
 

 

 نوجوانان بر ماهواره و مجازی فضای از استفاده تأثیر

 1)ايران( عباسی مريم: نویسنده
 14/07/1396: پذیرش                           04/06/1395: دریافت

 چكیده
 و فرهنگی اجتماعی، روانشناختی، فيزيکی، سريع تغييرات ايجاد در حساس سنی را نوجوانی
 دوره، اين در. دانندمی محيطی نيازهای به پاسخ و ایمقابله رفتارهای گسترشنيز  و شناختی
 نقش خود برای و کند ثابت خانواده و جامعه در را خود جايگاه و خود بتواند اينکه برای نوجوان

 جمله از که بياورد روی خطرکم و پرخطر رفتارهای به است ممکن باشد، داشته جايگاهی و
 -سايبری -مجازی فضای .است اينترنت به اعتياد حاضر، عصر در ويژه به پرخطر رفتارهای

 هایرسانه آن در که فضايی شود؛می گفته اينترنت و اطالعات کامپيوتر، با مرتبط چيز هر به امروزه
 ميان، اين در دارند. را فرهنگی تأثير بيشترين جديد، فنون و ابزارها تمامی ميان از جمعی ارتباط

 مسائل روزبه روز که است آورده فراهم را ایعرصه يا و موقعيت ای،ماهواره هایبرنامه تماشای
 تحول بروز جايگاه ماهواره هایبرنامه الذ شود؛می متجلی عرصه آن در جامعه عمومی زندگی

 فضای بنابراين، گذارند.می تأثير زندگی سبک و فرهنگ بر مختلف صور به و فرهنگ هستند در
 سطح در چه -فزاينده طور به که اندکرده اشغال را جايگاهی جامعه، سطح در ماهواره  و مجازی

 هایشيوه بر ماهواره هایبرنامه وایمحت که جايی تا اندشده مطرح -المللیبين چه و ملی
 حاضر پژوهش در اساس، اين بر .است گذاشته تأثير نيز جامعه در عمومی هایسليقه و زندگی
 از استفاده کنشگر، محيط از دقيق شناخت و  اينترنت خاص معماری شناخت با شد تالش
 .دهد کاهش ننوجوانا بر را آن هایآسيب و نموده بهينه را ماهواره و مجازی فضای

 ماهواره، نوجوانان، فضای مجازی: واژگان کلیدی
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 مقدمه
نوجوانی را سنی حساس در ايجاد تغييرات سريع فيزيکی، روانشناختی، اجتماعی، 

 دانند.ای و پاسخ به نيازهای محيطی میفرهنگی و شناختی و گسترش رفتارهای مقابله
 .است در اين دوره، نوجوان با انبوهی از مشکالت همراه

و  نوجوان برای اينکه بتواند خود و جايگاه خود را در جامعه و خانواده ثابت کند
ممکن است به رفتارهای پرخطر و کم  ، ای خود نقش و جايگاهی داشته باشدبر

شود که احتمال نتايج رفتارهای پرخطر به رفتارهايی اطالق می ؛خطر روی بياورد
 ؛دهدماعی را برای فرد افزايش میمنفی و مخرب جسمی، روانشناختی و اجت

با  ييد اجتماعیأی، اضطراب زياد و نياز شديد به تهای افسردگحالتهمچنين، 
  1.ای پر خطر ارتباط داردهرفتار

. استويژه در عصر حاضر، اعتياد به اينترنت ه از جمله رفتارهای پرخطر ب
اطالعات و اينترنت امروزه به هر چيز مرتبط با کامپيوتر،  -سايبری -مجازی فضای

ی الکترونيک مثل اينترنت های ارتباطفضايی که از طريق انبوه شبکه ؛شودگفته می
گران کامپيوتر را در هر موقعيت اجتماعی پوشش که قادر است ارتباط خلق شده

از آن  و گيرددر مقابل حقيقی قرار می آن چيزی است کهبه معنای نيز دهد. مجازی 
کرده و در ذهن کاربران ر محيط مادی فضايی را اشغال نجهت مجازی است که د

 2.تعامل با يک واسط الکترونيکی وجود دارد در نتيجه
 3.دانندموج چهارم تحول بشريت را جهان مجازی يا عصر مجازی مینيز برخی 
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ابزارها و فنون جديد،  های ارتباط جمعی از بين تمامیدر فضای مجازی رسانه
ها در پيدايش عادت تازه، تغيير باورها، گی را دارند. اين رسانهثير فرهنأبيشترين ت

