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چكیده
نوجوانی را سنی حساس در ايجاد تغييرات سريع فيزيکی ،روانشناختی ،اجتماعی،
فرهنگی و شناختی و نيز گسترش رفتارهای مقابلهای و پاسخ به نيازهای محيطی میدانند.
در اين دوره ،نوجوان برای اينکه بتواند خود و جايگاه خود را در جامعه و خانواده ثابت کند
و برای خود نقش و جايگاهی داشته باشد ،ممکن است به رفتارهای پرخطر و کمخطر روی
بياورد که از جمله رفتارهای پرخطر به ويژه در عصر حاضر ،اعتياد به اينترنت است.
فضای مجازی -سايبری -امروزه به هر چيز مرتبط با کامپيوتر ،اطالعات و اينترنت
گفته میشود؛ فضايی که در آن رسانههای ارتباط جمعی از ميان تمامی ابزارها و فنون
جديد ،بيشترين تأثير فرهنگی را دارند.
در اين ميان ،تماشای برنامههای ماهوارهای ،موقعيت و يا عرصهای را فراهم آورده است که
روز بهروز مسائل زندگی عمومی جامعه در آن عرصه متجلی میشود؛ لذا برنامههای ماهواره
جايگاه بروز تحول در فرهنگ هستند و به صور مختلف بر فرهنگ و سبک زندگی تأثير میگذارند.
بنابراين ،فضای مجازی و ماهواره در سطح جامعه ،جايگاهی را اشغال کردهاند که به
طور فزاينده -چه در سطح ملی و چه بينالمللی -مطرح شدهاند تا جايی که محتوای
برنامههای ماهواره بر شيوههای زندگی و سليقههای عمومی در جامعه نيز تأثير گذاشته است.
بر اين اساس ،در پژوهش حاضر تالش شد با شناخت معماری خاص اينترنت و شناخت دقيق از
محيط کنشگر ،استفاده از فضای مجازی و ماهواره را بهينه نموده و آسيبهای آن را بر نوجوانان کاهش دهد.
واژگان کلیدی :ماهواره ،نوجوانان ،فضای مجازی
 .1کارشناس علوم تربيتی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد مشهدMaryamabbasi3348@gmail.com ،
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مقدمه
نوجوانی را سنی حساس در ايجاد تغييرات سريع فيزيکی ،روانشناختی ،اجتماعی،
فرهنگی و شناختی و گسترش رفتارهای مقابلهای و پاسخ به نيازهای محيطی میدانند.
در اين دوره ،نوجوان با انبوهی از مشکالت همراه است.
نوجوان برای اينکه بتواند خود و جايگاه خود را در جامعه و خانواده ثابت کند و
برای خود نقش و جايگاهی داشته باشد ،ممکن است به رفتارهای پرخطر و کم
خطر روی بياورد؛ رفتارهای پرخطر به رفتارهايی اطالق میشود که احتمال نتايج
منفی و مخرب جسمی ،روانشناختی و اجتماعی را برای فرد افزايش میدهد؛
همچنين ،حالتهای افسردگ ی ،اضطراب زياد و نياز شديد به تأييد اجتماعی با
رفتاره ای پر خطر ارتباط دارد1.

از جمله رفتارهای پرخطر به ويژه در عصر حاضر ،اعتياد به اينترنت است.
فضای مجازی -سايبری -امروزه به هر چيز مرتبط با کامپي وتر ،اطالعات و اينترنت
گفته میشود؛ فضايی که از طريق انبوه شبکههای ارتباط ی الکترونيک مثل اينترنت
خلق شده که قادر است ارتباط گران کامپيوتر را در هر موقعيت اجتماعی پوشش
دهد .مجازی نيز به معنای آن چيزی است که در مقابل حقيقی قرار میگيرد و از آن
جهت مجازی است که در محيط مادی فضايی را اشغال نکرده و در ذهن کاربران
در نتيجه

تعامل با يک واسط الکترونيکی وجود دارد2.

برخی نيز موج چهارم تحول بشريت را جهان مجازی يا عصر مجازی میدانند3.

