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 12/2/32پذيرش:  تاريخ                      12/6/39تاريخ دريافت: 

 چكيده
ترین عناصر فرهنگی و اجتماعی جامعۀ کردستان، در گذار تاریخی  یکی از بنیادی« دینداری»

است؛ همواره با این پرسش مواجه بوده است که « بیرونی»که فرایندی ناتمام و  «نوسازی»خود با 
پژوهش ارتباط میان فرایند نوسازی چه تأثیری بر میزان دینداری کنشگران خواهد داشت؟ این 

کند.  ها و رفتارهای دینی جوانان شهر و روستاهای سنندج را بررسی می نوسازی و تغییر نگرش
پژوهش به روش پیمایشی در سطح شهر و شش روستای سنندج انجام شده است. برای آزمون 

 ای گیری خوشه نمونهساله( شهر و روستا به روش  18-22نفر از جوانان ) 383ها،  فرضیه
های مربوط به سنجش میزان دینداری، میزان نوگرایی،  ای انتخاب شدند و پرسشنامه چندمرحله

های  حامالن ثانوی نوسازی، پرسش های برگر دربارۀگیری از اندیشهو نیز با بهره کیفیت زندگی
توسط آنان  میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعیمربوط به متغیرهای شهرنشینی، تحصیالت و 

ها، نوسازی با دینداری ارتباط معنادار و معکوس دارد؛  مل شد. براساس نتایج بررسی دادهکا
از  اند تعلق و پایبندی دینی کمتری دارند. ترتیب جوانانی که بیشتر از نوسازی متأثر بوده بدین

در نقش  «طلبانه گرایش استقالل»و « گرایش علمی»شده در تحلیل مسیر،  میان متغیرهای بررسی
بینی میزان دینداری را داشتند. نتایج  بیشترین قدرت پیش« شهرنشینی»و  های نوگرایی اخصش

شده نیز نشان داد که تفاوت میانگین میزان تعلق و پایبندی دینی به لحاظ  بین روستاهای بررسی
 دار است.  آماری معنا

يزاسيون(، هاي جمعي، کيفيت زندگي، نوسازي )مدرن هاي کليدي: دينداري، رسانه واژه
 )مدرنيسم(. نوگرايي
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 همقدمه و طرح مسئل
« عنصر باقیمانده از جهان گذشته و بهترین نماد دنیای قدیم، دین است نیتر مهمو  نیتر یقو»

( دامن دین )بنیان 1،1381( و ناگزیر توری که نوسازی گسترده است )برمن181388)سروش، 

تا چه اندازه جای  «زده میب ۀجامع»ازی به این ورود نوس که نیاسامان سنتی( را نیز گرفته است. 

زمانی ریدرا بر دین تنگ کرده است و دین با چنین همنشینی، چگونه روزگاری خواهد داشت؛ 

 رو شیپاست و در این گذار، دین تحوالت بسیاری را که بسیاری را به خود مشغول کرده  است 

سابینو « کسوف امر قدسی»، 1283مارسل گوشه « خروج دین»چون هممفاهیمی داشته است. 

شصت میالدی بیانگر جایگاه دین در  دهۀ... تا و وبر «جهانزدایی از  افسون»و  121۱اکواویوا 

شناسی تحول چشمگیری به وجود آمد8  در ادبیات جامعه دهه آن پس از دنیای مدرن بود. اما

برگر « نگری مجدد جهانافسو»، «بیداری دین»، 2۰۰3 هشامپیون، دورتیی «بازگشت امر دینی»

 جهان مدرنعناوین جدید آثاری بودند که سرنوشت دین در  1221ژیل کپل « انتقام خدا»، 2۰۰1

 (.1383داده بودند )شریعتی،   را موضوع کار خود قرار

که در  ییاست؛ تا جا ها بیان کرده یهنظر نیا درخصوصرا  دهایترد نیتریجد 2برگر تریپ

اساس  کند.یو دفاع م دیگویسخن م 3«ییزدا یعرف» یۀدن، از نظرشیعرف های یهنظر مقابل

 ۀامروز به انداز یایدن ان،یگراپردازان و عرفیبرخالف انتظار تئور این است که برگر یمدعا

 آثار سوی از شتریمناطق به علت احساس خطر ب یاست و در برخ ینید  گذشته آکنده از احساس

 عقیده دارد کهاو بنابراین  از گذشته بروز کرده است. دتریشد یحت ها احساس نی، اشدن یعرف

در آن  نیز خودکه های بسیار داشته  کاستی 1۰و  3۰ یها شدن در دهه یعرف های یهو نظر اتیادب

 ییتصور که نوگرا نیا دیگویبرگر م دارد.نیاز مجدد  یها یبه بازخوان ؛ بنابراینستسهم داشته ا

از آب درآمده است  مروز اشتباهانجامد، ایمعه و نزد افراد مدر جا نید نابودیبه  لزوماً

اشتباه »( دورۀ اول فکری خود را 8۱82 1228(؛ از عواملی که سبب شد برگر)13۱8 زند، یشجاع)

 بود.  انقالب اسالمی ایرانمانند های نوین دینی  خیزش جنبشبنامد، « بزرگ

 پنجاه سال اخیر در میان و در طول صدو «بیرونی»در ایران فرایندی است ناتمام و  4نوسازی
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را در نقش  2ایرانی حضوری پویا و همراه با دگرگونی داشته است. فرهنگ ایرانی، دین 1فرهنگِ

های دور تاکنون در خود جای داده است و در این مسیر  ترین مفاهیم از گذشته یکی از زیربنایی

اند. ولی در دنیای  رها بسیار کند انجام گرفتههای فراوان داشته است؛ اما این تغیی تغییر و تحول

های بنیادی  ای از تغییرها و گاه تحول ی که دامنها گونهاست به  مدرن شرایط سریع در حال تغییر

 افتد یمگذر از جامعۀ سنتی به مدرن در ایران در حالی اتفاق  .بینیم ها می را در بسیاری از زمینه

ی گوناگون دارد و ها نهیزمختلف خود نقشی متفاوت در دین در ابعاد م رسد یمکه به نظر 

ی یا تغییر شکل نداریدو برخی دیگر از ابعاد  تر ه پررنگی امروزنداریددرواقع بعضی از ابعاد 

ی نظری و اجتماعی دین در دنیای مدرن با نام ها چالشترتیب  یا حضور ندارند. بدین اند افتهی

داشته است. اگرچه آثار   ژهیوی ایران جایگاهی شناس جامعه، موضوعی است که در 3شدن یعرف

دربارۀ سکوالریزاسیون بیشتر درخصوص ایدۀ سکوالریسم است نه فرایند »ایران  موجود در

های پژوهشی در این  با وجود این، بسیاری از دغدغه. (1381)سعیدی،  «سکوالریزاسیون

ی دینداری را بررسی کنند اند که چگونگی و چرایی تغییرها خصوص بوده است و کوشیده

 یابند.  روز در زندگی بیشتر جریان می به گاه که ابعاد ذهنی و عینی نوسازی روز آن

رو هستیم این است که جامعۀ ایرانی  ی که در جامعۀ ایران با آن روبها مسئلهاز سوی دیگر 

همزمان دو  لزوماً سیر تحولی همسان با غرب نپیموده و ممکن است در این جامعه شاهد حضور

نقیض از و گاهی ضدو متفاوتهای  )برگر اول و برگر دوم( یا نگاهه پارادایم گفته شد

نظران باشیم؛ با توجه به شرایط نوسازی در ایران و آثار آن بر ساختار نهادی دین و بُعد  صاحب

 گرفته نجامای ها پژوهشنظران ایرانی نیز با توجه به  ی که بسیاری از صاحبا گونهذهنی افراد به 

ها  پژوهش م...،را به معنی افول کلی باورها و عواطف دینی بدانی شدن یعرفاگر »که  اند دادهنشان 

( را شدن یعرفو شواهد درخصوص تداوم باورها و عواطف دینی در جوامع دیگر، این نظریه )

یی ها تفاوتط (؛ و فق13۱8 ،)سراج زاده« ]برگر دوم[ استر و مؤید نظر پیتر برگ کند ینمتأیید 

رو  دیده شده است که ناگزیر هر نسلی با نسل پیش از خود یا جامعۀ مدرن با سنتی با آن روبه

؛ 13۱8،زاده )سراج« الگوی رابطۀ طبقۀ اجتماعی و دینداری»که با مفاهیمی مانند  است؛ یا این

( 1383مکی، )نایبی، ار« تساهل ]نداشتن[ تقید شدید به مناسک و فرایض دینی»( یا 12381383
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اند. اکنون این پرسش باقی است که چرا برای رد الگوی نظری برگر اول،  مسئله را بیان کرده

شدن، برابر نابودی کامل دینداری  است یعنی عرفی شده برگرفته شدن یعرفمفهوم حداکثری از 

که در نظر گرفته شده است و به تبع نظریۀ برگر اول آسان مردود خواهد شد؛ در حالی است 

8 1383زاده،  برداشت شده )سراج شدن یعرفبرای تأیید الگوی نظری برگرِ دوم، مفهوم حداقلی 

گرفته است. اکنون با  دینداری را دربر« چگونگی»( و تا اندازۀ زیادی همان مفهوم تغییر و 123

. کردستان تفاوت شود یمتر  بررسی مردم استان کردستان در نقش جامعۀ آماری موضوع پیچیده

و نقاط جغرافیایی ایران دارد. کردستان برخالف سرنوشت مشترک  ها تیقومای با دیگر  ویژه

ای در گذار تاریخی خود داشته است؛ مخصوصاً در  بسیاری از نقاط ایران، شرایط ویژه

 فرهنگی کردستان های بین تعامل های سیاسی کردستان؛ صدوپنجاه سال اخیر عواملی مانند جریان

)مذهب تسنن(، مواجهۀ  های دینی خاص خود سوریه و ترکیه؛ گرایش های عراق،ایران با کرد

ی که شاید تعمیم نتایج ا گونهکردستان را با نوسازی، متفاوت از دیگر نقاط ایران نموده است. به 

پذیر نیست. فرایند  )در بحث نوسازی و دین( در دیگر نقاط ایران به کردستان امکانها  پژوهش

ستان هرچند نسبی و اندک، تغییراتی را در ابعاد مختلف در پی داشته است و نوسازی در کرد

 ترین آنها بوده است.  البته زمینۀ دین، از بنیادی

با توجه به آن چه گفته شد بررسی ارتباط نوسازی و دینداری در کردستان ضروری است. 

( برای 1۰481381) رشده از سوی برگ های بیان کوشد که برمبنای شاخص این پژوهش نیز می

های  آموزش همگانی و ارتباط شهرنشینی، ساالری مدرن، نوسازی )تکنولوژی، اقتصاد و دیوان

)مدرنیسم( کنشگران، ارتباط نوسازی و دینداری را در  جمعی( و نیز با توجه به میزان نوگرایی

 بخشی از جامعۀ کردستان بررسی کند.

