
  
  
  

آن در سه پایگاه بررسی مقایسۀ میزان تدین جوانان و ابعاد 
  اجتماعی باال، متوسط و پایین

  
  ∗حسن کالکی

  

  چکیده
. شـود  در تحقیق حاضر، رابطۀ همبستگی پایگاه اجتماعی جوانان و تدین آنان بررسـی مـی    

ها، نتایج تحقیقات و یـا فرضـیاتی    شناسان، دیدگاه هاي جامعه رو پس از مروري بر دیدگاه   ازاین
سپس با استفاده از تحلیل . پایگاه اجتماعی و تدین اشاره دارند   شود، که به رابطۀ بین        مطرح می 
  . شود  به تدین و ابعاد آن پرداخته می،ها عاملی داده

در بخـش  . شود ها اشاره میآن به نتایج توصیفی و تبیینی ،ها وتحلیل داده گفتنی است که در تجزیه    
رو، همبستگی پایگاه اجتماعی و   این   از . گرایش و آگاهی دینی باالیی داشتند      ،ها، جوانان   توصیفی داده 

در بـین  ) مشابه با نتایج محقـق دیگـري  (داري جوانان  ولی جایگاه دین  . تدین آنان مثبت ارزیابی شد    
دهد که جوانان با پایگاه اجتماعی پایین و متوسط جامعه از جوانـان بـا           سه پایگاه اجتماعی نشان می    

لذا فرضیۀ وبلن، مبنـی بـر ضـعف تـدین طبقـۀ         . ي دارند تر  ي  پایگاه اجتماعی باالي جامعه تدین قو     
  .شود متوسط در مقایسه با دیگر طبقات، بنا به دالیل مطرح شده، در این تحقیق تأیید نمی

  
  ها کلیدواژه

  .تدین، پایگاه اجتماعی، طبقۀ اجتماعی، جوانان، گرایش دینی، تجربۀ دینی، مناسک دینی
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  طرح مسئله
ی از مفاهیم مورد توجـه پژوهـشگران علـوم اجتمـاعی در              یک 2 یا التزام دینی   1تدین

، 1970 و  1960در طول دو دهۀ     . شان، یعنی مطالعۀ تجربی دین است       حوزة مورد عالقه  
به هیچ موضوعی در مطالعات تجربی دین به اندازة تعیـین مشخـصات مفهـومی تـدین            

اجتمـاعی  هـاي علـوم     در پـژوهش ،1960 از سال    پیش ،مفهوم تدین . توجه نشده است  
 تعریـف  يکار رفت و تعریف عملیاتی شد، ولی چـارچوب تحلیلـی مـورد نیـاز بـرا          به

). 160: 1380زاده و توکلی،  سراج( توسعه یافت 1960عملیاتی این مفهوم در طول دهۀ       
تـوان    رو، سنجش تدین در ایران از موضوعات پژوهشی قابل توجهی است که می              ازاین

هـاي اخیـر بـراي سـاخت و      ی دریافـت کـه در سـال   هـای  اهمیت آن را از کثرت تالش    
  .هاي تدین صرف شده است کارگیري سنجه به

 مشتق Religareفعل التین دین از . تعریف مفهوم تدین، جداي از مفهوم دین نیست   
گولـد و  (کنـد     شود که بر پیوند پایدار و نزدیک با نیروهاي فوق طبیعی داللـت مـی                می

ا، رسم و عادت، دریافت     ـحکم و قض  : ار معنی دارد  کملۀ دین چه  ). 427: 1376کولب،  
دیـن در لغـت یعنـی    ). 1381خـو،   آراسـته (وجدان روحانی و در اسالم یعنی شـریعت      

زنـد و    خود را به یکدیگر پیوند می      صاحبانهایی داللت دارد که       همبستگی و بر دغدغه   
عریـف مـشهور   بـه ایـن ت   ). 60: 1375الیـاده،   (آورد    بین آنها همبستگی نزدیک پدید می     

مند در  اي از اعتقادات و اعمال نظام ، دین را مجموعه)1947(امیل دورکایم  «: توجه کنید 
 و بیند و همـۀ کـسانی کـه از ایـن اعتقـادات      ارتباط با چیزهاي مقـدس و نامقـدس می

 »شـوند  نام کلیسا متحــد مـی  به خاصی کنند در درون اجتماع اخالقــی  شعائر پیروي می  
(Budd, 1973: 6 And Roberts, 1990: 4) .   این رویکرد به دین، یکـی از رویکردهـایی

کنـد و آن را در پیونـد     است که دیـن را براسـاس کارکردهـاي اجتمـاعی تعریـف مـی              
شناسی در تعریف از دین، رویکرد        رویکرد دوم جامعه  . داند  هاي اجتماعی مؤثر می     گروه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Religiosity 
2. Religious commitment 
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هـاي پیوسـته بـه     اي از پاسخ جموعهوبر، دین را م. ذاتی دین با تعریف ماکس وبر است 
از ایـن  . سـازد  داند که جهان را معنادار می معماهاي هستی ـ تولد، بیماري یا مرگ ـ می  

عالقـه     مذهب عبارت است از پاسخ انـسان بـه چیزهـایی کـه سـرانجام او را بـی                   ،نظر
مضمون این تعریف آن است که همۀ موجودات انسانی دینـی هـستند، چـون               . سازد  می

 AberCrombie and)رو هستیم  ما با مسائل هستی ـ بیماري، پیري و مرگ ـ روبه  همۀ 

others 1988: 207) .ها، باورهـا   توان گفت که دین عموماً نظامی از ارزش در نهایت می
تواند از طریق تـأثیر احـساسی خـود، مـردم را در            و نمادهاي تعریف شده است که می      

غایت   د آورد و تعهدي دیگرخواهانه و هنجاري به       گر...) امت، فرقه و  (اي مقدس     جامعه
سـو، دیـن عامـل همبـستگی        لـذا از یـک    ). 13: 1378محمدي،  (جمعی بر آنها القا کند      

هاي اجتماعی دیگر است؛ بـه عبـارت دیگـر     اجتماعی و از سوي دیگر وابسته به پدیده       
  .اند هاي اجتماعی گره خورده  با پدیدههاي دینی عمیقاً پدیده

هـاي دینـی و       شناسان، دربـارة رابطـۀ بـین پدیـده          ویژه جامعه   ان زیادي، به  اندیشمند
ها ساختار اجتماعی دین را      پوزیتیویست ،سو  از یک . اند  هاي اجتماعی تحقیق کرده     پدیده

 .انـد  پرورش و اجتماع بررسی کـرده  و  در ارتباط با عناصري چون اقتصاد، سیاست، آموزش       
  بـین  به مطالعـۀ رابطـۀ  ، خودخودکشیي، در کتاب شناس فرانسو   یم، جامعه اامیل دورک 

پرداخته و به این نتیجه رسیده است کـه  ) اي اجتماعی در حکم مسئله(دین و خودکشی    
دیگر، وقتی دیـن در جامعـه تـضعیف          عبارت  به. این دو پدیده همبستگی نامتقارن دارند     

ها در تقابـل   تاز سوي دیگر، مارکسیس. رود و برعکس شود، میزان خودکشی باال می  می
. انـد   کاري در مطالعۀ دین انتقـاد کـرده         دلیل محافظه   گرایان به   ها، از اثبات    با پوزیتیویست 
  مثابه ایدئولوژي و روبناي جامعه دانـسته  ، دین را به شناس مشهور آلمانی  مارکس، جامعه 

و مدعی است که ایدئولوژي دین، تحت تأثیر عامل زیربنایی و اقتصادي جامعـه تبیـین                
شناس مشهور دیگري از آلمان، از ایدة مارکس انتقـاد کـرده               وبر، جامعه   ماکس. شود  می

کند که پدیدة دینی  تأکید می» داري اخالق پروتستانی و روحیۀ سرمایه«است و در رسالۀ 
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تواند همچون    شود؛ بلکه پدیدة دینی نیز می       عاملی تعیین نمی    تأثیر اقتصاد تک    فقط تحت 
بنـابراین متفکـران    . باشد   مؤثر    هاي اقتصادي   لی تأثیرگذار بر پدیده   متغیري مستقل و عام   

هاي  فوق ـ دورکایم، مارکس و وبر ـ از زوایاي مختلف به تأثیر عامل اجتماعی بر پدیده
دیگر، دورکایم تأثیر عامل جمعیتی، مارکس تأثیر طبقۀ         عبارت اند؛ به   دینی جامعه پرداخته  

  .اند ر تدین جوامع را بررسی کردهداه اجتماعی اجتماعی و ماکس وبر تأثیر پایگ
هـاي فـراوان همـراه     هـا و توانـایی   ها، خواسـت  ها، هیجان ازآنجاکه دورة جوانی با سؤال   

بـسیاري از  . اسـت د و درصـدد یـافتن پاسـخ    کنـ  وچـرا مـی   چونامور همۀ است، جوان در   
ند و معتقدنـد کـه      ا لاي قائ    بین بلوغ و جهش ناگهانی احساسات مذهبی رابطه        ،شناسان  روان

دوران بلوغ و جوانی دورة بـروز احـساسات مـذهبی و شـکفته شـدن تمـایالت ایمـانی و                   
  ).1368 و احمدي، 345: 1381؛ اکبري، 111: 1363قائمی، (اخالقی است 

توجه به آنکه موضوع تحقیق حاضر بررسی میزان تدین جوانـان اسـت، لـذا ایـن       با
 وضعیت تدین جوانان و ابعاد آن در سه ، جویبارشهرستاندر پژوهش با مطالعۀ موردي  

آمـده اسـت کـه         پاسخگویی به این سؤال بـر      صددپایگاه اجتماعی را مقایسه کرده و در      
  گذارد؟ ر تدین آنان تأثیر میدچگونه پایگاه اجتماعی جوانان 

  
  چارچوب نظري

 دینی گیري تواند در جهت پایگاه اجتماعی، یکی از عوامل اجتماعی مهم است که می
انـد کـه افـراد،        اظهارنظر کـرده  ) 1985(بریج    که استارك و بین     طوري  به. افراد مؤثر باشد  

نظر  کنند؛ لذا به  خودشان انتخاب می هاي دینی را متناسب با شرایط پایگاه اجتماعی گروه
. شود اینان، با تغییر پایگاه، رویکرد و چگونگی دین در افراد دچار دگرگونی و تغییر می             

