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  )آموزان مقطع متوسطه شهر سوسنگرددانش: مورد مطالعه(

  

  2 و عباس موسوی1دکتر غالمرضا تاجبخش
  

  8/11/93: تاریخ پذیرش    14/8/93 :وصولتاریخ 
  

  :چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بـر آگـاهی و نگـرش دینـی                

پژوهش حاضـر   .  استی شهر سوسنگرد انجام شده    آموزان مقطع متوسطه  دانش
گیری تصادفی ساده، و استفاده     گیری از روش نمونه   به صورت پیمایشی؛ و با بهره     

لـوب، صـورت   ساخته دارای اعتبـار محتـوا و پایـایی مط       ی محقق از پرسشنامه 
ی شـهر  آمـوزان مقطـع متوسـطه   ی دانـش ی آماری، کلیـه   جامعه.  استگرفته

.   نفـر اسـت    290 بوده و حجم نمونه برابـر        92-93سوسنگرد در سال تحصیلی     
دهد که، از میان ابعاد نگرش دینی، میانگین بعد احـساسی بـا             ها نشان می  یافته

 و ذهنی به ترتیب با میـانگین         باالتر از سایرین است و بعد رفتاری       89/15مقدار  
 در مراتب بعدی اولویت قرار دارنـد؛ همچنـین، نتـایج ضـریب              78/11 و   19/13

جمعـی،  همبستگی پیرسون نشان داد که بین استفاده مذهبی از وسایل ارتبـاط  
شرکت در مراسم مذهبی، میزان درآمد خانواده، بعد خـانوار، سـطح دینـداری              

ی مـستقیم و    تماعی بـا نگـرش دینـی رابطـه        ی اج آموز، و طبقه  دوستان دانش 
ی معناداری وجود دارد؛ اما بین سطح تحصیالت والدین و نگـرش دینـی رابطـه              

با این همه؛ بین سطح امکانات خانواده و نگرش         .  معکوس و معناداری وجود دارد    
طرفه نـشان داد    نتایج تحلیل واریانس یک   .  ی معناداری وجود ندارد   دینی رابطه 

جمعـی تفـاوت   ی ارتبـاط انگین نگرش دینی بر اسـاس نـوع وسـیله     که بین می  
 .معناداری وجود دارد

جمعی، نگرش دینی، آگاهی دینی، شرکت در مراسم مذهبی، وسایل ارتباط :مفاهیم کلیدی
  آموزدانش

                                                 
   )ی مسئولنویسنده) (ره(اهللا بروجردی شناسی دانشگاه آیت استادیار گروه جامعه1

gr@yahoo.com _tajbakhsh  
  )ره(اهللا بروجردی شناسی دانشگاه آیتجامعه دانشجوی کارشناسی ارشد 2

Mosaviabas280@yahoo.com 
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   مسألهیانبقدمه و م
 هـای اجتمـاعی  دین بعنوان یکی از نهادهای اجتماعی در تعامل با سایر نهادها و حوزه         

 ایران به دلیل ساختار حاکم، این تعامل بـسیار بیـشتر اسـت و وقـوع                 یاست که در جامعه   
کشاورز (تر شدن این تعامل شده است        مجدداً موجب پررنگ   1357انقالب اسالمی در سال     

های آموزشی و تعلیم و تربیت کشورهای مختلف،         ماهیت نظام   ).102:1389 و جهانگیری، 
پـذیری جوانـان و نوجوانـان       ی آموزشی متفاوتی را به منظور جامعـه       هاها و برنامه  استراتژی
های آموزشی، تعلیم و تربیت نیروهای انسانی متعهد و دارای نقش این نظام  . آوردفراهم می 

  . تفکر مذهبی و ایمان دینی است
آموزان تحت  می در سیستم تعلیم و تربیت، دانش      فارغ از کم و کیف و نوع آموزش رس        

گیرند، اما نوع نگاه و آگاهی آنان از مسائل دینی بـا هـم متفـاوت                ربیتی قرار می  یک نظام ت  
 نخست ناشی از نوع تربیت خانوادگی، سـپس نـوع شخـصیت             یاین تفاوت در درجه    . است
آموز و در انتها به علت تأثیر عوامل مختلف درون آموزشگاهی و برون آموزشگاهی بـر                دانش
  .  آنان استیاندیشه

، هـای آن گـسترش فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات           ترین ویژگی  که از مهم   عصر حاضر 
ثیرگـذاری  ی تأ شدن جوامع، تنوع و کثرت نیازهـا و انفجـار اطالعـات اسـت، دایـره               صنعتی

  .تر از گذشـته کـرده اسـت       آموزان وسیع های دینی دانش  عوامل مختلف را بر افکار و اندیشه      
عامـل وی بـا      خـود در ارتبـاط بـود و ت         یه و خانواده  آموز تنها با مدرس   اگر در گذشته دانش   

از تأثیر و تأثر متقابل به سـر        دار نبود، اما امروزه وی در جهانی پر         جهان خارج چندان معنی   
توانند طـی فراینـد     آموزان هستند که می   در واقع این دانش   ).  112: 1389تنهایی،  (برد  می

ختلف اجتماعی و روانی به کـسب دانـش و          آموزش و پرورش به دور از انحرافات و مسائل م         
ـ های مختلف اقتصادیهای الزم بپردازند و ایفاگر نقشمهارت  اجتماعی در جهت خیـزش   

 یتوانـد زمینـه   آمـوزان مـی    از طرفی سستی و تضعیف تدین دانش       . به سمت توسعه باشند   
   .ن گـردد  بروز مسائل و انحرافـات مختلـف اجتمـاعی و روانـی در میـان نوجوانـان و جوانـا                   

هـای خـاص   ازان جامعـه، بـه سـبب احـراز موقعیـت     سـ عنوان مدیران و آینده  آموزان ب دانش
ی  بنـابراین اندیـشه    ؛را در آینده ایفا نماینـد     ) گروه مرجع (توانند نقش الگویی    اجتماعی می 

آمـوزان بـوده    های مـسئولین و اولیـای دانـش       آموزان همیشه جزء برنامه   تربیت دینی دانش  
  . است
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آمـوزان   آمـوزش دینـی دانـش      یاینجاست که نقش آموزش و پـرورش در توسـعه         در  
) از جملـه ایـران    (های نظری، در جوامع در حـال گـذار          بنابر تحلیل  « .کنداهمیت پیدا می  

 »ای اسـت  دینداری یکی از متغیرهای اجتمـاعی اسـت کـه دسـتخوش تحـوالت گـسترده               
 علمی و درستی در این زمینه وجود         و از سویی چون شناخت     ؛)102کشاورز و جهانگیری،    (

هـای دینـی   ندارد، محقق در پژوهش حاضر با هـدف تعیـین و تـشخیص چگـونگی نگـرش      
 بنـابراین سـئواالت تحقیـق پـژوهش حاضـر           زان، به دنبال بررسی علمی آن است؛      آمودانش

ثر بر آن کدامند؟ عوامل ؤآموزان چگونه است و عوامل مهای دینی دانشنگرش: عبارتست از 
آموزان دارند؟ میزان های دینی دانش دهی نگرش گیری و جهت  اجتماعی چه نقشی در شکل    

 شناخت سطح نگرش    -1: از رو، اهداف تحقیق عبارتند   اثرگذاری هر کدام چقدر است؟ از این      
 شاسایی عوامـل تأثیرگـذار و       -2 آن؛   یدهندهآموزان در هر یک از ابعاد تشکیل      دینی دانش 

 راهکارهایی در جهت بهبـود و  ی ارائه-3آموزان؛ دینی در میان دانش   نگرش   یکنندهتعیین
  . هاآموزان با توجه به پیامدها و چالشارتقاء سطح نگرش دینی دانش

  
  پژوهشچارچوب نظری 

گیـری  بار جهت اندازه   حاضر از نظریاتی که فیش باین و آیزن، برای اولین          یدر مطالعه 
ها، نگـرش دینـی      با استنباط از این نظریه      .ده شده است  اند استفا سازی کرده نگرش، مفهوم 

وه بر سنجش میزان نگـرش       عال  .در سه بعد رفتاری، شناختی و احساسی، مورد توجه است         
ثر بر نگرش دینی نیز سـنجیده        کلی، الزم بود تا عوامل مهم و مؤ        آموزان به طور  دینی دانش 

هـای دینـی، در      بـر دیـن و نگـرش       گـذار  همچنین با توجه به گستردگی عوامل تأثیر        .شود
پژوهش حاضر، تلفیقی از نظریات وبر، هاالمی و آرگایل برای تبیین موضوع اسـتفاده شـده                

