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 چكيده

. اسـت  پرداختـه  آمـوزان  دانش ديني پذيري جامعه در مدرسه و خانواده نقش مقايسة به پژوهش اين
 شـهر  متوسـطة  مقطـع  دختـر  آموزان دانش كلية آماري جامعة. است پيمايشي پژوهش تحقيق روش

 گيـري  نمونـه  روش بـه  و كـوكران  فرمول براساس نمونه عنوان به نفر 366 تعداد كه بوده فيروزآباد
 SPSS افـزار  نـرم  توسـط  ها داده. است پرسشنامه ها داده گردآوري ابزار. است شده انتخاب تصادفي
 هـاي  يافتـه . است شده محاسبه كرونباخ آلفاي طريق از آن پايايي ميزان و گرفته قرار پردازش مورد
 باالتراسـت ) 100( متوسـط  حد از آموزان دانش ديني پذيري جامعه ميانگين كه دهد مي نشان تحقيق

 خـانواده،  الگـويي  نقـش  اجتماعي،−اقتصادي پايگاه متغيرهاي و ديني پذيري جامعه بين). 178/113(
 نقـش  و مربـي  نقش مديريت، هاي سبك انواع فرزندپروري، هاي شيوه معلم، نقش فرهنگي، سرمايه
 دينـي  پـذيري  جامعـه  در كل در خانواده نقش. دارد وجود معناداري رابطة درسي هاي كتاب محتواي
 وارد مسـتقل  متغيرهاي كه دهد مي نشان رگرسيوني تحليل نتايج. است مدرسه از بيشتر آموزان دانش
  .كند مي تبيين را وابسته متغير واريانس از درصد6/49 رگرسيون مدل در شده

   .اجتماعي−اقتصادي پايگاه مدرسه، فرهنگي، سرمايه خانواده، ديني، پذيري جامعه :كليدي واژگان
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  مسئله بیان و مقدمه .١

 کـه اسـت نـاگزیر، دهـد ادامـه خود زندگی به و کند حفظ را خود سازمان بتواند آنکه برای انسانی گروه
 بقـای و تداوم برای ای، جامعه هر. کند آماده گروهی زندگی برای و همساز خود با را جدید نفرات پیوسته

 هـا، ارزش بـا آن اعضـای بیشـتر همنـوایی مسـتلزم امـر این و است یکپارچگی و نظم نیازمند خویش،
ویژه نوجوانان  به ،افراد جامعه یپرورش اجتماع یگر سخن،به د یاهنجارها و آداب و رسوم مقبول است و 

 هـای ، مدرسه، رسانهخانواده مانند اجتماعی، های جامعه با نهادها و گروه، راستا ینو جوانان است. در ا
  ).٣۶−٣٠ص ،١٣٨٨(زنگنه،  کند می جدید نسل یپذیر جامعه به اقدام... و گروهی

 اهمیـت جتماعیا هنجارهای با عمیق همنوایی و طفل پذیری در جامعه یانجیم مثابه به خانواده
 کـودکی دوران پـرورش و آمـوزش از ناشـی انسـانی شخصیت نهان و ژرف های جنبه. دارد ای ویژه
 که است دوران این در و گذرد می خانواده محیط در فرد زندگی های سال نخستین که آنجا از و است
 یروحـ یآن در پرورش فرد و قوا تأثیرخانواده و  یتبه اهم توان می، شود یگذاشته م یتشخص ۀپای

  ).١٧٣ص، ١٣٧۴ ،خلق یکو ن ی(وثوق برد یاش پ یو اخالق
را بـا  یاجتمـاع هـای مهارت وها  دانش ،هنجارها و ها ارزش سویی از خانواده مانند نیز مدرسه
گاهانه به  یرسم طور بهبرنامه  فوق یتو فعال یبرنامه درس  دهـد مـیآموزش و انتقال  زانآمو دانشو آ

 از ای مجموعـه کـه اسـت آن مسـتلزم ای جامعه هر بقای و استمرار ).٣٠−٣۶، ص١٣٨٨زنگنه، (
. شـود منتقـل جدیـد هـای نسـل به آن های مهارت و ها دانش ها، یشرفتارها و گرا ،ها ارزش ،باورها
  ).١٧ص، ١٣٨٧ بند، (عالقه انتقال آموزش و پرورش است ینا ۀوسیل یا کار و زاز سا یکی

اقتصاد،  ؛حکومت ؛یند ؛آموزش و پرورش ؛جوامع عبارتند از: خانواده ۀهم در اصلی نهاد پنج
در  یمتفـاوت کارکردهـای نهادهـا این. دارند متقابل رابطه یکدیگر با جامعه تعالی و بقاکه در جهت 

 دارند.  عهده جامعه بر
 جامعـۀ چیهـ. دارد بسـیاری اهمیـت دینـی پـذیری جامعـه به پرداختن پذیری، جامعه انواع میان از
نهاد  یکعنوان  به ین،). د٣٢٩ص، ١٣٨٣ یم،(دورک است نبوده نید بدون خی در طول تاریا شده شناخته
دهنده و  جهت و کند می پشتیبانی اجتماعی قواعد و ها از ارزش ی،و اجتماع یفرد یصهبا خص ی،اجتماع

جامعـه  یت، اسـتمرار و همبسـتگو موجب ثبا یمظهر قدرت جامعه و انسان، بسترساز ارتباطات انسان
 اخالقـی ثابت های ارزش به دهد می شکل را هنجارها و آفریند می را ها ارزش یند یگر،د یاست. از سو

ۀ مطالعـ همچنـین). ۵، ص١٣٩٠ تنهـایی،( گیـرد مـی معنـی آن از انسـان زنـدگی بخشد، می قداست
بوده  ینید ای جامعه یشههم یرانا یخدر طول تار یراز ؛دارد یادیز یتۀ ما اهمجامع در دینی یپذیر جامعه
ی جامعـه را اجـزا دیگر که بوده فرانهادی دین اوقات، غالب که یطور بوده است. به گیر همهدر آن  ینو د
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 که یطور حساس قرار داده است به یتموقع یکامر آن را در  یناست. هم داده می قرار خود الشعاع تحت
 مسـیربـر  یو حتـ یـند یـن، بـر اجامعـه این بر ماندگاری و عمیق اتتأثیر تواند می آن توفیق یا شکست
  ).٨٩−۶۴ص ،١٣٨٨ همکاران، وبر جا گذارد (نوابخش  آینده دنیای تحوالت

 ۀآن مجموعـ یبسته به آن است که اعضـا ،ینید ۀجامع جمله از ،ای جامعه هر بقای و استمرار
 انتقـال جدیـد هـای نسـل بـه و کرده درونی را آن در موجود های گرایش و رفتارها ها، باورها، ارزش

 آنـان کـه رسـد مـی خویش غایی انجام به زمانی دینی وظایف واقعی، دینداران دیدگاه از چه دهند،
 هـاآن یکه در پ یبه نسل یشنسل خودشان، بلکه از نسل خو یاندر م تنها نهرا  ینید های آموزه بتوانند
  ).١٢ص، ١٣٩٢ یدری،(ح باشند نموده منتقل نیز آیند، می

 بیـان افـراد بـرای را نبایـدهایی و بایـدها و کـرده عمل درونی پلیس یک مانند دینی هنجارهای
 یسـقوط و تبـاه ۀورطـ بـه را جامعـه و فرد که ها کجروی و انحرافات از بسیاری بروز از که کند می
 . کند می جلوگیری کشاند، یم

افراد  ینید پذیری جامعه در را اهمیت بیشترین مدرسه و خانواده ،جوامع اصلی نهادهای میان از
 آن در را خـود زنـدگی هـای سال ترین که فرد حساس ینهاد اجتماع نخستین عنوان بهدارند. خانواده 

 و اسـت پـذیری جامعـه آن کـارکرد ینتر مهمبوده است.  خاص فیوظا یاز گذشته دارا گذراند، می
 را داشته باشد.  تأثیر یشترینافراد ب ینید پذیری جامعه در تواند می

 پـذیری در جامعه یعامل اساس یک ینوالد ینیرفتار د ویژه بهخانواده و  ینید یهنجارها رعایت
کـه  ینهـاد یندومـ عنوان بـه یـزن مدرسه ).۴٧١−۴۶۴ص، ١٩٩٧ 1،هیملفرد( است فرزندان دینی

 در آن بـا جوانـان تیـثرکا هکـ یاجتمـاع یاز نهادهـا یکـی عنوان بـه و گذارد یم یکودک در آن پا
  ).١۴۶ص ،١٣٧٠(آرون،  دارد ها نمودن انسان یدر اجتماع یاساس و مهم نقش ارتباطند،

؛ کنـد مـی ایفـا زانآمـو دانش هـای یـادگیری در تـوجهی قابـل تثبیتی و الگوسازی نقش مدرسه
 و سیاسـتمداران بـه توانـد مـی تحقیـق ایـن. یابد می بسزایی اهمیت دینی پذیری جامعه در ،بنابراین
 کارکردهـای تقویـت و مدرسـه و خـانواده نقش بهتر و بیشتر شناخت در کشور فرهنگی ریزان برنامه
 و تـر سالم ای جامعه داشتن جهت در افراد دینداری تقویت و ژرفابخشی برای ریزی برنامه نیز و آنها

 توجـه بـا است دینی هنجارهای انتقال پذیری، جامعه مهم های مؤلفه از یکیمدد رساند.  تر متعالی
 و مطالعـه بـه پـژوهش ایـن در دینـی هنجارهـای و هـا ارزش انتقال در مدرسه و خانواده اهمیت به

قشر مهم جامعـه، پرداختـه شـده  عنوان به ،نوجوانان ینید پذیری جامعه در نهاد دو این نقش مقایسه
 دینـی پـذیری در جامعـه یاست که خانواده و مدرسه چه نقشـ ینا یقتحق یاست. حال سؤال اصل

                                                           
1. Himmelfard 
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 آمـوزان دانـش پـذیری جامعـه در دیگـری با مقایسه در یک  کدام اهمیت و کنند می ایفا آموزان دانش
  است؟ بیشتر
  