، سـبک زنـدگی افـراد همبـستگی         2 نیز دریافت که در هر فرقـه       1ه بر این، دیمراث   عالو
گفتنی است ازآنجاکه هیچ . (Keith, 1990: 218,221)شان دارد  باالیی با پایگاه اجتماعی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Demerath 
2. Denomination 
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اي دربارة پایگاه اجتماعی و تدین در دست نیست و پایگـاه اجتمـاعی بیـشتر بـه             نظریه
 لـذا چـارچوب نظـري را بـه سـمتی سـوق            صورت مفهومی نظري مطرح شده اسـت،      

 بریج و استارك و بین شناسانی نظیر ماکس وبر، تورستین وبلن،  دهیم که در آن جامعه می
  .اند اجتماعی و تدین پرداخته غیره به رابطۀ بین طبقۀ 
کند که  اظهار می» دین و طبقۀ اجتماعی« در رابطه با ،شناس آلمانی ماکس وبر، جامعه

لحـاظ    و بـه هاي دینـی متفـاوتی هـستند     در جامعه داراي پیغام، متفاوتاقشار اجتماعی 
در . شناختی، ممکن است نیازهاي طبقات اجتماعی با نیازهاي دینی یکـی شـوند             جامعه

تر تمایل دارند به ادیانی روي بیاورند که آیین رستگاري را تبلیغ  راستا، طبقات پایین این 
موقعیـت و  بـه  القـۀ ویـژه بـه ادیـانی دارنـد کـه          ع ،1که طبقات مسلط    درحالی. کنند  می

بـه   دهد که طبقات متوسـط رو      همچنین وي نشان می   .  ببخشند 2عملکردشان مشروعیت 
آورنـد کـه اخـالق عقالیـی را توسـعه       ویژه طبقۀ صنعتگر، به ادیانی ایمان مـی       پایین، به 

دویی دارنـد   هاي جـا    ، اشتیاق زیادي به پدیده    4 و جنگاوران  3که دهقانان   بخشند؛ درحالی 
(O'Dea, 1970: 211) .     بحـث،  ایـن  بنابراین، هدف از چـارچوب نظـري در ارتبـاط بـا

کشف مفاهیمی است که رابطۀ طبقۀ اجتماعی و سبک تدین را در زنـدگی افـراد نـشان     
لذا قبل از اینکه به بحث تـدین طبقـات اجتمـاعی بپـردازیم، دربـارة فرهنـگ                  . دهد  می

  .کنیم طبقات بحث می
، تظـاهر بـه   5چـشمی مـالی   وهـم  شـناس نـروژي، چـشم    وند وبلن، جامعهتورستین ب 

وسـلیقه،   ، معیارهـاي مـالی، ذوق  )خرجـی متظاهرانـه   ول (6آسایی، مـصرف تظـاهري    تن
 را از اجزاي فرهنـگ  9واقبال  و باور داشتن به بخت   8، حفظ صفات دیرینه   7کاري  محافظه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Ruling Classes 
2. Legitimate 
3. Peasants 
4. Warriors 
5. Emulation 
6. Conspicuous consumption 
7. Conservatism 
8. Trait of Archaic 
9. Luck 
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 نمودهاي ،کاري فاتی و محافظهعناصر تظاهري، تشری). 1383وبلن، (داند    می 1طبقۀ مرفه 
 پایگـاه اقتـصادي ـ    3 و توجیـه 2بخـشی  دینی طبقۀ مرفه است که در جهـت مـشروعیت  

وبر معتقد است که دین در معنادار کردن تجربیات زنـدگی  . رود  کار می   اجتماعی آنان به  
رو، وبر بین نیازهاي دینی و تجربیات زنـدگی اقـشار         ازاین. اقشار اجتماعی کاربرد دارد   

وقتی انسانی که خوشبخت است و      «: دارد  کند و اظهار می     اجتماعی باال رابطه برقرار می    
کند که ایـن موقعیـت و خوشـبختی را       موقعیت خوبی دارد، خود را با کسی مقایسه می        

از آن  شـود و خواهـان چیـزي بـیش      ندارد، فقط به واقعیت خوشبختی خود راضی نمی 
 برحق بداند و مطمئن شود که در برابـر کـسی      خواهد این خوشبختی را     است؛ یعنی می  

 .(Weber, 1965: 107) »که لیاقت این خوشبختی را نداشته، وي لیاقـت خوشـبختی را دارد  
معناي ضعف تدین آنان نیست، بلکه       بودن دین طبقات مرفه، به      صفت ابزاري یا تظاهري   

فرونـد  . دارنـد  یـن العـاده د  مطابق با تحقیقات ژولین فروند و تورستین وبلن، آنهـا فـوق     
در گذشـته  . که، در طول تـاریخ مـا شـاهد جریـان معکـوس هـستیم       درحالی«: گوید  می

داري این وضـعیت شـدیدتر    ترین مردم بودند، با پیدایش سرمایه بورژواها، عموماً متدین 
نظـر  ). 213: 1368فرونـد،    (»...تر شدن بسط پیدا کـرد       نیز شد و دین در جهت اخالقی      

حقیقات وبلن در جامعۀ اروپایی و امریکـایی، تـدین طبقـات مرفـه را     فروند همگام با ت   
  .کند اثبات می

 ،5محرومیـت . خـود دارد   فرهنگ مخصوص بـه  ، مانند طبقۀ مرفه   ، جامعه 4طبقۀ پایین 
مفهوم کلیدي در طبقات پایین اسـت و اعـضاي آن بـرخالف طبقـات مرفـه، مـصرف                   

ی بسط فر      محرومیت چه . محدودي دارند  هنگ خرافـات یـا ضـد عقالنـی،        بسا عامل علّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هاي ثروتمند و جایگاه موروثی را  ؛ طبقۀ مرفه یا طبقۀ باال، نوعاً گروه نسبتاً کوچک از خانواده(Leisure class)طبقۀ مرفه . 1
 ).141: 1381رادمن، (دارند   با یکدیگر ارتباط نزدیک و خودمانیشود که در درون آن شامل می

2. Legitimacy 
3. Justification 
4. Low class 

اي   شده  درونیۀهاي دیگر از مجموع هر طریقی که فرد یا گروهی در مقایسه با افراد یا گروه: (Deprivation)محرومیت . 5
  ).111:  به نقل از تامسون، همانGlock and stark, 1971: 395( کند از معیارها، برخوردار نباشد یا احساس حرمان
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 همچنین. پدیدة اغتشاش، هیجان، تقدیر و نظایر آن درمیان اعضاي طبقات پایین جامعه شود           
، کـه آنهـا را در    1واسطۀ نیروهاي جـادویی     وبر معتقد است که در طبقۀ محروم به         ماکس

 .(Weber, 1965: 97) شود ه جهان عقالنی کنار گذاشته میخود غرق کرده است، توجه ب
همچـون دو مفهـوم     » محرومیـت «و  » دیـن «این بحث باید در جهتی ادامه یابد کـه بـه            

بـریج نیـز کـه     اسـتارك و بـین  . هم مرتبط در طبقات پایین جامعه توجه شود     برجستۀ به 
کننـد کـه    اند، اظهار می دربارة مبحث دین و رابطۀ آن با موضوع محرومیت مطالعه کرده         

روي تنهـا یـا    هـیچ  کند، اما به  رفتار مذهبی ایفا میمحرومیت نقش مهمی در برانگیختن    «
رسـد کـه    نظـر مـی   بـه ). 322: 1377همیلتـون،   (»ترین عامل در ایـن زمینـه نیـست      مهم
باشد، که ماکس     مفهوم اصلی دین و محرومیت براي طبقۀ پایین جامعه          » تئودیسی رنج «

مفهوم تئودیـسی رنـج    عبارت ،البته تامسون و جونز. اند وبر و کنت تامسون مطرح کرده  
هاي بدبختی یـا   دیده نیز تئودیسی براي قشرهاي ستم  «به اعتقاد اینان    . ندا  هرا از وبر گرفت   

شـده در     عـدالتی را بـه گناهـان مرتکـب          رنج و بـی   ) ها  تئودیسی(آنها  ... رنج بوده است  
هـا   تئودیـسی . دادنـد  هـا نـسبت مـی      دگی اولیه یا گناهان نیاکان یا شرارت همۀ انسان        نز

تناسخ (اي، مثل زندگی بهتر براي فرد در آیندة این دنیا            کننده  هاي جبران   همچنین پاداش 
 یـا زنـدگی بهتـر در     ،) مهـدویت وقلمـر (هاي آینده  هایی براي نسل ، یا امیدواري  )ارواح

تحقیق وبلـن در   ).104: 1381تامسون و جونز،  (»دادند را نوید می  ) بهشت(آخرت  
اندازة طبقات  دهد که طبقات پایین جامعه نیز به  نشان میجامعۀ اروپایی و امریکایی

هایی که در کارایی  طور کلی طبقه به«براساس اظهارات وبلن . باال تدین باالیی دارند
اقتصادي یا در امور فکري و یا هر دو زمینه کمبود دارند، پایبندي بیشتري به دیـن              

توان گفت  هاي فوق می  با دیدگاه بنابراین مطابق).317: وبلن، همان (»دهند نشان می
تري  که افراد متعلق به طبقۀ پایین جامعه در مقایسه با طبقات مرفه جامعه تدین قوي

  .دارند
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Magic 
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فرسـا قـرار دارد کـه     چنان گرسنه است و نه زیر فشار کار طاقت طبقۀ متوسط، نه آن 
ط زندگی این در واقع شرای. نیروي الزم براي سازگاري با شرایط نوین را از دست بدهد

دهد که عاقالنه و منطقی با مسائل اجتماعی و فرهنگی      طبقه، افراد را به سمتی سوق می      
کنند که عاقالنه کنش داشته     گویا در حوزة مسائل دینی هم آنان سعی می        . رو شوند   روبه
وبر تلویحاً تمایل طبقۀ متوسط را بـه دیـن     . اند  بنابراین، آنان پذیراي دین عقالنی    . باشند

وران و افـراد طبقـۀ        پـا، پیـشه     صنعتگران، تـاجران خـرده    «: کند  گونه بیان می    النی این عق
 »سوي دیدگاهی نسبتاً مذهبی و اخـالق عقالیـی در زنـدگی گـرایش دارنـد                 متوسط به 