 مرور تجربي 

« تبت نوسازی در تغییر جایگاه دین و مسئلۀ سکوالریزاسیون»های خارج از ایران8  پژوهش

1پژوهشی است که میترا هارکونن
به روش کیفی انجام داده است. هدف این  2۰۰2سال   

پژوهش بررسی چگونگی تغییر جایگاه و وضعیت دین در تبت است و در پی پاسخ این پرسش 

کردن  ها برای نوسازی و فراهم شاست که جایگاه سکوالریزاسیون در نوسازی تبت چیست؟ تال

عناصر مدرنیته در تبت، پیامدهای مهمی برای جامعۀ سنتی تبت داشته است که اغلب نهادهای 
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1. Mitra Härkönen 
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شدن تقریباً در سطح سازمانی در تبت رخ داده است اما براساس  اند. عرفی مذهبی در آن بنا شده

 د.ها، دین کماکان در زندگی فردی تبتی اهمیت دار نتایج مصاحبه

های  نوسازی، تغییر اجتماعی و استمرار ارزش»رونالد اینگلهارت و واین بیکر در پژوهش 

کشور پیشرفتۀ  12های جهانی در  ارزش  های پیمایش ، با استفاده از داده2۰۰۰در سال « سنتی

درآمد، براساس دو رویکرد  کشور در حال توسعه و کم 8کشور کمونیستی سابق و  1صنعتی، 

اند. برمبنای  کسی و وبری، تحوالت اجتماعی و سیاسی و فرهنگی را بررسی کردهمعرفتی مار

های جهانی، هم تغییر فرهنگی گسترده و هم استمرار  نتایج این پژوهش، بررسی ارزش

هدف توسعۀ اقتصادی هدایت جوامع به سمت و سوی »دهند.  های سنتی را نشان می ارزش

رسد حرکتی همراستا با  کند بلکه به نظر می را نابود نمیتنها میراث جامعه  مشترک است؛ اما نه

شونده، فرهنگ  بینی مسیر میراث فرهنگی دارد. تردید داریم که نیروهای نوسازی در آیندۀ پیش

اصلی بینی  (. با وجود این اینگلهارت پیش1383اینگلهارت و بیکر، « )یکپارچۀ جهانی پدید آورد

ها و عقاید مسلط همراه  نظریۀ نوسازی را تأیید کرد8 توسعۀ اقتصادی با تغییرات اصلی در ارزش

های سیاسی و اجتماعی جوامع ثروتمند تفاوت آشکار با جوامع فقیر دارد اما این  است. ارزش

کند که  بینی می لزوماً به معنای همگرایی فرهنگی نیست؛ بلکه روند کلی تغییرات فرهنگی را پیش

 (.1388پور،  )غالمی هاست بر جایگزینی جمعیت و نسل این فرایند مبتنی

شدن از  دادند که فرایند عرفینشان در پژوهشی جهانی ( 2۰۰4نوریس و اینگلهارت )

های در حال گذار در حرکت است و به میزان رشد  کشورهای پیشرفته به سوی کشور

شود؛ اگرچه به این نکتۀ مهم نیز اشاره  تر می دهشدن نیز گستر های کیفیت زندگی، عرفی شاخص

گرایی در مناطقی  کنند که شواهد حاکی از رشد روزافزون بنیادگرایی دینی است؛ اما این دین می

های کیفیت  تری از شاخص از جهان رو به رشد است که اغلب مردمان آن فقیرند و سطح پایین

هایی است که نوسازی دولتی شکست  بین ملت زندگی به نسبت دیگر نقاط دنیا دارند و بیشتر

های  و ارزش (WVS)های جهان  های این پژوهش برمبنای پایگاه ارزش خورده است. داده

 شده است. درصد جمعیت جهان را شامل می 83بوده و بیش از  (EVS)اروپایی 

طح شدن و س رابطۀ بین عرفی»در پژوهش  1228سال   2ب هیتون تیم و 1استون ال آلبرشت

شدن و میزان تحصیالت در سطح ملی  در امریکا، ارتباط عرفی با روش تحلیل ثانویه« تحصیالت
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1. STAN L. ALBRECHT 
2. TIM B. HEATON 
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را بررسی کردند. براساس نتایج این پژوهش، بین میزان تحصیالت و دینداری ارتباط معنادار و 

ای که محصول «آگاهی»که از نگاه برگر  معکوس وجود دارد. آلبرشت و هیتون با بیان این

شود و تحصیالت از حامالن ثانویۀ نوسازی است که  شدن می است منجر به عرفی نوسازی

کنند که اساساً نوسازی به  شود؛ همچنین این مسئله را بررسی می کنشگر می« آگاهی»موجب 

« دینی مندی از تفسیر بهره»شود که زندگی خود را بدون  شکل غربی، موجب افزایش گروهی می

 .دهند می ( شکل1228ل از آلبرشت و هیتون، ؛ به نق81۰۱ 121۱)برگر، 

تغییرات ارزشی و اصالحات در »در پژوهش  2۰۰۰سال  2و لی. ای ری 1اسکات فالنگان

داده در ژاپن و کره دهۀ گذشته را مشخص  کوشیدند علل اصالحات دموکراتیک رخ« ژاپن و کره

علت اصلی اصالحات اخیر  های عامۀ مردم ها و ارزش کنند. به اعتقاد آنها، تغییر در گرایش

ـ مادی، درون یک مجموعه تغییر  است. فالنگان و لی معتقدند که تغییر در محیط تکنولوژیکی

شود.  های مردم می رفتن قدرت اقتدار به واسطۀ تغییر گرایش ارزشی جای دارد که سبب از بین

تدارگرا و عاملی برای های اق زمینۀ فنی و اقتصادی مناسب، سبب کاهش نیاز برای تأکید بر ارزش

کنند که عللی همچون برابری فزایندۀ  شود. درنهایت آنها بیان می رشد انگیزۀ تحققِ خود می

درآمد )توسعه و برابری اقتصادی و اجتماعی( سبک زندگی و تحصیالت، سکونت شهری و 

پور،  المیتر بوده است )غ از سایر متغیرها مهم« نسل»ها مؤثر و متغیر  درآمد بر تعیین ارزش

1388.) 

 3و جمال آل خطیب 4، زیاد سویدان3پژوهشی است از محمد رواس« آیا دین مسئله است؟»

( انجام شده است. در این پژوهش تطبیق باورهای اخالقی بین دانشجویان و 2۰۰1) که در ژاپن

 تحلیل و های قومی و مذهبی و عوامل مؤثر بر آن بررسی شده است. برمبنای تجزیه اقلیت

هایی مانند اومانیسم  ژاپنی در شاخص های سکوالر دانشگاه چندمتغیره، دانشجویان گرسیونر

های سنتی  امتیاز کمتری داشتند و در مقایسه با دیگر پاسخگویان  امتیاز باالتر و در شاخص

 میزان تعلق و پایبندی آنها در زندگی روزمره کمتر بود.

( به این پرسش 12۱4« ){ مدرن شدنچگونه»} در پژوهشی با نام تیاسم و نکلسیا

 آنان  نگرش ی،غرب تجدد آثار معرض در سوم جهان مردم درصورت قرارگیری ایآ پردازند که می
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1. Sccot C.Flanagan 
2. Lee,Aie.Rie 

3. Mohammed Y. A. Rawwas 

4. Ziad Swaidan 
5. Jamal Al-Khatib 
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 ،نیآرژانت در شش کشور یقیتطب بررسی هشژوپدر این  ؟شود یم تر انهینوگرا گذشته به نسبت

 منفی نتایج حاکی از ارتباطشده است. درمجموع  انجام پاکستان و هیجرین ی،لیش هند، ،لیاسرائ

 (. 122۰ب. تامنی،  ؛ به نقل از جوزف113812۱4اسمیت،  اینکلس و)است  مدرنیته و مذهب بین

هایی با رویکرد تاریخی و نظری در این خصوص، دین و دینداری  براساس نتایج پژوهش

برای  .ته استهایی بلند در راستای نوسازی برداش لزوماً مخالف نوسازی نبوده است؛ بلکه گام

نشان داده است « بیستم قرن کره در تجدد و مسیحیت»در پژوهش  (2۰۰۱)1نمونه کریستین کیم

های سکوالر نوسازی که برای دین و سنت ارزشی قائل نیستند زیرا به نسبت  که باوجود نظریه

ستای های تغییرناپذیری دارند؛ اما در کشوری مانند کره جنوبی، دین و دینداری در را گزاره

نوسازی توانسته است کره را در ردۀ یازدهم از کشورهای برتر دنیا و در زمینۀ شاخص توسعۀ 

کره  2۰۰3 سال انسانی در سطح سی کشور برتر دنیا قرار دهد. در حالی که براساس سرشماری

درصد رایج است. همچنین برگر  8/22 بودیسم درصد و 3۰ به نزدیک جنوبی، مسیحیت

چگونه نیروی مذهبی »به این مسئله پرداخته است که « مذهب و توسعه» ( در پژوهش2۰۰8)

های  نتایج این پژوهش، انعطاف سنت«. است جدید، در بطن توسعۀ اقتصادی جای گرفته 

گیری نوسازی در  های مذهبی و امکان شکل ـ اقتصادیِ سنت مذهبی، پتانسیل اجتماعی

ترین عوامل مؤثر بر  مختلف را از مهم های متناسب با ادیان و فرهنگ کشورهای چارچوب

 داند.  توسعه می

ی آن برای ها داللتو رفتارهای دینی نوجوانان تهرانی و  ها نگرش»های داخل ایران8  پژوهش

انجام داده است.  زاده سراج نیدحسیس 13۱8عنوان پژوهشی است که سال « یۀ سکوالر شدننظر

سوم دبیرستان شهر تهران و  آموزان دانشبین ی نداریدهدف این پژوهش، سنجش ابعاد مختلف 

، در دو بُعد آمده دست بهنیز بررسی شواهد سکوالرشدن بین آنها بوده است. براساس نتایج 

ی که ناظر به اصول اعتقادات دینی )مانند اعتقاد به خدا، نبوّت، معاد و... ( و نیز ندارید تر فیلط

باط با موجودات مقدس و متعالی( هستند، ای ارت عواطف دینی شخصی )مانند احساس گونه

بودند. در دو بُعد دیگر یعنی بُعد مناسکی و پیامدی، که ناظر به  ندارتریدشده  نوجوانان بررسی

ی پاسخگویان نداریددر زندگی اجتماعی و انجام مراسم عبادی جمعی است، امتیاز ن کاربرد دی

 کمتر بود. 
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1. Kirsteen Kim 
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« )مطالعۀ موردی جامعۀ شهری تهران( عالیسکوالریم و ارتباط آن با تحصیالت »   

انجام دادند. هدف این پژوهش  1381ی سال آزادارمکپژوهشی است که هوشنگ نایبی و 

)سکوالریزاسیون و سکوالرزدایی( و اعتبار تجربی آن در جامعۀ ایران ر بررسی آرای پیتر برگ

 استناد شده است.( 1384)ع نامۀ مریم زار ی پایانها دادهبه  ها هیفرضاست؛ برای آزمون 

با  1383پژوهشی است که سال « نی دینی دانشجویاها شیگرای و نداریدبررسی سطح »

عباس توسلی و ابوالفضل مرشدی انجام شده است. هدف این پژوهش بررسی  همکاری غالم

ی دینی دانشجویان فنی دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده است. ها شیگرای و تشخیص نداریدسطح 

به انجام دادن  آنهاس نتایج این پژوهش، باورهای دینی دانشجویان در سطح باال و پایبندی براسا

به انجام دادن اعمال جمعی دینی کم  آنهامناسک فردیِ دینی متوسط به باال است، اما پایبندی 

گرایش به دین خصوصی، برخورد گزینشی با دین و گرایش به  نیهمچنارزیابی شده است. 