  پژوهش پیشینه. ٢

 زانآمـو دانش یپذیر جامعه برای  هآموزش مدرس تأثیر یدر مطالعه خود به بررس بخش فرح و عارفی
 یپـذیر جامعه در ای، مدرسـه آموزش عامل که رسیدند نتیجه این به آباد خرم شهر متوسطه دوم دوره
  .)٢٠ص ،١٣٩۵ بخش، فرح و عارفی( دارد تأثیر آباد، خرم شهر دوم متوسطه دوره زانآمو دانش

 زانآمو دانش یپذیر جامعه یزانپنهان م یبرنامه درس تأثیردر پژوهش خود در ارتباط با  فریدونی
و  یزهوشـانم بـر مـدارس تکحا یها و هنجارها ارزش یانم یه رابطه معنادارک رسیدند نتیجه این به
  .)٩١ص ،١٣٩۴ فریدونی،( وجود دارد یزهوشزان تآمو دانش پذیری جامعه یزانم

 یپـذیر جامعه بـر خـانواده سـاختاری تغیـرات نقـش هـدف بـا کـه خـود پژوهش در احمدی
 بیشـتر زانآمو دانش یپذیر جامعه برای والدین ایران در که است گرفته نتیجه شده انجام زانآمو دانش
کیـد یمذهب یماناستقالل و ا های ویژگی بر ، مسـئولیت احسـاسهـای  یژگیدارنـد و کمتـر بـه و تأ

 .)٩ص ،١٣٩١، احمدی( دهند می اهمیت پایداری و راسخ عزم و اطاعت
 پــذیری نهـاد خــانواده و مدرســه بـر جامعــه تــأثیر بررســی« پـژوهش درنیــا  علی و ذوالفقـاری

 پذیری نهاد خانواده بر جامعه تأثیر شدتکه  دادند نشان  »رودهن منطقه متوسطه مقطع آموزان دانش
  ).١۶۴−١۴٧ص ،١٣٨٩ نیا، علیو  ی(ذوالفقار نهاد مدرسه است تأثیراز شدت  بیشتر آموزان دانش

ی دینـی نوجوانـان: پـذیر معلمـان و جامعه« در پژوهشی بـا عنـوان کوهن و اسکاچر ،پی ایلی
عنـوان عوامـل اصـلی  هند که والـدین بـادد نشان  »گیری هویت دینی معنادار شکل ۀمقدمات پروس

شگرفی بـر روی  تأثیرکنند که معلمان و مدارس  شوند و مشخص می پذیری دینی شناخته می جامعه
(ایلـی  پذیری دینی توسط والدین دارند حتی بعد از در نظر گرفتن جامعه ،آموزان هویت دینی دانش

   .)٢١۴−٢٠۵ص، ٢٠١۴ 1،اسکاچر و کوهن، پی
پذیری دینی بـرای نسـل دوم  تداوم مذاکره: خانواده و جامعه«تحقیقی با عنوان  2پارک و ایکلوند

گـذاری بـر روی تأثیرعنـوان عامـل اصـلی  هها ب . نتایج به خانوادهندانجام داد »ها آمریکایی−آسیایی
اولویـت اول هسـتند و سـپس خویشـاوندان ، کند. مادران و پدران بیشتر اوقـات دینداری اشاره می

در  »ایجاد تضاد«و  »جایگزین«، »کننده تقویت« عنوان بهنزدیک، خواهر و برادران و اقوام که از آنها 
 ۀتوجـه بـه درجـ ها با ها در خانواده کند. این نقش پذیری یاد می جامعه فرایندمقابل نقش والدین در 
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2. Park & Ecklund 
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(پـارک  گذارندتأثیرپذیری دینی  های مذهبی، بر جامعه ناهمگنی و همگنی تعهد مذهبی و وابستگی
  ).٩٣−١٨، ص٢٠٠٧و ایکلوند، 

پـذیری دینـی و  دهی موفقیـت تحصـیلی: جامعه شکل«تحقیقی با عنوان در  1مارتین دی. رگنروس
هـای کلیسـا بـر موفقیـت  کت در برنامـهدهد کـه شـر نشان می» نتایج تحصیل در مدارس عمومی شهر

پـذیری دینـی  ها و دوستان دینی بیشترین اثـر را بـر جامعه  گذارد. خانواده آموزان تأثیر می تحصیلی دانش
   ).٣٧٠−٣۶٣، ص٢٠٠٠تأثیر است (رگنوس،  پذیری دینی بی د. سطح درآمد بر جامعهننوجوانان دار
بحران تحصیالت مالحظه کرد که اعتقـادات و ر بررسی تحت عنوان آموزش مذهبی و د 2مینی

باورهای مذهبی کودکان، بیش از آنکه شناختی باشد و در مدرسه ساخته و پرداخته گردد، ارزشی و 
هـای عینـی  کـه آموزش  ها قبل (در خانواده) ایجاد شده است؛ در حـالی احساسی است و از مدت

کنـد. ایـن  خاصی را بـرای آنهـا ایجـاد می ، مشکالتشود مذهبی که در مدرسه به کودکان ارائه می
ها و اعتقادات ذهنی نوجوانـان  های مذهبی مدارس در تعارض با ارزش محقق معتقد است آموزش

  .)١۵−١ص، ١٩٨۵(مینی،  شود بوده و همین امر موجب بروز بحران و مشکل برای آنان می
  

  چارچوب نظری تحقیق. ٣

پـذیری دینـی وی انجـام  جامعـه فراینـدا و احکـام دینـی در ه آشنایی فرد با معیارها، الگوها، آموزه
هـا و  آنهـا را در موقعیت ،، فرد بـا محتـوا و معنـای ایـن معیارهـا آشـنا شـدهفرایندشود. در این  می

و  شـود میپذیری دینی اصوًال از خانواده شروع  گیرد. جامعه کار می  تعامالت زندگی روزمره خود به
ی پـذیر ). عوامـل جامعه٢٢٠−١٨٠ص، ١٣٨۶(زیـن آبـادی،  یابـد یپس از آن در مدرسه ادامه م

 ).١۴٢−١٣۶، ص٢٠٠۵ 3،(امیـت و اکـان ستها شامل خانواده، مدرسه، گروه همساالن و رسانه
زان آمـو دانشبنابراین الزم است با زندگی واقعی ؛ زان استآمو دانشمدرسه بخش مهمی از زندگی 

مـدی آمـوزش و پـرورش را آزان ناکارآمو دانشارتباط نداشتن مدرسه با زندگی ؛ ارتباط داشته باشد
  ی برای آموزش و پرورش چهار ویژگی قائل است:یدیو .باعث خواهد شد

  ؛یزندگ آموزش و پرورش عین زندگی است نه آماده شدن برای. ١
  ؛اوست طبیعی رشد به کمک و زآمو دانش ییو پرورش همان راهنما آموزش .٢
 انجام اجتماع برای و اجتماع در دلیل این به ،است اجتماعی کارکرد دارای پرورش و وزشآم. ٣
  ؛شود می

                                                           
1. Regnerus  

2. Minney 

3. Etim & Okon 
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 او خـود وسیله به و بوده استوار متربی نیاز و انگیزه برای عملی ،است عمل پرورش و آموزش .۴
  .شود می انجام مربی راهنمایی و یاری با و

 جـدا ،کنـد مـی زندگی آن در که محیطی از را کودک توان نمی که طور همان است معتقد ییدیو
 نـه است زندگی خود ،تربیت. کرد جدا زندگی خود از را آموزشگاه توان نمی دلیل همین به ؛دانست
 باشـد ارتبـاط در فوری مسائلی با درسی محتوای باید دارد امکان که جا هر زندگی برای شدن آماده
، ١٣٩١ عباسی، و(ماهروزاده  آنهاست حل به مند عالقه نیز جامعه و شود می مواجهه آن با کودک که
  .)١۴٩−١۴٨ص

 و سسـتی ضـعف، هرگونه که است تنیده هم در جان و جسم مثل چنان آن مدرسه و خانه رابطه
سـالمت وجـود  گـر تضمین یکو سالمت هر  کند می ثرأمت سختی به را دیگری کدام هر در نقصان

 کـه است نظارتی ،زانآمو دانش آموزش و پرورِش  یمشارکت خانواده در ارتقا یناست. بهتر یگرید
 یجـادجانبـه، ا کنتـرل و نظـارت همـه یح،صـح ریزی برنامـه طریق از خود فرزندان مورد در والدین

 باشـند داشـته بایـد مدرسههای  با برنامه یو هماهنگ یهمکار یتی،و ترب یامکانات مناسب آموزش
  .)۴ص، ١٣٨٣ یی،کردآسا ی(کاظم

تعامـل  طبعـاً  تعامـل ؛پـردازد می افراد بین تعامل بررسی به گرایی تعامل شناسی جامعه رویکرد
 افزونـیروز یسـو بـه طـرز یندوم به ا یکه از جنگ جهان یکردرو ین. ایاست نه شخص یاجتماع
کید می یو اجتماع یبر مسائل روان ؛است یافتهشهرت  رورش آموزش و پـ شناسی جامعه در. کند تأ

هـای  گروه میـان متقابـلهای  کنش احتماالً  ؛پردازد می به مطالعه یتعامل یکردکه با رو یپژوهشگر
 تحصـیلیهای  پیشـرفت وهـا  نگرش مدرسـه،−خانـه مدیر،−معلم ،نزاآمو دانش−معلم همساالن،

ـــأثیرو  زانآمـــو هـــای دانش خودانگاری زان،آمـــو دانش ـــر آرزوهـــا و  ت  پایگـــاه هـــا، لآمـــاآن ب
  .دهد می قرار توجه مورد را زانآمو دانش یلیتحص یشرفتو رابطه آن با پ اقتصادی−اجتماعی
انـد  عبارتآموزش و پرورش کـاربرد دارنـد  شناسی جامعه قلمرو در که گرا تعامل مهم نظریه دو

گفتـه شـود کـودن  یاول معتقد است اگر به کرات به کودک یهنظر .مبادله یهبرچسب و نظر یهنظراز: 
 خودانگـاریاز  یوجهـ عنوان بهبرچسب را  ینا او ممکن است، نخواهد کرد یشرفتپ است و اصالً 