 .1قاسمزاده و همکاران.9 :1395 ،
 .2رزازیفر.25 :1379 ،
 .3ميثم.202 :1391 ،
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در فضای مجازی رسانه های ارتباط جمعی از بين تمامی ابزارها و فنون جديد،
بيشترين تأثير فرهنگی را دارند .اين رسانه ها در پيدايش عادت تازه ،تغيير باورها،
خلق و خوی و رفتار انسان ها ،تکوين فرهنگ جهانی و نزديک کردن جوامع و ملل
سهمی شگرف دارند؛ البته ميزان تأثير رسانه ها و نيز استقبال همگانی از آنها در همه
جوامع يکسان نبوده و تابع متغير رشد فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی هر جامعه است.
در جهان کنونی فرآيند ارتباط جمعی با واسطه صورت میپذيرد؛ اين واسطهها
که همان رسانهها هستند افراد را در فضايی نمادين و متفاوت گرد هم میآورند.
تماشای برنامه های ماهواره موقعيت و يا عرصه ای را فراهم آورده که روز به روز
هرچه بيشتر مسائل زندگ ی عموم در آن عرصه متجلی میشود.
برنامههای ماهواره جايگاه بروز تحول در فرهنگاند وبه صور مختلف بر فرهنگ
و سبک زندگی تأثير میگذارند.
به عبارت ديگر ،افراد تحت تأثير ماهواره به سليقهها و روشهای زندگی خود
شکل میدهند .در دهههای پايانی قرن بيستم ،جهان شکل تازهای به خود گرفت و
حتی میتوان گفت وارد مرحله جديدی شده است .آنچه موجب شکلگيری اين
مرحله جديد گرديده ،چيزی جز تحوالت پرشتاب علمی -تکنولوژيک نيست که
تمامی جنبههای زندگی انسان معاصر را تحت تأثير قرار داده و متحول کرده است.
فضای مجازی و ماهواره در سطح جامعه ،جايگاهی را اشغال کردهاند که به
طور فزاينده -چه در سطح ملی و چه بينالمللی -مطرح شدهاند تا جايی که
محتوای برنامههای ماهواره بر شيوههای زندگی و سليقههای عمومی در جامعه تأثير
میگذارند؛ لذا بيش از هر زمان ديگری نياز به بررسی و مطالعه دقيق و منظم دارند1.