 ینی بین دانشجویان بسیار رایج است.تکثرگرایی د

« ۀ گذشته(دهی سه ها شیمایپی ها دادهدر ایران8 )با تأکید بر  دینداریبررسی وضعیت »

اند. هدف این پژوهش  انجام داده 1388پژوهش است که عباس کاظمی و مهدی فرجی سال 

 رفتارهای ایج،مردم ایران در سه دهۀ گذشته است. براساس نت دینداریترسیم روند تغییرات 

 اجتماعی مختلف اقشار در افزایش این و اند داشته صعودی نسبتاً یا باثبات روندی دینی فردی

 بُعد این در زنان وضعیت و داشته جمعی روندی کاهشی مناسک برخی اما است. متفاوت کمی

 .دارند قرار باالیی بسیار سطح در نیز دینی یها تجربه و است. عقاید ابعاد سایر با متفاوت

ۀ محمدرضا مهدیزاده نام انیپا« آموزش عالی آموختگان دانشی دینی ها نگرشبررسی تغییر »

بررسی  نامه انیپاعباس توسلی، انجام شد. هدف این  با راهنمایی غالم 13۱2است که سال 

وضعیت دین در زمینۀ مدرنیته بیان شده است؛ پژوهشگر یکی از روستاهای کاشان را برای 

های باورهای  ری و برای بررسی تغییر نگرش دینی، سه بُعد نگرش دینی را با شاخصجامعۀ آما

جایی  دینی، اعمال دینی و تجارب و تعهدات دینی انتخاب کرد. نتایج پژوهش حاکی از جابه

)تحصیالت( بوده است؛ تحصیالت دانشگاهی، رویکرد ن ی مدرها ارزشی دینی دربارۀ ها نگرش

وکل، سرنوشت، تجارب زیباشناسی، سیاست، علم، دموکراسی و عقالنیت افراد به قضا و قدر، ت

را تغییر داده است اما اعمال افراد تغییر کمتری داشته است که این شاید به دلیل سنتی و 

گیریم رویکرد نهادی به دین در حال تغییر است و  روستایی بودن افراد باشد. بتابراین نتیجه می

 .دهد یمدینی فرد را نیز تغییر  یها نگرشافزایش تحصیالت، 
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با  1384ۀ مریم زارع است که سال نام انیپا« و رفتارهای دینی جوانان ها نگرشتغییر »

بررسی وضعیت  نامه انیپاراهنمایی آزاد ارمکی و مشاورۀ نایبی، انجام داده است. هدف این 

وب مفهومی برگر، و ابعاد در مقایسه با دیگران بوده است؛ چارچ ها دانشگاهدانشجویان  دینداری

، دینداری)بُعد اعتقادی، رفتاری در سطح رسمی و غیررسمی و نگرشی( برای سنجش  دینداری

نتایج 8 »ندک گونه بیان می ی خود اینها افته. پژوهشگر بر مبنای یاند شدهدر این پژوهش استفاده 

دانشجویان و  دینداریف کند. براساس نتایج اختال دیدگاه برگر دوم را تأیید می آمده دست به

و « د... کنن ینمپیروی  دینداریاز الگویی واحد در  همهافراد غیردانشجو کم است. با وجود این، 

مدرن با غیردانشجویان وجود ندارد و هر دو معتقد به اصول دینی ۀ جامعتفاوتی بین نمایندگان 

 دادن رخکوالریسم در حال که س دهند یمنشان  ها افتههستند. درخصوص رفتار جمعی دینی، ی

 .دهند ینماست و دانشجویان و غیردانشجویان بسیاری از رفتارهای جمعی را انجام 

های خارج از ایران بیانگر تأثیر نوسازی بر دینداری هستند اما  بندی پیشینه8 پژوهش جمع

انی ندارند؛ که نوسازی منجر به نابودی دینداری شده باشد با یکدیگر همخو ها دربارۀ این یافته

های داخلی، بر این یافته توافق دارند که از دیدگاه باورهای اعتقادی و انجام  البته بیشتر پژوهش

اعمال فردی، پاسخگویان التزام باالیی دارند ولی در بُعد مناسک جمعی التزام کمتری دارند. اگر 

است. اما بیان  متمرکز بر دانشجویان دینداریشده درخصوص  های انجام چه تقریباً بیشتر پژوهش

شده در ایران، به میزان نوسازی و ارتباط آن با  های انجام این نکته ضروری است که در پژوهش

دینداری کمتر پرداخته شده است و بیشتر به سنجش میزان دینداری بدون توجه به سطح رشد 

 های نوسازی پرداخته شده است.  شاخص

ینداری شده است اما همچنان این پرسش باقی است که بنابراین نوسازی منجر به تغییر در د

دینداری « چگونگی»گستردگی تغییرات چه اندازه است و آیا این تغییرات محدود به تغییر در 

 دینداری )برگر اول( شده است؟ « چیستی»)برگر دوم( یا تغییر در 

 مباني نظري

« نادرست»یا « درست»دی خود به خو ها فیتعربا اشاره به این نکته که : 2و دينداري 1دين

فقط کمتر یا بیشتر مفید باشند برگر در پیوست پایان کتاب سایبان  ممکن است بلکهند نیست

ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــ
1. Religion 
2. Religious  
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معنی است؛ اما چنانچه  بی ای اندازهتا  ها فیتعره همین دلیل مشاجره بر سر ب8 »دیگو یم مقدس

سودمندی خاص  ۀربارخاص مغایرت وجود داشته باشد، مباحث د زمینۀ در یک ها فیتعرمیان 

 رابرتسونبه عقیدۀ  (.1388 ،زاده وسفی؛ به نقل از 81۱3 122۰)برگر، « یابد یماهمیت  آنها

واحد و مشترک از دین، تا  یشناسان برای دستیابی به تعریفجامعه یها تالشچون  (831 12۱۰)

 های پژوهش رفع مشکل در برایلنسکی و گالک  انندنرسید، کسانی م ای نتیجهپنجاه به  ۀده

 زند، ند )شجاعیپیدا کرد گرایش« 1 دینداری»دن ابعاد کرتجربی و کاربردهای عملی به مشخص 

معتقد « آلن بیرو»سر برآورده است.  2شدن یعرف(. در مقابل دینداری و ابعاد آن، مفهوم 13۱8

، فرایندی «غیرروحانی»و « مقدسنا»به معنای  secularis ۀاز ریشبرگرفته  Secularizationاست8 

مقدس ناامور  قلمرودر قلمرو دینی، جادویی و مقدس، به  موجودآن، واقعیات  اساسکه بر است

آمیز ن با زدودن بُعد تقدسکرد غیردینیحیات اجتماعی،  ۀدر زمین ؛شوندو طبیعی منتقل می

النی، های عقانسان در جهان همراه است و در این فرایند، جنبه جایگاهبرخی از مظاهر جهان و 

 از دیدگاهشوند. امور مقدس و الهی می باجهان  نمایشعلمی و فنّی، جایگزین مظاهر دینی و 

سکوالریزاسیون که به رهایی انسان از کنترل و نظارت دین و نیز از نیز  (82۰ 13۱4)العطاس 

دن رهانی معنای  به شود،الطبیعی بر عقل و زبان تعریف می یماورا یها ارزشتأثیر مفاهیم و 

های بسته و بینیجهان ۀدینی و از هم پاشیدن هم دینی و شبه یها افتیدربشری از  ۀاندیش

در  شدن یعرف(. 1383بویان، ن) است های فوق طبیعی و نمادهای مقدساسطوره ۀشکستن هم

سنتِ »اسالمی است؛ این تفاوت به سبب  ـ شرقی شدنِ یعرفمسیحی متفاوت از  ـ غربی ۀتجرب

دیگری  یها تفاوتبودن و  عام یا خاص در اسالم و« ناقدسیسنت »حیت و در مسی« قدسی

را نیز در  شدن یعرف یها شاخص؛ و این تمایز، کند یماست که اسالم را از دیگر ادیان متمایز 

 .(1381 ،زند یشجاع) کند یمدینی مسیحیت  ۀدینی اسالمی متفاوت از تجرب ۀتجرب

 تکنولوژی انواع سوی به مدرن ماقبل یا سنتی ۀجامع تام دگرگونی» از است عبارت نوسازي:

 سیاسی نظام و ثروتمند و پیشرفته اقتصاد با ملل مختصات جزو که مرتبط، اجتماعی سازمان و

 که است فرایندی» نوسازی 3برگر پیتر تعریف برمبنای (.122۰ترنر، ) «است غربی باثبات نسبتاً

 با برگر. «مجموعهک ی انتقال یعنی یابدمی انتقال آگاهی مضامین و نهادها از خاصی گروه آن در

ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــ
1. Religiosity 

2. Secularization 
3. Berger, Peter. L 
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 یآگاه و نهادی فرایندهای تجربی ارتباط نمایش برای ،«مجموعه»م مفهو از استعارگونه ۀاستفاد

 آغازگر مارکس که شودوارد می زیربنا و روبنا هاینظریه قدیمی کشمکش بهآنها  با مالزم مدرن

 داده انتقال یا کرده تولید را آگاهی از خاصی عنصر که گروه یک یا نهادی فرایند یک» 8بود آن

نوسازی، تغییر فرهنگی و »( در 1382) تاینگلهار (.13۱8 ریمی،ک طایفی، زاد، وکیلی) «است

و با فعالیت این  داند یم شدن یصنعت، نوسازی را سندروم تغییرات اجتماعی مرتبط با «دموکراسی

، شهرنشینی، رشد سطح شدن یتخصصکند و  میی زندگی رسوخ ها جنبهسندروم، در همۀ 

 آموزش، افزایش امید و رشد اقتصادی سریع را درپی خواهد داشت.

و  2و شارما 1اندیشمندان مکتب نوسازی همچون اینکلس، لرنر، هوزلیتز دیدگاهبررسی 

 هر جامعه ۀبَرند شیپ جانبیبرخی عوامل مستقیم یا که دهد  گیدنز نشان می های ههمچنین نظری

زیستن در اختیار فرد  گونهزندگی در شهر و امکاناتی که این  نمونهبه سوی نوسازی است. برای 

های  شهرها، در انطباق با شیوه ساکنان. به نظر هوزلیتز، کند یم آساننوگرایی را  دهد یمقرار 

 ترند های جدید، الگوهای تولید و نهادهای اجتماعی جدید موفق جدید، تکنولوژی جدید، فرض

دهد که خاستگاه شهری و  نیز نشان می تیاسماینکلس و  یها پژوهش(. 8218 12۱4)اینکلس، 

8 13۱۱دارد )ازکیا، تنگاتنگهای زندگی افراد در شهر با میزان نوگرایی آنان ارتباطی  تعداد سال

مستقیم آن  آثارتجربۀ شهرنشینی در شاخص نوگرایی بسیار بیشتر از  جانبی آثار(. البته 112

عواملی همچون وسایل ارتباطی، آموزش رسمی و تجربۀ کاری را از  تیاسمت. اینکلس و اس

لرنر دربارۀ  های پژوهش مؤکد(. پژوهش این دو 822۱ 12۱4)اینکلس،  رنداشم یبرم جانبی آثار

 یها هینظرمرور مجموع براساس  نقش مهم وسایل ارتباط جمعی در میزان نوگرایی افراد است.