 زآمو دانشاست که  یحاک یشواهد. رفتار کند ،کند می القا برچسب که گونه همان و بپذیرد خویش
 مـا متقابلهای  کنش است معتقد نیز مبادله نظریه .کند می رفتار بد یا خوب معلم انتظارات به بسته

 تعهـداتی و الزامـات بـه راها  گروه و افراد متقابلهای  کنشکه  است هایی پاداش وها  هزینه متضمن
 احتماالً  رابطه این و کند می دریافت پاداش معلم و گیرد می یاد زآمو دانش برای نمونه،. کند می مقید
  ).٢ص ،١٣٨٣ ی،(رحمان یابد می ادامه
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 یازهـایمنطبـق بـا ن یـن،مجـدد از د یرو تفاسـ یو سـلوک زنـدگ ینید نیّ تع ینب 1وبر دیدگاه از
 مادی شرایط ،وی نظر از). ۵۴−٢۵ص، ١٣٩٠ محمدی، و زاده (سراج ارتباط وجود دارد یاجتماع

کنـد.  یمـ یجـادهـم ا یمتفـاوت ینید یریپذ جامعه ی،گوناگون اجتماع یها گروه منزلتی وضعیت و
آنهـا متفـاوت اسـت.  یمنزلتـ یگاهمسلط بر شغل افراد و پا یها با توجه به ارزش یزندگ یها سبک
 یشغل یها تجربه نیز و اجتماعی−اقتصادی های یگاهپا یمسلط برا یها و ارزش ینید یریپذ جامعه

 ؛برخوردار باشند یمتفاوت یاقتصاد یزندگ یها یوهها از ش مختلف، متفاوت است. چنانچه خانواده
  . پردازد یم یفرهنگ یهبه سرما 2بوردیو گذارند. یهم به اجرا م یمتفاوت ینید یریپذ کارکرد جامعه

ای ایفا  واسطه بین ساختار اقتصادی و آموزش مدرسه ۀعناصر فرهنگی نقش حلق ،بوردیو نظر از
کنـد. در نتیجـه  هر کودکی نوع خاصی از دانش فرهنگی را به فرزند خود منتقل می ۀکند. خانواد می

مسلط از همان ابتدا دانش، مهارت، سبک ارتباطی و هنجارهای فرهنگی متفـاوتی را  ۀفرزندان طبق
زان آمـو دانش؛ بنـابراین فرهنگی طبقات پایین است ۀبرند که متفاوت از سرمای از والدین به ارث می

های فرهنگی به دست آمده از طریق خـانواده  متعلق به طبقات باال به دلیل برخورداری از شایستگی
  ). ١٢٣ص، ١٩٩٧ (بوردیو، شوند از ابزار الزم برای موفقیت در مدرسه برخوردار می ،خود

 شـدن یاسـت. پارسـونز اجتمـاع یاز تجمـع انسـان ینـوع خاصـ جامعه 3،پارسونز دیدگاهاز 
ها، اعتقادات، زبـان و  ارزش یعنی ی،فرهنگ یآن الگوها یکه ط داند یم یفرایند) را یریپذ (جامعه

 ینتـر مهماز  یکـی یریپـذ جامعـه فراینـد، وی. از نظـر شـوند یم یدرون یتنمادها در نظام شخص
 یبـه اجتمـاع یـازنظـم، ن یجادا یدر جامعه در نظر گرفت. جامعه برا توان یاست که م هاییفرایند

 یها نظام یانباط هـمه جانبه مارت یکاز  یرا ناش یریپذ جامعه فرایند یدارد. و یدجد یکردن اعضا
عمـدتًا در  یریپـذ و معتقد اسـت جامعـه داند یم یو اجتماع یفرهنگ ی،اقتصاد یاسی،س گوناگون

و احـزاب  یکاهادر سـند یتـیترب های یتفعال ی،ارتباط جمع یلجامعه، وسا یخانواده، نظام آموزش
  ). ١٩٣ص ،١٣٨۶ آبادی، زین( یردگ یانجام م یاسیس

ــه ــاد ب ــالکوت اعتق ــا ،پارســونز ت ــا ارزش و هنجاره ــید یه ــۀ به ین ــا مثاب ــار یالگوه در  یرفت
بـا  ینـید ۀ. جامعـشـود یمـ یموجب انسجام اجتمـاع یهنجار یمتنظ یقاز طر ینیع یها یتموقع

انسجام عامل  ینکند که خود ا یم یجادرا ا یانسجام اجتماع یافراد خود نوع ینیکردن د یرپذ جامعه
 یـاتحفظ و تدوام ح ی،اجتماع ینظم، ثبات و تعادل، همبستگ یکسان، یجمع یتهو یریگ شکل
مـورد احتـرام  یها انتقال ارزش یاز آن برا ینید ۀکه جامع یاساس یاز ابزارها یکیشود.  یم یجمع

                                                           
1. Max Weber 

2  . Bourdieu Pierre 

3. Talcott parsons 
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 آشکار یروش ینید یریپذ کنند، نهاد آموزش است. آموزش و جامعه یجامعه به افراد خود استفاده م
را فـرا  ینـید یهـا و هنجارهـا باورهـا، ارزش یممسـتق طور بـهو  یرسم رایندف یککه افراد در  است

بسـته بـه آن ، ینید ۀاز جمله جامع ،یا هر جامعه یکند که استمرار و بقا می بیان پارسونز. یرندگ یم
 از را آن در موجود های یشها و هنجارها و رفتارها و گرا باورها، ارزش ۀآن مجموع یاست که اعضا

 دنـانتقـال ده یـدجدهای  و بـه نسـل کننـد یجامعـه درونـ یها و نهادها نظام بین هماهنگی طریق
  ).١٢۵ص ،١٣٩٢ یدری،(ح

 فرهنـگ، و دیـن دیدن تبعی جای به که گراست تعامل رویکردهای جمله از متقابل کنش دیدگاه
 نهادهـای کننـده تعیـین و مـؤثر شـکلی بـه که داند می نگرشی و ارزشی معنایی، مقدم مبانی را آنها

 سـاختارهای بـا شـان نسـبی اسـتقالل حفظ با فرهنگ و دین، واقع در. بخشد می شکل را اجتماعی
 نگـاه با خودمان از ما فهم ،کولی دیدگاه از ).٩٧−٨٨ص، ١٣٨٩ کاشانی،( دارند تعامل اجتماعی

. گـروه داریـم متقابـل کـنش آنها با که است دیگری مردم آینه آن. یردگ می شکل آینه نوعی در کردن
 ۀکننده در مرتبط ساختن فـرد بـا جامعـ ییناست که نقش تع یا چهره به چهره یمِی گروه صم ،یاصل
 ،١٣٩٢ یتـزر،(ر کنـد یرشـد مـ یا ینـهاسـت کـه خـود آ، یتر دارد. اساسًا درون گـروه اصـل یعوس
جـاد ینـد و بـا اک یت مـیـگذاشـتن خـود را تقو یگـرید یبه جا ییتوانا ،نیگروه نخست ).٢۴۵ص

ر اسـت، فـرد را از یناپذ انکام یاجتماع یه بدون آن زندگکگران ید یها نشکت نسبت به وایحساس
  ).۴١۴ص ،١٣۶٨ (کوزر، شدک یرون میاش ب نانهیله خودبیپ

بـه وجـود  یگـراناثر ارتباط و تمـاس مسـتمر بـا د بر انسان اجتماعی طبیعت دارد اعتقاد کولی
عمـر خـود را درون خـانواده و در کـنش متقابـل بـا  یها سال بیشترین کودک که آنجایی از. یدآ یم

شـکل  ینگروه نخست عنوان بهاز خانواده  پذیریتأثیرسان او با  یینهآ گذراند و خودِ  یخانواده م یاعضا
هـا و  ارزش یـژهو جامعـه و بـه یهـا و هنجارهـا نقـش خـانواده در انتقـال ارزش ینبنـابرا ؛یردگ یم

کــودک و  یریپــذ نقــش را در جامعــه یشــتریناســت. خــانواده بپررنــگ  یاربســ ینــید یهنجارهــا
  عهده دارد. او بر ینید یریپذ جامعه
 یـایجانبـه و مـنظم فـرد بـه درون دن همـه یدنتوان به کشان یرا م یریپذ جامعه 1،برگر دیدگاهاز 
شـروع  یزنـدگ یروزها ینکه از همان آغاز( فرایند ینا یقکرد. از طر یفاز آن تعر یبخش یاجامعه 

 درونـی: یـدگو یکـردن مـ یمورد درون . برگر درشود یم یطکردن مح یانسان قادر به درون )شود یم
جهـان  یـدنفهم یبـرا، یاً و ثان یشدرک همنوع خو یبرا، است اوالً  یا پایه کلی مفهوم این در کردن
را  یخود و ساخت اجتماع یتهو یریپذ جامعه فرایند ی. فرد طیو اجتماع یبا معن یتیواقع ۀمنزل به

                                                           
1. Peter Berger 
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گـاهی و شناخت افراد ،وی نظر از ).١٠٨ص ،١٣٩٢ یدری،(ح یردگ یفرا م  و ها پدیـده از را خـود آ
 آنها از تفسیر و تعبیر دیگران، با ارتباطات و تعامالت طریق از روزمره، زندگی در اجتماعی واقعیات

 یله،وس ینو به ا آورند یدست مه ب شود، می انجام آنها اطراف در که رفتاری و اجتماعی های پدیده و
 عنوان بـهروزمـره خـود را  ی. فرد، زندگانکنند یم دار یو معن یجادخود ا یرا برا یرامونو جهان پ یادن

  . شود یم یرو تفس یرتعب یانآدم یلهوس که به گذارد یم یشبه نما یتیواقع
گـاهی ایجاد در دیگران اثرگذاری شیوه ینتر مهماز نظر برگر و لوکمان،   زنـدگی از شـناخت و آ

