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Abstract 

 

Background and Purpose: Given the role of religious teachings in the 

health and education of students as created and qualified workforce, the 

investigation of the sources of these teachings is a matter of paramount 

importance. Regarding this, the present study was conducted to investigate 

the source of religious teachings in students of Mazandaran University of 

Medical Sciences (MAZUMS), Sari, Iran. 
Materials and Methods: This study was conducted on 160 students 

studying at all faculties of MAZUMS in 2016. The data were collected 

using a researcher-made questionnaire. Data analysis was performed in 

SPSS software (version 20) using inferential statistics, including Chi-

Square and Fischer's exact tests. 

Results: According to the results, family played the role of the first, 

second, third, and fourth source of information in 92.5%, 4.4%, 1.9%, and 

1.3% of the students, respectively. In addition, mosques were the first, 

second, third, and fourth sources of information for 1.3%, 21.3%, 18.1%, 

and 58.8% of the participants, respectively. The results of the Fisher's exact 

test showed that the ratio of choosing an information source for religious 

teachings in the second, third, and fourth priorities considerably varied 

across different colleges (P<0.05). 

Conclusion: As the findings indicated, 92.5% and 58.8% of the 

students considered family and mosque as the first sources of information 

for religious teachings, respectively. Consequently, it is necessary for the 

families to make proper plans targeted toward making religious sites, such 

as mosques, more attractive for the younger generation. 
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 چكیده

های دینی در سالمت و تربیت دانشجویان با توجه به نقش آموزه سابقه و هدف:

ها در دانشجویان ن آموزهعنوان نیروهای انسانی خالق و شایسته، بررسی مرجع شناخت ایبه

 های دینیمرجع شناخت آموزهاهمیت بسیاری دارد؛ بنابراین، مطالعه حاضر با هدف بررسی 

 در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شد.

ها از آوری دادهانجام شد. برای جمع 5931در سال مطالعه  نیا ها:مواد و روش

ه گردید. جهت انتخاب جامعه پژوهش از بین دانشجویان پرسشنامه پژوهشگرساخته استفاد

نفر انتخاب شدند.  561های دانشگاه علوم پزشکی مازندران مشغول به تحصیل در دانشکده

توسط  Fisherاسکوئر و آزمون دقیق های آماری استنباطی کای ها با استفاده از آزمونداده

 تجزیه و تحلیل شدند. SPSS 20افزار نرم

درصد از افراد مرجع اول، برای  1/39دهند که خانواده برای نتایج نشان می ها:یافته

درصد مرجع چهارم است.  9/5درصد مرجع سوم و برای  3/5درصد مرجع دوم، برای  4/4

 5/51درصد مرجع دوم، برای  9/95افراد مرجع اول، برای  درصد از 9/5همچنین مسجد برای 

نتایج آزمون دقیق براین، باشد. عالوهد مرجع چهارم میدرص 1/11درصد مرجع سوم و برای 

Fisher های دوم، های دینی در اولویتکننده آن است که نسبت انتخاب مرجع آموزهبیان

 (.>11/1P) باشدمیداری متفاوت طور معناهای مختلف بهسوم و چهارم در دانشکده

درصد( خانواده را مرجع اول و  1/39که بیشتر دانشجویان ) دادندها نشان یافته استنتاج:

اند؛ های دینی خود دانستهها مسجد را آخرین مرجع در شناخت آموزهبیش از نیمی از آن

بخشی به ریزی مناسب برای جذابیتبرنامهها نسبت به بنابراین ضروری است که خانواده

 اماکن مذهبی مانند مساجد برای دانشجویان اقدام کنند.