  .است
وبر در تحقیقاتش در مورد ادیان جهانی در ارتباط بین مذهب و قـشربندی اجتمـاعی                

یخ ایـن   اول اینکـه در تـار     :  مهم دست یافـت    یبه دو نتیجه  ) وابستگی به طبقات اجتماعی   (
یـک  )  و تائوئیـسم   یـسم، بودائیـسم، یهودیـت، کنفوسـیوس       مسیحیت، اسالم، هندوئ  (ادیان  
هـای  بینـی  اقتصادی و تمایل به پذیرش جهان ـ  آشکار و واضح بین پایگاه اجتماعییرابطه

توان نگرش مذهبی را بـه سـادگی     ثانیاً واقعیت این است که نمی .دینی مختلف وجود دارد   
 استدالل وبر این است که طبقات اجتماعی هـر           .بندی اجتماعی تعیین کرد   با توجه به قشر   

گیـری   به تبع این نیازها و تجارب، جهـت        کدام دارای نیازها و تجارب متفاوتی هستند، فلذا       
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ـ  ؛75: 1998،  1اسـواتوس  (مذهبی متفـاوتی را دنبـال خواهنـد نمـود          ه نقـل از کـشاورز و       ب
ساالران گرایش چندانی بـه  مأموران حکومتی و دیوان   از نظر وبر      ).105: 1389،  جهانگیری

   .انگارنـد ی سـودمندی مـی    دین ندارند و به حفظ نظم و امنیت توجه دارند و دین را وسیله             
 قـشر روشـنفکران      . کنفوسیوسـی اسـت    یکردهی مدیران تحصیل   این گروه، طبقه   ینمونه

. هـا بحـث کـرده اسـت        آن گیری مذهبی  اجتماعی است که وبر در مورد جهت       آخرین گروه 
 ممتـاز یـا     یخیزند و معموالً از طبقه    های اجتماعی متفاوت برمی   روشنفکران چون از زمینه   

های مـذهبی   ها در اندیشه  یب، سهم آن  گیرند و به همین ترت     متوسط سرچشمه می   یطبقه
  ).105 :1389 کشاورز و جهانگیری،(متفاوت است 

های سنی، جنسی، وضعیت سواد والدین و موقعیت ؛ تفاوت2به اعتقاد هاالمی و آرگایل  
تـرین  اهمیتعنوان با ها تأثیر بسزایی دارند و باید ب      اجتماعی افراد بر روی میزان دینداری آن      

ها معتقدنـد خـانواده    همچنین آن بی بودن افراد مد نظر قرار گیرند؛      متغیرها در توجیه مذه   
هـا خـانواده بـر روی اعـضاء و چگـونگی      روی اعضاء توجه خاصی دارد چنانکه از نظـر آن   بر

 از نظر ایشان، انتقال بین نـسلی         .اش تأثیر بسزایی دارد   گیری هویت افراد زیرمجموعه   شکل
  .گیری هویت فرد اسـت    گذارد، زیرا عامل مهمی در شکل     اعتقادات و عقاید افراد تأثیر می     بر  

د گـذار انواده تـأثیر مـی    های اعـضای خـ     شناخت یدیگران مهم و بویژه والدین بر رشد همه       
از نظـر ایـشان، فرزنـدان از     . شـوند که افراد مذهبی غالباً با یک هویت خاص متولد می      چنان

از اعتقـادات را     خاصـی    یقبـل از اینکـه مجموعـه      ) دین، طبقه و قومیت   (وابستگی گروهی   
گرا یـا   گیرند که مسلمان هستند یا تعمیـد      ها یاد می    در ابتدا آن    .شوندکسب کنند،آگاه می  

کنند، سپس این اعتقادات والـدین بـه        عداً از اعتقادات خاصی حمایت می     کاتولیک رومی و ب   
 انتقـال دورن     .شـوند طور آگاهانه بعنوان جزیی از انتقال هویت به فرزندانشان منتقـل مـی            

تـر  هـای رقیـب و گـروه همـاالن مهـم          گران مهم مانند آموزش رسمی، گروه     خانوادگی از دی  
  ).106 :1389به نقل از کشاورز و جهانگیری، ؛ 98-103: 1997ی و آگاریل، هاالم (هستند
  

                                                 
1 Swatos 
2 Hallami & Argyle  
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   مدل نظری تحقیق:1شکل 
  

  پیشینه پژوهش
   تحقیقات داخلی)الف

» پذیری مـذهبی  خانواده، دانشگاه و جامعه   « در تحقیقی تحت عنوان      ،)1378(طالبان  
ذهبی نوجوانـان پرداختـه     پذیری مـ  به بررسی نقش خانواده، دانشگاه و تحصیالت بر جامعه        

 اوالً دینـداری نوجوانـان   ؛است که با توجه به چارچوب نظری تحقیـق انتظـار داشـته اسـت     
     هـای بـا تحـصیالت کمتـر و          دانشگاهی کمتر از سـایر خـانواده       یکردههای تحصیل خانواده

ن نـسبت    دانشگاهی فشار هنجاری والـدی     یکردههای تحصیل  ثانیاً در خانواده   سواد باشد؛ بی
نتایج بدست آمـده     . ها باشد به انجام مناسک مذهبی فرزندان نوجوان کمتر از سایر خانواده         

دهـد بـین    ارائه شده انطباق داشته که نشان مـی  یاز تحقیق دقیقاً با چارچوب نظری مقاله      
 حتی در باالترین سطوح تحصیلی والدین،        . منفی وجود دارد   یتحصیالت و دینداری رابطه   

ها نسبتاً قوی و باالتر از متوسط نظری مقیاس دینـداری بـوده             ی فرزندان نوجوان آن   دیندار
  .است

ثر ؤسنجش دینداری جوانان و عوامل مـ       « در پژوهشی تحت عنوان      ،)1379(نیکخواه  
جمعـی شـامل    به این نتیجه دسـت یافـت کـه وسـایل ارتبـاط            »  )نمونه شهر شیراز  (بر آن   

 خانواده بیشترین تأثیر بر دینداری       .اندری بر دینداری داشته   ماهواره و اینترنت تأثیر معنادا    
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تـرین متغیرهـا     گرایـی و روحانیـت مهـم      را داشته است و بعد از آن متغیرهای مدرسه، عـام          
  .اندبوده

بررسی عوامل اجتمـاعی و اقتـصادی مـؤثر بـر        « در تحقیقی با عنوان      ،)1382(رکنی  
درآمـد خـانواده،   : به نتایج زیر دسـت یافـت    »  لیدنگرش مذهبی دانشجویان دانشگاه آزاد اق     

 تحـصیلی بـا     ینوع رشـته   میزان تحصیالت، شغل والدین، مذهبی بودن والدین، دوستان و        
هـای  به عبارت دیگر بر خالف ویژگی . میزان نگرش مذهبی دانشجویان تأکید گردیده است 

ور مـؤثری بـا     بـه طـ   ) محیطـی (گروهی   ، عوامل جمعی و   سن، جنس، تأهل  : فردی همچون 
  .اندودن فرد مورد مطالعه رابطه داشتهمذهبی ب

ــر  ــوان ،)1382(زائ ــا عن ــین   « در پژوهــشی ب ــر آن در ب ــؤثر ب ــداری و عوامــل م       دین
به این نتیجه دست یافت که، میانگین       »  آموزان دختر و پسر شهرستان قیر و کارزین       دانش
 طیف قرار دارد و التزام دینـی آنهـا در           آموزان باالتر از سطح متوسط     دینداری دانش  ینمره

ظر بـر بکـارگیری   بعد اعتقادی بیشتر از سایر ابعاد بوده ولی در بعد پیامدی دینداری که نـا             
 ،ی دینداری بـا سـن      همچنین رابطه  تر از سایر ابعاد بوده است؛     دین در زندگی است ضعیف    

 یولـی رابطـه    . رفته اسـت  جنس، والدین، درآمد خانواده و تدین دوستان مورد تأیید قرارگ         
میان دینداری با محل سکونت، شغل والدین، نوع مسکن و عملکـرد دبیـر دینـی مـشاهده                  

  .نشد
تأثیر آموزش دروس معارف اسـالمی   « در پژوهشی تحت عنوان   ،)1386(یوسفی لویه   

: به نتایج زیر دسـت یافـت  »  های تهران دانشگاهی روزانهیبر نگرش دینی دانشجویان دوره    
 از میان اجزای نگـرش       .است) یعنی قوی و مثبت   (گرش دینی دانشجویان در حد مطلوب       ن

دینی بعد عاطفی، بعد آمادگی رفتاری، بعد انگیزشی و بعـد شـناختی بـه ترتیـب بـاالترین           
را ) 2(و ) 1(ارف اسـالمی  دانـشجویانی کـه دروس معـ    . اندها را به خود اختصاص داده نمره

انـد، از نگـرش دینـی بـاالتری         ا کـه ایـن دروس را نگذرانـده        هـ انـد، نـسبت بـه آن      گذرانده
اخالق اسـالمی، متـون اسـالمی،       (برخوردارند؛ اما گذراندن یا نگذراندن سایر دروس معارف         