 .1قاسمزاده و همکاران.11 :1395 ،
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فضای مجازی جذابيتها و قابليت های بسيار متفاوتی را پيشروی کاربران
خود گذاشته است ،اين فضاهای مهيج در قالب يک رايانه شخصی که تابع بیچون
و چرای فرد است به راحتی و بدون هيچ گونه محدوديتی انواع اطالعات و دادهها را
در اختيار وی قرار میدهد .اين در حالی است که والدين اطالعات کافی از اين
قبيل موارد -به داليل مختلف -ندارند ،چه اينکه نسل پيشين در محيطی رشد يافته
که به اين فضا دسترسی نداشته و طبيعی است که در جريان استفاده فرزندان خود از
فضای مجازی و ابعاد آن نباشند.
از طرف ديگر ،با باال رفتن سن فرزند از  18سال به بعد اين نظارت به داليلی-
چون استقالل فکری فرزند از والدين و رفتن به سمت و سوی آزادیهای بيشتر
فردی -کاهش پيدا می کند .در اين برهه زمانی والدين با نوعی بحران هويت فرزند
روبرو می شوند ،بحران هويتی که فرزند در بيرون از محيط خانواده به دنبال پاسخ
به آن است و امروزه به نوعی ديگر بروز يافته است.
در مجموع -اينترنت و فضای مجازی -جمعی از همه رسانههاست و در آن،
هم پيام کتبی و صوتی و شفاهی توليد می شود و هم محتوای تبليغی و ايدئولوژيک
وجود خواهد داشت.
در دنيايی که با محدوديت منابع روبهروست ايجاد دنيايی موازی دنيای واقعی
به نام فضای مجازی میتواند در صرفه جويی منابع طبيعی ياری دهنده باشد؛ اما به
همين ميزان ،افرادی که در اين دنيا هستند نيز ماهيت مجازی دارند و اين به
خودیخود می تواند هم در زندگی واقعی و هم در زندگی مجازی کاربران خطراتی
را داشته باشد .شناخت معماری خاص اينترنت از اين رو مهم است که کمک
می کند با شناخت دقيق از محيطی که در آن کنشگری میشود ،استفاده از اين فضا
را بهينه نمود و آسيبهای آن را کاهش داد.
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بیان مسئله پژوهش
يکی از نگرانیهای مشترک والدين در همه جوامع نحوه استفاده دانشآموزانشان از
فضای مجازی است .استفاده از فضای مجازی میتواند آثار و پيامدهای منفی بر
رفتارهای جوانان و نوجوانان داشته باشد؛ اما اين تأثيرها به درستی و با روشهای
علمی در جامعه ايران مورد بررسی قرار نگرفته است.
نتايج تحقيقات انجام شده نشان میدهد ،استفاده زياد از فضای مجازی با پيوند
ضعيف اجتماعی مرتبط است؛ برعکس کاربرانی که از اينترنت کمتر استفاده میکنند،
به طور قابل مالحظهای با مادر و دوستانشان ارتباط بيشتری دارند؛ لذا رشد
چشمگير استفاده از فضای مجازی غير قابل کتمان است.
بر اين اساس ،رشد گسترده اينترنت و تفاوت در جنبههای گوناگون فضای
مجازی در بين گروههای جمعيتشناختی ،موضوع جالب توجه پژوهشهای اخير
بوده است .امروزه پژوهشگران تعابير مختلفی از جمله اعتياد اينترنتی ،وابستگی
اينترنت ،اعتياد تکنولوژيکی ،کاربرد مشکلساز اينترنت ،آسيبشناسی کاربرد
اينترنت و اختالل اعتياد اينترنت به کار میبرند و مطالعات گستردهای در اين زمينه
در حال انجام است.
از طرفی ديگر ،علیرغم امتيازات مثبت فضای مجازی از قبيل جنبههای
آموزشی و ارائه خدمات ارتباطی ،جنبههای منفی نيز وجود دارد؛ نوجوانان ممکن
است در معرض مطالب و تصاوير خشن و غير مجاز موجود در فضای مجازی قرار
گيرند .دسترسی به چنين مطالبی ممکن است تصادفی يا عمدی باشد که هر دو
طريق دستيابی مورد توجه متخصصان بوده و کارشناسان نسبت به صدمات جبرانناپذيری
که از طريق اينگونه برنامهها به نوجوانان میرسد -به ويژه ايجاد مسائلی مانند
انحراف جنسی ،خشونت ،اعتياد ،رفتارهای ضد اجتماعی ،اشاعه جرم و جنايت
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در طيف وسيع -هشدار دادهاند؛ چرا که دانشآموزان بيش از ديگران در معرض
آسيب های ناشی از کاربرد نادرست اينترنت قرار دارند.
در عين حال ،رشد روزافزون اينترنت و فضای مجازی ،فوايد و اهميت غير قابل
انکاری دارد؛ چنان که در دوران حاضر ،نقش محوری اينترنت چنان اساسی است
که بدون آن امکان برنامهريزی ،توسعه و بهرهوری در زمينههای فرهنگی ،اجتماعی،
اقتصادی و علمی در جهان آينده امکانپذير نخواهد بود.
در اين ميان ،فضای مجازی به عنوان رسانهای قوی و تکنولوژیای چند رسانهای،
غالب نيازهای بنيادين بشر را تأمين میکند که همين مسئله موجب کشش افراد برای
تأمين نيازهاي شان به دنيای مجازی است تا حدی که اين وابستگی تبديل به اعتياد
آنها به اين محيط میشود.
وقتی مبتکران بزرگ دنيا جديدترين اختراعات خود را برای راحتی انسان بوجود
آوردند ،شايد فکرش را نمیکردند که روزی انسان هزاره سوم از اين وسايل سوء
استفاده کرده و به دنبال چارهای برای رفع خطرات اين اختراعات و وسايل نوين
ارتباطی باشند ،وسايلی که در وهله اول دنيای مجازی را برای انسان به ارمغان آورد.
افزايش توليد وسايلی از قبيل تلفن همراه و اينترنت در نهايت سهولت دسترسی،
سبب شد گروههای کثيری از افراد جامعه با سنين مختلف به اين دنيای مجازی راه
پيدا کنند؛ به طوری که در قرن  21ميالدی داشتن تلفن همراه يک کودک  6ساله
برای کسی عجيب نيست.
فضای مجازی با اينکه عمر زيادی ندارد ،توان سته به خوبی در زندگی مردم جا
باز کند .مردم بسياری در سنين مختلف و از گروههای اجتماعی متفاوت در فضای
مجازی کنار هم آمدهاند و از فاصله های بسيار دور در دنيای واقعی ،از اين طريق با
هم ارتباط برقرار میکنند.
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امروزه روشهای ارتباطی با ديگران از طريق اينترنت افزايش يافته است؛ چنانکه
پست الکترونيک ،پيامهای کوتاه و چترومها روشهايی برای گسترش و حفظ
روابط اجتماعی شدهاند .شبکههای اجتماعی ،نسل جديدی از پايگاههايی هستند
که اين روزها در کانون توجه کاربران شبکههای جهانی اينترنت قرار گرفتهاند.
بنابراين ،فضای م جازی قادر است تأ ثيرات عميقی در ساختار فرهنگی جامعه
از جمله سبک زندگی نوجوانان به جای گذارد .اينگونه پايگاهها بر مبنای
تشکيالت آنالين فعاليت میکنند و هر کدام دستهای از کاربران اينترنتی با ويژگی
خاص را گرد هم میآورند.