(Weber, 1965: 85) .    از نظر برایان ترنر، دین عقالنی ـ اخالقی طبقۀ متوسـط، مـستلزم
اقت، مهارت کافی، پاداش و غرامت عادالنـه، اعتبـار و   اعتقاداتی با قابلیت محاسبه، صد 

: 1379ترنـر،   (دارد سبک زندگی اقتصادي این طبقـه        ا مستقیم ب  ارتباطانصاف است که    
تـوجهی   میزان تدین در این طبقه، در مقایسه با دیگـر طبقـات، نکتـۀ قابـل        ). 168ـ  169

ت کشیدن طبقۀ متوسط قضیۀ دس«: گوید است که وبلن با افزودن مطلبی بر آن چنین می   
آمیـز واعظـین    هاي گالیه   توان عمالً در صحبت     از انجام عادتی دستورهاي مذهبی را می      

اي بـه کلیـسا نـشان     گوینـد، افزارمنـدان و کارکنـان صـنعتی عالقـه           مشاهده کرد که می   
ویژه در بین جمعیت جوانان  کنند و این موضوع به دهند و از آن چندان حمایت نمی  نمی

توان فردي  طور کلی نمی  امروزه، به «: گوید  وي می ). 317: 1383وبلن،   (»ستچشمگیر ا 
هـاي شـغلی مهندسـی و فنـی      را از نسل جوان یافت که متعلق به طبقات وابسته به رده     

مشاغل فنی، شاخـصی از واقعیـت نـوین         . باشد و از لحاظ مذهبی دچار کوتاهی نباشد       
ولیدي شبیه متخصصین فنی امـروز بـود،   صنعتگران قدیم، که کارشان در روند ت     . هستند

البته وبلن دربـارة    ). 324: وبلن، همان  (»در مقابل انتظام دینی تا این حد سرکش نبودند        
 بود، ولی این واقعیتـی بـود کـه گـاهی بـا آن مواجـه        طبقۀ متوسط جدید تحقیق نکرده    

 مطـرح   هاي دینی و غیردینی که هوور، هورسفیلد، فـور و دیگـران             بحث رسانه . شد  می
در فصل نهم کتاب خـود بـا        ) 1984(پیتر هورسفیلد   . ارتباط با این طبقه نبود      کردند، بی 
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 تحقیقی دارد که نظریۀ تورستین وبلن را درباب تـدین       ،هاي مخاطبان دینی    ویژگیعنوان  
گوید کـه افـرادي چـون دنـیس           هورسفیلد در این فصل می    . کند  طبقۀ متوسط اثبات می   

در تحقیقات خود به این ) 1977(و بادنبائوم ) 1971(، سالت )1964(، رابینسون   )1962(
هـاي   برنامـه ) شنیدن و دیدن  (نتیجۀ مشترك رسیدند که طبقۀ متوسط گرایش کمتري به          

هماهنگ با تحقیقات فـوق، هورسـفیلد نیـز بـه اثبـات ایـن فـرض قـوت                   . دینی دارند 
رند، در مقایـسه بـا یقـه         که درآمد و تحصیالت باالتري دا      1بخشد که افراد یقه سفید      می
هاي دینی   شغلی بسیار پایینی دارند، به محتوا و برنامه ها که درآمد، تحصیالت و ردة آبی

 حاکی از فقدان ، وبلن در بررسی جامعۀ اروپایی  مشاهدات. کنند  ها کمتر توجه می     رسانه
در «: زیرا، وي صراحتاً اظهـار کـرد  . استبوده ها در تغییر تدین طبقات     تأثیر رسانه 
خوردة اروپایی، که مشتمل بر طبقۀ متوسط مولد و کارآمد هستند، طبقۀ         جوامع سال 

 متوسـط،  ۀ فقیر، هردو بسیار بیشتر از فـرد معمـولی طبقـ      ةمرفه موروثی بوده و تود    
نکتۀ اساسی اینکه ). 316: وبلن، همان (»بند به اجراي دستورهاي مذهبی هستند پاي

قات متوسط در مقایسه با طبقات مرفه و پـایین          فرض ما، طب    برخالف تصور و پیش   
هـاي دینـی    هـا و برنامـه   تري دارند و همچنین کمتر بـه رسـانه      جامعه تدین ضعیف  

  .دهند اهمیت می
  

  فرضیات تحقیق
رو  ایـن   یا حدسی عالمانه اسـت یـا مبنـایی نظـري دارد؛ از             ،معموالً فرضیات تحقیق  

   .نایی تئوریک داردمب» ب«حدس عالمانه است و فرضیۀ » الف«فرضیۀ 
  .پایگاه اجتماعی جوانان با میزان تدین آنان رابطۀ معنادار و معکوسی دارد: فرضیۀ کلی) الف
جوانان با پایگاه اجتماعی متوسط در مقایسه با جوانان با پایگاه     : فرضیۀ تئوریک ) ب

  .تري دارند اجتماعی پایین و باالي جامعه تدین ضعیف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .آورد شمار می  یقه سفیدها را از طبقۀ متوسط جدید به،رایت ملیز، در کتاب خود. سی. 1
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ۀ فوق براساس نتایج تحقیقات تورسـتین بونـد وبلـن          گفتنی است که فرضی    :توضیح
، مبنـی بـر اینکـه طبقـات     )که در چارچوب نظري مقالۀ حاضر مطرح شده است     (است  

بنابراین فرضـیۀ تئوریـک   .  دارند تري   متوسط از طبقات باال و پایین جامعه تدین ضعیف        
  .فوق مبناي نظري دارد

  
  شناسی تحقیق روش

  .یفی و از نوع پیمایشی است روش تحقیق، توص:روش تحقیق
 آمـاري مـورد مطالعـه در ایـن تحقیـق، جوانـان         جامعـۀ :جامعۀ آماري مـورد مطالعـه    

) روستایی/ شهري(شهرستان جویبار هستند که براساس سن، جنسیت و محل سکونت            
طبـق  .  که در جدول ذیـل شـرح مفـصل آن آمـده اسـت     ،اند  نفر بوده18325مشتمل بر  

  .شوند  جوان محسوب می29 الی 15نان، ردة سنی بین تعریف سازمان ملی جوا
  

  ،1384از انتخابات    قبل،آمار تعداد جوانان شهرستان جویبار: 1جدول 
  برحسب جنس، سن و محل سکونت

  محل سکونت شهر روستا
  جمع

 مرد زن مرد زن
  جنس

  سن
7638  2361 2281 1517 1479 29-15 
5256  1841 1524 1069 822 24-20 
5431  1701 1661 1077 992 29-25 
 جمع 3293 3663 5466 5903  18325

  
 1375 براساس سرشماري سال 1384 ساله در جدول فوق، در سال   15ـ29جمعیت  

. دست آمده است   به) 1380با توجه به تقسیمات کشوري در سال        (در شهرستان جویبار    
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5/0 = p  
5/0 = q  

96/1 = t  
05/0 = d   

18325 = Nتعداد جامعۀ آماري   
376 = nتعداد حجم نمونه  

n= 

t2.p.q 
 
d2  

 
1 +   1   +1  

N 

  t2.p.q 
                         -1 

d2  

 

3/8416* 0/25 
 

0/0025 
 

 
1 +  

1 
 
18325 

384/16-1 

= 376 

دریاي خزر، از مـشرق بـا   شهر، از شمال با  شهرستان جویبار از جنوب با شهرستان قائم  
  .مرز است هاي بابلسر و بابل هم شهرستان ساري و از مغرب با شهرستان

  
  2گیري  و روش نمونه1حجم نمونه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

متناسب با اطالعاتی که از جمعیت آماري ما براساس سن، جنسیت و شهري یا روستایی 
 ،3اي گیري سهمیه نمونه. استشده اب اي انتخ گیري سهمیه بودن در دسترس بود، روش نمونه

هاي غیراحتمالی رایج است که هدف آن عرضۀ نمونـه، بـدون انتخـاب     یکی دیگر از تکنیک  
نمونۀ نهایی معرف خصوصیاتی نظیر سن، جنسیت      ). 85: 1376دواس،  (تصادفی افراد است    

 فرمـول  بنابراین، براساس. و محل سکونت است، که محقق براساس آنان انتخاب کرده است   
  . نفر انتخاب شدند376 نفر از جوانان شهرستان جویبار، 18325کوکران، از تعداد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Sample size 
2. Sampling Method 
3. Quota sampling 
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   ابزار2 و روایی1اعتبار
الواقع اعتبار یا فقدان اعتبـار   فی. سنجد  سنجۀ معتبر، همان موضوع موردنظر ما را می       

شود، بلکه به کاربرد آن براي سنجش موضوع مـورد بررسـی         به خود سنجه مربوط نمی    
، )معیـار، محتـوا، سـازه و صـوري    (در مرحلۀ اول، ازمیان چهار نوع اعتبـار         . گردد  رمیب

منظور از اعتبار صوري، میـزان  «. ه استنامه انتخاب شد اعتبار صوري براي ابزار پرسش   
). 287: 1381سـاروخانی،  (» توافق متخصصان یک امر در رابطه با یک شاخص یا معیار   

نامـه، بـراي کـسب اعتبـار صـوري از مظهـر اسـاتید و         سـش  از تهیۀ پر   پس ،تحقیقدر این   
شناسی دیـن و برخـی از دانـشجویان مطلـع در ایـن زمینـه                دین و جامعه   نظران  صاحب

در مرحلۀ دوم، براي تعیـین روایـی   .  که نظرات آنان بسیار مفید بوده استه،استفاده شد 
  .ایم ل عاملی کردهها را وارد تحلی هاي نهایی آزمون، کل داده ابزار مقیاس و شاخص

هاي آماري چند متغیـره اسـت کـه      نامی عمومی براي برخی از روش      ،تحلیل عاملی 
این روش، همبستگی درونی تعداد زیـادي از  . هاست هدف اصلی آن خالصه کردن داده    

بندي و  هاي محدودي دسته  آنها را در قالب عامل،کند و در نهایت متغیرها را بررسی می   
 3هاي آن، از تحلیل عامل اکتـشافی  ي مشخص کردن ابعاد تدین و گویه  برا. کند  تبیین می 