 

 های دینی، خانواده، دانشجویان، مسجدآموزه ی:های کلیدواژه
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 همقدم

ای را ارائه دین اسالم دستورات و الگوهای شایسته

د سعادت ها بتواننگیری از آنها با بهرهداده است تا انسان

دانشمندان معتقد  (.1دست آورند )دنیا و آخرت را به

های متمادی که از عمر بشر و جامعه طی سالهستند که 

باشد که تقریباً ای میگذرد، دین تنها گزینهانسانی می

دین  (.2)ها را در اختیار خود داشته است تمام انسان

از  ایای همراه با مجموعهیافتهنظام اعتقادی سازمان

شیوه  کنندهشده است که تعیینها و اعمال تعریف آیین

و  (3)باشد دهی افراد به تجارب زندگی میپاسخ

های فراوانی در ترسیم درست زندگی انسان دارد قابلیت

براین، دین شامل کیفیاتی است که به هویت (. عالوه4)

گیری هویت وی مؤثر کنند و در شکلدینی فرد اشاره می

بودن عنوان عامی است که به هر فرد دینی (.5)هستند 

های دینی در آن متجلی ها و نشانهای که ارزشیا پدیده

ها را ها و نشانهگردد؛ تجلی این ارزشباشد اطالق می

توان در نگرش، گرایش و اعمال آشکار و پنهان فرد می

 .(6،7)جستجو کرد 

توان با استناد به فراوانی دینداری در نوع انسان می

های مهم انسان دانست؛ از این رو آن را از نیاز

های تربیتی متعددی در جهان با توجه به پژوهش

باشد که بدیهی می. (8) تربیت دینی انجام شده است

در بین مراتب دینداری، شناخت خدا و ایمان به او 

دانشگاهیان از جمله دانشجویان . (9) اولین مرحله است

های خاص اجتماعی از مقبولیت تبه دلیل احراز موقعی

توانند نقش الگویی )گروه خوبی برخوردار هستند و می

مرجع( را ایفا کنند. در این راستا نتایج پژوهش حاضر 

گیری از حاکی از آن است که دانشجویان با بهره

نمایند های اسالمی اقدام به انجام خودمراقبتی میآموزه

(11،11). 

ی که در ارتباط با ادر این زمینه، مطالعه

شناسی در سیدنی انجام شد نشان داد دانشجویان روان

ترین عامل در ارتقای که دانشجویان، والدین را مهم

(. نتایج 8،12دانند )عقاید و تربیت دینی خود می

و  Francis ( و1993) Gipsonو  Francisمطالعات 

Brown (1991 نیز حاکی از آن بود که عوامل بسیاری )

د والدین، مدارس، همساالن، مؤسسات دینی، مانن

طور بالقوه در دینداری و ها و غیره بهکتاب

گذارند؛ اما والدین پذیری دینی فرزندان اثر میجامعه

ترین عامل اولیه در تربیت دینی فرزندان اهمیتبا

( نیز بر 2113) Darnell و Sherkat(. 13،14هستند )

بیت دینی فرزندان خود این باور هستند که والدین بر تر

باشند. این پژوهشگران اعتقاد و پایداری آن اثرگذار می

دارند که تأثیر والدین بر تربیت فرزندان تنها از طریق 

گیرد؛ بلکه از ها صورت نمیهای موقعیتی آنویژگی

ها و ایجاد محیط اجتماعی مناسب طریق انتقال ارزش

بر نیز ها رسانه(. عالوه بر خانواده، 15)شود انجام می

های اخالقی فرهنگ و ارزش، زندگی و روابط بین فردی

(. 12،17تأثیرگذار هستند ) شناختیهای روانو ویژگی

بخشی مبانی تلویزیون، آگاهی یدین یهاهدف برنامه

رسانی های اطالعدینی به شهروندان با استفاده از روش

؛ (16) منظور ارتقای هویت دینی استهو تبلیغ ب

های اجتماعی و از نابراین وسایل ارتباط جمعی از نهادب

های عوامل مؤثر بر فرایند پذیرش هنجارها و ارزش

ها، اعتقادات، باشند. افراد معموالً ارزشاجتماعی می

ها و رفتارها را از دیگران و در مسیر تربیت گرایش

منابع اسالمی مسجد (. در 18گیرند )اجتماعی فرامی

اجتماعی است و جایگاه واالیی دارد  -نهادی فرهنگی

های ای در زمینههای گستردهکه از دیرباز، کارکرد

گوناگون عبادی، آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی 

های مسجد ترین رسالتداشته است. یکی از مهم

های آموزش و تعلیم اقشار مختلف جامعه در زمینه

الهی  دینی و یمسجد نهاد. (19)باشد گوناگون می

العاده آن در دین مبین قو با توجه به اهمیت فو است

های دینی و احیای مبانی پایگاه مهم آموزهاسالم، 

 ت.اس ارزشی محسوب شده

رسد با توجه به جایگاه دانشجویان در به نظر می

کردن های دینی در نهادینهآینده جامعه و نیز نقش آموزه

مرجع شناخت  ههای رفتاری در دانشجویان، مطالعارزش
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ها به درک صحیحی از وضعیت موجود آنهای دینی آموزه