 شیوۀیگاه اجتماعی، جاشدن، سطح تحصیالت،  مانند شهرنشینی، صنعتی عواملی ،نوسازی

مستقیم یا  ،( و ایدئولوژی حکومتها رسانهنقل، پست و  و پذیری، ارتباطات )شامل حمل جامعه

همچون  ییها یژگیو. افراد نوگرا نیز کند یمجامعه را به سوی نوسازی هدایت  غیرمستقیم

، گرایش مدنی، گرایش یطلب استقاللگرایی،  انی، پیشرفت، گرایش جهیطلب یتساوعلمگرایی، 

 ند.دارجدید  های هدموکراتیک، خطرپذیری و پذیرش تجرب
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1. Hoselitz 
2. Sharma 
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را بررسی مشخصاً مدرنیته و مدرنیسم  اگرچه در این پژوهش مدرنیزاسیون مبناست و

« 2یستفاو 1یِزدگ عمران» ای گونه انسان متجدد را به تیذهناما بر آن نیستیم که  کردنخواهیم 

 تی جهان بیرون نیازمند نوشدن جهان افکار اسها نوشدن؛ و آگاهیم که بسیاری از دهیم تنزل

 (.833۰ 1384، سروش)

 پژوهش ينظر چارچوب

 شود و الگوی نظری پژوهش پیتر برگر بیان می در این بخش چارچوب نظری با تأکید بر عقاید

فکری  ۀدوردو  شدن یعرفتباط با برگر در اربا توجه به چارچوب نظری مشخص خواهد شد. 

سایبانی » در نقشکند که دین  فکریِ بلندمدت از این نظریه دفاع می ۀدورو در یک ا ؛داشت

. در آورد یم گردهمبخش  که افراد جامعه را زیر چتری فراگیر و نظم ای گونه است به« مقدس

زیستن جمعی و  شیوۀدس، ای مق است که به شیوه ییمعنا  ـ یشناخت، دین سازوکاری زمینهاین 

دین و  ارتباطکند. برگر در بخش دیگری از زندگی خود به  فردی را برای انسان فراهم می

بخش و نهادین دین در حال  رسد که بُعد نظم اندیشد و به این نتیجه می بیشتر می شدن یعرف

 اول به اینفروکاهش است اما بُعد شناختاری و فردی آن همچنان در حال رشد است. در دورۀ 

حامالن آگاهی در  نقششود که  منجر می شدن یعرفاندیشد که مدرنیته و مظاهر آن به  می ارتباط

پیتر برگر را به دو دوره  .(13181388، زاده وسفی؛ به نقل از 81۱ 122۰)برگر،  را دارندجامعه 

 8کنیم میتقسیم 

دین و  نابودیمنجر به  مدرنیته و به تبع آن، نوسازی 8 به عقیدۀ ام)اول( رپیتر برگ .1

 .شود یمدر جوامع جدید  شدن یعرف ۀگسترش پدید

که مدرنیته  کند یم، بیان های خود دیدگاهبازگشت و تغییر نگرش در  با 8)دوم( رپیتر برگ .2

 .شود ینمدین  نابودیو به تبع آن نوسازی لزوماً منجر به 

خاب شده است و با توجه برگر، چارچوب نظری انت« دوم»و « اول»در این پژوهش دیدگاه 

کند )تکنولوژی، اقتصاد و  ( بیان می1۰481381برای نوسازی )ر هایی که برگ به شاخص

های جمعی(، ارتباط نوسازی و  آموزش همگانی و ارتباط شهرنشینی، ساالری مدرن، دیوان

 را بررسی خواهیم کرد.« شناختاری ـ  ذهنی»در بُعدِ  شدن یعرف
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1. Developmentalism 
2. Faust 
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  متغیرهای زمینه

  

 دینداری 

 سن

                                         نوسـازی 

 ذهنی

                                          

 عینی

  

اقتصادی  –وضعیت اجتماعی 
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گرایش 
 دموکراتیک

 جهانیگرایش 
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وضعیت 

 تأهل
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 شهرنشین

  

 کیفیت زندگی

 مذهب

 های جمعی رسانه

 نوگرایـی

 )به تفصيل( الگوي نظري پژوهش
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 هاي پژوهش هفرضي
اند که های پیتر برگر بیان شده بندی و براساس نظریه ها با توجه به الگوی نظری فرمول فرضیه

 عبارتند از8

 اصلي هاي فرضيه 

 تاکنون نوسازی ندارد؛ وجود معنادار ارتباط دینی عقاید نابودی و نوسازی ابعاد بین .1

 در ایگسترده عمومیت دین، به بنیادی ایدعق و است نشده دینی عقاید نابودی به منجر

 توحید،)دین  اصول به روستاها در چه و سنندج شهر در چه جوانان بیشتر و دارد جامعه

هستند  اندک بسیار( ندارند اعتقاد دین اصول به) سکوالر جوانان و معتقدند( معاد نبوت،

 .(برگر دوم)

وجود ندارد  معنادار )تجربی(، ارتباط شدن از جنبۀ بُعد عاطفیبین ابعاد نوسازی و عرفی .2

 )برگر دوم(.   

و معکوس وجود  معنادار شدن از جنبۀ بُعد پیامدی، ارتباطبین ابعاد نوسازی و عرفی .3

 دارد )برگر اول(.   

و  معنادار شدن از جنبۀ بُعد مناسکی )فردی و جمعی(، ارتباطبین ابعاد نوسازی و عرفی .4

   معکوس وجود دارد )برگر اول(. 

 تغيرهامتعريف نظري و عملياتي 

 است. ابعاد دینداری« گالک و استارک» الگویبراساس پژوهش دینداری در این 8 دينداري

 .اعتقادی، مناسکی، پیامدی عاطفی و فکری عبارت است از8

  یک پیروان رود می انتظار که است هایی نگرش و ها ایده همان دینی باور یا اعتقادی بعد 

 ... .و دوزخ خدا، به اعتقاد مانند باشند داشته تقاداع آن به دین

  و روزه نماز، مانند آورند؛ جا به را آنها دین یک پیروان رود می انتظار که مناسکی بعد ...

 .اسالم دین در

  با دین یک پیروان احساسات و تصورها عواطف، به ناظر که تجربی یا عاطفی بعد 

 .متعالی اقتداری و غایی یواقعیت یا خدا مانند است الهی وجودی

  هر معتقدات درخصوص بنیادی های دانسته و اطالعات که دینی دانش یا فکری بعد 

 .است دین
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 زندگی بر دینی دانش و ها تجربه اعمال، باورها، آثار بر ناظر که دینی آثار یا پیامدی بعد 

8 1381 نی،افشا) است روزمره رفتارهای بر دین انعکاس و تأثیر همان و است روزانه

۱2.) 

( با توجه به الگوی دینداری گالک و استارک طراحی کرده و 13۱8زاده )این مقیاس را سراج

ها از آزمون روایی صوری، روایی  با اسالم تطبیق داده شده است. برای سنجش اعتبار مقیاس

مقیاس  ساختی و روایی بیرونی استفاده شده است. برای آزمون پایایی نیز از روش اجرای مجدد

آمده عبارتند از8 بُعد اعتقادی  دست و روش پایداری درونی استفاده شده است. ضرایب آلفای به

 .۱2/۰، مناسکی ۱2/۰، پیامدی ۱3/۰، عاطفی )تجربی( 81/۰

  نوسازي

 ۀجامع»مختصات  «ۀ درحال توسعهجامع»آن  دریند دگرگونی اجتماعی که افر تعريف مفهومي:

( و از دیدگاه برگر 1381؛ به نقل از شهبازی، 38181218)لرنر،  گیرد یخود م را به« تر پیشرفته

آگاهی انتقال  های فهومفرایندی است که در آن گروه خاصی از نهادها و م»  نوسازی( 12۱4)

ترین متغیر مستقل پژوهش، نوسازی است که به دو بعد اصلی «.مجموعه  یابد یعنی انتقال یک می

های برگر درخصوص گیری از اندیشهست؛ در بُعد عینی با بهرهعینی و ذهنی تقسیم شده ا

میزان استفاده از وسایل ارتباط حامالن ثانوی نوسازی، متغیرهای شهرنشینی، تحصیالت و 

 حیثیتبیانگر  )محدود به ماهواره و اینترنت( را بررسی خواهیم کرد. بعد ذهنی آن نیز جمعی

و ایدئولوژی فرهنگ و تمدن جدید غرب است که بینی مکتبی و اعتقادی مدرنیته و جهان

، شناختی گرایی معرفتناواقع، گراییمادی، مداری انسان، گرایی تجربه، گرایی عقلی مانند عناصر

گیرد. نوگرایی با توجه به  را دربرمی گراییستیزی و پیشرفت سنت، گرایی اخالقیاحساس

( در ابعاد مختلف همچون 138۰ه، و شارما )به نقل از مهدیزاد تیاسم ،اینکلسپژوهش 

گرایش  و ، گرایش مدنییطلب استقاللگرایی،  ، گرایش جهانی، پیشرفتیطلب یتساوگرایی،  علم

( برگرفته 138۰های آن نیز از پژوهش )مهدیزاده، سنجیده خواهد شد و پرسش دموکراتیک

 خواهد شد.

 شده است8 یریگ اندازهنوگرایی براساس مفاهیم زیر تعریف و 
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به جای خرد  پژوهشیشواهد علمی و  اساسبه شناخت جهان بر گرایش8 1گرایی . علم1 

 دوران گذشته؛

8 التزام عقالنی به اصل تساوی حقوق و پایگاه انسانی، بدون قائل شدن هر 2یطلب یتساو. 2 

 ؛و...  منسوب به جنس، قوم یها جنبه اساستبعیض بر گونه

عام فراتر از  یها نقشدر اجرای  عمومی نجارهایبه ترجیح ه گرایش8 3. گرایش جهانی3 

 ؛  های ویژه به خویشاوندان، دوستان و... وفاداری

مثبت به غلبه بر تقدیرگرایی، موفق شدن و باور به مفید بودن  گرایش8 4ییگرا شرفتیپ. 4 

 ؛یزیر برنامه

ا نشدن با چنین به رهایی از اجبارهای ساختار اقتدار سنتی و همنو گرایش8 3یطلب استقالل .3

 هنجارهایی؛ 

و  یده شکلو کوشش برای  یالملل نیباخبار ملی و  دریافتبه  گرایش8 1. گرایش مدنی1 

 مشخص؛ یها موضوعتمرکز افکار بر محور 

مدنی و  یها یآزادمثبت به حفظ و رعایت حقوق و  گرایش8 ۱. گرایش دموکراتیک۱ 

های مساوی برای مشارکت  د فرصتجامعه و وجو یها گروهسیاسی برای همۀ افراد و 

 (؛23-821 1381جامعه )مهدیزاده،  آنهای  آزادانۀ همه در ارزش

برای غلبه بر موانع و مشکالت  ابزاری8 آگاهی از خطرهای احتمالی که 8. خطرپذیری8 

 آینده است؛ 

 های هتجرب مقابلجدید در  های هتجرب آزمایش ایدۀ8 آمادگی 2جدید های ه. پذیرش تجرب2 

 (.8323 13۱8گذشته )گیدنز، 

برای روایی و پایای ابزار نیز اگرچه قبالً این پرسشنامه هنجاریابی شده و روایی و پایایی آن 

مناسب گزارش شده بود با وجود این دوباره برای پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده شد و 

  درصد بود. ۱1آمده در همۀ ابعاد بیشتر از  دست میزان آلفای به

ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــ
1. Scientific orientation 