تحت شرایط فعلی تأثیری بر افزایش یا کاهش ) های آنریخ اسالم، انقالب اسالمی و ریشه  تا
  .نگرش دینی افراد نمونه ندارند

اجتمـاعی   ـ  تـأثیر پایگـاه اقتـصادی    « در پژوهشی تحـت عنـوان   ،)1387(پور بحری
به نتایج زیر دست یافت که میـانگین میـزان پایبنـدی         » دانشجویان بر میزان دینداری آنان    

 بـر ) اعتقادی، تجربی، پیامدی و مناسکی    (دانشجویان به هر یک از ابعاد چهارگانه دینداری         
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ـ اساس پایگاه اقتصادی  بین منزلت شغلی پدر، درآمد سـرانه   .متفاوت استشان  اجتماعی 
داری وجـود دارد و     ی معنـی  خانوار و تحصیالت والدین، با میزان دینداری دانشجویان رابطه        

داری  معنـی یای جنس و سن با میـزان دینـداری دانـشجویان رابطـه     بین متغیرهای زمینه  
یت تأهـل و میـزان دینـداری        ای وضـع  الیکه این رابطه بین متغیـر زمینـه       وجود دارد، در ح   

  .دانشجویان مشاهده نگردید
شـناختی  بررسـی جامعـه   «  پژوهشی تحـت عنـوان        در ،)1389(کشاورز و جهانگیری    

هـای دینـی      دانـشجویان دانـشگاه شـیراز و نگـرش    اجتماعی ـ   بین پایگاه اقتصادییرابطه
ختی تفاوت معناداری   شنافتند که، بر اساس متغیرهای جمعیت     به این نتایج دست یا    » هاآن

 چنانکه بـر اسـاس نـوع دانـشکده، نگـرش دینـی        .بین نگرش دینی دانشجویان وجود دارد   
 ادبیات و علوم انسانی از دانـشجویان مهندسـی          یدانشجویان شاغل به تحصیل در دانشکده     

. باالتر بوده ضمن آن که نگرش دینی دانشجویان متأهل از دانشجویان مجـرد بـاالتر اسـت                
هد هر قدر مقطـع     دمقطع تحصیلی و نگرش دینی نشان می       بین   ی بررسی رابطه  همچنین،

  بعـالوه،   . کنـد نـی دانـشجویان رو بـه پـایین میـل مـی      یابد، نگرش دیتحصیلی افزایش می 
مذهبی و میزان استفاده از     پذیری  ی مثبتی را بین متغیرهای جامعه     های تحقیق رابطه  یافته

گرایـی و   کـه بـین میـزان مـادی       دهد ضمن آن  مینی نشان   جمعی با نگرش دی   وسایل ارتباط 
 ـ  جهت سـهولت بررسـی متغیـر پایگـاه اقتـصادی      .  منفی وجود داردینگرش دینی رابطه

اجتماعی بین ابعاد آن و نگرش دینی بررسی صورت گرفته که نتایج نشان داد بین شـغل و                  
د اما بین هزینه و درآمد و  معناداری وجود نداریتحصیالت پدر و مادر و نگرش دینی رابطه      

نهایتاً برای تبیین متغیـر وابـسته از رگرسـیون           .  معناداری وجود دارد   ینگرش دینی رابطه  
دهد جهت تبیین متغیر وابسته، به ترتیب سـه         ره استفاده شده که نتایج نشان می      چندمتغی

 وارد معادلـه    ،پذیری مذهبی، میزان استفاده از وسایل ارتباطی و میزان هزینـه          متغیر جامعه 
 درصـد از تغییـرات متغیـر وابـسته را تبیـین             02/80این سه متغیر در مجموع       . شده است 

  .کردند
  
  تحقیقات خارجی) ب

ها در جوامع دیگر نیز عموماً حاکی از آن هستند کـه ایمـان و بـاور مـذهبی،                   پژوهش
نـشان داد کـه      در پژوهـشی     ،)2002( مـور   .دهـد رفتار افراد را عمیقاً تحت تأثیر قـرار مـی         

   جوانان مذهبی نسبت بـه همـساالن خـود در زنـدگی دچـار آشـفتگی کمتـری                 نوجوانان و 
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آموزان دبیرستانی کـه بـه صـورت مـنظم در مراسـم              همچنین آن دسته از دانش     ؛شوندمی
های کمتری از نظر اجتمـاعی      کنند، در زندگی روزمره با آسیب     مذهبی و نیایش شرکت می    

، سـرمدی ( کننـد هـای سـازندگی بیـشتر شـرکت مـی         اند و در فعالیت   و روانی مواجه گشته   
1385 :86-57.(  

سن، جـنس   (شناختی  ی اجتماعی و جمعیت   از نظر هاالمی و آرگایل متغیرهای زمینه      
ترین متغیرهـا در    عنوان با اهمیت  بر روی میزان ذهبی بودن افراد تأثیر گذارند و باید ب          ...) و  

کننـد بـا توجـه بـه تحقیقـات        ها بیان می    آن  .ظر قرار گیرند  توجیه مذهبی بودن افراد مد ن     
تـر،   مذهب صورت گرفته، افراد مذهبی از طبقات اجتماعی پایین         یای که در زمینه   گسترده

تـرین و    البته در بین این عوامل؛ جنـسیت، قـوی          .اند سال به باال بوده    50از زنان و از افراد      
که اثبات شده، زنان به طـور       چنان . افراد داشته است  ترین تأثیر را بر مذهبی بودن       گسترده

  ). 1997هاالمی و آگایل،  (ترندمتوسط از مردان مذهبی
آموزان در مدارس دینی و غیـر دینـی          کارتر در تحقیقی که بر روی دانش       فرانسیس و 

اند، به این نتیجه دست یافتند کـه رفتـار مـذهبی             انجام داده  1980در انگلستان طی سال     
هـانس برگـر و      . با رفتارهای فرزندانشان اسـت    )  درصد 49(ین دارای همبستگی مثبت     والد

 دریافتند که آموزش مذهبی در خانواده به ویژه توسط مادر، تأثیر            1984براون هم در سال     
 به نقل از کـشاورز و       99: 1997همان،   (ها دارد م و مثبتی بر روی مذهبی بودن بچه       مستقی

  ). 103 :1389، جهانگیری
 سـاله،   14-15 نفـر از جوانـان       2717 در تحقیق بر روی      ،)1990(گیبسون و دیگران    

شـان بـه    هـای فرزنـدان   ین حضور والدین در کلیسا با نگرش      نتیجه گرفتند که همبستگی ب    
مادران در کلیسا با حضور      درصد و همبستگی حضور پدران و        50 و   40مسیحیت به ترتیب    

 ).100: همان ( درصد است56 و 65شان در کلیسا به ترتیب فرزندان
  

  نقدی بر تحقیقات انجام شده قبلی
 یدر بررسی بیشتر تحقیقاتی که پیرامون دین و دینداری انجام شده به چندین نکتـه              

روی متغیرهای   بیشتر تحقیقات بر  : توان پی برد که عبارتند از     ی آنها می  مشترک میان همه  
 تحقیقاتی که در مـورد       .تمرکز داشتند   ...، درآمد، تحصیالت و   ، جنس سن: مشترکی مانند 

محتـوی  : وارد عوامل درون آموزشگاهی ماننـد     آموزان صورت گرفته بود، در بسیاری م      دانش
بررسـی شـده   ... ، عملکرد معلم دینی و نیز عملکرد مدیریت آموزشـگاه و           کتب بینش دینی  
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ا در مـورد دیـن در جهـان         ه  این بررسی   .اندوامل بیرونی را مد نظر قرار داده      است و کمتر ع   
هـا از   ی ایـن پـژوهش    همیشه و در همه حال وجود داشته است، اما سایر کشورها در زمینه            

اند، در حالیکه کارهایی که در داخل کشور        اند و کارها بیشتر میدانی بوده     ایران پیشی گرفته  
را ایجـاد  تحوالت علمی و پیشرفت صنعتی این تصور    . صورت گرفته از نظر میدانی نوپاست     

یابد، در حالیکه نه تنها این نیاز کاهش نیافتـه بلکـه            ود که نیاز انسان به دین کاهش می       نم
ه از نظر علمـی بـسیار پیـشرفت          مثالً برخی از جوامع غربی ک       .میل به افزایش داشته است    

 دانند، اما تحقیقات نشان داده است     ی سکوالر می  اند و تعدادی منتقدین آنها را جامعه      کرده
دهـد کـه      تحقیقات در ایران نشان می      .که مردم در این جوامع گرایش زیادی به خدا دارند         

جوانان در بعد اعتقادی و عاطفی دین از نگرش باالیی برخوردارند، اما گرایش به بعد عملی                
در اکثر تحقیقـات نقـش کـارگزاران جامعـه شـامل،             . یا مناسکی و پیامدی آن کمتر است      

هـا و مـساجد کـه در تحقیـق          وستان و همساالن، پایگاه اجتماعی، رسانه     خانواده، مدرسه، د  
آموزان کیل شخصیت و بعد دینی رفتار دانش      اند، در تش  بعنوان متغیرهای اثرگذار دیده شده    