از استفاده از این نوع تحلیل، قابلیـت و شایـستگی آن بـا      و البته قبل  ه است استفاده شد 
نتـایج هـر آزمـون مبـین ایـن      .  ارزیـابی شـد  BTS5 و KMO4هایی چون   اجراي آزمون 

، کاربرد تحلیل عاملی مطلوب        ، ماتریس همبستگی بـین     واقعیت بود که اوالً  است و ثانیاً
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Validity 
2. Reliability 
3. Exploratory Factor Analysis 

از جملۀ این . ها براي تحلیل عاملی مناسب هستند تواند تشخیص دهد داده هاي دیگري که محقق از طریق آنها نیز می روش. 4
در .  در نوسان است1 و 0 است که مقدار آن همواره بین )KMO) Olkin Measuer-Meyer-Kaiserها، آزمون  روش

 69 تـا  50ها براي تحلیل عاملی مناسب نخواهند بود و اگر مقدار آن بـین   ه باشد، داد50/0 کمتر از KMOکه مقدار     صورتی
هاي  باشد، همبستگی% 70تر از  که مقدار آن بزرگ اما در صورتی. توان با احتیاط بیشتر به تحلیل عاملی پرداخت درصد باشد می

 ).256: 1376دواس، (ها براي تحلیل عاملی مناسب خواهد بود  موجود در بین داده

هایی که پایۀ تحلیل عاملی قـرار   بر اینکه ماتریسِ همبستگی  ها براي تحلیل عاملی، مبنی      براي اطمینان از مناسب بودن داده     . 5
  . استفاده کرد(Bartletts Test of  Sphericity)گیرد در جامعه برابر با صفر نیست، باید از آزمون بارتلت  می
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تحلیل عاملی .  آمده است2نتایج این آزمون در جدول  . متغیرها، ماتریس واحدي نیست   
اي  گیري شده، سـازه  دهندة این واقعیت است که تدین اندازه       هاي ابعاد تدین، نشان     گویه

مـل، بعـد   با هشت گویه نخست ذیـل یـک عا  » آگاهی دینی« بعد ،آن پنج بعدي است که در 
پیامـد دینـی طبقـات    «با چهار گویـه، بعـد   » مناسک دینی«با شش گویه، بعد » گرایش دینی «

  .با چهار گویه عامل پنجم منظور شده است» تجربۀ دینی«با چهار گویه و بعد » اجتماعی
، 2عوامل و ابعاد تدین محاسبه شده در جدول ) مقدار آلفــا  (1ضریب روایی مقیاس  

آلفـاي کرونبـاخ، یکـی از    . ب در تـشکیل مقیـاس مـذکور اسـت    نـشانگر روایـی مناسـ   
هاست که براساس سـازگاري       گیري سنجش روایی مقیاس     هاي اندازه   ترین روش   متداول

مقدار عـددي آلفـا در واقـع پایـداري درونـی            «. گیرد  هاي مقیاس شکل می     درونی گویه 
ار عـددي آلفـا   مقـد . دهـد  گیري را نـشان مـی   هاي یک مقیاس یا یک وسیلۀ اندازه      گویه

هـا و    ها، تعـداد گویـه      گیري، تعداد نمونه    هایی چون شیوة نمونه     معموالً برحسب ویژگی  
 تا 45 درصد بر روایی باال، بین 75مقدار آلفاي باالي . گیرد ها صورت می    کیفیت پرسش 

» کنـد   درصـد بـر روایـی کـم داللـت مـی      45تـر از    درصد بر روایی متوسط و پایین  75
نتایج حاصله درخصوص مقیاس ابعـاد تدین نشانگر ایـن اسـت         ). 45: 1380مرجایی،  (

انـد میـزان تـدین را در      تا حد قابل قبولی توانـسته    ،2هاي مورد نظر در جدول        که گویه 
  .گیري کنند گویان اندازه پاسخ
  

  )متغیر تابع(تعریف نظري تدین 
ا، بحـث   ، گالك در تالش براي فهم و تبیـین دیـن در امریکـ     60 و   50طی دو دهۀ    

 گسترش داد و با 1962وي این بحث را در سال . ابعاد التزام دینی یا تدین را مطرح کرد
هدف اصلی آنها از طرح     .  به شرح و بسط آن پرداخت      1965همکاري استارك در سال     

هایی بود که مردم با توسل به آن خـود را مـذهبی تلقـی          عموماً درك شیوه   ،این مباحث 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Reliability 
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 بـسیار  ،رغـم آنکـه در جزئیـات     و استارك، همۀ ادیان جهانی به     نظر گالك     به. کردند  می
. شـود  گـر مـی   هـا جلـوه   هایی کلی هستند که تدین در آن حوزه اند، داراي حوزه  متفاوت
زاده و  سـراج (مثابه ابعـاد اصـلی تـدین درنظـر گرفـت        توان آنها را به     هایی که می    حوزه

ان صـرفاً بـه یـک سلـسله آداب و     تـو  عبارت دیگر، دین را نمی  به). 164: 1380توکلی،  
 م، بـراي  1962چارلز گالك، در سـال  .  دینی، محدود ساختةاعمال و یا تعدادي عقید    

زندگی روحانی و معنوي،     (1بعد تجربی : ، پنج بعد مشخص کرد    )باوري  دین(گرایی    دین
ـ   و یـا مبتنـی   2گرایانـه  ؛ بعد آیین)اي که عمالً یک تجربۀ دینی خوانده شود         هر تجربه  ر ب

؛ بعـد  )شوند، آداب و وظایف دینـی    یعنی اعمالی که در قالب دین انجام می       (آیین دینی   
؛ بعـد  )که بیشتر بر اعتقادات دینی متکی است تا به عواطف و احساسات      (3ایدئولوژیک

 5؛ و باالخره بعد تبعی و یا پیامدي)شناخت اصول جزمی و متون مقدس ادیان  (4عقالنی
هـاي   در همۀ زمینهات تجربیات، اعمال و اعتقادات دینی افراد       یعنی همان پیامدها و تبع    (

استاد عالمه جعفري در ارتبـاط بـا ایـن ابعـاد چندگانـۀ      ). 80 ـ 81: 1377ویلم،  پل) (زندگی
گرایـی یکـی از    هـاي دیـن   بنـدي جنبـه   رسد که ایـن تقـسیم       نظر می   به«: کند  تدین، اظهار می  

ت و لذا توجه به آن براي محققان ضـرورت درجـه   ها در این زمینه اس بندي ترین تقسیم  عالی
  .»شناسی دین قطعاً ناقص خواهد بود بندي، جامعه بدون این تقسیم. اول دارد

  
  گیري میزان تدین و ابعاد آن سنجش و اندازه

  ])متغیر تابع(تعریف عملیاتی ابعاد تدین [
 تـدین،   شناسـی ابعـاد     تر ساختن نتایج تحقیـق و تکـوین نـوعی سـنخ             منظور غنی   به
گانۀ مدل گالك و استارك، وارد تحلیل عـاملی شـد؛        هاي تحقیق براساس ابعاد پنج      داده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Experimental 
2. Ritualistic 
3. Ideological 
4. Intellectual 
5. Consequential 
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 و درصـد  2، درصد واریـانس 1 عامل با مقدار ویژه5سپس با روش چرخش واریماکس،      
ول صـفحات  اهـا در جـد   ذیل ایـن عامـل  . هاي تحقیق استخراج شده است     تجمعی داده 

  .املی آمده استبعدي با عنوان نتایج آزمون تحلیل ع
  
  
  
  
  

  جدول مجموع بارهاي عاملی چرخیده شده
  مقدار ویژه  درصد واریانس  درصد تجمعی

  ها عامل

71/8  71/8  78/2  1  
41/17  7/8  78/2  2  
09/25  68/7  46/2  3  
53/31  44/6  06/2  4  
97/36  44/5  74/1  5  

  
  داللت دارد» آگاهی دینی«عامل اول بر 

، حداقل آگاهی فرد مـؤمن از دیـن مـورد قبـول خـویش         3 دینی  بعد آگاهی یا دانش   
 فرد ترغیبها، تاریخ و سایر امور دینی که براي  است، اعم از اصول و فروع دین، سنت   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1 آنها بیشتر از )Eigenvalue criterion(هایی که مقدار ویژة  هاي اصلی فقط عامل در تحلیل مؤلفه: معیار مقدار ویژه. 1

دار   است از نظر آمـاري معنـی  1هایی که مقدار ویژة آنها کمتر از  شود و کلیۀ عامل  دار درنظر گرفته می     هاي معنی   باشد، عامل 
 ).304: 1382کالنتري، (شوند  نیستند و از تحلیل کنار گذاشته می

. هاسـت  کنند نیز ضابطۀ دیگري براي تعیین تعداد عامـل  ها تبیین می معیار درصد واریانسی که عامل: معیار درصد واریانس . 2
  .شوند ذاشته می باشد از تحلیل کنار گ5هایی که درصد واریانس آنها زیر  عامل

3. Religious Knowledge 

  :هاي اصلی تحلیل مؤلفه: روش استخراج
- KMO.                0/ 77         )ُالکین ـیر  می ـگیري مناسب کایزر آزمون نمونه ( 

- BTS                 2828        )آزمون بارتلت(  
Sig.                             سطح معناداري (ـ(  
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این مفهـوم از هـشت گویـه        ). 11: 1380طالبان،  (به اجراي اعمال دینی ضروري است       
، مقـدار  78/2 عامـل  مقدار ویژه بـراي ایـن  . گیري شده است اندازه) 8 تا   1ترتیب از     به(

 است، که بـر روایـی و اعتبـار          72/0 و ضریب روایی مقیاس      71/8واریانس تبیین شده    
هـایی کـه در ایـن     گویـه . گیري آگاهی دینی داللت دارد ها در اندازه قابل قبول این گویه   
اهللا و نام سـورة      نام مادر امام زمان، نام سورة دو بسـم       : اند از    عبارت متغیر بررسی شدند  

اهللا، حدیث معروف ثقلین، نماز آیات، اولین سورة نازل شده بر پیامبر اسالم،               دون بسم ب
آنهایی . نام برادر و وزیر حضرت موسی و نام سورة محتوي آیۀ فبأي آالء ربکما تکذبان

و آنهـایی کـه بـه ایـن     ) 0(پاسخ جواب دادند، کـد صـفر        ها، غلط و بی     که به این گویه   
  .گرفتند) 1(د، کد یک ها پاسخ درست دادن گویه
  