2. Egalitarian orientation 
3. Universalistic orientation 

4. Achievement orientation 

5. Independence orientation 
6. Civic orientation 

7. Democratic orientation 

8. Risk culture 
9. Accepting new experiences 
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 کيفيت زندگي

ـ     تعريف مفهومي: ارزشـی   سـاختار فرهنگـی و   ۀدرک فردی از موقعیـت زنـدگی خـود در زمین

کیفیـت   بـارۀ . البتـه دو دیـدگاه در  را گوینـد  هـا  درراستای رسیدن به اهداف و انتظارات و ارزش

 زندگی وجود دارد8

 تتعطـیال  داشـتن  سالمتی، احساس شادی، احساس چون مواردی8 فردی زندگی کیفیت .1

 ؛...  و طوالنی

از  جامعه در هنجارها ذیرشپ جامعه، در آرامش و صلح به وجود8 جمعی زندگی کیفیت  .2

 (.833 2۰۰1 فیلیپس،) دارد اشاره... و همه برای اقتصادی منابع بودن فراهم همه، سوی

سـالمت  در مجموع چهار بُعد اصلی دارد کـه عبارتنـد از8    کیفیت زندگیتعريف عملياتي:  

را  3. ایـن مقیـاس )کیفیـت زنـدگی(    4و محیط زندگی3روابط با دیگران، 2سالمت روان ،1جسمی

    (. 2۰۰4، 8و اوکانل ۱، التفی1سازمان بهداشت جهانی طراحی کرده است )اسکوینگتون

بهداشـت    گـروه سـازندگان مقیـاس کیفیـت زنـدگی سـازمان       از سویشده  در نتایج گزارش

های چهارگانـه و کـل مقیـاس     مقیاس برای خرده ۱3/۰-82/۰ ضریب آلفای کرونباخ بین جهانی،

)نصـیری و  اسـت  المللـی ایـن سـازمان صـورت گرفتـه       مرکز بین 13که در  گزارش شده است

دسـت   بـه 83/۰این پژوهش نیز میزان آلفای کرونباخ مقیاس کیفیـت زنـدگی   در  (.1383 رضویه،

 آمد.

ودن به دو دسته تقسیم شده شهری یا روستایی بودن. شهری یا روستایی ب محل زندگي:

ها. منظور از ب( محل زندگی کنونی و تعداد سال« منشأ شهری یا روستایی داشتن»است8 الف( 

های اولیۀ عمر است که منشأ شهری یا روستایی داشتن، سکونت در شهر یا روستا در سال

وجود  هشدن ممکن است صفات و خصوصیات شخصیتی متفاوتی را ببرمبنای فرایند اجتماعی

سال اولیه  1۰زندگی در « منشأ شهری یا روستایی داشتن»آورد. در این پژوهش برای سنجش 

 مبنای سنجش است.

ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــ
1. Physical Health Domain 
2. Psychological Domain 

3. Social relationship Domain 

4. Environmental Domain 
5. WHOQOL 

6. Skevington 

7. Lotfy 
8. O,Connel 
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 شناسي پژوهش روش
مقطعی انجام و اطالعات در یک  و مایشیپبا روش  1تحلیلی ـ ژوهش از نوع توصیفیپاین 

ان شهر و روستاهای جوان همۀژوهش پآماری این  ۀشود. جامعآوری میزمانی جمع ۀمرحل

 رایب نفر بوده است. 2۱8۰۱، برابر با 1383سنندج هستند که براساس سرشماری ملی سال 

2تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران 
 که این به توجه با .است 13۰حجم نمونه  شده واستفاده  

در شد.  گرفته نظر در 13۰ نمونه حجم بود روستا و شهر تطبیقی بررسی پژوهش این از قسمتی

؛ جامعۀ شهر و جامعۀ روستا. در جامعۀ شهر آماری وجود دارد ۀعمجا گونهدو  پژوهشاین 

استفاده شده ای  چندمرحله 3ای گیری خوشه روش نمونه آماری از ۀجامع دلیل ساختار  هبسنندج 

ای استفاده  مرحله چندای  گیری خوشه روش نمونهروستایی نیز در بخش اول از  در جامعۀ است.

سر، نیر و محراب انتخاب  د. درمجموع شش روستای سراب قامیش، اجگره، دویسه، تنگیش

 شدند و به نسبت میزان جمعیت، پاسخگویان انتخاب شدند.

 پژوهش هاي يافته

 بینید. می 1های توصیفی است که در جدول  بخش اول یافته

شناختي هاي توصيفي جمعيتداده .2جدول   

 سواد يب متأهل مجرد مرد زن نمونه
بتدايي و  ا

 راهنمايي

تحصيالت 

 متوسطه

فوق ديپلم 

 و ليسانس

فوق 

ليسانس و 

 باالتر

 2/۰ 8/۱1 3/18 8/3 ۰ ۱/2 ۰/23 1/33 4/44 شهر

 8/۰ 3/12 2/43 2/43 4/۰ 4/28 ۰/۱8 2/43 8/31 روستا

درصد زن  8/31درصد مرد و  2/43شده در روستا  ، از پاسخگویان بررسی1براساس جدول 

اند؛ یعنی درمجموع میزان پاسخگویان مرد و زن تقریباً برابر است. همچنین از پاسخگویان  بوده

درصد از  ۱8اند. در روستا نیز  درصد متأهل بوده ۱/2درصد مجرد و  23شده در شهر،  بررسی

درصدی  23های موجود میزان  اند. با توجه به دادهدرصد متأهل بوده 4/28پاسخگویان مجرد و 

ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــ
1. Descriptive- analytic 

2 .Cochran 
3. Cluster sampling  
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درصدی  ۱۰دهندۀ باالرفتن سن ازدواج در شهر به نسبت  ان مجرد در شهر، نشانپاسخگوی

 پاسخگویان مجرد در روستا است.

. پراکندگي درصد فراواني ابعاد دينداري1جدول   

، پایبندی بُعد اعتقادی جوانان شهر و روسـتا، در سـطح متوسـط بـه     2ج جدول براساس نتای

درصد از جوانان شهر سنندج در بُعد اعتقادی امتیاز متوسط و  83ای که بیش از  باالست؛ به گونه

درصد از جوانان روستایی نیز امتیاز متوسط و باالتر دارنـد. همچنـین    24باالتر دارند و بیشتر از 

ای کـه بیشـتر    بُعد عاطفی جوانان شهر و روستا، در سطح متوسط به باالست؛ به گونهپایبندی در 

درصد جوانان روستایی امتیـاز متوسـط و بـاالتر     23درصد جوانان شهر سنندج و بیشتر از  83از 

دارنـد؛  « اصالً»و « کم»درصد جوانان شهر سنندج، پایبندی  32دارند. در بُعد پیامدی نیز بیشتر از 

دارنـد. در بُعـد   « اصالً»و « کم»درصد از جوانان روستاهای سنندج میزان پایبندی  31که  یدر حال

 34کـه   اسـت در حـالی  « اصالً»و « کم»درصد جوانان شهر سنندج پایبندی  ۱۰مناسکی، بیشتر از 

داشتند. مجموع ابعاد دینـداری  « اصالً»و « کم»درصد از جوانان روستاهای سنندج میزان پایبندی 

داشتند در « اصالً»و « کم»درصد جوانان شهر سنندج میزان دینداری  4۰دهد که بیش از  می نشان

 داشتند.« اصالً»و « کم»درصد جوانان روستاهای سنندج میزان دینداری  11که فقط  حالی

های پـژوهش، هریـک از    8 برای آزمون فرضیههاي پژوهش تحليل دومتغيره و آزمون فرضيه

صورت دو به دو مقایسه و بررسی شدند. با توجـه   انه با متغیر وابسته و بهمتغیرهای مستقل جداگ

 مجموع مناسکی پیامدی     عاطفی اعتقادی ابعاد دينداري

 شهر

 3/1 1/32 8/11 4/2 8/3 اصالً

 4/34 4/3۱ 1/42 3/1۰ 1/12 کم

 ۱/34 1/2۱ 1/31 8/31 1/34 متوسط

 1/4 2/2 1/2 1/32 8/43 زياد

 3/۰ ۰ 2/1 3/3 1/3 کامالً

 روستا

 1/1 3/3 3/3 1/1 8/۰ اصالً

 3/2 2/22 2/3۰ 1/4 3/4 کم

 1/3۱ 3/32 4/31 ۱/38 1/2۰ متوسط

 3/21 2/2۱ 2/8 8/42 4/13 زياد

 2/4 8/3 1/4 8/3 1/8 کامالً
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انـد از   گیـری شـده   ای انـدازه  فاصـله  که متغیر وابسته و متغیرهای مستقل در سطح سنجش  به این

 ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.

 . ارتباط بين متغيرهاي مستقل و وابسته به تفكيک ابعاد دينداري9جدول 

 

اسـکی ارتبـاط   دهد که بین نوگرایی و ابعاد اعتقادی، عاطفی، پیامـدی و من  نشان می 3جدول 

پیرسون نمایانگر ارتبـاط معکـوس و    rدرصد وجود دارد و میزان  22معناداری در سطح اطمینان 

نزدیک به قوی است. با افزایش میزان نوگرایی، میزان پایبندی در ابعاد مختلف دینـداری کـاهش   

بین کیفیـت   یابد و برعکس؛ البته شدت این ارتباط در بعد مناسکی بیشتر از دیگر ابعاد است. می

ــان   ــاداری در ســطح اطمین ــاط معن ــداری ارتب ــدگی و دین ــزان  22زن  rدرصــد وجــود دارد و می

است که نمایانگر ارتباط مستقیم و نسبتاً ضعیف است. بین میزان استفاده از ماهواره  23/۰پیرسون

 18/۰پیرسـون   rدرصـد وجـود دارد و میـزان     22و دینداری ارتباط معناداری در سطح اطمینان 

متغیرهای 

 مستقل

 دینداری

 )مجموع ابعاد(
 بُعد مناسکی بُعد پیامدی بُعد عاطفی بُعد اعتقادی

r  
 پیرسون

سطح 

 معناداری
Sig 

r  
 Sig پیرسون

r  
 Sig پیرسون

r  
 Sig پیرسون

r  
 Sig پیرسون

 ۰۰1/۰ -3۱/۰** نوگرایی
**3۰/۰- ۰۰1/۰ 

**22/۰- ۰۰1/۰ 
**28/۰- ۰۰1/۰ 

**31/۰- ۰۰1/۰ 

کیفیت 

 زندگی
**23/۰ ۰۰1/۰ 

**21/۰ ۰۰1/۰ 
**14/۰ ۰۰1/۰ 

**13/۰ ۰۰1/۰ 
**22/۰ ۰۰1/۰ 

میزان 

استفاده از 

 ماهواره

**18/۰- ۰۰1/۰ 
**13/۰- ۰۰1/۰ 

*۰۱۱/۰- ۰32/۰ 
**21/۰- ۰۰1/۰ 

**13/۰- ۰۰1/۰ 

میزان 

استفاده از 

 اینترنت

**31/۰- ۰۰1/۰ 
**32/۰- ۰۰1/۰ 

**28/۰- ۰۰1/۰ 
**2۱/۰- ۰۰1/۰ 

**3۰/۰- ۰۰1/۰ 

های  سال

 دانشگاهی
**31/۰- ۰۰1/۰ 

**23/۰- ۰۰1/۰ 
**11/۰- ۰۰1/۰ 

**21/۰- ۰۰1/۰ 
**31/۰- ۰۰1/۰ 

مجموع 

ابعاد 

 نوسازی

**41/۰- ۰۰1/۰ 
**34/۰- ۰۰1/۰ 

**23/۰- ۰۰1/۰ 
**38/۰- ۰۰1/۰ 

**48/۰- ۰۰1/۰ 
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است که نمایانگر ارتباط معکوس و نسبتاً ضعیف است. بین میزان استفاده از اینترنت و دینـداری  