ریزی مناسب کمک کند؛ بنابراین در پژوهش برای برنامه

های دینی در دانشجویان حاضر مراجع شناخت آموزه

 مورد بررسی قرار گرفته است. 
 

 ها مواد و روش

 توصیفی کردیرو ی بوده و بامطالعه از نوع مقطع نیا

ها از پرسشنامه آوری دادهبرای جمع .شده است مانجا

لیست استفاده شد. پرسشنامه پژوهشگرساخته و چک

شامل:  لیستدربرگیرنده اطالعات دموگرافیک و چک

خانواده، مسجد، کالس درس  مراجع شناختی چهارگانه

های جمعی به همراه یک سؤال دیگر بود تا اگر و رسانه

های دینی خود را یکی هزدانشجویان مرجع شناخت آمو

از مراجع چهارگانه ذکرشده نداستند، نام مرجع شناختی 

مورد نظر خود را در قسمت مخصوص درج نمایند. از 

های میان دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشکده

درمانی  -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

دانشجوی  171، 1395سال اول سال مازندران در نیم

بندی با طبقه -گیرید شرایط به روش نمونهواج

تخصیص متناسب برای هر دانشکده و با مراجعه به اداره 

آموزش هر دانشکده براساس لیست دانشجویان و 

انتخاب اعداد تصادفی انتخاب شدند و مورد مطالعه قرار 

نامه، دیدگاه گرفتند. برای ارزیابی روایی پرسش

ان از طریق اعتبار نظران و پژوهشگرمتخصصان، صاحب

منظور سنجش محتوا مشخص شده و تأیید گردید و به

نفر از دانشجویان واجد  31پایایی، پرسشنامه در اختیار 

شرایط حضور در مطالعه قرار گرفت که آلفای کرونباخ 

دست آمد و پایایی آن درصد به 63برای سازه معادل 

از شده با استفاده آوریهای جمعتأیید گردید. داده

های آمار توصیفی شامل: فراوانی، درصد فراوانی، شاخص

ها و از طریق میانگین و انحراف معیار برای توصیف نمونه

های آماری استنباطی شامل: مجذور کای و آزمون آزمون

مورد تجزیه و  SPSS 20 افزاربا کاربرد نرم Fisherدقیق 

 تحلیل قرار گرفتند.
 

 هایافته

درصد از  4/79ند که جنسیت دهها نشان مییافته

 1/33درصد مرد بوده است. همچنین  7/31ها زن و نمونه

درصد در  21درصد از افراد در دانشکده پیراپزشکی، 

درصد در دانشکده داروسازی،  5/16دانشکده بهداشت، 

درصد در دانشکده  8/8درصد در دانشکده پزشکی،  5/12

مامایی  -درصد در دانشکده پرستاری 18دندانپزشکی و 

در حال تحصیل بودند. میانگین سنی دانشجویان نیز 

 سال بود. 118/4±81/21

شود که خانواده برای می مشاهده 1نمودار  مطابق با

، های دینیدرصد از افراد مرجع اول شناخت آموزه 5/92

درصد مرجع سوم  9/1درصد مرجع دوم، برای  4/4برای 

ت. همچنین درصد مرجع چهارم بوده اس 3/1و برای 

 

 
 های دینی دانشجویان: مرجع اول آموزه9نمودار 
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درصد از افراد مرجع اول، برای  3/7کالس درس برای 