   داللت دارد1»گرایش دینی«عامل دوم بر 
گالك و استارك معتقدند که بعد آگاهی دینی، معرف مناسبی براي سـنجش میـزان                

هـاي فـرد را در سـایر ابعـاد دینـی درنظـر بگیـریم         تدین فرد نیست، مگر اینکه گرایش  
هـاي اعتقـاد،    ش افراد به حوزهتوان گرای بنابراین، می). 165: 1380زاده و توکلی،     سراج(

 9ترتیـب از   به(این مفهوم از شش گویه  . نامید» گرایش دینی «اعمال و عواطف دینی را      
 و مقدار واریانس تبیـین  78/2مقدار ویژه براي این عامل   . گیري شده است    اندازه) 14تا  

ـ 72/0این مقیاس ) مقدار آلفاي( درصد و ضریب روایی      7/8شده   ی و  است، که بر روای
گرایش افـراد بـه   . گیري گرایش دینی داللت دارد  ها در اندازه    اعتبار قابل قبول این گویه    

 گرایش به باورهاي اعمال دینی، نظیر روزه گرفتن، نماز خواندن، تالوت آیات قرآن و دعاها        
، پس بسیاري از دستورات دین هم باید عوض شـوند؛   استدینی، نظیرِ زمانه فرق کرده 

اعمال و واجبات دینی، را     اجراي  اطفۀ دینی، پاك بودن قلب آدمی بدون        و گرایش به ع   
، بـه کـامالً   )14(و ) 10(، )9(هـاي شـمارة    گویـه . هاي گرایش دینی درنظر گرفتیم  گویه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Religious Attitude 
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دانـم، احتمـاالً     ؛ نمـی  3= م  ا دانـم، احتمـاالً مخـالف       ؛ نمـی  2= م  ا ؛ مخالف 1= م  ا مخالف
  . کدگذاري شده است6= م ا  موافق و کامال5ً= م ا ؛ موافق4= م ا موافق
  

   داللت دارد1»مناسک دینی«عامل سوم بر 
اي در  ورسوم معین یا رفتارهـاي نمونـه     شعائر یا مناسک دینی عبارت است از آداب       

طور کلی مراسمی که هر دین از پیروان خود انتظار دارد کـه   میان معتقدان هر دین، یا به     
) 18 تا 15ترتیب از  به(این مفهوم از چهار گویه ). 11: 1380طالبان، (جا آورند  آنها را به

 و مقدار واریـانس تبیـین شـده    46/2مقدار ویژه براي این عامل   . گیري شده است    اندازه
 است، که بر روایی و اعتبار قابل قبـول ایـن      71/0 درصد و ضریب روایی مقیاس       69/7

دینـی شـامل رفـتن بـه نمـاز          مناسک  . گیري مناسک دینی داللت دارد      ها در اندازه    گویه
جماعت، زیارت امامزاده، مجالس سخنرانی دینی و رفتن به قبرستان براي قرائت فاتحه            

؛ 2= ؛ سـالیانه  1=دهـم     اصـالً انجـام نمـی     ،  ها با طیف پنج قسمتی      این گویه . بوده است 
  .، کدگذاري شده است5=  و هرروز 4= ؛ هفتگی 3= ماهیانه 

  
   داللت دارد2» طبقات اجتماعیتوجیه دینی«عامل چهارم بر 

آمد و آثار دین دارد کـه شـکاف     پی مفهوم پیامد دینی طبقات اجتماعی اشاره به   
ایـن  . کنـد   ها در جامعه منفعالنه مقابله می       طبقاتی در جامعه را توجیه و با نابرابري       

 دینـی جـاي   پیامـد  در بعـد  ، در چارچوب مفهـومی گـالك و اسـتارك    ،عامل دینی 
  .گیرد می

سـاخته  ) 26 تـا    23ترتیـب از      به( از چهار گویه     ،وم پیامد دینی طبقات اجتماعی    مفه
 درصـد  45/6انس تبیین شده ـ و مقدار واری06/2مقدار ویژه براي این عامل    . شده است 

هــا    است، که بر روایی و اعتبار قابل قبول این گویـه     67/0و ضریب روایی این مقیاس      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Religious Rituals 
2. Religious Legitimation of Social Classes 
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 ثروت حق ثروتمندان، ،هاي این مفهوم گویه. ت دارددر پیامد دینی طبقات اجتماعی دالل
پاداش دادن فقرا در روز آخرت، حکمت خدا و ثروتمند شدن ثروتمندان و متوسل         

ها با  این گویه. شود شدن به استخاره در تعارضات پیش آمده در زندگی را شامل می
 ؛3= م ا  مخـالف دانم، احتماالً ؛ نمی2= م  ا ؛ مخالف 1= م  ا طیف شش قسمتی کامالً موافق    

 ، کدگذاري شده    6= م  ا  و کامالً موافق   5= م  ا ؛ موافق 4= م  ا دانم، احتماالً موافق    نمی
  .است
  

   داللت دارد1»تجربۀ دینی«عامل پنجم بر 
هاي طبیعی براي توضیح آن  کننده، تبیین   نظر تجربه   اي است که به     تجربۀ دینی، تجربه  

 کـه   ،ید به موجودي مافوق طبیعـی متوسـل شـد         کافی نیست و ناگزیر براي تبیین آن با       
عبارت دیگر بعد تجربی  به). 150: 1380محمودي، (حیات آن تجربه به آن وابسته است   

هاي برتري است که فرد در آنها خود را با نـوعی شـعور برتـر رویـاروي      دین، موقعیت 
  ).11: 1380طالبان، (بیند  می

 براي  مقدار ویژه. تشکیل شده است) 29ا  ت27ترتیب از  به(این مفهوم از چهار گویه 
 درصد و ضریب روایی ایـن مقیـاس   45/5 و مقدار واریانس تبیین شده      75/1این عامل   

گیـري تجربـۀ دینـی     هـا در انـدازه    است که بر روایی و اعتبار قابل قبول این گویه   65/0
 و نزدیـک  هاي تجربۀ دینی، شامل خواب دیدن پیامبر و ائمه، خـواب        گویه. داللت دارد 

. شدن به مرقد امامان، احساس معنویت عمیق و توسل به ائمه و نجات از خطـر اسـت                 
؛ 4= بـار   ؛ سـه 3= ؛ دوبـار  2= بـار   ؛ یـک 1= این چهار گویه با طیف پنج قسمتی اصالً    

  .گذاري و کدگذاري شده است  نام،5= چهاربار و بیشتر 
  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Religious Experience 



 n  125  ...بررسی مقایسۀ میزان تدین جوانان و

  ها د تدین و آزمون روایی مقیاسها و ابعا نتایج آزمون تحلیل عاملی گویه: 2جدول 

مل
عا

 ها 

 هــــــا گویه

ویه
ی گ

عامل
ي 
رها
با

 ها 

یین
س تب

ریان
 وا
صد
در

 
 شده

ویژ
دار 

مق
ة

مل
 عا

  

)
آلفا

دار 
مق

 (
ایی
 رو
یب
ضر

 

مون
ن

ۀ
ون
آزم

 
 

 شده
ویه
د گ
عدا
ت

 

 69/0  چه بود؟)عج(نام مادر امام زمان. 1

ــ. 2 ــدام سـ ــسم کـ ــد، دو بـ ــرآن مجیـ اهللا  ورة قـ
 الرحیم دارد؟ الرحمن

66/0 

الـرحیم    اهللا الـرحمن    کدام سورة قرآن بـا بـسم      . 3
 شود؟ شروع نمی

60/0 

حدیث معروف ثقلین از چه کسی نقـل شـده          . 4
 است؟

57/0 

 52/0 نماز آیات چند رکعت است؟ . 5
 نازل شد، )ص(کرماي که بر پیامبر ا   اولین سوره  . 6

 چه نام داشت؟
50/0 

 50/0  چه بود؟)ع (نام برادر و وزیر حضرت موسی. 7
مل
عا

 
ول
ا

 :
نی
ی دی

گاه
آ

 
فبـأي آالء ربکمـا     «در کدام سورة قرآن، آیـۀ        . 8

 شود؟ تکرار می» تکذبان
41/0 

71/8 78/2 72/0 374 8 

نماز خواندن و روزه گرفتن و نظایر اینها تأثیر     . 9
آدمی ندارد، بلکه مهم این است چندانی در کمال 

 .که قلب آدمی پاك باشد
73/0 

دین با مسائل زندگی روزمره فاصلۀ زیـادي        . 10
 دارد؟

67/0 

 61/0 خوانید؟ چگونه نماز می. 11
 58/0 گیرید؟ چگونه روزه می. 12
 تـالوت   راهر چند وقت آیات قرآن و دعاها  . 13
 کنید؟ یم

50/0 

دوم
ل 
عام

 :
نی
ش دی

گرای
 

، بـسیاري از     است چون زمانه فرق کرده   . 14
 .دستورات دین هم باید عوض شوند

44/0 

7/8 78/2 72/0 369 6 
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  :2ادامۀ جدول 
  ها ها و ابعاد تدین و آزمون روایی مقیاس نتایج آزمون تحلیل عاملی گویه

مل
عا

 ها 

 هــــــا گویه
ویه
ی گ

عامل
ي 
رها
با

 ها 

یین
س تب

ریان
 وا
صد
در

 
 شده

ویژ
دار 

مق
مل
 عا
ة

 

)
آلفا

دار 
مق

 (
ایی
 رو
یب
ضر

 

ون
آزم

ونۀ 
نم

 
 شده

ویه
د گ
عدا
ت

  

 74/0 رفتن به نماز جماعت. 15

 72/0 ها رفتن به زیارت امامزاده. 16

 69/0 رفتن به مجالس سخنرانی دینی. 17

وم 
ل س

عام
 :

نی
ک دی

ناس
م

 

 65/0 رفتن به قبرستان براي قرائت فاتحه. 18

69/7 46/2 71/0 374 4 

ها ثروتمنـد شـوند، ایـن حـق آنـان             اگر بعضی . 23
 .است، زیرا لطف الهی شامل حالشان شده است

74/0 

دارد تـا در      اي را در فقر نگـه مـی         خداوند عده . 24
 .آخرت به آنان پاداش اخروي دهد

63/0 

ه حکمـت الهـی آگـاهی نـدارد، قطعـاً           انسان ب . 25
ها ثروت بیـشتري       بعضی  حکمتی هست که خدا به    