 فـرد بـا مسـتمر و نزدیک ارتباط در که دیگرانی. شود می حاصل چهره به چهره موقعیت در روزمره،
 بـه فـرد باشـد، یکـی پیرامـون اتفاقـات و حوادث مفاهیم، از معنایشان و تفسیر چنانچه دارند، قرار

گاهی  واقعـی کـامالً  وجودی دارای دیگری چهره، به چهره موقعیت در. یابد می دست تری مستدل آ
 کننـده اقناع و ملموس دلیل همین به، بوده روزمره زندگانی واقعیت کل از جزئی واقعیت این است،
کنـد.  مـی صـحبت یپذیر جامعه فراینداز دو نوع  برگر ).٢٢٠−١٨٠ص، ١٣٨۶ آبادی،  ین(ز است
خود احسـاس  پیرامونبا افراد مهم  یمتعدد یعاطف یها یوهکه در آن کودک با ش یهاول یریپذ جامعه

بلکـه  ؛یـردگ یرا مـ یگـراند یو رفتار یفکر یها یشها و گرا نقش تنها نهکند و  یم یگانگیانطباق و 
 صـورت بـه مهـم دیگـراِن  اولیه اجتماعی پرورش در. یردگ یفرا م یانجر ینهم در یزآنان را ن یایدن

 یـدری،کننـد (ح مـی اشـباع را کـودک ذهـن کـه هستند مربیان و والدین تنها ؛ندارند وجود متعدد
 یگرِی رنگ و به د مهم کم یاناطراف یفرد های ویژگی یهثانو یریپذ جامعه فراینددر . )١١١ص ،١٣٩٢
 یگـرید یـتاز هو یجزئـ ؛دهـد یمـ یصخود تشخ یکه فرد برا یتیشود. هو می تبدیل یافته یمتعم
اسـتوار  یـهاول یریپـذ جامعـه یادهـایبـر بن یهثانو یریپذ جامعه بنابراین ؛است جامعه و یافته یمتعم

جامعه به سـمت  یردر سوق دادن مس ،یهاول یریپذ جامعه ویژه به ،یریپذ جامعه یلدل یناست. به هم
  ).١١٣ص همان،( ساز است سرنوشت یارپسرفت بس یا یشرفتپ

 فراینـدممکـن اسـت در  ینبا عوامل نخست یریپذ جامعه ثانویه عوامل عملکرد بین ناهماهنگی
 .شود یفرد م یدر جامعه باعث سرگردان یارزش یسامان یکند. ب یجادافراد وقفه ا ینید یریپذ جامعه

بـه  ینـید یهـا و هنجارهـا موجب عدم انتقال ارزش کننده یرپذ جامعه ینهادها ینب یتعارض ارزش
کنـد. مـثًال  یم یجادجامعه را ا یها و هنجارها به ارزش یتوجه یو ب یتفاوت یب یشود و نوع یافراد م

در ؛ زنان و دختران چـادر اسـت یپوشش برا ینتر و کامل ینکند که بهتر یحکم م یهنجار اجتماع
 باشـد یآن مـانتو و روسـر یجـاه تواند چادر نباشد و بـ یپوشش م ،که خانواده معتقد است یحال

دانـش بـه  یـعکـه توز( یامـروز ۀپیچیـد جوامع در ،است معتقد برگر). ٨۶ص ،١٣٩٠ شربتیان،(
 ینبـ یـزو ن یـهو ثانو یـهاول یریپـذ جامعه ینو تعارض ب یناهماهنگ) یردگ یانجام م یچیدهصورت پ
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 یـزو ن یـننقـش د ،ینبنـابرا؛ شدن افراد است یرپذ بر سر جامعه یمانع اصل یریپذ کارگزاران جامعه
کـردن  یرپـذ را در جامعـه نقش خود ینتر شده است و د رنگ مدرن کم یایدر دن ینید یریپذ جامعه
  دست داده است. زافراد ا

 یخی،تـار ی،(کالمـ مطالعـه ابعـاد فراوانـی بر افزون  دین، تعریف در فراوان تنوع و تعدد وجود
ــی جامعه ــناختی، روان ،شناس ــفی ش ــوع و) ...و فلس ــرد تن ــول( رویک ــه، تح ــه،کارکردگرا گرایان  یان
صـورت « تکثـر به آن از باید که است دیگری واقعیت از ناشی) ...و وجودی شهودی، گرایانه، عقل
 در ؛دهـد مـی ارائه دین از که تعریفی درشناس  دین دانشمند هر. کرد یاد آن خارجی تحقق در »دین
. کنـد می بیان عبارت ترین چکیده در بشرهای  پرسش ترین اساسی از را خود نظریهای  پاسخ ،واقع
 یتمـام ،اوالً  کـه باشـد داشـته جـامعیتی چنـان کـه است آن یند یفمطلوب و متعادل در تعر حد

 را یرشریعتیو غ یعتیشر یدی،توح یرو غ یدیتوح ی،االه یرو غ یاله یاناعم از اد یشخو یقمصاد
ــر ــرد درب ــاً ؛ گی ــواع شــبه ،ثانی ــانع از ورود ان ــن،د م ــد جــادو،  ی  ی،افســونگر پرســتی، موهــوممانن

 خـویش شمول سایه در ملی مراسم و آداب و دنیویهای  ایدئولوژی وها  ایسم انواع گرایی، معنویت
  .)٣۵ص، ١٣٨٩ بهروز، ادیب: از نقل به ؛١٣٨٨ زند،  شجاعی( شود

در سطوح مختلف آن، نقش و نفوذ  ینکه د(ما  یرنظ یجوامع یبرا ینداریمطالعه د یبرا تقاضا
 یـرمتغ مثابـۀ به یـنکـه در آن د بسـیاریهای  پژوهش از مطلب این. است بیشتر خیلی )دارد یمؤثر

 یعنـوان عـام »بودن ینید«. است مشاهده قابل بوده مختلفهای  یوابسته موضوع بررس یامستقل 
باشـد.  یدر آن متجلـ دینـیهای  نشـانه وهـا  ارزش کـه شود می گفتهای  هیدپد یااست که به هر فرد 

 او پنهـان و آشـکارهـای  کنش و گـرایش نگـرش، در را فـرد بودن دینِی  هاِی  نشانه وها  ارزش یتجل
از راه  یکـی،نمود:  ییشناسا دو راهاز  توان می را متدین فرد بنابراین، ؛کرد شناسایی و جست توان می

و  یدر فکر، جان، عمل فـرد ینو آثار تد یندارید »یامدپ«از  یگری،و د اش دینیو التزام  »یبندیپا«
و  گـرایش، نگـرش کـهای  هگونـ بـه »ینـید اهتمـام«داشتن  یعنی یندارید یکل طور بهاو.  یاجتماع
 و اهتمـام داشتن معنای به دینداری، از منظور حاضر تحقیق در ،بنابراین ؛کند ثرأمتفرد را  یاه کنش
  .)٣٨ص همان،( شود می تعریف اسالم دین گوناگون ابعاد به نسبت التزام
 حقوقی و فقهی کامحااخالق،  ید،عقا ازای  همجموع به ینمعتقد است د یآمل یجواد الله یتآ
 در دقـت .اسـت شده نازل خداوند جانب از انسان رستگاری و سعادت راستای در که شود می گفته
. یـنهـدف و غـرض در د ،و دوم ؛یـنمحتـوا و ابعـاد د، اول :است یزدو چ کننده روشن تعریف این

 عقایـد،: اسـت اسـتوار چیز سه بر آن شالوده و اساس بلکه ؛نیست آن بودن بعدی تک یند یمحتوا
 بـه اسـت بشر رستگاری و کمال و سعادت نام به عقالیی مشخص هدف دارای و. احکام و اخالق
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 غیر در و گیرد قرار توجه مورد آن هدف و گانه سهابعاد  یدبا ،شود می گفته سخن دین از وقتی عبارتی
 همکـاران، و پورمحمـد( اسـت نشـده ارائـه آن واقعـی مفهوم ،نبوده کامل دین تعریف صورت این

  .)١٨ص، ١٣٩۴
 ینـداری. ددانـد پذیر مـی سـنجش و اجتمـاعی واقعیتـی را آن دینداری از بحث در زند شجاعی

کیدمتدرج و متنوع با توجه به  یتواقع یک عنوان به  دینـداری، ابعاد از هایی جنبهبر  ینیسنت د اتتأ
  . گیرد می را به خود یخاص اشکال

 یبعـدچندای  هپدیـد دینـداری به دنبـال آن و دین که اند دریافته یمحققان علوم اجتماع امروزه
. اسـت بـوده نوسـان در بعـد ١٣ تا ٢ بین دینداری برای شده گرفته نظر در ابعاد که یطور به؛ است

 و گرایش نگرش، دینی، انتظارات با مطابق که نحوی به است دینی اهتمام داشتن معنای به دینداری
. )٣۶ص، ١٣٩۶ یرزاپــوری،م :بــه نقــل از ؛١٣٨۴ زنــد،  شــجاعی( کنــد ثرأمتــ را افــرادهــای  کنش
 اسـتارک، و گـالک وبـر، دورکیم، کنت، همچون ،غربی شناسان جامعه یاتنظر یانبا ب زند یشجاع
 وی نظـر از. دهد  ارائه ایران در دینداری از مدلی کند می تالش هاگنت، و کینگ دیجانگ، و فالکنر
ملهـم شـدن از  .١ هسـتند مشـترک خصوصـیت دو در غربی پژوهان دینارائه شده توسط  های مدل
  .غرب تاریخی−اجتماعی هایفراینداز  شدن ثرأمت .٢ ؛مسیحیهای  آموزه
 از منظـور اسـالم و ،دین از منظور ،هستند مسلمان بررسی مورد افراد که نجاآاز  یقتحق ینا در
 یشـمنداناند یـاتاسالم اسـت کـه در نظر ینید هنجارهای و ها ارزش به نسبت دینی یپذیر جامعه