هـا بـر روی دانـشجویان و سـایر           بررسی تحقیقات خارجی اکثر پـژوهش       در  .شوددیده می 
آموز صورت گرفتـه    هی که روی قشر دانش    مشاب یطبقات مختلف صورت گرفته بود و نمونه      

  .باشد یافت نشد
  

  پژوهشفرضیات 
آمـوزان رابطـه    جمعی و نگرش دینی دانش     مذهبی از وسایل ارتباط    ی بین استفاده  -1

 .وجود دارد
آمـوزان  و نگرش دینـی دانـش     ) هاامکانات خانواده (ها   بین شرایط اقتصادی خانواده    -2

 .رابطه وجود دارد
آموزان های مذهبی و آگاهی و نگرش دینی دانش       کت در مراسم و مناسبت     بین شر  -3

 .رابطه وجود دارد
ــستگی دانــش-4 ــین واب ــه طبقــات اجتمــاعی مختلــف و نگــرش دینــی   ب        آمــوزان ب
  .آموزان رابطه وجود دارددانش

آمـوزان رابطـه وجـود       بین میزان تحصیالت والدین و آگاهی و نگرش دینی دانـش           -5
 .دارد
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آموزان و نگرش دینی دانش   ) درآمد و بعد خانوار   ( شناختیهای جمعیت  بین ویژگی  -6
  .رابطه وجود دارد

  .آموزان ارتباط وجود داردو نگرش دینی دانش) الگوهای نقش( بین دیانت دوستان -7
ثیرگـذاری نـوع وسـایل ارتبـاط        أآموزان بر حـسب ت     بین میزان نگرش دینی دانش     -8

  .ردجمعی، تفاوت وجود دا
 
  شناسی پژوهشروش

با توجه به موضوع مورد مطالعه، پژوهش حاضر از نظر کنترل شـرایط پـژوهش،               : طرح پژوهش 
 و از نظـر     3، از نظر وسـعت پهنـانگر      2 از نظر هدف، یک بررسی کاربردی       . است 1یک بررسی پیمایشی  

  و میـدانی    اسـنادی  یدر اجرای این پـژوهش از دو روش مطالعـه          .  است 4زمانی یک بررسی مقطعی   
 در روش اسنادی جهت تدوین مبانی نظری تحقیـق بـه مطالعـات               .سود برده شده است   ) پیمایشی(

 واحد تحلیل نیز فرد      .اند، مراجعه شد  نظرانی که به این موضوع پرداخته     انجام گرفته و نظریات صاحب    
  .ه شدمتغیرهای پژوهش حاضر بر اساس آلفای کرونباخ محاسب 5 همچنین میزان روایی؛است

  آمـاری تحقیـق حاضـر شـامل      یجامعـه : گیـری  آماری و روش نمونه    ی آماری، نمونه  یجامعه
مشغول به تحصیل مقطع متوسطه شـهر سوسـنگرد در          ) دختر و پسر  (آموزان   دانش یکلیه

از ایـن تعـداد     .  ده اسـت   نفـر بـو    2754 بوده که جمعاً برابر با       1392-1393سال تحصیلی   
 آموزشگاه مـشغول بـه   13باشند که در    دختر می آموز   دانش 1299آموز پسر و     دانش 1455

 حجـم نمونـه بـر اسـاس فرمـول            .گیری، تصادفی سـاده اسـت      روش نمونه  . تحصیل بودند 
کوکران و جدول نمونه مقتـضی بـر حـسب دقـت و میـزان همگنـی جمعیـت و در سـطح                       

  . بدست آمد290 درصد برابر 95اطمینان 
افـزار  کامپیوتر شد و با استفاده از نـرم        کدگذاری وارد    آوری شده پس از   های جمع داده

SPSS   تحت windows     های آماری روش  .ها شروع شد کار استخراج و تجزیه و تحلیل داده
، تحلیـل   T-testمورد استفاده متناسب با سطح سنجش متغیرهای تحقیق شـامل، آزمـون             

  .راهه و ضریب همبستگی پیرسون بوده استواریانس یک
                                                 
1 survey 
2 applied 
3 extensive 
4 cross-sectional 
5 reliability 
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  های پژوهشیافته
  های توصیفییافته) الف

 درصد دارای تحـصیالت     9/24آموزان، بیسواد،    درصد از پدران دانش    1/31بطور کلی،   
 درصـد  4/2 درصد لیسانس و تنها      7/9 درصد فوق دیپلم،     5/5 درصد سیکل،    8/21ابتدایی،  

آموزان،  درصد از مادران دانش9/24 همچنین، ؛دارای تحصیالت فوق لیسانس و باالتر بودند     
 8/4 درصد دیـپلم،     7/9 درصد سیکل،    8/20 درصد دارای تحصیالت ابتدایی،      1/30بیسواد،  

  . درصد دارای تحصیالت لیسانس بودند5/5درصد فوق دیپلم، و 
 درصـد بـین     1/29 هـزار تومـان،      200ها کمتر از     درصد از خانواده   4/20میزان درآمد   

 تا 401 درصد از 7/10 هزار تومان، 400تا  301 درصد بین 5/14 هزار تومان، 300 تا 201
 هـزار  601 درصد بیشتر از 2/42 هزار تومان، و     600 تا   501 درصد از    31 هزار تومان،    500

آموزان از لحاظ بعد    های دانش  درصد از خانواده   1/2 به طور کلی     . تومان در ماه درآمد دارند    
 نفر و   6 درصد   2/54 نفر،   5 درصد   8/28 نفر،   4 درصد دارای بعد خانوار      9/14 نفر،   3خانوار  

 3/54آموزان، کارمندی اسـت،      درصد از پدران دانش    6/24 در مجموع، شغل      .باالتر هستند 
  . درصد بیکار هستند7/1 درصد کارگر، 2/15درصد آزاد، 

 درصـد آزاد،    1/2آموزان کارمنـدی اسـت،      درصد از مادران دانش    3/8همچنین، شغل   
هـای   درصد از خـانواده    5/87 به طور کلی      . درصد بیکار هستند   3/0دار و    درصد خانه  2/87

 درصد دارای خانه با اجار      9/0 شخصی هستند،    یآموزان به لحاظ امکانات دارای خانه     دانش
 کسب و کـار     ی درصد نیز دارای مغازه    8/21 درصد صاحب ماشین شخصی و       7/55و رهن،   
  .هستند

 که، در مجموع     پاسخگویان حاکی از آنست    ها در میان  های حاصل از توزیع پاسخ    یافته
هـا  روز از رسانه دقیقه در طول شبانه30کمتر از  ) پسر و دختر  (آموزان   درصد از دانش   9/69

 3/0و سـاعت و      درصـد یـک تـا د       2/5 دقیقـه،    60 تا   30 درصد بین    3/9کنند،  استفاده می 
هـا  روز از رسـانه   هطـول شـبان     درصد بیش از سه ساعت در      1 و تنها    درصد دو تا سه ساعت    

روز از رادیو    دقیقه در طول شبانه    30ن کمتر از     درصد از پاسخگویا   1/56  .کننداستفاده می 
 1 سـاعت،   درصد بین یـک تـا دو  2/5 دقیقه، 60 تا 30 درصد بین 5/14کنند،  استفاده می 

روز از رادیـو    رصد بیش از سـه سـاعت در طـول شـبانه            د 1/3 و   درصد بین دو تا سه ساعت     
  . کنندفاده میتاس
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روز از شــبانه    دقیقــه در طــول 30 درصــد از پاســخگویان کمتــر از 4/30 همچنــین
 درصد از یک تا دو سـاعت،        2/5 دقیقه،   60 تا   30 درصد بین    2/5کنند،  ماهواره استفاده می  

روز از مـاهواره     ساعت در طول شـبانه     3 درصد بیش از     3/7 درصد از دو تا سه ساعت و         5/3
روز از   دقیقـه در طـول شـبانه       30 درصـد از پاسـخگویان کمتـر از          9/5  .کننـد استفاده می 

 درصد بـین یـک تـا دو         3/17 دقیقه،   60 تا   30 درصد بین    9/6کنند،  تلویزیون استفاده می  
  درصـد بـیش از سـه سـاعت در طـول             4/48و    درصد بین دو تا سـه سـاعت        8/20ساعت،  
 دقیقـه از    30درصـد از پاسـخگویان کمتـر از          36 . کننـد روز از تلویزیون استفاده می    شبانه

 درصد بـین یـک تـا دو    1/11 دقیقه، 60 تا 30 درصد بین   3/17کنند،  اینترنت استفاده می  
 درصد از آنان بیش از سـه سـاعت در طـول             3/7 درصد بین دو تا سه ساعت و         8/2ساعت،  
  .کنندروز از اینترنت استفاده میشبانه