است که نمایانگر  -31/۰پیرسون  rدرصد وجود دارد و میزان  22ارتباط معنادار با سطح اطمینان 

به قوی اسـت. بـین منشـأ )ده سـال اول زنـدگی( و دینـداری ارتبـاط         ارتباط معکوس و نزدیک

اسـت کـه نمایـانگر     -31/۰پیرسـون   rدرصد وجود دارد و میـزان   22دار، در سطح اطمینان معنا

های دانشگاهی و دینداری ارتباط معنـادار بـا سـطح     ارتباط معکوس و نسبتاً قوی است. بین سال

است کـه نمایـانگر ارتبـاط معکـوس و      -31/۰پیرسون  rدرصد وجود دارد و میزان  22اطمینان 

 یابد.های دانشگاهی، میزان دینداری کاهش می یجه با افزایش میزان سالمتوسط است. درنت

 (.دوم برگر) ندارد وجود معنادار ارتباط دینی عقاید نابودی و نوسازی بین8 اول فرضیۀ .1

نوسازی و پایبندی به عقاید  دار بین دو متغیر اآماری معن ، ارتباطبا استناد به نتایج جدول

است  -34/۰پیرسون  rو میزان  وجود دارد ۰1/۰ح خطای کمتر از و سط 22/۰با احتمال دینی 

بر  مبنی پژوهش H0با توجه به این نتیجه، فرض  که نمایانگر ارتباط معکوس و نسبتاً قوی است.

داری آماری این  ابر معن مبنی H1 و در مقابل فرض شود رد می ارتباطداری آماری این  امعن فقدان

 شود. میید یتأ ارتباط

 وجود معنادار ارتباط ،(تجربی)عاطفی  بُعد جنبۀ از جوانان شدنعرفی و نوسازی نبی  .2

 (.دوم برگر) ندارد

با نوسازی و بُعد عاطفی)تجربی(،  داری بین دو متغیر اآماری معن ارتباط با توجه به نتایج،

است که  -23/۰پیرسون  rو میزان  وجود دارد ۰1/۰و سطح خطای کمتر از  22/۰احتمال 

 فقدانبر  مبنی پژوهش H0فرض  ،با توجه به این نتیجه ایانگر ارتباط معکوس و متوسط است.نم

 ارتباطداری آماری این  ابر معن مبنی H1 فرض و در مقابل شود رد می ارتباطداری آماری این امعن

 شود. میید یتأ

ارد وجود د معنادار شدن جوانان از جنبۀ بُعد پیامدی، ارتباطبین نوسازی و عرفی .3

 )برگر اول(.   

با نوسازی و بُعد پیامدی  داری بین دو متغیر اآماری معن ، ارتباطبا استناد به نتایج جدول

است که  -38/۰پیرسون  rو میزان  وجود دارد ۰1/۰و سطح خطای کمتر از  22/۰احتمال 

بر  بنیم پژوهش H0با توجه به این نتیجه، فرض  نمایانگر ارتباط معکوس و نسبتاً قوی است.

داری آماری این  ابر معن مبنی H1 و در مقابل فرض شود رد می ارتباطداری آماری این  امعن فقدان

 شود. میید یتأ ارتباط
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 شدن جوانان از جنبۀ بُعد مناسکی )فردی و جمعی(، ارتباطبین نوسازی و عرفی .4

 وجود دارد )برگر اول(.    معنادار

نوسازی و مناسکی )فردی و جمعی(،  داری بین دو متغیر اآماری معن ارتباط با توجه به نتایج،

که نمایانگر  -48/۰پیرسون  rو میزان  وجود دارد ۰1/۰و سطح خطای کمتر از  22/۰با احتمال 

داری  امعن فقدانبر  مبنی پژوهش H0با توجه به این نتیجه، فرض  ارتباط معکوس و قوی است.

ید یتأ ارتباطداری آماری این ابر معن مبنی H1 رضو در مقابل ف شود رد می ارتباطآماری این 

 شود. می

 هاي پژوهش در گام دوم بررسي چندمتغيره و آزمون فرضيه

متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از  یک از در این بخش برای مشخص شدن سهم تأثیر هر

 تحلیل رگرسیونی
 و مسیر1

غیره، سهم تأثیر مت کنیم. در تحلیل رگرسیونی چند ها استفاده میداده2

هر یک از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته بدون توجه به تقدم و تأخر بین آنها مشخص 

شود. همچنین با تحلیل مسیر، سهم تأثیر هریک از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته با  می

 شود. به تقدم و تأخر بین آنها تعیین می توجه

 . تحليل رگرسيوني4 جدول

 رهايي که در متغيرها )متغي

 ند.( ا معادله استفاده شده

 ضرايب استاندارد ضرايب غيراستاندارد
 داري معنا tسطح      tمقدار 

B خطاي استاندارد Beta 

 

 1۱3/31 443/2  2۱2/22 ۰۰1/۰ (Constant)  مبدأ از عرض

 ۰۰1/۰ -32۱/3 -213/۰ ۰28/۰ -132/۰ علمي گرايش

 ۰۰1/۰ -318/3 -12۰/۰ ۰3۱/۰ -2۰۰/۰ اينترنت

 ۰۰1/۰ 132/3 18۱/۰ ۰44/۰ 24۱/۰ کيفيت زندگي

 ۰۰1/۰ -832/3 -21۰/۰ ۰11/۰ -۰23/۰ (زندگي اول سال ده)منشأ 

 ۰۰1/۰ -1۱8/3 -123/۰ ۰3۱/۰ -121/۰ طلبانه استقالل گرايش

 ۰۰1/۰ -811/4 -11۰/۰ ۰24/۰ -/11۱ ماهواره

 

ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــ
1. Analysis Regression 
2. Analysis Path 
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 يونيهاي تحليل رگرس ها و آماره . شاخص5جدول 

                             

ــه همبســتگی ضــریب ،3براســاس جــدول  ــین ضــریب ،=M.R 121/۰ 1چندگان ــر  2تعی براب

38502با /R   بـه   نزدیـک  کـه  اسـت  این بیانگر و تاس 3۱2/۰برابر با  واقعی تعیین ضریب و 

 مشـخص  معادلـه  در موجـود  متغیرهـای  از سـوی  دینـداری  و تغییـرات  واریانس از درصد 38 

 «گام گام به» روش از نامبرده رگرسیونی تحلیل در که این به توجه با. شود می
 است، شده استفاده3

 متغیـر،  ایـن  از و پـس  شـود  مـی  رگرسـیونی  الگـوی  وارد قدرت وضـو   با بیشترین متغیر ابتدا

 . شوند می الگو وارد وابسته، متغیر روی بر تأثیر بیشترین ترتیب دیگر به متغیرهای

 
 . دياگرام مربوط به عوامل مؤثر بر دينداري2نمودار

ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــ
1. Multiple Correlation R 
2. R Square 
3. Stepwise 

 خطاي استاندارد ضريب تعيين واقعي ضريب تعيين چندگانه همبستگي ضريب

121/۰ 383/۰ 3۱2/۰ 2۱118/1۰ 

 دینداری

 علمی گرایش

e 
 

213/۰- 

 اینترنت )میزان استفاده(

طلبانه استقالل گرایش  

 ماهواره )میزان استفاده(

(زندگی اول سال ده)منشأ  

 کیفیت زندگی

121/۰  

12۰/۰- 

18۱/۰ 

21۰/۰- 

123/۰- 

11۰/۰- 
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در تحلیل رگرسیونی، تأثیر هریک از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته بدون درنظر گرفتن 

گونه تقدم و تأخری بین آنها نشان داده شد؛ همچنین براساس متغیرهای مستقلی که ارتباط  هیچ

پذیر شد. در این قسمت برای  معنادار با متغیر وابسته نشان دادند ترسیم معادلۀ رگرسیونی امکان

از  شدن تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته با درنظرگرفتن تقدم و تأخر میان آنها، مشخص

صورت  کنیم و هدف، تشخیص اندازۀ تأثیر متغیرهای مستقل معنادار به تحلیل مسیر استفاده می

 مستقیم و غیرمستقیم بر متغیر وابسته است.

کردن آثار مستقیم و غیرمستقیم و نیز آثار کل متغیرهای مستقل  در این قسمت برای مشخص

عوامل مؤثر بر دینداری را با  2نمودار مؤثر بر دینداری الگوی علّی )مسیر( تشکیل شده است،

      دهد8 نشان می ضرایب مسیر

 

 
 با ضرايب مسير« عوامل مؤثر بر دينداري». 1 نمودار
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اند و  درصد عوامل مؤثر بر تغییر نگرش دینی با میزان تأثیر مشخص شده 38، 2براساس نتایج نمودار 

گرایش »شده در این نمودار،  متغیرهای بررسیاز میان اند.  درصد عوامل مؤثر ناشناخته 12همچنان 

و شهرنشینی بیشترین قدرت  های نوگرایی در نقش شاخص «طلبانه گرایش استقالل»و « علمی

کیفیت »، «اینترنت»، «منشأ»ترتیب متغیرهای  بینی میزان دینداری را دارند. همچنین به پیش

 اند.  مؤثر بودهها و رفتارهای دینی  بر تغییر نگرش« ماهواره»و « زندگی

 هاي پژوهش بحث درخصوص يافته

 8ترتیب است بدین به تفکیک متغیرها پژوهش های یافته

 از مهمترین را که شهرنشینی (138۱)با توجه به عقیدۀ برگر محل زندگي )شهر و روستا(:

 داند، نتایج این پژوهش نیز نشان داد که بین شهرنشینی و میزان پایبندی می نوسازی های شاخص

دینی ارتباط معنادار و معکوس وجود دارد. درخصوص تفاوت میزان دینداری بین جوانان شهر 

درصد معنادار بود و میانگین میزان دینداری  22و روستاهای سنندج نیز تفاوت در سطح اطمینان 

 ر بود. مقدا 32و بین جوانان روستاهای سنندج برابر با  4۰بین جوانان سنندج از صد امتیاز برابر 

t(32/11- و ) sig(۰۰1/۰ نشانگر این تفاوت معنادار است. البته برای بررسی تفاوت میزان )

استفاده شد و مقدار آزمون فیشر  Fنیز از آزمون  پایبندی و تعلق دینی بین روستاهای کردستان

درصد معنادار بود و نشان داد  22( و با سطح اطمینان ۰۰1/۰) sigتر از  در سطح خطای کوچک

ه تفاوت میانگین میزان تعلق و پایبندی دینی بین روستاهای مختلف سنندج از جنبۀ آماری ک

( نشانگر این تفاوت معنادار است. براساس آزمون ۰۰1/۰)sig ( و ۱۱/12)F دار است. مقدار  معنا

تفاوت میانگین شهر سنندج و شش روستای نامبرده، مقدار آزمون فیشر در سطح خطای 

درصد معنادار است و این بیانگر این مسئله  22( و با سطح اطمینان ۰۰1/۰) sigتر از  کوچک