  .است شده اشاره نآمسلمان به 
 یـنوجـوه و ابعـاد د ضرورتاً  ،انسان نازل شده است یبرا ینکه د آنجا از ،زند شجاعیاعتقاد  به
 وجـودی بعـد سـه اسـالمی دانشمندان آثار به مراجعهانسان دارد. محقق با  یبا ابعاد وجود ینسبت
 عبادیـات، ایمان، عقیده، بعد پنج شامل را اسالم دین همچنین وی. است گرفته نظر در انسان برای

 رفتاری و عاطفی معرفتی، جنبه سه ادیان همه در ،زند شجاعی دیدگاه از. داند می شریعت و اخالق
 یناز د یزیمتما ۀجنب کدام هر اینکه بر  افزون اسالم در مذکور گانه پنج ابعاد که است تشخیص قابل

 یـاکم  یو تجل تأثیر ینداریدارند. د یشهفوق ر ۀگان سهدو وجه از وجوه  یا یکدر  ند،نک می یرا معرف
 ؛بـودن معتقـد .١: است شناخت قابل گانه جپندر ذهن، روان و رفتار فرد است که با ابعاد  یند یادز
  .بودن متشرع .۵ ؛کردن عمل اخالقی .۴ ؛بودن عبادت اهل .٣ ؛بودن منؤم .٢

 کـه دینـداری ابعـاد بـر  افـزون زنـد، شـجاعی پیشـنهادی مـدل در کـه اسـت آن ذکر قابل نکته
زند  ی(شجاع است شده پرداخته نیز دینداری پیامدهای وها  نشانه به هستند، بودن دینیهای  حداقل

  .)٧٠ص، ١٣٨۵و همکاران، 
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 دیـن یـک پیـروان رود مـی است که انتظار یزی: آن چیبعد شناخت :از اند عبارت دینداری ابعاد
  .باشند داشته اعتقاد بدان

 صـورت بـه دینی اعتقادات این اما ؛دارد وجود دینی هر در اعتقادی نظام (عمل): مناسکی بعد
 فـردی،هـای  عبادت نظیـر مشخصی دینی اعمال مناسک یا عمل بعد. یابند می عینی نمود مناسک
  .گیرد می دربر را... و زکات صدقه، روزه، نماز

مرتبط اسـت. احساسـات و  یندارو درون فرد د یاتبا احساسات، تجرب ینی: تجربه دتجربه بعد
بـوده و بـرخالف مناسـک و  یو درون یقلب کامالً  که است دینداری از تری عالی وجه ییندعواطف 
  .شوند می نامیده مخلص ،کنند می بعد را کسب ینکه ا یندارانیندارد. د یرونینمود ب یینیمراسم آ
 بعد دو این تفاوت. است نزدیک بسیار عقیدتی بعد با دانش یا عقالنی معرفتی، بعد: دانش بعد
گاهی به مربوط گاهی دینی، معرفت. است دانش بعد در اعتقادات در شناخت و آ  دینـی متـون بـه آ
  .باشد دینی تجربه و عمل باور، برای الگویی تواند می که است

و از  گیرد می ریشه مذهبی اعمال و احساسات عقاید، از که شود می گفته اعمالی به پیامدی بعد
  .)٢٨ص، ١٣٨٨ ی،(احمد است بشرهای  کنشو  یدر زندگ یمانا یجثمرات و نتا
. شـود مـی برشمرده رفتاری علوم و اجتماعی علوم بنیادی و اولیه مباحث از یپذیر جامعه بحث

 برشـمرده خـانواده یپذیر جامعه عامل ترین مهمو  ترین اصلی یپذیر جامعه کالسیکهای  تئوری در
  و در کنار آن گروه همساالن و مدرسه.  شدند می

مسـتمر آمـوزش و  فرایند یک )یپذیر و عام جامعه یمفهوم کل مانند( دینی یپذیر جامعه مفهوم
برای مقدس است.  یو فضا ینیجهان د یکمعطوف به  یادگیری ینتفاوت که ا یناست با ا یادگیری
ای  هویـژ مفـاهیم تـا سازد می قادر را آنان که گیرند می فرا را دینی زبان یک تدریج بهها  ، انساننمونه

 وجود) مسجد(مانند  مقدسی و ویژههای  مکان که گیرند می یاد آنان نمایند، درک را )خدا همچون(
 مقدسـی و ویژههای  کتاب که گیرند می یاد آنان .دارند تفاوت خانه مانند ،دیگرهای  مکان با که دارد

 و ویـژه های انسان که گیرند می یاد آنان ،دارند تفاوت دیگر های کتاب با که دارد وجود) قرآن(مانند 
 همـین بـه ؛دارنـد تفـاوت معمـولی هـای انسان با که دارند وجود) امامان و پیامبران(مانند  مقدسی
 از کـه کند یم یتلق یادگیریآموزش و  فرایندرا  ینید هویت ِی پذیر جامعه) ١٩٩٨( اینسکیپ جهت
جهـان سرشـار از  یک مثابۀ به« ؛کنند نگاه متفاوتای  هشیو به را جهان آموزند می ها انسان آن طریق
 نیز، )١٩٨٧( کورنوال مانند ،اندیشمندان از دیگر برخی اساس همین بر »عینیهای  و داللت یمعن

 عبـارت دینـی یپـذیر جامعه که اند کردهکوتاه خالصه  یفتعر ینرا در ا ینید یپذیر جامعه موضوع
 .)٧۴ص، ١٣٩٢(فروتن،  دین اجتماعیهای  پایه: از است
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 )دینی یریپذ جامعه در خانواده و مدرسه یها نقش( تحقیق نظری مدل: ١ نمودار

  

  تحقیق روش .۴

دختـر  زانآمـو دانش کلیهپژوهش  ینا یآمار ۀجامع. است شده انجام یشیمایپ روش به قیتحق نیا
نفـر بـوده  ٢۶۶۵تعداد آنها در زمـان پـژوهش  که بود یروزآبادشهر ف یمدارس دولت ۀمتوسط مقطع
و بـه  زانآمـو دانشنفـر از  ٣٠ روی بـر آزمون پیش دادن انجام از پس نمونه حجم تعیین برای. است

حجم نمونه با اسـتفاده از فرمـول کـوکران  عنوان بهنفر  ٣۶۶دست آوردن صفت مورد مطالعه تعداد 
 ابـزار. اسـت شـده استفاده ای مرحله دو تصادفی گیری نمونه ۀشیو از تحقیق این در .انتخاب شدند

و  یصـور یـقساخته بـوده اسـت کـه اعتبـار آن از طر پرسشنامه محقق یبررس ینمورد استفاده در ا
 ایـن هـای داده تحلیـل و تجزیـه. اسـت آمـده دست به کرنباخ آلفایمحاسبه  یقآن با از طر یاییپا

 یابـزار از آلفـا یـاییپا ۀمحاسـب بـرای تحقیـق این در است شده ستفادها SPSS افزار نرم از تحقیق
اعتبـار  یـاسنجش اعتبار محتـوا  یاستفاده شده است. برا ییمحتوا اعتبار از آن اعتبار یزکرونباخ و ن

  استادان بهره گرفته شده است. ۀرو مشاو ییاز راهنما یصور
 
 
  

 پذیری دینیجامعه

 سرمایه فرهنگی

 اجتماعی-پایگاه اقتصادی

نقش مربی

 های درسیمحتوای کتاب

 نقش سبک مدیریت

نقش معلم

 خانواده

 مدرسه

 نقش الگویی دینی

 های فرزندپروریشیوه
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  کرونباخ آلفای میزان: ١ جدول

  کرونباخ یآلفا یزانم  یهتعدادگو  نام متغیر
  ٨٩١/٠ ٣٢ پذیری دینیجامعه

  ٩٣۶/٠ ١١ خانوادهیینقش الگو
  ٩۶٣/٠ ١٣ یفرهنگیهسرما

  ٩٠١/٠ ١٠ معلمیینقش الگو
  ٨۵٧/٠ ١۶ یننوع رفتار والد

  ٧٧۶/٠ ١٢ یریتنوع مد
  ٩٠۶/٠ ۶ ینقش مرب

   ۴٧۴۴/٠ های درسیکتابیمحتوا
  پژوهشهای  یافته. ۵

 یعنی پاسخگویان بیشترین. است سال ١٧ تا ١۶ پاسخگویان سنی میانگین که دهد می نشان ها یافته
 ١/٣٨ یعنـی ،پاسـخگویان فراوانـی بیشـترین. است داده تشکیل تجربی علوم رشته را درصد ۶/۵٣

. اسـت بـوده دوم و اول هـای پایـه به مربوط پاسخگویان درصد ۶١. است دوم پایه مربوط به درصد
 شـغل و آزاد اکثـراً  پـدر شغل. است بوده ابتدایی اکثراً  مادر تحصیالت و دیپلم اکثراً  پدر تحصیالت

  .است بوده دار خانه بیشتر مادر
. انـد داشـتهتومان  یلیونم ١تا هزار  ٨٠٠درآمد  یزانم درصد ٢/٣٧ یعنی ،پاسخگویان بیشترین

 میانگین زیر جدول طبق .اند داشته شخصی منزل پاسخگویان بیشتر. اند بوده نفره ۵ اکثراً  ها خانواده
 است بیشتر متوسط حد از ینقش مرب وخانواده، نقش معلم  ینید یینقش الگو ینی،د یپذیر جامعه

 از درسـی هـای کتاب محتوای و مدیریتی سبک فرزندپروری، های شیوه فرهنگی، سرمایه میانگین و
  کمتر است.  متوسط حد

  یقتحق یرهایدر متغ پاسخگویان میانگین یع: توز٢ جدول

 یارانحراف مع 1یارمع یانگینم یانگینم حداکثر حداقل یرهامتغ

 ١٣٠٩٣/١۶ ٣۵١۶۶١٧٨۶/١١٣۵/١٠٠ینیدیریپذ جامعه
 ۵۴۵٣٣/٢٣ ٠١٠٠٢٣۵۴/۵۵۵٠خانوادهینید یینقش الگو
 ٩٢١٣٩/٢٢ ٠١٠٠۴٢۶١/۴٨۵٠یفرهنگ یهسرما