هـا  آموزان معتقدنـد کـه رسـانه       درصد از دانش   7/45ی،  ها نشان داد که بطور کل     یافته
 درصـد بـه طـور کـم معتقدنـد کـه             6/25آموزان ندارد،   اصالً نقشی در مذهبی شدن دانش     

 درصد از آنان به طـور متوسـط بـا    6/15آموزان دارد، ها نقشی در مذهبی شدن دانش  رسانه
  هـا در مـذهبی شـدن       رسـانه انـد کـه      درصد به طور زیـاد موافـق       8/2اند،  این عبارت موافق  

هـا نقـش خیلـی زیـادی در      درصد معتقدنـد کـه رسـانه   5/3و تنها    آموزان نقش دارد  دانش
  .آموزان داردمذهبی شدن دانش
های مذهبی   درصد از پاسخگویان اصالً از برنامه      3/16دهد،  ها نشان می  همچنین یافته 

کننـد،  هـا اسـتفاده مـی      این برنامه   درصد از آنان به میزان کمی از       9/24کنند،  استفاده نمی 
  هـای مـذهبی اسـتفاده       درصد به میزان زیـاد از برنامـه        5/13 درصد به طور متوسط،      8/38

در  . کنندها استفاده می   درصد از آنان به میزان خیلی زیاد از این برنامه          6/6کنند و تنها    می
 مـذهبی شـدن     یمینـه هـا در ز    درصد از پاسخگویان اصالً به مطالـب رسـانه         4/11مجموع  

 درصـد بـه میـزان       1/29 درصد به میزان کم اعتماد دارنـد،         1/30آموز اعتماد ندارند،    دانش
 درصد از آنان به میزان خیلـی زیـاد اعتمـاد      8/0 درصد به میزان زیاد و تنها        1/21متوسط،  

  .دارند
، کننـد شان شرکت نمـی    در مسجد محل و یا مدرسه      آموزان اصالً  درصد از دانش   8/12

 درصد بـه    8/22 متوسط،    درصد به میزان   7/27کنند،   درصد به میزان کم شرکت می      1/22
 درصد از   19  .روندن به میزان خیلی زیاد به مسجد می        درصد از آنا   5/13 و تنها    میزان زیاد 

 7/27 درصد بـه میـزان کـم،         3/43روند،  های قرآنی یا احکام دینی نمی     آنان اصالً به کالس   
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 بـه میـزان      درصـد از آنـان     2/6 درصد به میزان زیاد و تنهـا         8/11متوسط،  درصد به میزان    
هـای مـذهبی و      درصد از آنـان اصـالً در هیئـت         5/14  .روندها می خیلی زیاد به این کالس    

 1/21 درصـد بـه میـزان متوسـط،          26 درصد به میزان کـم،       3/25کنند،  دینی شرکت نمی  
  .کنندی زیاد در این مراسم شرکت می درصد به میزان خیل7/9درصد به میزان زیاد و 

دوستانـشان   درصد از پاسخگویان معتقدنـد اصـالً         8/12ها نشان داد، در مجموع      یافته
 یبخـش بـه میـزان کمـی بـه آگـاهی          درصـد    1/22اند،  ها نداشته نقشی در آگاهی دینی آن    
 درصد به میزان زیاد و تنهـا        8/22 درصد به میزان متوسط،      7/27دوستانشان اعتقاد دارند،    

هـا  د که دوستانـشان در آگـاهی دینـی آن          درصد از آنان به میزان خیلی زیاد معتقدن        5/13
حجـابی   درصد از پاسخگویان معتقدند که دوستانشان اصـالً مخـالف بـی           19  .نقش داشتند 

 درصد به میزان زیاد و تنها       8/11 درصد به میزان متوسط،      7/27 درصد کم،    3/43نیستند،  
 8/12  .اندحجابید معتقدند که دوستانشان مخالف بی      درصد از آنان به میزان خیلی زیا       2/6

دهنـد،  شان را انجـام نمـی      که دوستانشان اصالً واجبات دینی     درصد از پاسخگویان معتقدند   
 درصـد   8/22 متوسط،    درصد به میزان   7/27د به میزان با این عبارتند موافقند،         درص 1/22

عتقدنـد کـه دوستانـشان     درصد از آنان به میـزان خیلـی زیـاد م      5/13 و تنها    به میزان زیاد  
نـد کـه دوستانـشان       درصد از پاسخگویان معتقد    19  .دهندشان را انجام نمی   واجبات دینی 

 درصـد بـه     7/27 درصد به میزان کـم،       3/43کنند،  ت نمی های دینی شرک  اصالً در مناسبت  
 معتقدند که دوستانـشان در       درصد از آنان   2/6 و    درصد به میزان زیاد    8/11 متوسط،   میزان

  .کنندهای دینی شرکت میمناسبت
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  آموزانهای بعد رفتاری نگرش دینی دانشلفهؤ توزیع فراوانی و درصد م:1جدول 
 خیلی زیاد  زیاد متوسط  کم  اصالً  مقوالت  جمله

  68  44  26  18  6  پسران
  مقید بودن به نماز  72  30  12  8  2  دختران
  49 6/25  1/13  9  1/3  درصد
  60  43  34  19  6  پسران
  مقید بودن به روزه  61  34  15  11  3  دختران
  42 1/27  4/17 4/10  1/3  درصد
  46  47  39  21  9  پسران
  خواندن کتب مذهبی  44  32  28  18  2  دختران
  6/31 4/27  3/23 9/13  8/3  درصد
  41  50  28  28  15  پسران
  های مذهبیشرکت در مراسم و مناسبت  25  26  34  27  12  دختران
  3/23 7/26  5/21 1/19  4/9  درصد
میزان هزینه کردن از ثروت خود برای   4  47  73  34  4  پسران

  1  43  57  22  1  دختران  کمک به همنوع
  

  آموزانهای بعد احساسی نگرش دینی دانشلفهؤراوانی و درصد م توزیع ف:2جدول 

کامالً   مقوالت  بعد احساسی
کامالً موافقم نظربیمخالفم مخالفم

 موافقم
  93  42  14  6  7  پسران
  عبادت خدا باالترین لذات زندگی  92  20  6  4  1  دختران
  8/64 6/21  3/7  5/3  8/2  درصد
  23  39  50  29  21  پسران
  تر از مذهبوجود موارد مهم  15  39  20  31  19  دختران
  5/13 1/27  3/24 8/20  2/14  درصد
  10  28  41  32  51  پسران
  مذهب باعث گسترش خرافات در ذهن  4  12  25  38  42  دختران
  9/4  14  2/23 6/24  3/33  درصد
  45  64  24  17  8  پسران
  پاسخگو بودن مذهب به سئواالت زندگی  37  51  13  15  3  دختران
  4/29 6/41  3/13 5/11  3/4  درصد
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 2ی جدول ادامه
  21  51  33  32  24  پسران
  خوب بودن جدای از مذهبی بودن  19  38  18  25  24  دختران
  9/13  31  8/17 9/19  4/17  درصد
  59  51  23  19  10  پسران
   امور زندگیینیاز به دعا و توسل در همه  72  34  5  13  0  دختران
  5/45 9/29  1/10 1/11  5/3  درصد

  
  آموزانهای بعد ذهنی نگرش دینی دانشلفهؤ توزیع فراوانی و درصد م:3جدول 

  خیلی زیاد  زیاد متوسط  کم  اصالً  جنسیت  بعد ذهنی
  21  52  59  20  7  پسران
  میزان آگاهی از احکام نماز  21  39  42  15  2  دختران
  15 5/32  4/36 5/12  6/3  درصد
  25  55  52  27  1  پسران
  میزان آگاهی از احکام روزه  21  47  35  15  1  دختران
  4/16 6/36  7/31 9/14  7/0  درصد
  16  47  55  37  4  پسران
  میزان آشنایی با قواعد قرائت قرآن  21  22  46  27  2  دختران
  3/13 7/24  6/36 9/22  5/2  درصد
  16  28  51  41  24  پسران
  میزان آگاهی مربوط به خمس و زکات  4  11  46  42  16  دختران

  1/7 9/13  9/34 5/29 6/14  صددر
  

  های استنباطییافته) ب
ــین اســتفاده :1 یفرضــیه       جمعــی و نگــرش دینــی  مــذهبی از وســایل ارتبــاطیب

  .آموزان رابطه وجود دارددانش
  

  ها نتایج آزمون ضریب همبستگی بین نگرش دینی و رسانه:4جدول
 اک به درصدمیزان اشتر  داریمعنی  ضریب همبستگی  متغیرهای پژوهش

  56/16  **001/0  407/0  ها در مذهب و نگرش دینینقش رسانه
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ها  نشان داده شده است، ضریب همبستگی بین نقش رسانه         4 که در جدول     طورهمان
  باشـد، کـه ایـن میـزان از نظـر آمـاری              مـی  407/0آمـوزان   در مذهب و نگرش دینی دانش     