است که تفاوت میانگین میزان تعلق و پایبندی دینی بین شهر و روستاهای مختلف سنندج از 

دار است و ساختار تفاوت میانگین امتیازهای دینداری بین کنشگران شهر و  جنبۀ آماری معنا

 ین مسئله است.روستاهای سنندج نشانگر ا

 این البته ندارد؛ معناداری تأثیر آنها دینداری میزان بر پاسخگویان سن ها، براساس یافته8 سن

 زیرا است صادق آن روستاهای و سنندج در سن، آمده از متغیر دست که نتیجۀ به نیست معنا بدان

تباط بیشتر ار بررسی برای که است واضح است. بوده سال 18-22 پژوهش این پاسخگویان سن

 انجام طولی پژوهش یا کنیم بررسی را تری گسترده سنی بایست دامنۀ می دینداری و سن بین
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 18-3۰در دورۀ  که دهد می نشان(  12۱۰) 1بحر هوارد همچون کسانی پژوهش نتایج زیرا دهیم؛

 کاهش این سالگی 3۰-33 دورۀ در یابد و می کاهش بسیار کلیسا در حضور میزان سالگی

 .یابدمی افزایش یکنواخت ای گونه به کهنسالی تا سالگی 33 از پس و شود می برطرف

 آزمون این نتایج. باالتری دارند دینداری میزان مردان، به نسبت ابعاد همۀ در زنان8 جنس

 اثر ویژه به بزهکاری و در زمینۀ دینداری خود پژوهش در( 138۰) طالبان که است نتایجی مشابه

 مقایسۀ خود از بررسی در( 13۱1)پویا  اسدی همچنین. است آورده دست به دینداری بر جنسیت

. زنهاست از بیشتر بسیار مردها در نخواندن نماز که درصد دریافت زنان و مردان نمازخوانی

 جنسیتی های تفاوت» تحلیلی پژوهش در( 128۱) 3الستر مک یان و 2 واس دی دیوید همچنین

 کردن برای روشن ترند؟ مذهبی مردان از زنان چرا که اند رداختهپ مسئله این بررسی به «دین در

نگهداری  در زنان نقش از آن در که است شده استفاده  4ساختاری موقعیت نظریۀ از ها تفاوت

نام  ساختاری عوامل در نقش خانواده و کار به نسبت نگرش و کار در آنان کمتر مشارکت فرزند،

 کند می فراهم مردان به نسبت زنان بودن تر مذهبی برای را زمینه که شود می برده

 دختران و زنان بین دینی پایبندی میزان که است مهم نکته این البته .(1381گوهری، رستمی)

 .است بوده سنندج شهر زنان و دختران از بیشتر عاطفی، بعد جز به ابعاد همۀ در روستایی

تفکیک شهر و روستا، تفاوت معناداری بین  به  tبراساس بررسی تفاوت میزان دینداری با آزمون

که بین جوانان شهر سنندج  جنس و دینداری میان جوانان روستاهای سنندج وجود دارد در حالی

 این تفاوت معنادار نیست.

 تأثیر خانواده اقتصادی ـ اجتماعی وضعیت (SES):خانواده  اقتصادي ـ اجتماعي وضعيت

و  مادر و پدر شغل مادر، و پدر تحصیالت متغیرها ز جمله اینا دارد؛ دینداری میزان بر معناداری

 دینی رفتار و نگرش تغییر و متغیرها این بین نتایج براساس که است بوده خانواده درآمد میزان

( 13۱2)نتایج پژوهش عطشانی  تأیید در پژوهش این نتایج. است داشته وجود معناداری ارتباط

 های گرایش بر( خانواده درآمد و تحصیالت شغل،) هامتغیر این همۀ که است صورت بدین

 و تحصیالت سطح شغلی، جایگاه با افزایش که معنا بدین. است داشته تأثیر جوانان ارزشی

 پژوهش در همچنین. یابد کاهش می جوانان ارزشی های گرایش ،(والدین) خانواده درآمد میزان

ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــ
1. Howard.M.Bohr  
2. David Devaus 

3. Eanmac Allester  
4 .Structura location theory 
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 معکوس ارتباط خانواده اقتصادی ـ تماعیاج جایگاه با نوجوانان مذهبی های ارزش بین ملکی،

 میزان دینی، رفتار با مرتبط عوامل از یکی نیز( 1381)گوهری  رستمی در پژوهش. دارد وجود

نیز ( 138۰)محمودی  پژوهش در همچنین. است بوده پدر تحصیالت میزان و خانواده درآمد

 .شود می جامعه تأیید پایین در قشرهای دینی باورهای عمق بودن بیشتر بر مبنی پژوهش فرضیۀ

زندگی بیشتر جوانان شهر و روستا  میزان کیفیت ها، اگرچه براساس یافته 8زندگي کيفيت

درصد  22درصد پاسخگویان شهری و  21باالتر از میانگین در توزیع است درمجموع بیش از 

همچنین کیفیت اند.  تر ارزیابی کرده پاسخگویان روستایی کیفیت زندگی خود را متوسط و پایین

اما این نتایج لزوماً  زندگی در شهر و روستا با میزان دینداری ارتباط مستقیم و معنادار داشت

مخالف با مباحث نظری اینگلهارت نیست زیرا به عقیدۀ اینگلهارت، حرکت از نیازهای مادی به 

یرد و فقط گ فرامادی مستلزم افزایش کیفیت زندگی است و این مفهوم چند بُعد را دربر می

شناختی کیفیت زندگی نیست؛ بنابراین تضاد این نتایج با موضوع ارتباط  محدود به بُعد روان

شود که سنجش کیفیت زندگی در این  گونه بیان می شدن اینگلهارت این کیفیت زندگی و عرفی

تفسیر شخصیِ هر فرد از وضعیت »است که  1پژوهش برمبنای تعریف سازمان بهداشت جهانی

(. این 1223)بولینگ، « کند اش برمبنای فرهنگ و نظام ارزشی است که در آن زندگی می یزندگ

های کیفیت زندگی فراتر از  که شاخص سنجش محدود به نگرش فرد است در حالی

هایی همچون امنیت عمومی، هزینۀ خوراکی، فضای سکونت، تسهیالت عمدۀ مسکن،  شاخص

ونقل و هوای سالم است )آسایش،  ش عمومی، حملارتباطات، آموزش، بهداشت عمومی، آرام

(. درنتیجه در این پژوهش به علت محدودبودن سنجش کیفیت زندگی به نگرش فرد، 138۰

ممکن است پاسخگو از سطح کیفیت زندگی خود به دالیل مختلف همچون تأثیر نگرش دینی، 

یفیت زندگی در این پژوهش الزم باشد. بنابراین ک« امنیت حیاتی»که فاقد  راضی باشد؛ در حالی

؛ غباری بناب، باقر)  با دینداری ارتباط مستقیم و معنادار داشته است و این نتایج با یافتۀ پژوهش

 ( همخوانی دارد.138۰

هایی همچون  های این پژوهش، بین میزان استفاده از رسانه برمبنای یافته 8هاي ارتباطي رسانه

ها در نقش حامالن  ای که رسانه معنادار وجود دارد؛ به گونه اینترنت و ماهواره و دینداری ارتباط

ثانویۀ نوسازی با میزان دینداری پاسخگویان جوان در شهر و روستاهای سنندج ارتباط معکوس 

ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــ
1. WHO 
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داشته است. اما بیان این نکته ضروری است که در زمینۀ میزان برخورداری از ماهواره، بین شهر 

درصد  33درصد و در روستا  32چه در شهر فقط  شت؛ چنانو روستا تفاوت چندانی وجود ندا

اند؛ میزان فقدان استفاده از اینترنت در روستاهای سنندج باالتر از  اصالً از ماهواره استفاده نکرده

درصد است. حال با توجه به نتایج این پژوهش و  32درصد است ولی در شهر سنندج فقط  2۰

زان استفاده از اینترنت و تغییرات دینداری بیشتر از ضریب نتایج پیشین، ضریب همبستگی بین می

همبستگی میزان استفاده از ماهواره و دینداری بود؛ درنتیجه با وجود اینترنت در نقش رسانۀ 

در شهر سنندج و حضور کمتر این رسانه در روستاها، تفاوت « آگاهی»تر در زمینۀ ورود  مؤثر

 ین جوانان روستا وجود دارد.معناداری بین میزان پایبندی دینی ب

بودن میزان نوگرایی جوانان چه در شهر و چه در  باوجود پایین که داد نشان ها 8 یافتهنوگرايي

درصد از پاسخگویان  8۱ای که بیش از  روستا، نتایج بین شهر و روستا متفاوت بود به گونه

درصد بود و  14یزان داشتند ولی در شهر این م« کم خیلی»و « کم»روستا میزان نوگرایی 

 تعداد که داد می نشان آن مثبت پراکندگی میزان نوگرایی جوانان روستا قرینه نبود. چولگی

 را میانگین از بیشتر ای نمره که است جوانانی از بیشتر میانگین از کمتر نمرۀ با روستایی جوانان

بود. در زمینۀ ابعاد  اند. ولی در شهر برعکس بود و میزان چولگی منفیداده اختصاص خود به

 ،پیشرفت به ای که بین هفت بُعد نوگرایی8 گرایش گونه تر بود به نوگرایی نیز نتایج کمی واضح

 جهانی ، گرایشدموکراتیک گرایش ،طلبانهتساوی ، گرایشطلبانه استقالل گرایش ،علمی گرایش

باال و تغییر نگرش و  با میزان همبستگی طلبانه استقالل و علمی مدنی؛ ابعادی مانند گرایش و

رفتار دینی بودند ولی ابعادی همچون گرایش مدنی کمترین میزان همبستگی را داشت معنادار 

 نبود.