درصد مرجع سوم و  9/27درصد مرجع دوم، برای  5/56

باشد. شایان ذکر است درصد مرجع چهارم می 4/9برای 

یک از افراد مرجع اول نبود، برای که رسانه برای هیچ

درصد مرجع سوم و  1/53رصد مرجع دوم، برای د 8/17

براین مسجد درصد مرجع چهارم بود. عالوه 7/31برای 

مرجع دوم،  درصد 3/21درصد مرجع اول، برای  3/1برای 

درصد مرجع  8/58درصد مرجع سوم و برای  1/18برای 

 (. 1چهارم بود )نمودار 

داری از تفاوت معنا Fisherمطابق با آزمون دقیق 

های نسبت انتخاب اولین مرجع شناخت آموزهنظر 

دست نیامد های مختلف بهدینی در دانشکده

(21/1P=به این معنا که دانشجویان تمام دانشکده .) ها

های عنوان اولین مرجع برای شناخت آموزهخانواده را به

دانستند؛ اما تفاوت معناداری از نظر دینی خود می

های دینی در نسبت انتخاب دومین مرجع آموزه

(. در این =115/1Pهای مختلف مشاهده شد )دانشکده

 -پرستاری هایارتباط بیشتر دانشجویان دانشکده

مامایی، پزشکی، بهداشت، داروسازی و پیراپزشکی 

دینی خود را  هایدومین مرجع برای شناخت آموزه

که بیشتر حالی کالس درس معرفی کردند؛ در

عنوان زشکی از مسجد بهدانشجویان دانشکده دندانپ

دینی خود یاد کردند  هایدومین مرجع فراگیری آموزه

 (.1)جدول 

دیگر، تفاوت معناداری به لحاظ نسبت  از سوی

های دینی در انتخاب سومین مرجع شناخت آموزه

(. به این =127/1Pهای مختلف مشاهده شد )دانشکده

 -های پرستاریمعنا که بیشتر دانشجویان دانشکده

امایی، پزشکی، بهداشت، داروسازی و پیراپزشکی م

های های جمعی را سومین مرجع شناخت آموزهرسانه

که در دانشکده حالی دینی معرفی کردند؛ در

دندانپزشکی بیشتر دانشجویان کالس درس را سومین 

دانستند. همچنین های دینی میمرجع شناخت آموزه

از نظر نسبت داری را تفاوت معنا Fisherآزمون دقیق 

 های دینی انتخاب چهارمین و آخرین مرجع آموزه

(. =111/1Pهای مختلف نشان داد )در دانشکده

 -های پرستاریصورت که دانشجویان دانشکدهبدین

مامایی، پزشکی، داروسازی و پیراپزشکی آخرین مرجع 

حالی های دینی را مسجد دانستند؛ دربرای کسب آموزه

ان دانشکده بهداشت، مسجد و که از نظر دانشجوی

های جمعی و از دیدگاه دانشجویان دانشکده رسانه

عنوان چهارمین و های جمعی بهدندانپزشکی، رسانه

های دینی معرفی آخرین مرجع برای یادگیری آموزه

 (.2 شدند )جدول

 
 ب دانشکدههای پژوهش در انتخاب مرجع اول و دوم بر حس: فراوانی و درصد فراوانی نمونه9جدول 

  مرجع دوم مرجع اول  مرجع دوم مرجع اول  

 دانشکده

مراجع 

های آموزه

 دینی

 دانشکده درصد فراوانی درصد فراوانی

مراجع 

های آموزه

 دینی

 درصد فراوانی درصد فراوانی

سطح 

 معناداری

آزمون دقیق 

 فیشر

 )مرجع اول(

 سطح معناداری

آزمون دقیق 

 فیشر

 )مرجع دوم(

پرستاری 

 مامایی

 1 1 3/92 12 خانواده

 دندانپزشکی

 1 1 111 14 خانواده

21/1 115/1 

 3/74 9 1 1 مسجد 1/23 3 1 1 مسجد

 6/35 5 1 1 کالس درس 8/53 6 6/6 1 کالس درس

 1 1 1 1 صدا و سیما 1/23 3 1 1 صدا و سیما

 پزشکی

 5 1 95 19 خانواده

 داروسازی

 1 1 111 28 خانواده

 4/21 7 1 1 مسجد 15 3 5 1 مسجد

 51 14 1 1 کالس درس 65 15 1 1 کالس درس

 7/28 8 1 1 صدا و سیما 5 1 1 1 صدا و سیما

 بهداشت

 4/9 3 4/84 26 خانواده

 پیراپزشکی

 6/5 3 7/91 48 خانواده

 3/11 7 9/1 1 مسجد 9/21 6 1 1 مسجد

 2/74 34 5/6 4 کالس درس 1/53 16 7/15 5 کالس درس

 9/18 11 1 1 صدا و سیما 7/15 5 1 1 صدا و سیما
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 همکارانو  نیامرتضی دارابی