شود و این نتیجه تأیید می) 01/0(ر سطح  اول دی لذا فرضیه؛)P>01/0(باشد دار میمعنی
  یآمـوزان رابطـه   هـا در مـذهب و نگـرش دینـی دانـش           شود که بین نقش رسانه    حاصل می 

توان گفت،   درصد می  99دهد که با اطمینان      فوق نشان می   ی رابطه . داری وجود دارد  معنی
هـا در مـذهب     آموزان، ناشی از عامل نقش رسـانه       درصد واریانس نگرش دینی دانش     56/16

هـا در  توان گفت با افزایش نقش رسـانه  با توجه به مثبت بودن جهت همبستگی، می        .است
  .یابدآموزان نیز افزایش مینگرش دینی دانشمذهب، 
  

و نگـرش دینـی     ) هـا امکانـات خـانواده   (هـا   بین شرایط اقتصادی خانواده    :2ی  فرضیه
  .آموزان رابطه وجود دارددانش

  
  آموززمون ضریب همبستگی بین نگرش دینی و میزان امکانات خانواده دانش نتایج آ:5جدول

  میزان اشتراک به درصد  داریمعنی  ضریب همبستگی  متغیرهای پژوهش
  -  620/0  041/0  نگرش دینی و میزان امکانات

 

 نشان داده شده است، ضریب همبستگی بین میزان امکانات 5طور که در جدول همان
دار باشد، که این میزان از نظر آماری معنـی         می 041/0آموزان  ینی دانش خانواده و نگرش د   

شود و ایـن نتیجـه حاصـل    رد می) 05/0( دوم در سطح    ی لذا فرضیه  ؛)P<05/0(باشد  نمی
داری  معنـی  یآمـوزان رابطـه   شود که بین میزان امکانات خانواده و نگرش دینـی دانـش           می

  . وجود ندارد
  

آموزان ارتباط  رکت در مراسم مذهبی و نگرش دینی دانش        بین میزان ش   :3 یفرضیه
  .وجود دارد

  
   نتایج آزمون ضریب همبستگی بین نگرش دینی و شرکت در مراسم مذهبی :6جدول 

 میزان اشتراک به درصد  داریمعنی  ضریب همبستگی  متغیرهای پژوهش
  16/35  **001/0  593/0  شرکت در مراسم مذهبی و نگرش دینی
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، ضریب همبستگی بین میزان شرکت       نشان داده شده است    6 در جدول     که طورهمان
 که این میزان از نظر آماری       باشد، می 593/0آموزان  در مراسم مذهبی و نگرش دینی دانش      

شود و ایـن نتیجـه      تأیید می ) 01/0( لذا فرض سوم در سطح       ؛)P>01/0(باشد  دار می معنی
  آمـوزان  ذهبی و نگـرش دینـی دانـش   شود که بین میـزان شـرکت در مراسـم مـ      حاصل می 

    درصـد   99دهـد کـه بـا اطمینـان          فوق نشان مـی    ی رابطه  .داری وجود دارد  ی معنی رابطه
آمـوزان، ناشـی از عامـل میـزان          درصد واریانس نگرش دینـی دانـش       16/35توان گفت،   می

بـا  توان گفت   ا توجه به مثبت بودن جهت همبستگی، می        ب  .شرکت در مراسم مذهبی است    
  .یابدآموزان نیز افزایش میایش میزان شرکت در مراسم مذهبی، نگرش دینی دانشافز

 
  .آموزان رابطه وجود دارد اجتماعی و نگرش دینی دانشیقهب بین ط:4 یفرضیه

  
   اجتماعیی نتایج آزمون ضریب همبستگی بین نگرش دینی و طبقه:7 جدول

  زان اشتراک به درصدمی  داریمعنی  ضریب همبستگی  متغیرهای پژوهش
  82/1  05/0  -135/0   اجتماعیینگرش دینی و طبقه

  
 ی نشان داده شده است، ضریب همبستگی بین میزان طبقه7طور که در جدول  همان

دار باشد، که این میزان از نظر آماری معنی        می 135/0آموزان  اجتماعی و نگرش دینی دانش    
شـود و ایـن نتیجـه    تأییـد مـی  ) 05/0(ر سـطح    چهارم د  ی لذا فرضیه  ؛)P>01/0(باشد  می

داری  معنـی  یآمـوزان رابطـه   جتماعی و نگرش دینی دانش    شود که بین طبقات ا    حاصل می 
 82/1تـوان گفـت،      درصـد مـی    95دهد که با اطمینـان      ی فوق نشان می    رابطه  .وجود دارد 

 با   . است واده اجتماعی خان  یآموزان، ناشی از عامل طبقه    درصد واریانس نگرش دینی دانش    
  اجتمـاعی خـانواده، نگـرش دینـی         یتوان گفت بـا افـزایش طبقـه       توجه به منفی بودن می    

  .یابدآموزان کاهش میدانش
  

آموزان رابطه  بین میزان تحصیالت والدین و آگاهی و نگرش دینی دانش          :5 یفرضیه
 .وجود دارد
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   ضریب همبستگی بین نگرش دینی و تحصیالت والدین:8جدول 
  میزان اشتراک به درصد  داریمعنی  ضریب همبستگی  تغیرهای پژوهشم

  65/3  **003/0  -191/0  نگرش دینی و تحصیالت پدر
  92/6  **001/0  -263/0  نگرش دینی و تحصیالت مادر
  76/6  **001/0  -260/0  نگرش دینی و تحصیالت والدین

  
 نگرش دینی و  نشان داده شده است، ضریب همبستگی بین8طور که در جدول همان

باشـد  دار مـی   این میزان از نظر آماری معنی       .باشد می -191/0آموزان  تحصیالت پدر دانش  
)01/0<P(پنجم در سطح     ی لذا فرضیه  ؛ )شود شود و این نتیجه حاصل می     تأیید می ) 01/0

ی فـوق نـشان      رابطه  .داری وجود دارد   معنی یکه بین نگرش دینی و تحصیالت پدر رابطه       
 درصد واریانس نگرش دینـی، ناشـی   65/3توان گفت،    درصد می  99 که با اطمینان     دهدمی

تـوان گفـت بـا      ، می  با توجه به منفی بودن جهت همبستگی        .از عوامل تحصیالت پدر است    
  .یابدآموزان کاهش می، نگرش دینی دانشافزایش تحصیالت پدر

 -263/0آموزان  همچنین، ضریب همبستگی بین نگرش دینی و تحصیالت مادر دانش         
ی پـنجم در     لذا فرضـیه   ؛)P>01/0(باشد  دار می باشد که این میزان از نظر آماری معنی       می

شود که بین نگرش دینی و تحـصیالت        شود و این نتیجه حاصل می     تأیید می ) 01/0(سطح  
 درصـد   99دهد که با اطمینان      فوق نشان می   ی رابطه  .داری وجود دارد   معنی یمادر، رابطه 

آمـوزان، ناشـی از عامـل تحـصیالت      درصد واریانس نگرش دینی دانش92/6توان گفت،   می
توان گفـت بـا افـزایش تحـصیالت     ، می با توجه به منفی بودن جهت همبستگی   .مادر است 

  .یابدآموزان کاهش می، نگرش دینی دانشمادر
آمـوزان  بطور کلی، ضریب همبستگی بین نگـرش دینـی و تحـصیالت والـدین دانـش               

 لذا در مجموع، ؛)P>01/0(باشد دار میباشد، که این میزان از نظر آماری معنی می-260/0
شود که بین نگـرش     شود و این نتیجه حاصل می     تأیید می ) 01/0( پنجم در سطح     یفرضیه

دهد که با    فوق نشان می   ی رابطه  .داری وجود دارد  ی معنی دینی و تحصیالت والدین رابطه    
آموزان، ناشی از    درصد واریانس نگرش دینی دانش     76/6توان گفت،   می درصد   99اطمینان  

توان گفـت بـا     ا توجه به منفی بودن جهت همبستگی، می        ب  .عوامل تحصیالت والدین است   
  .یابدآموزان کاهش می، نگرش دینی دانشافزایش تحصیالت والدین
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آموزان رابطـه   دانشهای دینی   بین درآمد و تعداد اعضای خانوار و نگرش        :6 یفرضیه
  .وجود دارد

  
   نتایج آزمون ضریب همبستگی بین نگرش دینی و میزان درآمد و بعد خانوار:9جدول 

  میزان اشتراک به درصد  داریمعنی  ضریب همبستگی  متغیرهای پژوهش
  3/6  **001/0  251/0  نگرش دینی و میزان درآمد

  5/3  **003/0  187/0 نگرش دینی و تعداد اعضای خانواده
 

ان درآمـد    نشان داده شده است، ضریب همبستگی بین میز        9طور که در جدول     همان
باشد دار میباشد، که این میزان از نظر آماری معنی می-251/0آموزان و نگرش دینی دانش