 .داده است

56/0 

ارم
چه

ل 
عام

 :
عی
تما
 اج
ات
طبق

ی 
 دین
امد
پی

  

فقرا بیش از ثروتمندان بـراي حـل تعارضـات          . 26
 .شوند پیش آمده در زندگی به استخاره متوسل می

54/0 

45/6 06/2 67/0 372 4 

 76/0 اید؟ چندبار پیامبر یا ائمه را در خواب دیده. 27

 74/0 اید؟ چندبار در خواب به مرقد امامان نزدیک شده. 28

اید  چندبار با توسل به ائمه از خطر نجات یافته        . 29
 تان برآورده شده است؟ و یا حاجت

جم  45/0
ل پن

عام
 :

ینی
ه د
جرب
ت

 

شوید، تا چه اندازه      وقتی به مرقد امامان نزدیک می     . 30
 دهد؟ به شما دست میاحساس معنویت عمیق 

36/0 

45/5 75/1 65/0 374 4 



 n  127  ...بررسی مقایسۀ میزان تدین جوانان و

  میزان تدین جوانان
 6بنـابراین از ترکیـب   . انـد    عامل ترکیبی مذکور سنجیده    6میزان تدین جوانان را در      

عمـق  . 4(،  )مناسک دینـی  . 3(،  )گرایش دینی . 2(،  )آگاهی دینی . 1([عامل یا بعد تدین     
 میـزان تـدین جوانـان    ])ینـی د ۀ تجرب. 6( ،)پیامد دینی طبقات اجتماعی   . 5(،  )باور دینی 
دست آمـده بـراي هـر        ازآنجاکه هرکدام از ابعاد باال، براساس میانگین به       . شود  تعیین می 

صورت ترتیبـی در سـه سـطح     اي درنظر گرفته شد، میزان تدین به صورت فاصله   فرد، به 
بـه   41/3از (و )  میزان تدین متوسط   ،40/3 تا   04/3از  (،  ) میزان تدین پایین   ،03/3زیر  ([

. اجـرا درآمـده اسـت         بـه  Syntax در محـیط     Recodeصورت     به ])باال، میزان تدین باال   
دهـد کـه مقـدار روایـی      روایی مقیاس تدین بر اساس ترکیب ابعاد تدین فوق، نشان می  

  . است8026/0تدین ترکیب شده ) مقدار آلفا(
  

نقد و بررسی ابعاد تدین گالك و اسـتارك براسـاس نتـایج تحلیـل            
  عاملی

گانۀ تدین گالك و  هاي تدین بر پایۀ ابعاد پنج   که قبالً توضیح دادیم، گویه      طور    مانه
هایی کـه براسـاس مـدل گـالك و         استارك ساخته شد و ما براي اطمینان از اینکه گویه         

هـا را وارد تحلیـل عـاملی     سـنجد، داده  ایم، میزان تدین و ابعاد آن را می         استارك ساخته 
گانۀ گـالك و   ها، نتایج نشان داد که براساس مدل پنج    ملی گویه  از تحلیل عا    پس. کردیم

مناسـک  «،  )در عامـل اول   (» آگـاهی دینـی    «: سه عامل یا بعد قابل تصور است       ،استارك
آمـد   تأییـد شـد؛ همچنـین پـی    ) در عامل پنجم(» تجربۀ دینی«، و )در عامل سوم (» دینی

هارم گـالك و اسـتارك درنظـر    در عامل چ» مد دینییاپ«دینی طبقات اجتماعی با عنوان    
 ، از تحلیل عاملی حذف شد،هاي غیرمعتبر  دالیل گویه  بنا به،عامل باور دینی . گرفته شد 

در تحلیل عاملی کشف شـد      ) در عامل دوم  (» گرایش دینی «ولی عامل دیگري با عنوان      
  .نده بودکه گالك و استارك به آن اشاره نکرد
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  )متغیر مستقل (1یتعریف نظري و عملیاتی پایگاه اجتماع
 همچون تحصیالت، شغل و درآمد، عالوه بر ،هاي منزلت اجتماعی ـ اقتصادي سنجه

  ).96: 1381لیپست، (سهولت گردآوري، از جنبۀ پایایی قابل قبول هستند 
 شغل و سواد والدین پاسخگویان سـؤال     ، دربارة در تعریف عملیاتی پایگاه اجتماعی    

در (پور  ، بر اساس تحقیق خانم شهـال کاظمی5 تا 1شغل پدر و مادرشان از . شده است
، با عنوان الگویی در تعیین پایگاه )1378، پاییز و زمستان 14نامۀ علوم اجتماعی، شمارة 

به افراد غیرشاغـل، کـد صـفر   . گذاري شده است  ـ اقتصادي پاسخگویان نمره  اجتماعی
 و به افرادي با پایگاه شغلـی       ؛)1(؛ به افرادي با مشـاغل پایگاه اجتماعـی پایین، کد          )0(

؛ 1= سـواد  بی: واد والدین نیز به این صورت     ـسطح س . داده شده است  ) 5( کد   ،االـــبسیار ب 
 و  6= ؛ لیسانس   5= دیپلم    ؛ فـوق 4= ؛ دبیرستـان و دیپلـم     3= ؛ راهنمـایی   2= ابتدایـی  

صـورت    نیـز بـه  د والـدین ـــ از سـطح درآم  . کدگذاري شده اسـت    ،   7=  لیسانس    فوق
بر سه مورد فوق، عامل سرمایۀ منقول، شـامل داشـتن             عالوه. اي اطالعات گرفتیم    فاصله

تیلر، تراکتور و کمبایـن، اتومبیل شخصی، موبایل، ماهـواره، کـامپیوتر، که قابـل نقـل و          
 0 و نداشتن آنها کـد  1 منظور شده است و براي داشتن هریک از آنها کد   ،انتقال هستند 

بـر سـرمایۀ منقـول، سـرمایۀ غیرمنقـول شـامل داشـتن         همچنین عـالوه . ده استداده ش 
خوبی محاسبه شـده اسـت کـه         به) هاي دیمی و آبی     داري و زمین    باغ(هاي زراعی     زمین

دلیل پایین آوردن سطح روایی پایگاه اجتماعـی، از اجـزاي پایگـاه اجتمـاعی حـذف                به
 کـه مقـدار   ،انـد  ه اجتماعی پاسـخ کامـل داده   نفر به پایگا358 نفر، 376از میان   . اند  شده
، )4=4(، )3=3(، )2=2(، )1=1: (صـورت   بـه واد والدین   ــس.  شده است  72/0اي آن   ـآلف
 136زیـر   = 1: (صـورت     درآمـد والـدین بـه    .  شده است  Recode) 6 الی   7=6(و  ) 5=5(

 321= 4(،  )انـ هزار تومـ   320ی  ـ ال 229= 3(،  ) هزار تومان  228ی  لـ ا 137= 2(،  )هزار تومان 
 هـزار تومـان بـه    505= 6(و )  هزار تومـان 504ی ـ ال413= 5(،  )انـ هزار توم  412ی  ـال

، )3=3(، )2=2(،  )1=1(،  )0=0: (صـورت   بهول نیز   ـسرمایۀ منق .  شده است  Recode) باال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Social Stratification 



 n  129  ...بررسی مقایسۀ میزان تدین جوانان و

 ،)0=غیرشـاغل  : (صـورت   شغل والدین نیـز بـه  .  شده استRecode) 5 الـی   7=5(و  ) 4=4(
، )3=پایگاه شـغلی متوسـط   (،  )2=پایگاه شغلی پایین    (،  )1=بسیار پایین   پایگاه شغلـی   (
 بـا سـایر     ،Recodeبـدون انجـام     ) 5=پایگاه شغلی بسیار باال     (و  ) 4=پایگاه شغلی باال    (

بنابراین، سرمایۀ منقول، سواد والـدین و درآمـد خانواده .  شده است هــا هم اندازه مقوله
، با همدیگـر ترکیـب     Recodeلـی والـدین، بدون انجام      با پایگاه شغ   Recodeصورت    به

(Compute)            صـورت    بـه  ، شده است؛ سپس جمع اینها به سه قسمت پایگـاه اجتمـاعی :
 ،) بـه بـاال  21=پایگاه بـاال  (و ) 12 الی  20=پایگاه متوسط   (،  )4 الـی   11= پایگاه پایین   (

Recode  ر فـرد را در یکـی از سـه       بنابراین مفهوم جایگاه پایگاه اجتماعی ه     .  شده است
  .اجرا کردیم صورت ترتیبی   بهSyntaxسطح پایین، متوسط و باال در محیط 

  
  ها توصیف و تبیین داده

جداول توصیفی میزان تدین جوانان و ابعاد آن شامل آگاهی دینـی، گـرایش دینـی، مناسـک                  
  . در زیر آمده است،نسو و از سوي دیگر میزان پایگاه اجتماعی جوانا دینی و تجربۀ دینی از یک

  
  .داري جوانان و ابعاد آن جدول توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان دین: 3جدول

  فراوانی درصد تعداد فراوانی و  درصد فراوانی  فراوانی
   متغیرهاي وابسته

  میزان تدین 
  جوانان و ابعاد آن

  جمع  باال  متوسط  پایین  جمع  باال  متوسط  پایین
  100  8/77  2/15  7  369  287  56  26  میزان آگاهی دینی
  100  9/49  4/43  8/6  369  184  160  25  میزان گرایش دینی
  100  6/20  6/58  9/20  376  77  219  78  میزان مناسک دینی

  100  3/63  3/51  4/12  372  135  191  46  اجتماعی  میزان پیامد دینی طبقات
  100  3/11  1/62  6/26  346  39  215  92   دینیۀمیزان تجرب

  100  8/8  2/86  5  363  32  313  18   تدینمیزان
  100  7/8  1/51  2/40  358  31  183  144  پایگاه اجتماعی خانواده
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... هـاي قـرآن، حـدیث و     شامل اطالعاتی در بـاب سـوره  ،هاي آگاهی دینی    شاخص
داشـتند و   )  درصـد  8/77(است که بیشترین پاسخگویان جـوان، آگـاهی دینـی بـاالیی             

به پاسخگویانی اختصاص داشـت کـه آگـاهی دینـی     ) د درص7(کمترین درصد فراوانی   
بنابراین . شان در حد متوسط بود      درصد افراد آگاهی دینی    2/15در ضمن   . پایینی داشتند 