 

 1831، بهار و تابستان 1شمــاره  ،6دین و سالمت، دوره   04

 

 های پژوهش در انتخاب مرجع سوم و چهارم بر حسب دانشکده: فراوانی و درصد فراوانی نمونه1جدول 

 دانشکده

مراجع 

های آموزه

 دینی

 مرجع چهارم مرجع سوم

 دانشکده

مراجع 

های آموزه

 دینی

سطح  مرجع چهارم مرجع سوم

 معناداری

آزمون دقیق 

 فیشر

 (سوم )مرجع

 سطح معناداری

آزمون دقیق 

 فیشر

 )مرجع چهارم(

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

پرستاری 

 مامایی

 6/6 1 1 1 خانواده

 دندانپزشکی

 1 1 1 1 خانواده

127/1 111/1 

 1/6 1 7/28 4 مسجد 9/67 11 1 1 مسجد

 1/6 1 1/56 8 کالس درس 6/6 1 8/31 4 درس کالس

 6/85 12 3/14 2 صدا و سیما 6/6 1 2/79 9 صدا و سیما

 پزشکی

 1 1 1 1 خانواده

 داروسازی

 1 1 1 1 خانواده

 3/74 18 6/11 3 مسجد 75 13 15 3 مسجد

 3/14 4 6/35 11 کالس درس 15 3 11 2 کالس درس

 4/21 7 7/53 15 صدا و سیما 21 4 65 15 صدا و سیما

 بهداشت

 1/3 1 1/3 1 خانواده

 پیراپزشکی

 1 1 8/3 2 خانواده

 8/79 36 16 9 مسجد 9/47 15 3/31 11 مسجد

 4/9 5 9/18 11 کالس درس 1/3 1 1/28 9 کالس درس

 8/21 11 4/71 32 صدا و سیما 9/47 15 5/36 12 صدا و سیما

 

 بحث

دهی مراجع آموزش دینی و تعلیم و ی سامانبرا

تربیت مذهبی در میان جوانان و دانشجویان، توجه به 

چگونگی کسب معرفت دینی و شناسایی مراجع شناخت 

ها اهمیت بسیاری دارد. نتایج پژوهش های دینی آنآموزه

های دینی و حاضر نقش مهم خانواده در کسب آموزه

ن را تأیید نمود. پرورش استعداد مذهبی دانشجویا

پژوهشگران نقش والدین دیندار در تحول و تربیت دینی 

دانند و معتقد هستند که بین دینداری فرزندان را مهم می

والدین با نوع رابطه با فرزندان خود ارتباطی منطقی وجود 

( با وجود اینکه 1992) Maccoby(. به اعتقاد 21دارد )

نیستند؛  شدن فرزندانوالدین تنها افراد مؤثر در اجتماعی

اما همواره خانواده در این مورد عامل اصلی بوده است 

پژوهشگران بسیاری به نقش مهم آموزشی والدین (. 21)

ها و عملکردهای دینی در فرزندانشان در رشد نگرش

ارتباط بیشتر با فرزندان  اند و علت آن رااشاره کرده

 .(12اند )دانسته

ها اولین یان تمام دانشکدهحاضر دانشجو در مطالعه

های دینی خود را خانواده معرفی کردند. در مرجع آموزه

 دهنده( نشان2116این ارتباط، نتایج مطالعه صادقی )