 ۵۴١۶٠/٢٣ ٠١٠٠٣۶٧۶/۵٩۵٠ معلمیینقش الگو
 ۵٨٩٨۵/١٧ ٠١٠٠٨۶٠٢/۴٠۵٠ یفرزندپرور  یها یوهش

 ٠٢۶٢۴/١٧ ٠١٠٠٨۶٠٢/۴٠۵٠ یریتیسبک مد
 ١٠٧۴۶/٢۶ ٠١٠٠۵۵١١/۵۴۵٠ ینقش مرب

 ۴٩٢٣٠/٢۶ ٠١٠٠١٩۵٧/۴٨۵٠ یدرسیها کتاب یمحتوا
                                                           

 است. آمده به دست دو بر تقسیم متغیر نمره و حداکثر حداقل جمع طریق از معیار میانگین .١
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 کـه متوسـط از که است بوده ١٨/١١٣ دینی پذیری جامعه میانگین ٢ جدول های یافته به توجه با
  . است معنادار آماری نظر از میانگین تفاوت این و است باالتر است ١٠٠

  
  ای نمونهتک  یت آزمون: ٣ جدول

  T sig  یارمع یانگینم یانگینمحداکثر حداقل  یرمتغ
  ٠٠/٠  ۴٠٧/۴۶  ١٠٠ ١٨/١١٣ ١۶۶ ٣۵ ینید یریپذ جامعه

  
 ی،فرهنگـ یهخـانواده، سـرما ینـید یینقـش الگـو یرهـایمتغ یهمبستگ ۴ شماره جدول طبق

 پایگـاه همبسـتگی و اسـت معنـاداری و مثبـت رابطـه دینی یپذیر جامعه با فرزندپروری های یوهش
  .است معنادار و منفی دینی یپذیر جامعه با اجتماعی−اقتصادی

  
  خانواده نقش و یریپذ جامعه بین پیرسون همبستگی: ۴ جدول

 یریپذ جامعه  یرهامتغ
  ینید

 یینقش الگو
  ینوالد ینید

یگاهپا
-یاقتصاد
 یاجتماع

 یهسرما
  یفرهنگ

 یها یوهش
  یفرزندپرور 

نقش 
  خانواده

         ١ ینیدیریپذ جامعه
        ١ ۶۴٩/٠** ینوالدینید یینقش الگو

        ١  ٠٢٢/٠ -١٣۶/٠*  یاجتماع−یاقتصاد یگاهپا
      ١  ٣٣١/٠** ٣٩٣/٠** ٣١٩/٠** یفرهنگ یهسرما

/١۴٣**  ٠١۴/٠  ١١٨/٠*  ٢٢۴/٠**  یفرزندپرور  یها یوهش
١  ٠    

/٣٨٠**  ٠٢٣/٠  ٨٣۴/٠**  ۶٢٣/٠**  نقش خانواده
٠  **۶۴١  ٧/٠  

  
 ینقش مرب و درسی های کتاب ینقش معلم، محتوا یرهایمتغ یهمبستگ ۵ شماره جدول طبق
  مثبت و معنادار است.  ینید یپذیر با جامعه
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  مدرسه نقش و یریپذ جامعه بین پیرسون همبستگی: ۵ جدول

 یریپذ جامعه  یرهامتغ
  نقش معلم  ینید

یمحتوا
 یها کتاب
 یدرس

 یها سبک  ینقش مرب
  یریتیمد

نقش 
  مدرسه

        ١ ینید یریپذ جامعه
       ١ ۴٣٩/٠**  نقش معلم
 یمحتوا

        ١  ٣٨٢/٠**  ٣١١/٠** یدرس یها کتاب

     ١ ۵۶٩/٠** ٣۵٨/٠** ٢٨٨/٠**  ینقش مرب
 یها سبک
    ١  ۴٠٣/٠**  ٣١٩/٠**  ٣٢٧/٠**  ٢۴١/٠**  یریتیمد

  ١  ۶٣١/٠**  ٨١١/٠** ٨٠١/٠** ۶٩٨/٠** ۴٣۴/٠** نقش مدرسه

  
بـه روش گـام بـه  یرهچند متغ یونوابسته از رگرس یرمستقل بر متغ یرهایمتغ تأثیر یینمنظور تب به

 آن Rماندنـد کـه  یبـاق یـرمتغ ۵ یونوارد شده به معادله رگرس یرهایگام استفاده شده است. از متغ
 ۴٩۶/٠ بـا برابـر شـده تعدیل تعیین ضریب و ۵٠۴/٠ با برابر تعیین ضریب و است ٧١٠/٠ با برابر
  پذیری جامعه واریانس از درصد۶/۴٩ حدود که است این بیانگر شده تعدیل تعیین ضریب که است
 کـردن مشـخص بـرای. شـود مـی تبیـین رگرسـیون معادلـه در موجود مستقل متغیرهای توسط دینی
 زیـرا اسـت معنـادار و خطی آزمون این که است شده انجام واریانس تحلیل آزمون مدل داری معنی
 سـطح بـا ٨۶/۶۶ بـا برابـر دینـی پـذیری جامعـه بـر مستقل متغیرهای اثر معناداری برای F مقدار

  .است ٠٠٠/٠ معناداری
  

  دینی یریپذ مستقل بر جامعه یرهایمتغ یرتأث یونیرگرس یلتحل نتایج: ۶ جدول

 FSig  شده یلتعدیینتعیبضر یینتعیبضر R  مدل
۵  ٧١٠/٠ ۵٠۴/٠ ۴٩۶/٨  ٠۶۶/۶۶  ٠٠٠/٠  

  
 متغیـر کـه شـود مـی مالحظـه شده استاندارد بتاهای ضرایب به توجه با و ٧ شماره جدول طبق

 با فرهنگی سرمایه و ١٧۵/٠ بتای مقدار با معلم نقش و ۵٢۵/٠ بتای مقدار با خانواده الگویی نقش
 سـهم دینی پذیری جامعه تبیین در ١١١/٠ بتای مقداربا  یفرزندپرور های یوهو ش ١١۶/٠ بتای مقدار

بـر  −١٧۵/٠ منفـی بتـای مقـدار بـا اجتمـاعی−اقتصـادی پایگـاه متغیر همچنین ،دارند معناداری
 بیشـترین ۵٢۵/٠ بتای مقدار با خانواده الگویی نقش. گذارند یمعکوس م تأثیر ینید پذیری جامعه
 . کند می تبیین را دینی پذیری جامعه واریانس میزان
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  دینی یریپذ مستقل بر جامعه یرهایمتغ یرتأث یونیرگرس یلتحل نتایج: ٧ جدول

  
مسیر تحلیلی مدل

1
  

مستقل بر وابسته به صورت  یرهایمتغ یممستقیرو غ یممستق تأثیرمطالعه  یبرا ای شیوه مسیر تحلیل
اجرا  ینظم علّ  یک براساس یرهامتغ یبو ترت یمتنظ یرمس یلدر تحل ،است. در واقع یعلّ  یسمیمکان
  .شود می

  

  

  

  

 
 

 

 مسیر تحلیلی مدل: ٢ شکل

                                                           
1. Path analysis 

خامیبضرا  مستقل یرهایمتغ
Bبتا

انحراف
 استاندارد

استاندارد یبضرا
 beta T  sigشده بتا

  ٠٠٠/٠  ٠١٣/١٠    ۶٩١/٣  ٩۵٣/٣۶  مقدار ثابت
  ٠٠٠/٠ ۶۴١/١١  ۵٢۵/٠ ٠٣١/٠ ٣۶٠/٠ ینوالدینید یینقش الگو

  ٠٠٠/٠  ٠٣٠/۴  ١٧۵/٠ ٠٣٠/٠ ١٢١/٠ نقش معلم
  ٠٠۶/٠  ٧٨۶/٢  ١١١/٠ ٠٣٨/٠ ١٠۵/٠ یفرزندپرور  یها یوهش
  ٠٢٠/٠ - ١٩١/۴  -١٧۵/٠ ٢٢٧/٠ -٩۵٠/٠ یاجتماع−یاقتصاد یگاهپا

  ٠١١/٠  ۵۵١/٢  ١١۶/٠ ٠٣٢/٠ ٠٨٢/٠ یفرهنگ یهسرما

 سن

های شیوه
 فرزندپروری

لگویی ا نقش
 دینی والدین

٢٢۴/٠

٣٩٣/٠ 

١۴٣/٠ 

۶۴٩/٠ 

٢۵۵/٠-

پذیری جامعه
 دینی

-پایگاه اقتصادی
 اجتماعی

 سرمایه فرهنگی 

 مدرسه

٢٩١/٠ 

٣٣١/٠ 

۴٣۴/٠ 
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  دینی پذیری جامعه بر مستقل متغیرهای غیرمستقیم و مستقیم اثرات محاسبه: ٨ جدول

  یرنام متغ
  ب اثریضرا

  کل
  یرمستقیماثر غ  یماثر مستق

  ۴٣۴/٠  - ۴٣۴/٠ مدرسه
  ٢٢۴/٠  - ٢٢۴/٠ یننوع رفتار والد

  ۶۴٩/٠  - ۶۴٩/٠ ینوالدینیدیینقش الگو
  ۴١٣/٠  ۴١٣/٠ - یفرهنگیهسرما

  ١٣۶/٠  ١٣۶/٠ - یاجتماع-یاقتصاد یگاهپا
  -٢۵۵/٠  - -٢۵۵/٠ سن

  
) ۶۴٩/٠( کل اثر بیشترین دارای والدین دینی الگویی نقش متغیر دهد ینشان م ٨جدول  نتایج

 بر را) ۴٣۴/٠( کل اثر بیشترین مدرسه نقش دوم  مرتبه در. است آموزان دانش دینی پذیری جامعه بر
 دینـی پـذیری جامعـه بـر کل اثرگذاری ترتیب به متغیرها دیگر. دارد آموزان دانش دینی پذیری جامعه
 و) ٢٢۴/٠( والدین رفتار نوع)، ٢۵۵/٠( سن)، ۴١٣/٠( یفرهنگ یه: سرمااز ندا عبارت آموزان دانش