برخالف ایدة عمومی، جوانان شهرستان جویبار آگاهی دینی باالیی دارند، زیرا آنـان در            
رونـد و در مـسائل      می اکثر مواقع و اوقات فراغت به مجالس سخنرانی دینی روحانیون         

  .کنند دینی به رساله رجوع می
با توجه به جدول فوق، . است...  شامل تمایل به اعمال دینی، باورها و       ،گرایش دینی 

 9/49(بیشترین درصد فراوانی مربوط به پاسخگویانی است کـه گـرایش دینـی بـاالیی                
ه گـرایش دینـی   دارند؛ و کمترین درصد فراوانی مربوط به پاسخگویانی است ک     ) درصد
  . درصد گرایش دینی متوسطی دارند4/43در ضمن . دارند)  درصد8/6(پایینی 

 شـامل رفـتن بـه نمـاز جماعـت، رفـتن بـه مجـالس             ،مناسک دینی در جدول فوق    
بـا  . سخنرانی دینی، زیارت امامزاده و رفتن به قبرستان براي قرائت فاتحـه بـوده اسـت              

نی مربوط به پاسخگویانی است کـه مناسـک   توجه به جدول فوق، بیشترین درصد فراوا 
 ، درصـد پاسـخگویان    20در حد متوسط است؛ و تقریباً حدود        )  درصد 6/58(شان    دینی

  . مناسک دینی باالیی دارند، درصد پاسخگویان20مناسک دینی پایین و 
بخشی بـه   هایی دارد که بر مشروعیت پیامد دینی طبقات اجتماعی اشاره به گویه      

هاي طبقات اجتماعی پایین جامعه داللت      بقات باال و توجیه ناکامی    رفاه اجتماعی ط  
با توجه به جدول فوق، بیشترین درصد فراوانی مربوط به پاسخگویانی اسـت    . دارد

انـد؛ و   در حد متوسط پاسـخ داده     )  درصد 3/51(که به پیامد دینی طبقات اجتماعی       
ه دینـی آنـان در حـد        کمترین درصد فراوانی مربوط به پاسخگویانی است که توجی        

 درصـد پیامـد دینـی طبقـات اجتمـاعی           3/36عالوه،    به.  درصد است  4/12پایین و   
  .جوانان در حد باال بوده است
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در تجربۀ دینی که شامل خواب پیامبر و ائمه، مرقد امامان و احساس معنویت عمیق      
ست کـه  است، با توجه به جدول فوق، بیشترین درصد فراوانی مربوط به پاسخگویانی ا    

در حد متوسـط اسـت؛ ولـی کمتـرین درصـد فراوانـی       )  درصد1/62(تجربۀ دینی آنان    
. اسـت )  درصـد  3/11(مربوط به پاسخگویانی است که تجربۀ دینی آنـان در حـد بـاال               

  . درصد تجربۀ دینی جوانان در حد پایین است6/26درضمن حدود 
نـی، مناسـک دینـی و     شامل ترکیبی از آگاهی دینی، گـرایش دی      ،میزان تدین جوانان  

دهد کـه بیـشترین درصـد فراوانـی مربـوط بـه        جدول فوق نشان می  . تجربۀ دینی است  
است؛ و کمترین درصد    )  درصد 2/86(پاسخگویانی است که تدین آنان در حد متوسط         

و بـاال  )  درصـد 5(فراوانی مربوط به پاسخگویانی است که تدین آنان در سـطح پـایین           
  . اکثریت جوانان از حد متوسط تدین برخوردارندبنابراین. است)  درصد8/8(

 شامل متغیرهایی مثل پایگاه تحصیالت والدین، ،پایگاه اجتماعی خانوادة پاسخگویان 
پایگاه شغلی والدین، پایگاه درآمد والدین و پایگاه سرمایۀ منقول بوده است که مجموع              

ار را در جـدول زیـر   متغیرهاي فوق، پایگاه اجتماعی خانوادة جوانـان شهرسـتان جویبـ     
 نفر، جوانان بـا پایگـاه اجتمـاعی         358باتوجه به جدول فوق، از مجموع       . دهد  نشان می 

؛ و جوانان با پایگاه اجتماعی باال بـا  ) درصد 1/51( نفر   183 ،متوسط با بیشترین فراوانی   
درضمن جوانان بـا پایگـاه اجتمـاعی        . بوده است )  درصد 7/8( نفر   31 ،کمترین فراوانی 

.  نفـر را در خـود جـاي داده اسـت          358، از مجموع    ) درصد 2/40( فراوانی   144،  پایین
 10 درصد جوانان در پایگاه اجتماعی پایین و متوسـط جامعـه و             90طور کلی، تقریباً      به

  .درصد در پایگاه اجتماعی باالي جامعه قرار گرفتند
یی برخوردارنـد  بنابراین جوانان شهرستان جویبار از آگاهی دینی و گرایش دینی باال  

.  تدین آنان در حـد متوسـطی قـرار دارد          ،طورکلی  و میزان رفتار دینی، تجربۀ دینی و به       
 درصد از جوانان شهرستان جویبار در پایگاه اجتماعی پایین و متوسـط هـستند و             3/91

  . درصد آنان در پایگاه اجتماعی باال قرار دارند9فقط 
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  تبیین فرضیات تحقیق
) مبناي نظـري  (و فرضیۀ تئوریک    ) حدسی عالمانه (ضیۀ کلی   تحقیق حاضر بر دو فر    

  .پردازیم استوار است که در زیر به آن می
آنـان، همبـستگی معنـادار و       » میزان تدین «جوانان و   » پایگاه اجتماعی « :فرضیۀ کلی . 1

  .معکوسی دارد
  

  .رابطۀ بین پایگاه اجتماعی خانوادة جوانان و تدین آنان: 4جدول 
 سطح معناداري  میزان همبستگی ها تعداد نمونه تگیهاي همبس آزمون

Rپیرسون      
  000/0  - 0/ 218  364  )اي فاصله با   اي فاصله(

  
 بـا   2R = 047/0 و ضریب تعیـین    R = - 0/ 218محاسبۀ ضریب همبستگی پیرسون     

دهد که همبستگی آنان معنـادار و مـستقیم اسـت و شـدت            درصد نشان می   99اطمینان  
معنـا بـا افـزایش و صـعود در پایگـاه       شود؛ به ایـن   ار ضعیف ارزیابی میرابطۀ آنها بسی  

یید أبنابراین فرضیۀ صفر ت. اجتماعی جوانان، ما شاهد کاهش میزان تدین جوانان هستیم       
توان اظهار داشت که همبستگی پایگاه اجتماعی جوانـان و میـزان تـدین            شود و می    نمی

  .و معنادار است) معکوس(آنان نامتقارن 
  
جوانان با پایگاه اجتماعی متوسط از جوانـان بـا پایگـاه اجتمـاعی              : فرضیۀ تئوریک . 2

  .تري دارند  تدین ضعیف،پایین و باالي جامعه
طرفه، میزان تـدین جوانـان و       فرضیۀ تئوریک فوق با استفاده از تحلیل واریانس یک        

یا فرضیۀ وبلن، مبنـی  ، آ دیگر عبارت به. کند ابعاد آن را در سه پایگاه اجتماعی بررسی می    
تـري دارنـد، تأییـد     بر اینکه طبقۀ متوسط از طبقات مرفه و پایین جامعه تـدین ضـعیف          

  شود؟ می
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  میانگین و انحراف معیار میزان تدین جوانان و ابعاد آن در سه پایگاه اجتماعی: 5جدول 
  طرفه با استفاده از تحلیل واریانس یک

  آگاهی
  نیدی

  گرایش
  دینی

  مناسک
  دینی

 دینی مدپیا

 طبقات

  اجتماعی

  ۀتجرب
  دینی

  میزان
  تدین

 متغیر وابسته

  
  
  
گین  متغیر مستقل

میان
  

یار
 مع
اف
حر
ان

  

گین
میان

  

یار
 مع
اف
حر
ان

  
گین

میان
  

یار
 مع
اف
حر
ان

  

گین
میان

  

یار
 مع
اف
حر
ان

  
گین

میان
  

یار
 مع
اف
حر
ان

  
گین

میان
  

یار
 مع
اف
حر
ان

  

)1(  
پایگاه اجتماعی 

  پایین
83/0  
01/0  
90/2  
48/0  
99/2  
05/0  

96/3  

07/0  
94/2  
06/0  
23/3  
03

8
/0  

)2(  
پایگاه اجتماعی 

  متوسط

78/0  
01/0  
87/2  
43/0  
92/2  
05/0  

82/3  

07/0  
90/2  
05/0  
16/3  
03/0  

)3(  
  پایگاه اجتماعی باال

78/0  
04/0  
44/2  
76./0  
50/2  
13/0  

39/3  

18/0  
56/2  
14/0  
79/2  
11/0  

  هاي معنادار تفاوت
05/0 P < 

 هیچ
وت

 تفا
ک از

ی
  ها 

نادا
مع

بود
ر ن

  

گاه
پای

1
  3 با 

گاه 
پای

2
  3 با 

گاه 
پای

1
  3 با 

گاه 
پای

2
  3 با 

گاه 
پای

1
  3 با 

گاه 
پای

2
  3 با 

گاه 
پای

1
  3 با 

گاه 
پای

2
  3 با 

گاه 
پای

1
  3 با 

گاه 
پای

2
  3 با 

  
دهد که میزان تدین جوانان در پایگاه اجتماعی پایین و متوسط       جدول فوق نشان می   

برآن، در همۀ ابعاد دینی، شـامل   عالوه. ماعی باالستبیشتر از تدین جوانان با پایگاه اجت   
 دینی طبقات اجتماعی و تجربـۀ دینـی، میـزان تـدین       یامدگرایش دینی، مناسک دینی، پ    
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جوانان در پایگاه اجتماعی پایین و متوسط بیش از جوانـان بـا پایگـاه اجتمـاعی بـاالتر        
دیگـر،   عبـارت  بـه . ه اسـت ها معنادار نبود یک از تفاوت    است؛ ولی در آگاهی دینی، هیچ     

در نهایت اگر تفاوت میـانگین  . آگاهی دینی جوانان ربطی به پایگاه اجتماعی آنان ندارد        
و انحراف معیار جدول فوق را بر اساس نظریۀ وبلن در چارچوب نظري مقایسه کنـیم،      