ها، فراوانی افرادی که این بود که در مقایسه با دیگر گروه

اند بیشتر منبع تربیت دینی خود را خانواده دانسته

ای که نمونه آن شامل طالعه(. همچنین در م22باشد )می

( بود و در 1993) ویلآموزان هاروارد و راکدو سوم دانش

آموزان از منابع اثرپذیری تربیت دینی دانش آن در مورد

درصد از کل نمونه  76ها سؤال شد، گزارش گردید که آن

(. 23اند )روش کسب آموزش دینی خود را والدین دانسته

یز بیانگر آن بود که همسانی ن Hunsbergerنتایج مطالعه 

درصد و با  43عقاید دینی در بین فرزندان با مادران 

 -درصد بوده است و هرچه کیفیت روابط والد 48پدران 

فرزند بهتر باشد، توافق در مباحث دینی بیشتر گشته و 

شود های دینی بهتر انجام میانتقال و آموزش ارزش

ادات دینی در والدین براین، میزان تشابه اعتق(. عالوه24)

فرزند بستگی دارد و هرچه  -و فرزندان به نوع ارتباط والد

ها و تر باشد، پذیرش آموزشنزدیکی این ارتباط قوی

اعتقادات دینی فرزندان و مقدار یکسانی آن با اعتقادات 

این تبعیت از خانواده در  (.25والدین بیشتر خواهد بود )

 ه حاضر همخوانی دارد.های دینی با نتایج مطالعآموزه

در این پژوهش کالس درس دومین مرجع کسب 

دهنده اهمیت نظام های دینی بود که این امر نشانآموزه

باشد؛ آموزش عالی در کسب معرفت دینی دانشجویان می

با توجه به مخاطبان فراوان و بنابراین نظام آموزش عالی 

 خودهای آموزشی مستعدی که دارد و با توجه به رسالت

ترین و اصلی یکی ازرا  دینیتربیت توسعه  باید برنامه

 .(27) و تربیتی قرار دهدترین مسائل آموزشی محوری

، ها بر زندگی و روابط بین فردیبا وجود اینکه رسانه

 شناختیهای روانهای اخالقی و ویژگیفرهنگ و ارزش
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 ... های دینی در دانشجویانبررسی مرجع شناخت آموزه

 

 08  1831، بهار و تابستان 1شمــاره  ،6دین و سالمت، دوره 

 

دانشجویان در این بررسی (، 12اند )سایه انداخته

ی جمعی را سومین مرجع تربیت دینی خود هارسانه

های مطالعه جوادی و این پژوهش با یافته نتایجدانستند. 

( که در آن عنوان نمودند با وجود 2116همکاران )

دینداری در سطح باال در جامعه ایران، انتظارات دینی 

عمیقی از رسانه وجود ندارد و انتظارات دینی در نهادهای 

رسانی و شوند و بیشتر برای اطالعیسنتی دینی برآورده م

(. در 26گردد همسو است )سرگرمی به رسانه مراجعه می

( استفاده از تلویزیون 2114مطالعه ریاحی و همکاران )

توسط دانشجویان در حد متوسط به پایین بود که این امر 

بندی منابع در پژوهش حاضر هماهنگ است با اولویت

، 1981های طی سال Inglehart(. از سوی دیگر، 28)

با عنوان  پژوهشی را 2111و  1999 ،1995، 1991

انجام داد و در آن به  "های جهانیمطالعات ارزش"

 65کشور دربرگیرنده  71 مهای مردها و باورارزشبررسی 

ترین جمعیت جهان پرداخت. وی یکی از مهماز درصد 

بر این تغییرات ارزشی را افزایش  ذارثیرگأعوامل ت

ها و ت فراملی و بین فرهنگی ناشی از توسعه رسانهالعامت

. نتایج ت دانسته استالعاهای نوین ارتباطات و اطفناوری

های مطالعه حاضر همخوانی ندارد و این پژوهش با یافته

های دینی در دانشجویان استفاده از رسانه را برای آموزه

 .(29) انداولویت قرار نداده

( نیز 2112و همکاران ) Hooverنتایج پژوهش 

اند در نشان داد که بیشتر کاربران آمریکایی تالش کرده

محیط آنالین به مطالب دینی و معنوی دسترسی پیدا 

های مطالعه حاضر همخوانی کنند که این مهم با یافته

در مطالعه حاضر بیشتر دانشجویان آخرین (. 31ندارد )