ردن جوامع و ملل ها، تکوين فرهنگ جهانی و نزديک کخلق و خوی و رفتار انسان
ها و نيز استقبال همگانی از آنها در همه ثير رسانهأالبته ميزان ت ؛سهمی شگرف دارند

 قتصادی و اجتماعی هر جامعه است.اجوامع يکسان نبوده و تابع متغير رشد فرهنگی، 
ها واسطه ايند؛ پذيرتباط جمعی با واسطه صورت میجهان کنونی فرآيند ار در

آورند. گرد هم می و متفاوت نمادين فضايی را در افراد ها هستندرسانه همان که
ای را فراهم آورده که روز به روز های ماهواره موقعيت و يا عرصهتماشای برنامه

 شود.ی عموم در آن عرصه متجلی میيشتر مسائل زندگهرچه ب
 فرهنگ بر مختلف صور وبه انددر فرهنگ تحول بروز جايگاه ماهواره هایبرنامه

 .گذارندمی ثيرأت زندگی و سبک
 خود زندگی هایو روش هاسليقه به ماهواره ثيرأت تحت افراد ديگر، عبارت به
 و گرفت خود به ایتازه شکل جهان ستم،بي قرن پايانی هایدهه دهند. درمی شکل
 اين گيریشکل موجب است. آنچه شده جديدی مرحله توان گفت واردمی حتی

 که نيست تکنولوژيک -علمی پرشتاب تحوالت جز چيزی گرديده، جديد مرحله
 است. کرده متحول و داده قرار ثيرأت تحت را معاصر انسان زندگی هایجنبه تمامی

اند که به سطح جامعه، جايگاهی را اشغال کرده در وارهفضای مجازی و ماه
 تا جايی که اندمطرح شده -المللیچه در سطح ملی و چه بين -طور فزاينده

ثير أهای عمومی در جامعه تسليقه های زندگی وهای ماهواره بر شيوهمحتوای برنامه
  1.دقيق و منظم دارندلذا بيش از هر زمان ديگری نياز به بررسی و مطالعه  ؛گذارندمی
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روی کاربران های بسيار متفاوتی را پيشها و قابليتفضای مجازی جذابيت
چون خود گذاشته است، اين فضاهای مهيج در قالب يک رايانه شخصی که تابع بی

ها را و  دادهگونه محدوديتی انواع اطالعات و چرای فرد است به راحتی و بدون هيچ
از اين  کافی اطالعاتدر حالی است که والدين  دهد. ايندر اختيار وی قرار می

 نسل پيشين در محيطی رشد يافتهچه اينکه ندارند،  -به داليل مختلف -قبيل موارد
که به اين فضا دسترسی نداشته و طبيعی است که در جريان استفاده فرزندان خود از 

 نباشند. ابعاد آنفضای مجازی و 
 -سال به بعد اين نظارت به داليلی 18سن فرزند از  با باال رفتن ديگر، از طرف

های بيشتر چون استقالل فکری فرزند از والدين و رفتن به سمت و سوی آزادی
کند. در اين برهه زمانی والدين با نوعی بحران هويت فرزند کاهش پيدا می -فردی

نبال پاسخ شوند، بحران هويتی که فرزند در بيرون از محيط خانواده به دروبرو می
 .به آن است و امروزه به نوعی ديگر بروز يافته است

 ،هاست و در آنرسانه جمعی از همه -ترنت و فضای مجازیاين -ر مجموعد
شود و هم محتوای تبليغی و ايدئولوژيک هم پيام کتبی و صوتی و شفاهی توليد می

 وجود خواهد داشت. 
دنيای واقعی  جاد دنيايی موازی  روست ايدر دنيايی که با محدوديت منابع روبه

دهنده باشد؛ اما به جويی منابع طبيعی ياریتواند در صرفهبه نام فضای مجازی می
همين ميزان، افرادی که در اين دنيا هستند نيز ماهيت مجازی دارند و اين به 

تواند هم در زندگی واقعی و هم در زندگی مجازی کاربران خطراتی خود میخودی
باشد. شناخت معماری خاص اينترنت از اين رو مهم است که کمک  را داشته

استفاده از اين فضا  شود،میکند با شناخت دقيق از محيطی که در آن کنشگری می
 .دادهای آن را کاهش و آسيب نمودرا بهينه 
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 پژوهش لهئبیان مس
از  نشانآموزادانش استفاده نحوه جوامع همه در والدين مشترک هاینگرانی از يکی