نقش رسانهها در زندگی نوجوانان
رسانه ها نقش عمده ،متفاوت ،خرد و کالنی در زندگی روزمره نوجوانان ايفا میکنند
که ازميان اين نقشها می توان به دو نقش عمده اشاره کرد:
 .1کمک به فرآیند هویتسازی نوجوان
مهمترين پديده در بررسی رابطه ميان فضای مجازی و سبک زندگی جوانان،
هويتبخشی رسانهها و شکلگيری شخصيت و هويت نوجوان است.
نوجوانان از آنچه محيط و رسانهها در اختيارشان قرار میدهند ،عناصری را به
ميل خود برمیگزينند و با آن ،خود را تعريف میکنند.
اشتراک در سبک زندگی مشخص ،مانند مصرف ،سرگرمی و فراغت ،پوشش،
آرايش و تزئين بدن که شبکههای مجازی و ماهوارهای میتوانند در ارائه آنها نقش
تعيينکننده ای داشته باشند ،تميز دهنده هويت های نوجوانان به صورت انفرادی و
در سطح گروهی است1.
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 .2کمک به فرآیند معنایابی نوجوان
نوجوانان از اطالعات گوناگونی که انواع شبکههای ماهوارهای ارائه میدهند ،بخشهايی
را برمیگزينند که برای آنه ا معنا دارد و از آنها جهانبينی -به نسبت -منسجمی را
می پرورانند که آنها را از ديگران متمايز میکند.
جهانی که فضای مجازی برای مخاطبان جوان خود میسازند ،با سبک زندگی
اسالمی -ايرانی آنها در تعارض است و در نتيجه ،باعث میشود مخاطبان اين
شبکه جهانبينی خود را تغيير دهند و در راستای آن ،جهانبينی جديد و سبک
زندگی متناسب با آن نگرش خاص به جهان را برگزينند.
با توجه به روند رو به رشد فناوری های تکنولوژی عصر جديد میتوان به يقين
بيان نمود که جوامع بشری با استفاده از ابزارهای کنونی به راحتی هر چه تمامتر با
يکديگر در ارتباط و تعامل هستند و همين امر باعث شده است سبکها و روشهای
زندگی جديدی در سطح دنيا در

حال گسترش و انتقال باشند1.

