي�و�تبليغي�و�ايجاد�هماهنگي�بين�دستگاه�هاي�ذي�ربط�برای�

ساماندهي�نظام�تبليغي�کشور.�
3-�بهترين�راه�کارهای�فرهنگ�سازی�دينی�بدين�شرح�است:

-�تعريف�عملياتی�از�»دين«،�»ارزش�های�دينی«�و�»فرهنگ�دينی«:�ابتدا�بايد�دانشجويان،�
اين�توانايی�را�داشته�باشند�که�ارزش�ها�و�معارف�دينی�را�از�متن�قرآن�و�سّنت�استخراج�کنند�و�

تعريف�دقيق�و�کاربردی�از�آن�ارائه�دهند.
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-�پيرايش�ارزش�ها�و�مفاهيم�دينی�از�پيرايه�های�محيطی�و�اجتماعی�و�ايجاد�ديدگاه�مشترک�
ميان�بخش�های�فرهنگی�نظام�درباره�ی�آن.

-�برنامه�ريزی:�بايد�دانست�که�فعاليت�فرهنگی�از�کجا�و�با�چه�روشی�آغاز�شود.�همچنين�بايد�
راهی�يافت�که�همواره�درستی�تصميم�ها�را�تضمين�کند.�در�برنامه�ريزی�بايد�به�اين�نکته�توجه�
شود�که�فرهنگ�سازی�دينی�به�برنامه�ريزی�دراز�مدت�و�استراتژيک�نياز�دارد�و�بر�پايه�ی�برنامه�ی�

کوتاه�مدت�و�انفعالی�نمی�توان�فرهنگ�جامعه�را�با�دين�هماهنگ�کرد.
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