  ).١٣۶/٠( اجتماعی−یاقتصاد یگاهپا
  

  گیری نتیجه .۶

 پـذیری جامعـه. آموزنـد مـی را جامعـه آن فرهنـگ پـذیری جامعـه فراینـد یـقهر جامعه از طر افراد
 آنهـا بـرای و آمـوزد می جامعه آن افراد به را جامعه یک های گرایش و هنجارها ها، ارزش اعتقادات،

هسـتند. اگرچـه  پـذیری جامعه اصلی عوامل ها رسانه و همساالن مدرسه، خانواده،. کند می درونی
 بـه مربـوط دوره تـرین حسـاس و ینتر مهماما  ؛ادامه دارد یدر تمام دوران زندگ پذیری جامعه فرایند
 تدبیر؛ هستند کشوری هر سازان آیندهو  یاصل یهاست. از آنجا که نوجوانان سرما نوجوانی و کودکی

 اصــلی عوامــل از. اســت برخــوردار خاصــی اولویــت از آنهــا بــه مربــوط امــور در ریــزی برنامــه و
 مراحـل نخسـتین کـودک ؛ زیرااست شده پرداخته مدرسه و خانوادهبه  یقتحق یندر ا پذیری جامعه
 خـواهر چون خانواده اعضای دیگر و ،ویژه صورت به ،مادر و پدر طریق از و خانواده در را یادگیری

 و هویـت شخصـیت، و اسـت تربیـت و تعلـیم محـل نخستین خانواده. کرد خواهد تجربه برادر و
 مدرسـه. است پذیری جامعه ۀعرص ین. مدرسه دومگیرد می شکل خانواده در افراد رفتاری الگوهای
  .شود می دنبال تر رسمی صورت به تربیت و آموزش و است خانواده مکمل

نقـش  ینـید ۀجامعـ یـکدر  ویژه به یناست. د یننهاد د ای جامعه هر در مهم نهادهای از یکی
 یمتقابل ۀرابط با را خود پذیری جامعه کارکرد دین نهاد. دارد افراد پذیری جامعه در گذاریتأثیرمهم و 
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 در بـدون ای جامعـه هـر در فرهنگی و اجتماعی توسعه. رساند یبه انجام م ،نهادها دارد یگرکه با د
کـه −در جهـان معاصـر  ویژه بـه. نیست ممکن اجتماعی زندگی دینی ابعاد صددرصدی گرفتن نظر
 پذیری جامعه −است انسانی هویت بحران تشدید و معنوی های ارزش شدن  رنگ بارز آن کم یژگیو

  دارد. ای ویژه اهمیت دینی
اسـت کـه از  ١٧٨/١١٣ پاسخگویان دینی پذیری جامعه میانگیننشان داد که  پژوهشهای  یافته

 نقـش میانگین و ٢٣۵۴/۵۵ خانواده دینی یینقش الگو یانگینم همچنین .است باالترحد متوسط 
 ینبنابرا ؛هستند دو هم از حد متوسط باالتر ینکه ا است ۵۵١١/۵۴ یزن ینید پذیری جامعه در مربی

  .دارند ینقش مهم آموزان دانش دینی کردن پذیر در جامعه یخانواده و مرب
 کمتر متوسط حد از که است ١٩۵٧/۴٨ درسی های کتاب محتوای نقش میانگین میزان متوسط

 در کمـی نقـش بررسـی مـورد آمـاری جامعـه در درسی های کتاب که است آن گویای این و است
 دینـی پـذیری جامعـه تحقیـق هـای یافتـه طبـق .انـد کـرده ایفـا زانآمو دانش ینیکردن د پذیر جامعه
  . است باالتر متوسط حد از متوسطه مقطع آموزان دانش
شـدن  یعرفـ یدر جوامع و به عبارت ینبرگر که به کاهش نقش د ۀنظری برخالف رسد می نظر به

از مناسـبات  یارینقـش مـذهب در بسـ یتهفرهنگ مدرن تأثیراشاره کرده است و معتقد است تحت 
 یو باورها ها ارزش ها، آیین از وسیعی مجموعه آن جایه و ب  است        کرده یداکاهش پ یخانوادگ درون
بلکـه  ؛یافتـهکـاهش ن تنها نـهدر جامعه  یننقش د ؛)٢٢۴ص ،١٣٩٢ یدری،(ح است نشسته عرفی

 حـد از آنهـا دینـی پـذیری جامعـه و شـود یم یدهنوجوانان د یندر ب ینبه د یتاز اهم یدیموج جد
 ودخـ بقـای و اسـتمرار بـرایای  هجامع هر است، معتقد پارسونز که طور همان. است باالتر متوسط
 یـزن ینـیجامعـه د یـکدر  کنـد، مـی تـالش جدیـد نسل به خود هنجارهای وها  ارزش انتقال برای

ماننــد آمــوزش و مدرســه  یرســم ینهادهــا ویژه بــه کننــده پذیر جامعه یکوشــش نهادهــا براســاس
  است.  یادز آموزان دانش دینی پذیری جامعه

و  سـنجیده والـدین فرزنـدپروری هـای شیوه و خانواده دینی الگویی نقش بعد دو در خانواده نقش
 نقـش مـورد در. دارد آمـوزان دانـش دینـی پـذیری جامعـه در بیشتری نقش مدرسه از که مشخص شد

 یپـذیر در جامعه مدیر، و مربی نقش و درسی های کتاب محتوای نقش از معلم الگویی نقش مدرسه،
 کـودک. شـود یپذیر مـ در آن جامعه است که فرد ینهاد نخستین. خانواده بود بیشتر آموزان دانش دینی

 و هـا نقـش آرزوهـا، روزمـره، زنـدگی در انضـباطشامل اصـول مربـوط بـه نظـم و  جامعه، انتظارات
 و ها ارزش از مثبت تصویر یک ایجاد در مؤثری نقش خانواده اعضای و والدین. آموزد می را ها مهارت
در بـه  خـود عمـل و نیـز توجـه دادن نشان با خانواده اعضای و والدین. دارند دینی هنجارهای و قواعد
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 مهمـی الگویی نقش دینی الگوهای برای شدن قائل اهمیت نیز و دینی هنجارهای و ها ارزش نکاربرد
فرزنـدان  ینـید پذیری جامعه باشد بیشتر والدین دینداری و پایبندی هرچه. کنند می ایفا نوجوان برای را
 کـه طور همـان و اسـت اجتمـاعی حیات و اصلی اولیه هسته خانواده که آنجاییخواهد شد. از  یشترب

 یفرد احاطه دارد و پـرورش اجتمـاع یابعاد زندگ همۀ بر خانواده: اند کرده بیان وکولی مید پیاژه، برگر،
 فرزندان دینی پذیری جامعه در را مهمی و برجسته نقش بنابراین گیرد، یکودک در خانواده شکل م یۀاول
 دینـی پذیری کننده با توجه به نقش مهمشان در جامعه پذیر جامعه نهادهای دیگر که دارد. چنان عهده بر

  .  گیرند می قرار خانواده بعداز اهمیتی های اولویت در فرزندان،
 در خـانواده به نسبت کمتری نقش و شود می آن وارد خانواده از بعد فرد که است نهادی مدرسه

 همکـاران و ذوالفقـاری تحقیقـی هـای یافتـه بـا نتیجـه ایـن. دارد زانآمـو دانش ینید پذیری جامعه
و  اســکاچر)، ١٩٨۵( مینــی)، ٢٠٠٠( رگنــروس)، ١٣٧۴( فــر خــوش)، ١٣٨٨( زنگنــه)، ١٣٨٩(

 کننده پذیر عوامل جامعه یرخانواده نسبت به سا تر مهم) که بر نقش ٢٠٠٧)، و پارک (٢٠١۴کوهن (
کیداز جمله مدرسه   ینید یبندیپا تر مهمبر نقش  ی) مبن١٣٨٨(و همکاران  نوابخش و اند، نموده تأ

کـه بـا  )١٣٨٧و فرکـوش ( یوسـفیپور یقتحق یجنتا با و دارد سویی هم ی،مذهب یبندیدر پا ینوالد
  . ندارد سویی هم دارند، اشاره ها ارزش یتمدرسه در اهم تر مهمو  یشترنقش ب

 کـه افـرادی. اسـت معکـوس و معنـادار اجتماعی−اقتصادی پایگاه با دینی پذیری جامعه رابطه
 کند می یان. وبر بدهند می نشان کمتری دینی پذیری جامعه دارند باالتری اجتماعی−اقتصادی پایگاه
 هـم متفـاوتی دینـی پذیری جامعه اجتماعی، گوناگون های گروه منزلتی وضعیت و مادی شرایط که

 یاقتصاد یگاهاز پا کننده پذیر جامعه نهادهای بین هماهنگی طبق و منطقی صورت به. کند می ایجاد
 بـه ینداشته باشند. چنـ یشتریب ینید یپذیر جامعه که رود می انتظار باالتر اجتماعی پایگاه ویژه و به
 اینجـا در کـه− پـذیری جامعه ناکارگزار بین تعارض حتی و هماهنگینا وجود دلیل  به رسد می نظر

 ینب ی: ناهماهنگکند می بیان برگر که گونه همان. باشد −اند گرفته قرار مطالعه مورد مدرسه و خانواده
گـاهی فرد های جهان زیست بین تعارض و ثانویه و یهاول ۀکنند پذیر جامعه فرایند را  یمتفـاوت هـای آ
 بـا نتیجـه ایـن. شـود می دینی پذیری جامعه فرایندوقفه در  یجادکه باعث ا آورد میاو به وجود  یبرا

 بـر مبنـی) ٢٠٠٠( رگنـروس و)، ١٣٧٨( طالبـان)، ١٣٧۵( ملکـی توسط شده انجام های پژوهش
 نتـایج بـا و دارد سـویی هـم دینی، پذیری جامعه با اجتماعی−اقتصادی پایگاه منفی معنادار و ۀرابط

 رابطـه وجـود بر مبنی) ١٣٨٨( زنگنه و رابطه عدم بر مبنی) ١٣٨٧( فرکوش و پوریوسفی تحقیقات
 و همکـاران و نـوابخش یپذیر جامعه و اجتماعی−یاقتصاد پایگاه های مؤلفه بین مثبت اما معنادار