با مراجعه به اعداد و ارقام موجود در جهان می توان به اين واقعيت پی برد که
رسانههای جمعی -به خصوص تلويزيون -بيشترين سهم را در گذراندن اوقات
فراغت افراد دارد.
دنيايی کنونی عصر تاخت و تاز وسايل ارتباط جمعی -ازجمله راديو ،تلويزيون،
ماهواره ،تلفن همراه و اينترنت -است؛ لذا نوجوانان ،محدوديتهای گذشته را
ندارند و هر لحظه و در هر کجا میتوانند با هر نقطه از جهان ارتباط برقرار کنند.
بنابراين ،ورود به دنيای مجازی و يا به عبارت بهتر زندگی در محيطهای مجازی
امری روشن به شمار ميرود.
 .1فتحی و مختارپور.47 :1393 ،
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از شاخصههای مهم رسانههای پست مدرن اين است که به راحتی در اختيار
افراد با سبكها و هنجارهای مختلف اجتماعی قرار گرفته و اين امر به مرور ميزان
کنترل خانوادهها و مدارس بر آموختههای نسل جديد و نيز جهتگيریهای آموزشی
و تربيتی خانوادهها ،مدا رس و جامعه را متأثر ساخته است.
بر اين اساس ،الزمه تعادل در اين محيطهای مجازی برخورداری از يکسری
مهارتهای فنی و فناوری است .فضای مجازی به عنوان ابزار نوين اطالعرسانی
عالوه بر داشتن کاربردهای گسترده درحوزههای گوناگون اطالعرسانی ،ارتباطدهی،
تداومبخشی ،مفرحسازی و تحريكپذيری برخی پيامدهای نامناسب اجتماعی نيز
دارد؛ مانند اعتياد روانی ،تزلزل ارزش ها ،کاهش تعامالت اجتماعی ،زوال تدريجی
ادبيات ملی ،بلوغ زودرس ،پيامهای غير اخالقی ،و به خطر افتادن امنيت شخصی.
به طور کلی 23 ،درصد استفاده کنندگان اينترنت را قشر جوان تشکيل میدهند
و ميانگين صرف شده برای اينترنت 22 ،دقيقه در هفته است که باعث شده شبکههای
دوستيابی در کشور به سرعت در ميان جوانان ايرانی محبوب شده و رتبه سوم را در
اين شبکهها کسب نمايند.
همچنين ،فرهنگ رسانهای اينترنت ،فضای ذهنی جوانان را اشغال کرده است؛
به نحوی که مطالعات اخير نشان میدهد استفاده از اينترنت سبب ايجاد احساس
ناکامی ،تنهايی ،اضطراب و کاهش سالمت روانی میشود؛ لذا اشخاصی که از
اينترنت -بيشتر -استفاده میکنند عالوه بر آنکه بر زندگی خانوادگی آنها تأثير منفی
میگذارد ،زمان کمتری با خانواده صحبت میکنند و احساس تنهايی ،افسردگی و
کمبود عزت نفس

در آنها بيشتر میشود1.

 .1سروش.122 :1380 ،
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ضرورت انطباق آ گاهانه با فضای مجازی و دنیای جدید
نسل جوان امروز نسبت به نسل گذشته با سرعت بيشتری از والدين خود رشد
میکنند که برای جلوگيری از آسيبهای احتمالی فضای مجازی ،بايد در جهت
آگاهسازی خانوادهها تالش کرد.
بروز آسيبهای نوظهور میتواند زمينهساز نوع جديدی از آسيبهای اجتماعی
و روانی باشد؛ به همين دليل ،برنامه ريزی برای شناسايی و آسيبشناسی آنها
ضروری است.
ميزان مذهبی بودن والدين و دوستان ،ميزان دنياگرايی و جنسيت اثرات مستقيمی
بر هويت مذهبی دارند .همچنين ،آگاهی افراد از ارزشها و سمبلهای مشترک،
ميزان برخورداری از امکانات رفاهی و رضايت از زندگی 1،تعهد تعميم يافته و
تعامالت بين گروهی از افراد 2،ميران عامگرايی و عدالت اجتماعی ،تعامالت اجتماعی
و اقتدار مشروع 3از جمله مهمترين متغيرها در رابطه با هويتيابی افراد است.
در دنيای جديد ،روند تحوالت هويتهای جمعی از حالتهای جمعی کوچک
خاص گرايانه خانوادگی ،محلی و قومی به هويتهای جمعی بزرگتر و عامگرايانهتر
جهانی در حال حرکت است.

ضرورت بررسی فرصتها و تهدیدهای فضای مجازی
برای اين منظور ،الزم است موارد زير مورد بررسی و دقت قرار بگيرد:

• نبا يد با نگرش منفی و سخت از فرصتها ی پيش روی فضاهای مجازی
محروم شد.

 .1نوذری.55 :1377 ،
 .2عظيمی هاشمی.29 :1373 ،
 .3رزازیفر.15 :1379 ،
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• تالش خانوادهها نقش مؤ ثری در استفاده از فضاهای مجازی دارد.
• بايد چاره جويی شود که با سبک و روش خاصی به مصاف فضاهای
مجازی رفت.

• ضرورت مديريت چگونگی استفاده از فناوریها توسط دانش آموزان و
همکاران و آگاهیبخشی جنبههای مثبت فضای مجازی ،مبرهن است.