 بر منفی و پيامدهای آثار تواندمی فضای مجازی از است. استفاده فضای مجازی
 هایروش و با درستی به تأثيرها اما اين؛ باشد داشته و نوجوانان جوانان رفتارهای

 است. نگرفته قرار بررسی مورد ايرانجامعه  در علمی
 پيوند با فضای مجازی از زياد استفادهدهد، نشان میانجام شده نتايج تحقيقات 

 کنند،یم استفاده کمتر اينترنت از که کاربرانی برعکس ؛است مرتبط اجتماعی ضعيف
 رشد ؛ لذادارند بيشتری ارتباط مادر و دوستانشان با ایمالحظه قابل طور به

 است.  کتمان قابل مجازی غير فضای از استفاده چشمگير
گوناگون فضای  هایجنبه در تتفاو و اينترنت گسترده رشدبر اين اساس، 

 اخير هایپژوهش توجه جالب شناختی، موضوعتجمعي هایگروه بين در مجازی
 وابستگی اينترنتی، اعتياد جمله از مختلفی تعابير گرانپژوهش است. امروزه بوده

 کاربرد شناسیآسيب ساز اينترنت،مشکل کاربرد تکنولوژيکی، اعتياد اينترنت،
 زمينه در اين ایگسترده و مطالعات برندکار می به اينترنت اعتياد اختالل و اينترنت

 است.  انجام حال در
 هایجنبه قبيل از فضای مجازی مثبت امتيازات رغمعلیديگر،  طرفی از

 ممکن نوجوانان ؛دارد وجود نيز منفی هایارتباطی، جنبه خدمات ارائهو  آموزشی
 در فضای مجازی قرار موجود مجاز و غير خشن تصاوير و مطالب معرض در است

هر دو که  باشد عمدی يا تصادفی است ممکن مطالبی چنين به دسترسی گيرند.
 ناپذيریجبران صدمات به نسبت و کارشناسان بوده متخصصان توجه مورد دستيابی طريق

مانند  مسائلی ايجاد ويژه به -رسدمی نوجوانان ها بهبرنامه اينگونه طريق از که
  جنايت جرم و  اجتماعی، اشاعه جنسی، خشونت، اعتياد، رفتارهای ضد انحراف
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ديگران در معرض  آموزان بيش ازدانش ؛ چرا کهاندهشدار داده -در طيف وسيع
 دارند. های ناشی از کاربرد نادرست اينترنت قرارآسيب

قابل  رشد روزافزون اينترنت و فضای مجازی، فوايد و اهميت غيردر عين حال، 
که در دوران حاضر، نقش محوری اينترنت چنان اساسی است چنان ؛نکاری داردا

های فرهنگی، اجتماعی، وری در زمينهريزی، توسعه و بهرهکه بدون آن امکان برنامه
 پذير نخواهد بود.ه امکانجهان آيند علمی در اقتصادی و

 ای،چند رسانه ایای قوی و تکنولوژیضای مجازی به عنوان رسانهدر اين ميان، ف
وجب کشش افراد برای له مئهمين مس کهکند ن بشر را تأمين مینيازهای بنيادي غالب

تا حدی که اين وابستگی تبديل به اعتياد  شان به دنيای مجازی استيتأمين نيازها
 شود.آنها به اين محيط می

 جودبو انسان راحتی یبرا خود را اختراعات جديدترين دنيا بزرگ مبتکران وقتی
 سوء وسايل اين از سوم ههزار انسان روزی که کردندنمی را فکرش شايد ،آوردند

ين وسايل و اختراعات اين خطرات رفع برای ایهچار دنبال و به کرده استفاده  نو
 آورد. ارمغان به انسان برای را مجازی دنيای اول وهله در که وسايلی ارتباطی باشند،

تلفن همراه و اينترنت در نهايت سهولت دسترسی،  افزايش توليد وسايلی از قبيل
افراد جامعه با سنين مختلف به اين دنيای مجازی راه  های کثيری ازسبب شد گروه

ساله  6داشتن تلفن همراه يک کودک ميالدی  21قرن  به طوری که در ؛پيدا کنند
 ی عجيب نيست.برای کس

ه خوبی در زندگی مردم جا فضای مجازی با اينکه عمر زيادی ندارد، توانسته ب
فضای  های اجتماعی متفاوت درگروه باز کند. مردم بسياری در سنين مختلف و از