)01/0<P(فرض ششم در سطح       لذا ؛ )شود که شود و این نتیجه حاصل میتأیید می ) 01/0
 فـوق  ی رابطه .داری وجود دارد معنییآموزان رابطه ینی دانش ین میزان درآمد و نگرش د     ب

 درصـد واریـانس نگـرش دینـی         3/6توان گفت،    درصد می  99دهد که با اطمینان     نشان می 
ـ   .آموزان، ناشی از عامل میزان درآمد خانواده است       دانش ا توجـه بـه منفـی بـودن جهـت            ب

    آمـوزان کـاهش    رش دینـی دانـش    یش درآمـد خـانواده نگـ      توان گفت با افزا   همبستگی، می 
آموزان همچنین، ضریب همبستگی بین تعداد اعضای خانواده و نگرش دینی دانش          یابد؛  می

 لذا فرض ششم    ؛)P>01/0(باشد  دار می باشد، که این میزان از نظر آماری معنی        می 187/0
 خانواده و   شود که بین تعداد اعضای    شود و این نتیجه حاصل می     تأیید می ) 01/0(در سطح   

دهد که با    فوق نشان می   ی رابطه  .داری وجود دارد   معنی یآموزان رابطه نگرش دینی دانش  
آمـوزان، ناشـی از      درصد واریانس نگرش دینی دانش     5/3توان گفت،    درصد می  99اطمینان  

توان گفت با ا توجه به مثبت بودن جهت همبستگی، می ب .عامل تعداد اعضای خانواده است
  .یابدآموزان نیز افزایش می تعداد اعضای خانواده نگرش دینی دانشافزایش
 

آموزان ارتبـاط   و نگرش دینی دانش   ) الگوهای نقش (بین دیانت دوستان     :7 یفرضیه
  .وجود دارد

  
   نتایج آزمون ضریب همبستگی بین نگرش دینی و دیانت دوستان:10جدول 

  اشتراک به درصدمیزان   داریمعنی  ضریب همبستگی  متغیرهای پژوهش
  6/32  **001/0  571/0  نگرش دینی و دیانت دوستان
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باشـد،   مـی 571/0آمـوزان  ضریب همبستگی بین دیانت دوستان و نگرش دینی دانش        
) 01/0(فرض هفتم در سطح      لذا   ؛)P>01/0(باشد  دار می که این میزان از نظر آماری معنی      

     انـت دوسـتان و نگـرش دینـی       شـود کـه بـین دی      شود و ایـن نتیجـه حاصـل مـی         تأیید می 
 99دهد که با اطمینان      فوق نشان می   ی رابطه  .داری وجود دارد   معنی یآموزان رابطه دانش

، ناشی از عامل دیانـت      آموزان درصد واریانس نگرش دینی دانش     6/32توان گفت،   درصد می 
 دیانـت   توان گفـت بـا افـزایش      ، می با توجه به مثبت بودن جهت همبستگی      . دوستان است 

  .یابدآموزان نیز افزایش مینگرش دینی دانشدوستان، 
  

  .ها بر نگرش دینی تفاوت وجود داردثیرگذاری انواع رسانهأبین میزان ت :8 یفرضیه
  

   متغیرهای پژوهش در رابطه با انواع رسانهیراهه نتایج تحیل واریانس یک:11 جدول
  داریمعنی F یانگین مجذوراتم آزادییدرجه مجموع مجذورات متغیرهای پژوهش

  001/0 532/106  304/144  4  218/577  هاانواع رسانه
  

داری بین تـأثیر انـواع       نشان داده شده است، تفاوت معنی      11گونه که در جدول     همان
     بنـابراین    .بـر نگـرش دینـی وجـود دارد        ) روزنامه، تلویزیون، مـاهواره و اینترنـت      (ها  رسانه
داری وجـود  ین میزان تأثیرگذاری هر رسانه بر نگرش دینی تفاوت معنی  توان بیان کرد ب   می
  .گردد هشتم تأیید میی و فرضیه است نشان داده شده2این نتایج در شکل   .دارد
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روزنامه رادیو تلوزیون ماهواره اینترنت
  

   میانگین تعدیل شده نقش انواع رسانه در نگرش دینیی مقایسه:2شکل 
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دهد بین اثرگذاری تلویزیون بر نگرش دینـی بـا سـایر     نشان می 2طور که شکل    همان
 همچنـین بـین رادیـو و مـاهواره و در نهایـت بـین               ؛  داری وجـود دارد   ها تفاوت معنی  رسانه
داری در سایر موارد تفاوت معنـی      . داری وجود دارد   اینترنت و ماهواره تفاوت معنی     یرسانه

  .در میزان تأثیر مالحظه نگردید
  

  ریگیبحث و نتیجه
ایـن نهـاد عـالوه بـر         . ترین نهادهای اجتماعی در ایران نهـاد دیـن اسـت          یکی از مهم  

استحکام و تثبیت ذهنیت و گرایشات عمومی جامعه دارای کارکردهـای عمیـق مـستقیم و           
، روابـط  ، سیاسـت فرهنگ: های حیات اجتماعی ایرانیان از جمله  غیر مستقیم در سایر حوزه    
   . است...اغت و اجتماعی، خانواده، اوقات فر

های مهمی که حضور دین را تجربه نموده اسـت نظـام آموزشـی کـشور                یکی از عرصه  
 بخـش مهمـی از       .عهـده دارد    تربیت دینی نوجوانان و جوانان را بر       یایران است که وظیفه   

 مفـاهیمی کـه در تمـام         .های دینـی اسـت    ارزش  ما رایج است،   یهایی که در جامعه   ارزش
 طبقات مختلف اجتماعی و      . زندگی فردی و جمعی افراد رسوخ و نفوذ دارد         زوایای جامعه و  

هـا را   کننـد و آن   هـا برخـورد مـی     های متنوع و متکثری با این آمـوزه       اقشار جامعه به روش   
آموزان هم که بخشی از طبقات اجتماعی هستند، به طور مرتب با              دانش  .نمایندنهادینه می 

 گیـرد؛ پذیری آنان هم از همین کانـال صـورت مـی          جامعه  .دهای دینی سر و کار دارن     آموزه
بنابراین تربیت صحیح دینی مستلزم شناخت درست متولیان و مسئولین از دین و ابعاد آن               

ها به صورت صـحیح از طریـق مربیـان منتقـل گـردد، قطعـاً                 اگر این ابعاد و گرایش      .است
تـرین خطـرات    انگی الگـویی از مهـم       چرا که دوگـ     .رسدتعارض در رفتار آنان به حداقل می      

   .آموزان استمسیر تربیت دانش
 بنـابراین تـالش بـرای یـافتن         شـودد؛ نی به دنبال تضاد الگـویی حاصـل مـی         تضاد روا 

آموزان بر روی رفتارهای آنان تأثیر مهمی خواهد داشـت و           ها و باورهای دینی دانش    گرایش
 مسئوالن در جهت بهبـود      شی از طرف  ریزی صحیح آموز  همین امر موجب تسریع در برنامه     

از (هـای نظـری، در جوامـع در حـال گـذار              بنابر تحلیل   .آموزان خواهد گردید  نگرش دانش 
ای دینداری یکی از متغیرهای اجتماعی است که دستخوش تحـوالت گـسترده           ) جمله ایران 

 و از سویی چون شناخت علمـی و درسـتی در ایـن زمینـه وجـود نـدارد، محقـق در                       است؛
آمـوزان مقطـع    های دینـی دانـش    ژوهش حاضر با هدف تعیین و تشخیص چگونگی نگرش        پ
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 بنابراین پژوهش حاضر در پی       . شهر سوسنگرد، به دنبال بررسی علمی آن است        یمتوسطه
ثر بـر   ؤآموزان چگونه است و عوامل م     های دینی دانش  نگرش: های زیر است  پاسخ به پرسش  

هـای دینـی   دهـی نگـرش  گیـری و جهـت   در شـکل آن کدامند؟ عوامل اجتماعی چه نقشی    
  آموزان دارند؟ میزان اثرگذاری هر کدام چقدر است؟ دانش

به همین منظور، ابتدا مطالعات انجام شده پیرامون نگرش دینـی مـورد بررسـی قـرار                 
چارچوب نظـری تحقیـق، تلفیقـی از         . گرفت و سپس نظریات مرتبط با تحقیق بررسی شد        

 اجتمـاعی،   ی آرگایل است که به ارتبـاط بـین عـواملی نظیـر طبقـه              نظریات وبر، هاالمی و   
هـای  ، ویژگـی  )الگـوی نقـش   (گـروه همـساالن     جمعـی،    مذهبی از وسایل ارتباط    یاستفاده
متغیرهای مستقل تحقیـق شـامل اسـتفاده از          . شناختی با نگرش دینی تأکید دارد     جمعیت

های مذهبی،   در مراسم و مناسبت    ها، شرکت جمعی، شرایط اقتصادی خانواده   وسایل ارتباط 
ــستگی دانــش ــدین، ویژگــی  واب ــه طبقــات اجتمــاعی، میــزان تحــصیالت وال هــای       آمــوز ب