• نظارت کارشناسی و مستمر بر فضای مجازی و برنامهريزی برای آينده
الزم است.

نتیجهگیری
در جهان امروز ارتباط جمعی با واسطه صورت میپذيرد ،اين واسطهها رسانههای
مختلف هستند و اين ارتباطات بر سطح زندگی فردی و اجتماعی ،در قرن بيستم
وارد مرحله جديدی شده و هر کس برای خودش نوعی سبک زندگی دارد؛ لذا
نظرات گوناگونی در اين مورد ارائه شده است که بهترين نمود آن در سبک زندگی
الهی تجلی میشود و نمونه بارز آن آيات وحی الهی است.
بنا به اين اهميت ،ترويج سبک زندگی اسالمی از مهمترين دغدغههای رهبر انقالب است.
از طرف ديگر ،استفاده از ماهواره و فضای مجازی -در حال حاضر -بدترين
شکل رسانهای بوده و معادالت زندگی اسالمی را به هم زده است.
در مجموع میتوان چنين استنباط نمود که رسانههای الکتريکی جديد حامل
پيامها و فرهنگ خاصی هستند که با گسترش خود ،فرهنگها گسترش میيابد؛ لذا
فضای مجازی در ايجاد تزلزل خانوادگی نقش اساسی داشته و موجب از بين رفتن
حجابهای اخالقی و دينی از بسياری مسائل به ويژه در زمينه جنسی و خشونت میشود.
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همچنين ،مطالب فضای مجازی بر اساس واقعيت نبوده و ارزشهای اخالقی را
تهديد و تخريب می کند .فضای مجازی همواره بر اعتقا د ،فرهنگ ،اخالق و آلودگی
روحی تأثير بسزايی داشته و دارد؛ لذا بيش از ه ر زمان ديگر بايد فرهنگ اسالمی و
قرآنی در جامعه گسترش يافته و قبل از هر چيز مسائل ريز و شفاف میشود و مورد
م طالعه دقيق و منظم قرار میگيرد.
رسانه های مجازی با ماهيت خاصی که دارند باعث رشد فردگرايی شده و
فرصتهای الزم برای رشد هويت های قوی و باثبات را از بين میبرند .افراد با اين
رسانهها ارتباط ايجاد میکنند و رسانه ها نيز آنها را به صورت افراد مستقل و اعضای
بی نام و نشان يک مخاطب انتزاعی و همگانی محسوب می کنند .اين روند باعث از
هم گسستن پيوندهای اصيل خانوادگی و اجتماعی شده و جاذبههای آن باعث میشود
افراد ،بيشترين اوقات خود را با اين برنامهها سپری کنند.
نتايج تحقيقات نشان می دهد هويت شکنی ،تغيير اخالق ،بی اهميت شدن
ارزش های خانواده و روابط خانوادگی و ترويج مادی گرايی از جمله عمده ترين
پيامدهای فضای مجازی هستند که نه تنها کاربران را متزلزل میکند؛ بلکه
توسط اين افراد -به صورت مستقيم و غير مستقيم -به نسل آينده و فرزندان آتی
منتقل می شوند.
عالوه بر اين ،مشغالت ذهنی ايجاد شده در خانوادههای مربيان تأثير نامطلوبی
بر فرآيند يادده ی و يادگيری کالس درس خواهد داشت؛ لذا باورها و انديشهها را از
همان دوران کودکی در نوجوانان نهادينه میکند و با اين اوصاف ،آينده روشنی در
انتظار آنها و ميهن اسالمی نخواهد بود1.

 .1قادری.42 :1391 ،
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نتيجه آنکه فضای مجازی و شبکههای ماهواره ای با تضعيف ايفای نقشهای
سازگار فرهنگی و محيطی بر هويت دينی دانشجويان و معلمان تأثير داشته است.
نتايج حاصل از پژوهش نشان میدهد تمامی متغيرهای موجود در پژوهش ،با
تربيت دينی و جامعهپذيری دينی نوجوانان وجوانان رابطه مستقيم و مثبت دارند؛ به
اين معنا که هر چه ميزان اهتمام دينی در خانواده ،ميزان مذهبی بودن برنامههای
دينی صدا و سيما و ميزان مشارکت و معاشرت دينی نوجوانان و جوانان افزايش يابد،
جامعهپذيری دينی آنها نيز افزايش میيابد.
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