 اين طريق با های بسيار دور در دنيای واقعی، ازاند و از فاصلهمجازی کنار هم آمده
 کنند.هم ارتباط برقرار می
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 که؛ چناناست يافته افزايش اينترنت طريق از ديگران با ارتباطی هایامروزه روش
 حفظ و گسترش برای هايیها روشرومچت و کوتاه هایالکترونيک، پيام پست
 هستند یهايپايگاه از جديدی اجتماعی، نسل هایاند. شبکههشد اجتماعی روابط

 اند.گرفته قرار اينترنت جهانی هایهشبک کاربران توجه کانون روزها در اين که
ثيرات عميقی در ساختار فرهنگی جامعه أقادر است تفضای مجازی  ،بنابراين

 مبنای بر هاپايگاه اينگونه نوجوانان به جای گذارد. از جمله سبک زندگی
 ويژگی با اينترنتی از کاربران ایدسته هر کدام و کنندمی فعاليت آنالين تشکيالت

 آورند.می هم را گرد خاص

 ها در زندگی نوجواناننقش رسانه
 کنندجوانان ايفا مینوندگی روزمره قش عمده، متفاوت، خرد و کالنی در زها نرسانه

 توان به دو نقش عمده اشاره کرد: ها میازميان اين نقش که
 سازی نوجوانکمک به فرآیند هویت .1

مهمترين پديده در بررسی رابطه ميان فضای مجازی و سبک زندگی جوانان، 
 هويت نوجوان است. گيری شخصيت ولها و شکبخشی رسانههويت

دهند، عناصری را به ها در اختيارشان قرار مینوجوانان از آنچه محيط و رسانه
 کنند.و با آن، خود را تعريف می گزينندميل خود برمی

اشتراک در سبک زندگی مشخص، مانند مصرف، سرگرمی و فراغت، پوشش، 
ارائه آنها نقش  وانند درتمی ایهای مجازی و ماهوارهتزئين بدن که شبکه آرايش و

يتکنندهتعيين های نوجوانان به صورت انفرادی و ای داشته باشند، تميز دهنده هو
 1است.در سطح گروهی 
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 کمک به فرآیند معنایابی نوجوان .2

 هايیدهند، بخشای ارائه میهای ماهوارهنوجوانان از اطالعات گوناگونی که انواع شبکه
منسجمی را  -به نسبت -بينیا معنا دارد و از آنها جهانهگزينند که برای آنرا برمی

 کند.پرورانند که آنها را از ديگران متمايز میمی
سازند، با سبک زندگی جهانی که فضای مجازی برای مخاطبان جوان خود می

شود مخاطبان اين در نتيجه، باعث می ايرانی آنها در تعارض است و -یاسالم
بينی جديد و سبک دهند و در راستای آن، جهان تغيير بينی خود راشبکه جهان

 گزينند.  زندگی متناسب با آن نگرش خاص به جهان را بر
توان به يقين های تکنولوژی عصر جديد میبا توجه به روند رو به رشد فناوری

تر با بيان نمود که جوامع بشری با استفاده از ابزارهای کنونی به راحتی هر چه تمام
 هایها  و روشر در ارتباط و تعامل هستند و همين امر باعث شده است سبکيکديگ

     1.باشندحال گسترش و انتقال  زندگی جديدی در سطح دنيا در
توان به اين واقعيت پی برد که ارقام موجود در جهان می با مراجعه به اعداد و

ندن اوقات ذرابيشترين سهم را در گ -خصوص تلويزيونه ب -های جمعیرسانه
 فراغت افراد دارد. 

ازجمله راديو، تلويزيون،  -یعصر تاخت و تاز وسايل ارتباط جمع یکنون یدنياي
گذشته را  یهامحدوديت، نوجوانان است؛ لذا -ماهواره، تلفن همراه و اينترنت

 ارتباط برقرار کنند.جهان  از نقطه هر توانند بایمکجا  هر درو لحظه  هر و دنندار
 یمجاز یهادر محيط یو يا به عبارت بهتر زندگ یمجاز یورود به دنياين، بنابرا

 .رودبه شمار مي روشن یامر
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اختيار  در یپست مدرن اين است که به راحت یهامهم رسانه یهاشاخصه از
اين امر به مرور ميزان  گرفته و قرار یمختلف اجتماع یها و هنجارهاافراد با سبك