این مطالعه با  منبع تربیت دینی را مسجد دانستند. نتایج

های صادقی و همکاران که در پژوهش خود به این یافته

درصد از افراد تربیت دینی  15نتیجه رسیدند که تنها 

باشد اند همسو میخود را از اماکن مذهبی کسب نموده

( در 2116براین، دیوساالر و همکاران )(. عالوه19)

درصد از دانشجویان  14دادند که پژوهشی نشان 

( که این موضوع 31اند )ای به مسجد نداشتهجعهمرا

شدن نقش مساجد در انتقال رنگدهنده کمنشان

باشد. باید خاطرنشان های دینی در نسل جوان میآموزه

ساخت که این مهم با هدفی که پس از انقالب برای 

باشد. کالم آخر را با مساجد تعریف شده بود مغایر می

رسانیم که انقالب به پایان می ای مهم از معماربیان نکته

خواهند خلوت مسجدها را مىآیند اینکه مى"فرمود 

مسجدها را محکم نگه ، کنند، شما باید هوشیار باشید

 (.32) "ددارید و پرجمعیت کنی

 

 گیرینتیجه

های دینی در هدایت نسل جوان، فهم مراجع آموزه

صحیح دین و انجام مناسک عبادی تأثیرگذار است. در 

عنوان مرجع اکثر دانشجویان خانواده را بهژوهش حاضر پ

های دینی خود معرفی نمودند که این اول شناخت آموزه

های دینی و اعتقادی اهمیت انتقال باور دهندهامر نشان

باشد. شایان ذکر است که در والدین به دانشجویان می

های دینی این مطالعه مسجد آخرین مرجع کسب آموزه

تنزل نقش محوری  بود که این امر حاکی از دانشجویان

باشد. دینی به نسل جوان می هایآموزهمسجد در انتقال 

باید خاطرنشان ساخت که غفلت از بازیابی مرجعیت 

ویژه مساجد در کسب معارف دینی اماکن مذهبی به

تواند منجر به کاهش معرفت دینی و دوری از می

 های اصیل مذهبی شود.آموزش

 

 اتشنهادپی

بخشیدن به محتوای عتنوبا شود پیشنهاد می

های فرهنگی مساجد از نظر موضوع، روش و اجرا، برنامه

اصل اجرای های نوین آموزشی، هاستفاده از شیو

گیری و اعتدال در آموزش مسائل و مفاهیم دینی و آسان

موجبات  کنندهههای تکراری و خستهپرهیز از اجرای برنام

نسل جوان و دانشجو در جهت جذابیت مسجد برای 

همچنین،  .شناخت و کسب معارف دینی فراهم گردد

گردد مطالعات بعدی در مورد این موضوع توصیه می

های جمعی از قبیل صورت گیرد که به چه دالیلی رسانه

صدا و سیما و اماکن مذهبی نقش کمرنگی را در شناخت 

نند تا از کهای دینی به دانشجویان ایفا میو انتقال آموزه
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 همکارانو  نیامرتضی دارابی

 

 1831، بهار و تابستان 1شمــاره  ،6دین و سالمت، دوره   00

 

ریزی این طریق با شناخت نقایص و موانع موجود، برنامه

ویژه های جمعی و بهمناسبی در جهت ارتقای نقش رسانه

های اماکن دینی در ایفای وظیفه اساسی انتقال آموزه

 معرفتی به دانشجویان و جوانان انجام شود. 

 

 حمایت مالی

این مقاله تحت حمایت مالی هیچ سازمانی قرار 

 دارد.ن

 

 مالحظات اخالقی

ها به بودن دادهبرای رعایت نکات اخالقی و محرمانه

ها های آنکنندگان اطمینان داده شد که پاسخشرکت

محرمانه بوده و تنها در جهت اهداف پژوهشی به کار 

 گرفته خواهند شد. 

 

 تضاد منافع

این مقاله با منافع هیچ فرد و یا اشخاص حقیقی و 

 باشد.میحقوقی در تضاد ن

 

 تشکر و قدردانی

وسیله از تمامی دانشجویانی که ما را در اجرای بدین

 شود. این پژوهش یاری نمودند تشکر می
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