 تنها طبقۀ متوسط از افراد طبقـۀ مرفـه و    نه،رسیم که برخالف نظر وبلن    به این نتیجه می   
از پایگـاه اجتمـاعی     (تري ندارند، بلکه جوانان طبقۀ متوسـط          پایین جامعه تدین ضعیف   

بنـابراین فـرض    . به اندازة جوانان طبقۀ پایین جامعه، تدین بسیار قـوي دارنـد           ) متوسط
  .شود وبلن در این تحقیق تأیید نمی

  
  خالصه و نتیجه

در . ، آزمـایش شـد    فرضیۀ تئوریک . 2فرضیۀ کلی و    . 1در تحقیق حاضر دو فرضیه،      
بررسی فرضیۀ اول، پایگاه اجتماعی جوانان و میزان تدین آنان رابطۀ معنادار و معکوسی 

رفت، میـزان تـدین آنـان     داشت؛ به این معنا که هرچه پایگاه اجتماعی جوانان باالتر می      
  .یافت کاهش می

زتـاب  ، آگاهی دینـی جوانـان با   نکتۀ اول . اما بررسی فرضیۀ دوم چندین نکته داشت      
، افرادي که در پایگاه اجتمـاعی بـاال قـرار دارنـد،        نکتۀ دوم . پایگاه اجتماعی آنان نیست   

از . براي توجیه جایگاهشان در جامعه، نیازي به پیامد دینـی طبقـات اجتمـاعی ندارنـد               
طبقـات  «سوي دیگر، برخی از متفکران علم اجتمـاعی عقیـده دارنـد کـه مـا در ایـران             

بـه  . اهند از طریق دین، جایگاهشان را در جامعه توجیـه کننـد     نداریم که بخو  » اجتماعی
در ایران بیش از آنکه به مـشروعیت پایگـاه          ) هاي اجتماعی   پایگاه(رسد که آنان      نظر می 

شان از طریق دین بپردازند، به تالش و همت خودشـان بـراي کـسب مقـام و                 اجتماعی
حتماالً جوانان با پایگـاه اجتمـاعی       بنابراین، ا . ورزند  پایگاه اجتماعی در جامعه تأکید می     

هاي اجتمـاعی را در    آگاهانه، وضعیت نابرابري    پایین بیش از پایگاه اجتماعی باال، ناخود      
  .کنند جامعه توجیه می
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، نتـایج  )5 ةشـمار ( نتـایج تحقیـق در فرضـیۀ دوم بـا توجـه بـه جـدول                 ،نکتۀ سوم 
دهـد؛ جوانـانی کـه در     ان مـی هاي میانگین و انحراف معیار را در فرضیۀ دوم نش     تفاوت
قرار دارند، در میـزان   )در شهرستان جویبار(هاي اجتماعی پایین و متوسط جامعه     پایگاه

تر از جوانان با پایگاه اجتمـاعی بـاال     قوي،)به جز آگاهی دینی(تدین و تمام ابعاد دینی      
مـودي در  این نتیجه از تحقیق، مشابه با نتیجۀ تحقیقی بود که خـانم مهـري مح             . هستند

هـاي   توجـه بـه نتـایج تفـاوت      انجام داد؛ تحقیق ایشان نیز با     1378شهر تهران در سال     
 نشان داده است که افراد متعلق بـه طبقـۀ متوسـط و    ،میانگین و انحراف معیار در تهران     

بنابراین نتیجۀ تحقیق نگارنده،    . پایین جامعه از طبقات باالي جامعه تدین بیشتري دارند        
پایگاه اجتماعی خـانواده و میـزان تـدین جوانـان و ابعـاد آن در شهرسـتان        در رابطه با    

اگـر طبقـۀ مـورد سـنجش در     (جویبار، با نتایج تحقیق خانم محمودي در شـهر تهـران       
مـشابه  ) تحقیق خانم محمودي را با پایگاه اجتماعی تحقیـق خودمـان یکـسان بگیـریم              

  .است
بـه  . کنـد  ورستین وبلن تردیـد مـی   نیز در فرضیۀ دوم هست که در تز تنکتۀ چهارمی 

هاي میانگین و انحراف معیار، تفاوت میزان تدین جوانـان و ابعـاد          تفاوت ،عبارت دیگر 
دهـد کـه تـدین جوانـان در پایگـاه اجتمـاعی                نشان می  ،آن در بین سه پایگاه اجتماعی     

تـر نیـست؛    متوسط، از تدین جوانان با پایگـاه اجتمـاعی بـاال و پـایین جامعـه ضـعیف           
دهد که جوانان با پایگاه اجتماعی متوسط به اندازة   نتیجۀ تحقیق نشان می  ،دیگر عبارت به

جوانان با پایگاه اجتماعی پایین دین دارند، لذا فقط جوانان با پایگاه اجتماعی باال تدین            
تواند فرض وبلن را رد کند، زیرا  گیري از پژوهش نمی البته این نتیجه. تري دارند   ضعیف
، وب  ، پژوهش وي در امریکا    اوالً لن قائل به طبقۀ اجتماعی است، نه پایگاه اجتماعی؛ ثانیاً

و اروپا و در اوایل قرن بیستم صورت گرفته است؛ بنابراین نتیجۀ تحقیق، هم به لحـاظ              
  .مکانی و هم به لحاظ زمانی متفاوت است



136  nسال نهم، شماره اول فرهنگی،   نامۀ پژوهش 

 

  
  

   و مآخذمنابع
  

  منابع فارسی) الف
  : ... .، تهراناصطالحات علمی و اجتماعیفرهنگ ). 1381(خو، محمد  ـ آراسته

  .ساواالن: ، تهرانمشکالت نوجوانی و جوانی). 1381(ـ اکبري، ابوالقاسم 
  .کویر: شاهی، چاپ اول، تهران ، ترجمۀ بهاءالدین خرمدین پژوهشی). 1375(. ـ الیاده، میرچا

  .تبیان: هران، ترجمۀ عبدالرحیم گواهی، تشناسی ادیان جامعه). 1377(ـ پل ویلم، ژان 
پـور و   ، ترجمۀ علی بهرام   دین و ساختار اجتماعی   ). 1381(ـ تامسون، کنت و کنت جونز       

  .کویر: حسن محدثی، تهران
  .نشر مرکز: ، ترجمۀ سعید وصالی، تهرانوبر و اسالم). 1379(ـ ترنر، برایان 
  .نی: ران، ترجمۀ هوشنگ نایبی، تهپیمایش در تحقیقات اجتماعی). 1376(اي . ـ دواس، دي

، )هاي اجتماعی شناسی قشرها و نابرابري جامعه(فرهنگ طبقاتی ). 1381(ـ رادمن، هیمن  
  .نیکا: ترجمۀ جواد افشارکهن، مشهد

: ، چـاپ هفـتم، تهـران   هاي تحقیق در علوم اجتمـاعی   روش). 1381(ـ ساروخانی، بـاقر     
  .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

هاي  بررسی تعریف عملیاتی تدین در پژوهش«). 1380(ار توکلی زاده، حسین و مهن ـ سراج
  .21 و 20هاي  ، سال پنجم، شمارهنامۀ پژوهش، »اجتماعی

  .ریزي استان سازمان مدیریت و برنامه). 1383(هاي استان مازندران  ـ شناسنامۀ آبادي
چـاپ  کهـر،   ، ترجمۀ عبدالحـسین نیـک  شناسی ماکس وبر جامعه). 1368(ـ فروند، ژولین   

  .رایزن: دوم، تهران
، ها در زمینۀ شناخت، هـدایت و تربیـت جوانـان          مجموعۀ بحث ). 1378(ـ قائمی، علی    

  .امیري: تهران



 n  137  ...بررسی مقایسۀ میزان تدین جوانان و

، ها در تحقیقات اجتماعی ـ اقتـصادي   پردازش و تحلیل داده). 1382(ـ کالنتري، خلیل 
  .شریف: تهران

ي اجتماعی افـراد و سـنجش      الگویی در تعیین پایگاه اقتصاد    «). 1378(پور، شهال     ـ کاظمی 
 ة، شـمار نامۀ علوم اجتماعی، »تحرك اجتماعی با تکیه بر مطالعه موردي در شهر تهـران    

  .دانشکدة علوم اجتماعی: ، تهران14
، ویراسـتار   فرهنـگ علـوم اجتمـاعی     ). 1376(کولـب   . ال. ـ گولـد، جولیـوس و ویلیـام       

  .مازیار: محمدجواد زاهدي مازندرانی، چاپ اول، تهران
، سـال پـنجم،     نامۀ پـژوهش  ،  »تعهد مذهبی و تعلق سیاسی    «). 1380(طالبان، محمدرضا   ـ  

  .21 و 20هاي  شماره
هـا و رفتارهـاي دینـی در     رابطه قشربندي اجتماعی و گرایش«). 1380(ـ محمودي، مهري  

  .21 و 20هاي  ، سال پنجم، شمارهنامۀ پژوهش، »تهران
گیـري سکوالریـستی و       ات دینـی و جهـت     بررسی اعتقـاد  «). 1380(ـ مرجایی، سیدهادي    

  .21 و 20هاي  ، سال پنجم، شمارهنامۀ پژوهش، »بنیادگرایی در بین جوانان دانشگاهی
  .نی: چاپ اول، تهران. ، ترجمۀ فرهنگ ارشادنظریۀ طبقۀ مرفه). 1383(ـ وبلن، تورستین 

  .تبیان: ، ترجمۀ محسن ثالثی، تهرانشناسی دین جامعه). 1377(ـ همیلتون، ملکلم 
  

  التینمنابع ) ب
- AberCrombie, Nicholas and others (1988). Dictionary of Sociology. 

London: the Penguin Press. 
- Budd, Sus (1973). Sociologists and Religion. Colliar – Macmillan 

Publishers. 
- O' Dea, F. Thomas (1970). Sociology and the Study of Religion, 

NewYork: London Publishers. 
- Roberts, Keith, A (1990). Religion in the Sociological Perspective, 

California: Company Belmont. 
- Roberts, Keith, A (1990). Religion in the Sociological Perspective, 

California: Company Belmont. 
- Weber, Max (1965). The Sociology of Religion, Ephraim Fischoff, 

Beacon Press. 