 یآموزش یهاریگينسل جديد و نيز جهت یهاآموخته ارس برها و مدخانواده کنترل
 رس و جامعه را متأثر ساخته است. ها، مداخانواده یو تربيت

 یاز يکسر یهای مجازی برخورداردر اين محيط تعادل الزمه بر اين اساس،
 یرساناست. فضای مجازی به عنوان ابزار نوين اطالع یو فناور یفن یهامهارت

، یده، ارتباطیرسانگوناگون اطالع یهاگسترده درحوزه یداشتن کاربردها عالوه بر
نيز  ینامناسب اجتماع یپيامدها یبرخ یپذيرتحريك ی وساز، مفرحیبخشتداوم

 ی، زوال تدريجیها، کاهش تعامالت اجتماع، تزلزل ارزشیمانند اعتياد رواندارد؛ 
 .یافتادن امنيت شخص خطره و ب ،یاخالق غيرهای ، بلوغ زودرس، پيامیادبيات مل

 دهندمی تشکيل را قشر جوان اينترنت کنندگان درصد استفاده 23به طور کلی، 
 هایشبکه که باعث شده است در هفته دقيقه 22 ،اينترنت برای شده صرف و ميانگين
 را در سوم و رتبه شده محبوب ايرانی جوانان ميان در سرعت کشور به در دوستيابی

 .نمايند ها کسبشبکه اين
است؛  کرده را اشغال جوانان ذهنی اينترنت، فضای ایرسانه فرهنگهمچنين، 

 احساس ايجاد سبب از اينترنت دهد استفادهیم نشان اخير مطالعاتبه نحوی که 
از  که اشخاصی؛ لذا شودیم یروان سالمت و کاهش ، اضطرابی، تنهايیناکام

 یآنها تأثير منف یخانوادگ یبر زندگ کهآن بر وهکنند عالیم استفاده -بيشتر -اينترنت
 ی و، افسردگیتنهاي کنند و احساسیم صحبت با خانوادهی کمتر گذارد، زمانیم

 1.شودیدر آنها بيشتر م نفس کمبود عزت
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گاهانه با فضای مجازی و دنیای جدید  ضرورت انطباق آ
الدين خود رشد از و ینسبت به نسل گذشته با سرعت بيشترنسل جوان امروز 

فضای مجازی، بايد در جهت  یاحتمال یهاآسيب از یجلوگير یبرا که کنندیم
گاه  ها تالش کرد.خانواده یسازآ

های اجتماعی ساز نوع جديدی از آسيبتواند زمينههای نوظهور میبروز آسيب
شناسی آنها آسيب ريزی برای شناسايی وبه همين دليل، برنامه ؛روانی باشد و

 .استوری ضر
 ميزان مذهبی بودن والدين و دوستان، ميزان دنياگرايی و جنسيت اثرات مستقيمی

گاهی افراد از ارزش ،بر هويت مذهبی دارند. همچنين  ،های مشترکها و سمبلآ
تعهد تعميم يافته و  1،ميزان برخورداری از امکانات رفاهی و رضايت از زندگی

 گرايی و عدالت اجتماعی، تعامالت اجتماعیعام ميران 2،تعامالت بين گروهی از افراد
يتترين متغيرها داز جمله مهم 3و اقتدار مشروع  يابی افراد است.ر رابطه با هو

های جمعی کوچک های جمعی از حالتروند تحوالت هويت جديد،در دنيای 
يتخاص تر گرايانههای جمعی بزرگتر و عامگرايانه خانوادگی، محلی و قومی به هو

 .جهانی در حال حرکت است

 ها و تهدیدهای فضای مجازیضرورت بررسی فرصت
 برای اين منظور، الزم است موارد زير مورد بررسی و دقت قرار بگيرد:

 ی پيش روی فضاهای مجازی هايد با نگرش منفی و سخت از فرصتنبا
 .محروم شد
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 ثری در استفاده از فضاهای مجازی داردؤها نقش متالش خانواده. 
 جويی شود که با سبک و روش خاصی به مصاف فضاهای بايد چاره

 رفت.مجازی 
 ها توسط دانش آموزان و ضرورت مديريت چگونگی استفاده از فناوری

گاهی  ، مبرهن است.های مثبت فضای مجازیبخشی جنبههمکاران و آ
 ريزی برای آيندهو مستمر بر  فضای مجازی و برنامه ینظارت کارشناس 