 مــذهبی پایبنــدی و اجتمــاعی−یاقتصــاد یگــاهپا ینبــر رابطــه معنــادار و مثبــت بــ ی) مبنــ١٣٨٨(
  .ندارد سویی هم آموزان، دانش
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 خـانواده هرچـه. اسـت داری معنـا رابطه آموزان دانش دینی پذیری و جامعه یفرهنگ ۀسرمای بین
. دارد بیشـتری نقـش فرزنـدان دینی پذیری جامعه و یادگیری در باشد داشته بیشتری فرهنگی سرمایه
عــام و  طور بــه پــذیری جامعــه فراینــدباشــد فرزنــدان در  یشــترب ینوالــد یفرهنگــ ۀســرمای هرچــه
 فرهنگـی هنجارهـای و دانـش ارتباطی، سبک مهارت،. ترند خاص موفق طور به ینید پذیری جامعه
 و کنـد مـی ایجاد متفاوتی فکری فضای فرهنگی سرمایه. کند می ایجاد را متفاوتی یادگیری متفاوت
 ینوالـد یفرهنگـ ۀسرمای هرچه بنابراین کند؛ می تر آسان را) والدین و(فرزندان  متقابل مفاهیم درک

 .است یشترفرزندان ب ینید پذیری باشد جامعه یشترب
  

  هاپیشنهاد

  ؛دینی پذیری جامعه کارگزاران بین ارزشی سامانی بی و ناهماهنگی کاهش برای تالش. ١
کـه  ینهـاد نخستینعنوان  به آموزان دانش دینی پذیری جامعه در خانواده نقش اهمیت به باتوجه. ٢

پـژوهش نقـش خـانواده  ینو در ا گیرد، یقرار م ینوالد یدو تحت تأثیر شد گذارد یم یکودک در آن پا
 اسـت، بوده زانآمو دانش ینید پذیری از نقش مدرسه در جامعه یشترب ینوالد ینید ییویژه نقش الگو به

 ی،جمعـ های رسانه. شود تقویت ینید یو هنجارها ها ارزش مورد در والدین آگاهی که دارد ضرورت
. کننـد ایفـا مهمـی نقـش علمـی و جـذاب آموزشـی های برنامه ساخت با توانند یم یزیون،ویژه تلو به

 مکـرر جلسـات (مانند خانوادگی های مشاوره و والدین به دینی و زندگی های مهارت آموزش همچنین
  باشد؛ اثرگزار تواند می آموزشی) های دی سی و ها و بروشور یانو مرب اولیا مفید و

بـه انجـام مطالعـات و  یاندانشـگاه یـزو مسئوالن جامعه و ن یرانمد یشتر. مبذول داشتن توجه ب٣
 و موضوع این بامحدود  یقاتبه تحق با توجه دینی یپذیر جامعه زمینۀ در تر عمیق و بیشتر های پژوهش

  جامعه؛ جدید نسل به دینی هنجارهای و ها ارزش انتقال اهمیت و جامعه بودن دینی لحاظ به
 نیـاز امـا ؛نشد پرداخته دینی پذیری جامعه کارگزاران ارزشی تعارض بحث به تحقیق این در. ۴
موضـوع  یـنا ۀمطالعـ و بررسـی بـه هـایی پژوهش در شود می پیشنهاد؛ بنابراین شد  می احساس آن

  ؛پرداخته شود
 افـراد بـه دینی هنجارهای و ها است و انتقال ارزش ینید ۀجامع یک ما جامعه که آنجایی از. ۵
 ۀجامعـ در و تـر وسیع سطحی در تواند می موضوع این با پژوهش دارد، زیادی اهمیت جامعه جوان
  .اجرا شود تری گسترده یآمار
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 تهـران: پرهام، باقر، ترجمه محمدشناسی جامعه بزرگان اندیشه و زندگی)، ١٣٧٠(ریمون  آرون، .١
 .فرهنگی و علمی انتشارات

 یپـذیر خـانواده و تـأثیر آن بـر جامعه یسـاختار ییـراتتغ بررسـی« ،)١٣٩١(وکیـل  احمدی، .٢
 .٢٨−٩ص، ١٧ش ،پژوهش خانواده ،»آموزان دانش

 مطالعـهها  نسـل میـان در دین آینده به نگرش و دینداری وضعیت« ،)١٣٨٨(یعقوب  احمدی، .٣
 .۴۴−١٧ص ،١ش ،١س ،اجتماعی فرهنگی معرفت فصلنامه ،»سنندج شهر موردی

 مطالعات، »قم شهر زانآمو دانش یندارید یتوضع بررسی« ،)١٣٨٩(امیرمجتبی  بهروز، ادیب .۴
 .۵٢−٢٩صشماره دوم،  یشپ ،اجتماعی و فرهنگی

  دانشجویان مذهبی پایبندی و دینی یریپذ جامعه رابطه بررسی« ،)١٣٩۴(همکاران  و پورمحمد .۵
، ٢١٢ش، ٢۴س ،معرفـت ،»گیالن دانشگاه انسانی علوم دانشکده دانشجویان موردی مطالعه
  .٢٨−١٧ص

 پژوهشـگاه تهـران: ،چـاپ اول، ایـران در دینی پذیری جامعه)، ١٣٩٢(حیدری، محمدشریف  .۶
  .باقرالعلوم پژوهشکده ارتباطات، و هنر فرهنگ،

ی هـا گـروه و مدرسـه خـانواده،ی هـا ارزشی لـیتحل سـۀیمقا« ،)١٣٧۴( غالمرضـا فر، خوش .٧
 نامـه انیپا( تهران دانشگاه ، تهران:»تهران شهری رستانیدب پسر آموزان دانش دگاهید از همساالن

  ی).شناس جامعه ارشدی ارشناسک
: دانشگاه تهران ،یریام ساالرزاده نادر ترجمه، دینی یاتح ابتدایی صور ،)١٣٨٣(ل یام م،کیدور .٨

  یی.طباطبا عالمه
تأثیر نهاد خانواده و مدرسـه بـر  بررسی« ،)١٣٨٩( نیا علیعلیرضا رشید و  زعفرانی، ذوالفقاری .٩

 ،٣س، اجتمـاعی پژوهش فصلنامه، »رودهن منطقه متوسطه مقطع آموزان دانش یپذیر جامعه
 .١۶۴−١۴٧ص ،٨ش

  .٩−١ص ،٣٠١ش ،پیوند مجله ،»چرا؟ مدرسه و خانه تعامل« ،)١٣٨٣(عباس  غالم رحمانی، .١٠
(شـهناز  ،آن کالسـیک های ریشه و معاصر شناسی جامعه نظریه مبانی)، ١٣٩٢جورج ( ریتزر، .١١

  .ثالث تهران: دوم، چاپ)، پرست مسمی
، »جوانـان و نوجوانـان پـذیری مـؤثر جامعـه یعوامل فرهنگ بررسی« ،)١٣٨٨(محمد  زنگنه، .١٢

  .٣۶−٣٠ص، ٧ش، ٨س ، فرهنگی پژوهشنامه
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 ،٣٨ش ،١٠س ،زنان راهبردی مطالعه ،»حجاب پذیری جامعه«، )١٣٨۶(مرتضی  آبادی، زین .١٣
  .٢٢٠−١٨٠ص

از نظـر  ینـدارید یتجربـ مقایسـۀ«)، ١٣٩٠( محمـدیمحمـد صـدیق  حسـین و زاده، سراج .١۴
 .۵۴−٢۵ص، ۴ش چهارم، دوره ،فرهنگی تحقیقات فصلنامه ،»یانو دانشگاه یونروحان

 ،»دانشـجویان بـین در دینداری وضعیت بررسی« ،)١٣٨۵(همکاران  و علیرضا، زند شجاعی .١۵
 .٨٠−۵۵ص، ٢ش ،٧س ،ملی مطالعات فصلنامه

 راهکارهـای ارائـه و حجـاب شناختی جامعه تبیین بر تأملی« ،)١٣٩٠(محمدحسن  شربتیان، .١۶
  .٩٩−٧٩ص، ۵۶و  ۵۵ش ،۵س ،یفرهنگ مهندسی ماهنامه ،»آن برای الزم

ی مورد مطالعه( جوانان دینیی پذیر جامعه و دانشگاه خانواده،«، )١٣٧٨( محمدرضا طالبان، .١٧
 .تهران دانشگاه شناسی، جامعه رشته ارشد کارشناسی نامه پایان ،»)تهران دانشگاه دانشجویان

 یپــذیر جامعه بــرای  همدرســ آمــوزشأثیر تــ«، )١٣٩۵(بخــش  رحاعظــم و ســعید فــ عــارفی، .١٨
 فصـلنامه ،»١٣٩٣−١٣٩٢ سـال در آبـاد خـرم شـهر دو ناحیـه متوسطه دوم دوره زانآمو دانش

 .٢٧−٢٠ص ،٣ش ،٢ دوره ،تربیتی علوم و شناسی روان مطالعات
 .روان نشر تهران: ،پرورش و آموزش شناسی جامعه ،)١٣٨٧(علی  بند، عالقه .١٩
 یپـذیر جامعه میـزان بـر پنهـان درسـیهای  برنامـهتـأثیر  بررسـی« ،)١٣٩۴(لیلـی  فریدونی،.١٨

  .١١۶−٩١ص ،٢٧ش ،پژوهش و خانواده فصلنامه ،»تیزهوشان مدارس زانآمو دانش
 ،ملـی مطالعـات فصـلنامه ،»ایران در دینی یپذیر جامعه استراتژی« ،)١٣٩٢(یعقوب  فروتن،. ١٩

  .٩۶−٧٣ص ،١ش ،١۴س ؛۵٣ش
 مـاه کتـاب ،»دینـی پـذیری جامعـه در آنها نقش و دینی های رسانه«)، ١٣٨٩(مجید  کاشانی،. ٢٠

  .٩٧−٨٨ص، ٣١ش ،اجتماعی علوم
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