هـا و   ، دیانت دوستان و میزان استفاده از انواع رسـانه         )درآمد و بعد خانوار   (شناختی  جمعیت
، متغیر وابسته شامل نگرش دینی بـوده کـه از ترکیـب سـه شـاخص نگـرش رفتـار دینـی                     

  .احساسی و شناختی بدست آمده است
موزان بعد احساسی با میـزان      آاز میان ابعاد نگرش دینی در بین دانش       نتایج نشان داد    

آخـر،   ی و در مرحلـه    19/13 باالتر از سایر ابعاد، پس از آن بعد رفتاری با میـانگین              89/15
یره نـشان داد کـه بـین     نتایج بررسی روابط دو متغ  .قرار دارد  78/11بعد ذهنی با میانگین     

  . داری وجـود دارد  معنـی یآمـوزان رابطـه  ها در مـذهب و نگـرش دینـی دانـش       نقش رسانه 
 درصد واریـانس    56/16توان گفت    درصد می  99دهد که با اطمینان     ی فوق نشان می   رابطه

وجه بـه مثبـت      با ت   .ها در مذهب است   آموزان ناشی از عامل نقش رسانه     نگرش دینی دانش  
هـا در مـذهب، نگـرش دینـی         توان گفت با افزایش نقش رسـانه      جهت همبستگی می  بودن  
   .یابدآموزان نیز افزایش میدانش

در ایـن پـژوهش بـه        .  ناهمخوان است  ،)1383(خواه  ها با نتایج تحقیق نیک    این یافته 
ز و  های پژوهش کشاور  ینترنت بر دینداری اشاره شده است و با یافته        تأثیر منفی ماهواره و ا    

    . همخوان است،)1389(جهانگیری 
 کمکی دارد بدین معنی که اگر فـردی         یتوان بیان کرد که رسانه جنبه     در مجموع می  

  این در حـالی اسـت در        .نمایدشد رسانه در جهت تقویت آن عمل می       دارای نگرش دینی با   
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تر الزم  یقجهت اظهارنظر دق   . داری ندارد صورت عدم وجود نگرش دینی، رسانه تأثیر معنی       
  .های دیگری در این زمینه تبیین و مورد بررسی قرار گیرداست پژوهش

 دوم نـشان داد کـه بـین میـزان     ینتایج تحلیل همبستگی پیرسون مربوط به فرضـیه   
 همچنین نتـایج    داری وجود ندارد؛   معنی یآموزان رابطه امکانات خانواده نگرش دینی دانش    

آمـوزان  در مراسم مـذهبی و نگـرش دینـی دانـش          ت  ست که بین میزان شرک     ا حاکی از آن  
 درصـد      99دهـد کـه بـا اطمینـان         ی فوق نشان مـی     رابطه  .داری وجود دارد  ی معنی رابطه
آموزان ناشی از عامل میزان شرکت       درصد واریانس نگرش دینی دانش     16/35توان گفت   می

ان گفت با افـزایش     تووجه به مثبت بودن جهت همبستگی می      با ت  . در مراسم مذهبی است   
   کـه بـا     یابـد آمـوزان نیـز افـزایش مـی        در مراسم مذهبی، نگرش دینی دانش      میزان شرکت 

هـا   در تبیین این یافته     . همخوان است  ،)1999(و گبیسون   ) 2002(های پژوهش مور    یافته
 . های مذهبی در ایران تأثیر مهمـی بـر نگـرش دینـی افـراد دارنـد       توان بیان کرد مراسم   می

یابد کـه دیـن ارزش زیـادی بـرای شـرکت در ایـن               صاً این موضوع زمانی اهمیت می     مخصو
ها قائل شده است و الزم است این تأثیر روحانی و روانی بیـشتر در تحقیقـات مـورد                   مراسم

  . توجه و بحث قرار گیرد
آموزان رابطـه   بین وابستگی به طبقات مختلف اجتماعی و آگاهی و نگرش دینی دانش           

 از آگـاهی  82/1توان گفت  می99/0دهد که با اطمینان  فوق نشان می   ی رابطه  .وجود دارد 
خالف مل وابستگی به طبقات اجتماعی است کـه بـر         آموزان ناشی از عا   و نگرش دینی دانش   

  .است) 1997(های پژوهش هاالمی و آرگایل یافته
ـ               دین نتایج تحلیل همبستگی پیرسون نشان داد که بین نگرش دینی و تحـصیالت وال

 99دهد که بـا اطمینـان        فوق نشان می   ی رابطه  .داری وجود دارد   معکوس و معنی   یرابطه
آمـوزان ناشـی از عامـل        درصـد واریـانس نگـرش دینـی دانـش          76/6درصد می توان گفت     

توان گفت بـا افـزایش      وجه به منفی بودن جهت همبستگی می      با ت  . تحصیالت والدین است  
  . یابدآموزان کاهش میانشتحصیالت والدین، نگرش دینی د

) 1382( ، رکنـی  )1378(، طالبـان    )1378( پـور ها با نتایج پـژوهش بحـری      این یافته 
در  . اسـت ) 1389(های پژوهش کشاورز و جهـانگیری       یافته همخوان است و البته برخالف    

همـی در  تواند عامل مها به این نتیجه دست یافتند که سطح تحصیالت پدر می       این پژوهش 
آمـوزان دارای پـدر بـا تحـصیالت           بـین دانـش     .آموزان باشد وت گرایشات مذهبی دانش   تفا

پـدر بـا تحـصیالت دیـپلم، سـیکل و         آمـوزان   لیسانس، فوق لیسانس و فوق دیپلم با دانـش        
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 همچنین مشخص شـد     ی تفاوت معناداری وجود داشته است؛     سواد در عامل نگرش مذهب    بی
 . داری وجـود دارد   ی معنـی  آموزان رابطـه  ری دانش ت والدین با میزان دیندا    که بین تحصیال  

در این یافته  . توان بیان کرد که نتیجه جای بسی تأمل و تعمق داردن یافته میدر تبیین ای
باید دنبال عامل سومی گشت که بتوان عامل تحصیالت و عامل نگرش مذهبی بـا آن را در                  

  .ارتباط و قابل تفسیر باشد
داری وجـود   ی معکـوس و معنـی     آموزان رابطـه  دینی دانش ین میزان درآمد و نگرش      ب
 درصـد   3/6تـوان گفـت      درصـد مـی    99دهد که بـا اطمینـان        فوق نشان می   یرابطه . دارد

جـه بـه     بـا تو    .آموزان ناشی از عامل میزان درآمد خانواده است       واریانس نگرش دینی دانش   
   واده، نگـرش دینـی   تـوان گفـت بـا افـزایش درآمـد خـان        منفی بودن جهت همبستگی، مـی     

رکنـی  ،  )1389(های پژوهش کشاورز و جهـانگیری       یابد که با یافته   آموزان کاهش می  دانش
  .همخوان است) 1387(پور و بحری) 1382(، زائر )1382(

  .داری وجـود دارد    معنـی  یآمـوزان رابطـه   بین دیانت دوستان و نگـرش دینـی دانـش         
 درصـد واریـانس     6/32توان گفـت     درصد می  99دهد که با اطمینان     ی فوق نشان می   رابطه

ه مثبت بودن جهت با توجه ب . آموزان ناشی از عامل دیانت دوستان است نگرش دینی دانش  
آمـوزان نیـز افـزایش    ، نگرش دینی دانش توان گفت با افزایش دیانت دوستان     همبستگی می 

 دینـداری بـا سـن،       یطـه  مبنی بـر راب    ،)1382(ها پژوهش زائر     این نتیجه با یافته     .یابدمی
 هـر چـه دوسـتان مقیـدتر          .جنس، والدین، درآمد خانواده و تدین دوستان هماهنگ است        

هـای  تر بـه آمـوزه    آموزان نیز مقیـد   ری زیاد نوجوان از همساالن، دانش     باشند بعلت تأثیرپذی  
  .دینی خواهند بود

  
 ها و مشکالت تحقیق محدودیت

ه است و لذا تعمیم نتـایج بـه سـایر منـاطق     این پژوهش صرفاً در سوسنگرد انجام شد      
 .باید با احتیاط صورت پذیرد

 لذا تعمیم   آموزان صورت گرفته است؛   ط با دانش  در این پژوهش، ارزیابی صرفاً در ارتبا      
 .نتایج به سایر اقشار مردم باید با احتیاط صورت پذیرد

 در ایـن پـژوهش      پژوهش مشابهی در این زمینه و با توجه به متغیرهای مورد استفاده           
 .یافت نگردید تا این پژوهش را بصورت کامل مورد بررسی قرار دهد



  ... بررسی عوامل مؤثر بر آگاهی و نگرش دینی 
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احتمـال اغـراق در      . نگرش دینی با توجه به حساسیتی که در مردم ایران وجـود دارد            
  .دینداری مطرح است
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