 .الزم است

 گیرینتیجه
 هایرسانه هاواسطه اين پذيرد،می صورت با واسطه جمعی ارتباط امروز جهان در

 در قرن بيستم ،اجتماعی و فردی زندگی سطح بر ارتباطات و اين هستند مختلف
 لذا؛ دارد زندگی سبک نوعی خودش برای کس و هر شده جديدی وارد مرحله

 زندگی در سبک آن نمود بهترين که است هشد ارائه اين مورد در گوناگونی نظرات
 است. وحی الهی آيات آن بارز نمونهو شود می تجلی الهی

 است. رهبر انقالب هایدغدغه مهمتريناز  اسالمی زندگی سبک ترويجبنا به اين اهميت، 
 بدترين -در حال حاضر -و فضای مجازی از ماهواره استفادهاز طرف ديگر، 

 به هم زده است.را  اسالمی زندگی ادالتو مع بوده ایرسانه شکل
 جديد حامل الکتريکی هایرسانه نمود که استنباط چنين توانمی مجموع در

؛ لذا يابدمی ها گسترشفرهنگ خود، گسترش با هستند که خاصی و فرهنگ هاپيام
رفتن  بين از و موجب داشته اساسی نقش خانوادگی تزلزل فضای مجازی در ايجاد

 شود.می و خشونت جنسی زمينه در ويژه به از بسياری مسائل و دينی خالقیا هایحجاب
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 های اخالقی رااساس واقعيت نبوده و ارزش مطالب فضای مجازی برهمچنين، 
د، فرهنگ، اخالق و آلودگی اعتقا کند. فضای مجازی همواره برتخريب می تهديد و
ن ديگر بايد فرهنگ اسالمی و لذا بيش از هر زما ؛ثير بسزايی داشته و داردأروحی ت

شود و مورد قرآنی در جامعه گسترش يافته و قبل از هر چيز مسائل ريز و شفاف می
 گيرد.طالعه دقيق و منظم قرار میم

 و های مجازی با ماهيت خاصی که دارند باعث رشد فردگرايی شدهرسانه
يتفرصت رند. افراد با اين بهای قوی و باثبات را از بين میهای الزم برای رشد هو

ها نيز آنها را به صورت افراد مستقل و اعضای کنند و رسانهها ارتباط ايجاد میرسانه
کنند. اين روند باعث از نام و نشان يک مخاطب انتزاعی و همگانی محسوب میبی

 شودهای آن باعث میهم گسستن پيوندهای اصيل خانوادگی و اجتماعی شده و جاذبه
 .ها سپری کنندد را با اين برنامهين اوقات خوبيشتر ،افراد

يتنتايج تحقيقات نشان می اهميت شدن شکنی، تغيير اخالق، بیدهد هو
ترين گرايی از جمله عمدههای خانواده و روابط خانوادگی و ترويج مادیارزش

بلکه  کند؛میمتزلزل کاربران را پيامدهای فضای مجازی هستند که نه تنها 
 آتیبه نسل آينده و فرزندان  -مستقيم به صورت مستقيم و غير -فرادتوسط اين ا

 شوند.منتقل می
ثير نامطلوبی أهای مربيان تجاد شده در خانوادهمشغالت ذهنی اي ،عالوه بر اين

ها را از باورها و انديشه لذا ؛ی و يادگيری کالس درس خواهد داشتبر فرآيند يادده
آينده روشنی در  ،و با اين اوصاف کندمینهادينه  همان دوران کودکی در نوجوانان

  1.انتظار آنها و ميهن اسالمی نخواهد بود
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های ای با تضعيف ايفای نقشهای ماهوارهشبکه و فضای مجازی نتيجه آنکه
 است.ثير داشته أمعلمان تو بر هويت دينی دانشجويان سازگار فرهنگی و محيطی 

 پژوهش، با در موجود متغيرهای تمامی دهدمی نشان پژوهش از حاصل نتايج
؛ به دارند مثبت و مستقيم رابطه وجوانان نوجوانان دينی پذيریو جامعه دينی تربيت

 هایبرنامه بودن مذهبی خانواده، ميزان در دينی اهتمام ميزان چه هر اين معنا که
يابد،  شافزاي و جوانان نوجوانان دينی و معاشرت مشارکت و ميزان سيما و صدا دينی

 يابد. می افزايشنيز آنها  دينی پذيریجامعه
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