 رگرسیونی برنامۀ به نامبرده، شاخص 1۱ مجموع ازنیز  چندمتغیره رگرسیونبراساس نتایج 

 گرایش ،طلبانهویتسا ، گرایشطلبانه استقالل گرایش ،علمی گرایش ،پیشرفت به گرایش مانند)

مدنی، میزان استفاده از اینترنت، میزان استفاده از ماهواره،  گرایش جهانی، ، گرایشدموکراتیک

جنس، مذهب، تحصیالت و  سن، خانواده، منشأ، اجتماعی و اقتصادی کیفیت زندگی، جایگاه

 ده)، منشأ لمیع تأثیر در گرایش بیشترین ترتیب به دینداری بر مؤثر عوامل (های دانشگاهی سال

اینترنت، کیفیت زندگی و ماهواره  میزان استفاده از طلبانه، استقالل ، گرایش(زندگی اول سال

 وجود داشت.
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  گيري نتيجه

به این پرسش پرداخته  ،«دینداری» و« نوسازی» مفهوم دو فضای توضیح ضمن پژوهش این در

 های فرضیه بر مروری مین بابرای ه شود؟ شد که آیا نوسازی منجر به نابودی دینداری می

 بررسی دینداری را و نوسازی ارتباط برگر، پیتر های نظریه بر تأکید با و موجود در این خصوص

 .کردیم

 گاه هیچ دیگر سوی از و است نکرده تجربه آن غربی شکل به را مدرن جهان کردستان شد گفته که چنان

پذیر باشد؛  امکان دین بازگشت سخن از اکنون تا است هبرنبست رخت ایران، در حتی بلکه کردستان در نه دین

جا مجال پرداختن به آن  که این است دیگری اروپا موضوع از هایی بخش یا آمریکا در دین بازگشت موضوع

 بلکه معتقد نیست دین و دوباره احیاشدن آن چیستی به تغییر برگر که کنیم می بسنده نکته این نیست. فقط به

 در دین احیای از برگر دیگر سوی از اما. است کرده تغییر دینداری چگونگی کنونی جهان رد که است معتقد

 بروس استیو و گوید می سخن «سکوالریزاسیون» فرضیۀ های نقیض در نقش( اسالمی انقالب دورۀ در) ایران

 .نیست بازگشتی چنین به معتقد( برگر جدی منتقد) نیز

 ارتباط درخصوص برگر های پیتر ها و دیدگاه اندیشه براساس پژوهش این های فرضیه

اند. برگر دو دورۀ فکری در این زمینه دارد؛ در دورۀ اول معتقد  شده بیان دینداری و نوسازی

در جوامع جدید  شدن یعرف ۀو گسترش پدید داریدین نابودینوسازی منجر به است که 

مدرنیته و به تبع  ، بر آن است کههای پیشین دیدگاهتغییر نگرش در ؛ و در دورۀ دوم با شود یم

 .شود ینم داریدین نابودیآن نوسازی لزوماً منجر به 

ـتقل پـژوهش    که دهند می نشان نیز  چندمتغیره و تحلیل آماری های آزمون نتایج  ـای مس ـاط  متغیره  ارتب

ـا    در شده متغیرهای ترسیم ویژه به پژوهش دارند؛ وابستۀ متغیر معنادار با ـیون، هم ـایی  نالگـوی رگرس  متغیره

 دینـداری در  بـر  مـؤثر  عوامل» در نقش( از نگاه برگر« حامالن ثانویه») پژوهش اسنادی بخش در  که هستند

ـاوت میـزان پایبنـدی و تعلـق دینـی       کرده بررسی« سنندج روستاهای و شهر جوان جامعۀ اند؛ اما در زمینۀ تف

هرنشینی همچنان یکی از عوامـل مـؤثر   شکه  دهد باوجود این کنشگران شهری و روستایی نتایج نشان می

دهد کـه   بر دینداری است و آزمون تفاوت میانگین شهر سنندج و شش روستای نامبرده نشان می

تفاوت میانگین میزان تعلق و پایبندی دینی بین شهر و روستاهای مختلف سنندج از جنبۀ آماری 

ن کنشـگران شـهر و روسـتاهای    دار است و ساختار تفاوت میانگین امتیازهـای دینـداری بـی    معنا

کند. با وجود این بررسی تفاوت میـانگین میـزان تعلـق و     سنندج نیز  همین موضوع را اثبات می
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دار اسـت و سـاختار تفـاوت     پایبندی دینی بین روستاهای مختلف سنندج نیز از جنبۀ آماری معنا

توجه به میـزان نزدیکـی   میانگین دینداری بین کنشگران روستاهای سنندج نشانگر آن است که با 

ترتیـب   قامیش، اجگره و کلکان به روستاها به سنندج و تأثیر مجاورت با شهر، سه روستای سراب

وآمـد شـهری کمتـر شـده اسـت میـزان تعلـق و         متأثر از شهر سنندج بودند و هرچه میزان رفت

ان تعلـق و  سـر میـز   پایبندی دینی افزایش داشته است؛ اما در سه روستای محـراب، نیـر و تنگـی   

پایبندی دینی پاسـخگویان هماننـد روسـتای سـراب قـامیش اسـت کـه کنشـگران آن بیشـترین          

وآمد با شهر ممکن نیسـت   وآمد را با شهر سنندج دارند. برمبنای این نتایج، فقط میزان رفت رفت

میزان دینداری پاسخگویان را مشـخص کنـد. براسـاس بررسـی میـدانی در دو روسـتای نیـر و        

انـد. ایـن ماجراهـا، کنشـگران را بـه نـوعی        از جنبۀ سیاسی ماجراهای تـاریخی داشـته  سر،  تنگی

تـأثیر از ایـن    ( سوق داده است. اگرچه روستای محـراب نیـز بـی   1گرایی کوردی )ناسیونالیزم ملی

سـر   ماجراها نمانده است اما به هر حال شدت پویایی این ماجراها در دو روسـتای نیـر و تنگـی   

 بیشتر بوده است.

 ارتباط آن ابعاد همۀ و دینداری با نوسازی در سنندج و روستاهای آن پژوهش، این نتایج به توجه با

گونه  ارتباط نوسازی و چهار بُعد دینداری )اعتقادی، عاطفی، پیامدی، مناسکی( این دارد؛ معکوس و معنادار

ی شدت کمتری در مقایسه با دو عاطف و اعتقادی ابعاد بود که میزان همبستگی معنادار و معکوس نوسازی با

 بُعد پیامدی و مناسکی داشت.

که رو  و  درواقع با توجه به این پذیر نیست؛ امکان برگر فکری دورۀ دو از یکی با نتایج کنونی انطباق

( 288؛ 1383)عنبری، « همیشه نابارور، متزلزل و سرگردان»اندیشۀ نوسازی در ایران و به تبع آن در کردستان 

گسترده نیست که نتیجۀ مشخصی از تعامل آن با  و« درونی»ت؛ پس این مفهوم در کردستان چندان بوده اس

که بخشی از باورهای دینی بین اغلب جوانان تقریباً قوی ارزیابی  دست آید. با وجود این دین و دینداری به

دینداری( همخوانی  )ارتباط معکوس نوسازی و برگر اول فکری شوند؛ اما نتایج این پژوهش با دورۀ می

 حال در دین نهادین و بخش نظم بُعد اگرچه است معتقد برگر دوم، دورۀ در بیشتری دارند؛ زیرا

 همۀ در که حالی در است رشد حال در همچنان آن فردی و شناختاری بُعد اما است فروکاهش

کمتری  مراتب به تعلق و پایبندی اند بوده نوسازی از متأثر بیشتر که جوانانی دینداری، ابعاد

دینداری در بیشتر « چگونگیِ»و « نابودی»باید به این نکتۀ مهم توجه کنیم که دو مفهوم  .اند داشته

ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــ
1. Kurdish nationalism 

https://www.google.com/search?q=%D9%85%D9%84%DB%8C+%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C&hl=fa&client=firefox-a&hs=KoW&rls=org.mozilla:en-US:official&prmd=imvns&tbs=clir:1,clirtl:en,clirt:en+Kurdish+nationalism&sa=X&ei=sPRRUO7CFNHQsgah6IDgBA&ved=0CGoQ_wEwCg
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پوشانی آنها انکارناپذیر است. بنابراین بررسی نتایج این  ای دارند که هم تفاسیر چنان دامنه

این مفاهیم  های مرتبط دیگر تااندازۀ زیادی در چارچوب هر یک از پژوهش و پژوهش

 پذیر است.  امکان

  يادداشت
 همان رود کار می امروزه برای آن به که است؛ معنایی Tradtio التینی واژۀ از برگرفته« سنّت» واژۀ -1

 از نامیم می سنّت که چیزی میان تبعیض و برای بیستم سدۀ آغاز در گنون رنه که است معنایی

 (.1383 نصر، کرد ) بار آن بر تجددگرایی

به معنای نیروی  «j» این واژه با حرف کوچک. دشو می بیانشناسی هندو  دین زمینۀدر  1«ونهگرد» -2

نام گاری مخصوص حمل تمثال کریشنا در  «J» مهیب و تخریبی است و با حرف اول بزرگ

انداختند و  های این گاری می های هندویان بوده است. افراد پیرو کریشنا خود را زیر چرخ جشن

های کریشنا بوده  که یکی از ناماست  Jaggernaut اسم ۀاین اسم، تغییر یافت .دندکر قربانی می

به معنای خدای جهان است که خود از دو اسم ترکیب  Jagannath از اسم هندی و برگرفتهاست 

گردونۀ »؛ «خدا»به معنای  natha-s و اسم « جهان»به معنای  jagat ه است. اسم سانسکریتشد

( از آن برای پیامدهای مدرنیزاسیون 138۱؛ 842 1384است که گیدنز ) اصطالحی «مهار یب

 کند. استفاده می

 (.138۰هستند )الپتن،  3گیدنز آنتونی و 2بک اُلریش ،«زدهبیم جامعۀ» فرضیۀ مهم دو پژوهشگر -3

 دنیای بلکه گیرد، برنمی در را بیرونی های واقعیت و نهادها فقط برگر از دیدگاه سکوالریزاسیون -4

 مربوط آگاهی به که دارد نیز ذهنی بُعدی سکوالریزاسیون. گیرد دربرمی را نیز افراد هاناذ

 به که ساختاری ـ   اجتماعی بُعد8 دارد بعد دو برگر دیدگاه از سکوالریزاسیون بنابراین. شود می

 شناختاری ـ   ذهنی سکوالریزاسیون دیگری و است دین قلمرو از جامعه نهادهای جدایی معنای

؛ 81۰8 121۱)برگر،  است خویش پندار و رفتار در مذهبی تفسیرهای فقدان استفادۀ معنای به هک

 (.1388پور،  به نقل از کرمی

شده از برگر از سوی آلبرشت و هیتون، مربوط به دورۀ اول برگر است و در  های بیان دیدگاه -3

کند و معتقد  ا بیان میها موضوع چگونگی دینداری ر دورۀ دوم، برگر با آگاهی به این پژوهش

 شود. دینی نمی مندی کنشگران از تفسیر است که لزوماً جهان مدرن منجر به فقدان بهره

ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــ
1. Juggernaut  
2. Ulrich Beck 
3. Anthony Giddens 
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 و رفتار در مذهبی تفسیرهای فقدان استفادۀ معنای به «شناختاری ـ   ذهنی»در بُعدِ  شدن یعرف -1

 خویش است.  پندار

 گونۀ سه»، رجوع شود به مدر اسال« قدسیناسنت »در مسیحیت و « سنتِ قدسی»درخصوص  -۱

همچنین در  .(1388 شبستری؛ )مجتهد سکوالریسم و در سنت« مدرنیته در عصر سنت از قرائت

؛ 138۰ زند،)شجاعی« شدنعرفی و جامعه دین،»ادیان، رجوع شود به  بودن خاصیا زمینۀ عام 

  (.282 ؛1381زند، )شجاعی مسیحی تجربۀ در شدنعرفی نیز و (38

بیدگلی  روزی و (1381های مهدیزاده ) پژوهش از برگرفته نوگرایی های هش شاخصدر این پژو -8

 است. (1382)

« دین اجتماعی واقعیّت» نام با بعدی هایچاپ در که برگر، از است کتابی نام 1«سایبان مقدس» -2

 .شد منتشر

 منابع
 ( 138۰آسایش، حسین ،)«ةفصلنام، «سنجش کیفیت زندگی در یکصد شهر بزرگ جهان 

 .24-81۰1 8، شماره ديريت شهريم

 ( 13۱۱ازکیا، مصطفی ،)ـوسعه جامعه  نشر کلمه. ۀمؤسس8 ، تهرانشناسي ـت

 تعیین میزان نمازخوانی در دانشجویان دانشگاه علوم » ،(138۰اکبر و همکاران ) اسدی پویا، علی

 .14 8اولين همايش دين در بهداشت روان ،«پزشکی شیراز

 هاي دانشجويي بررسي چگونگي تساهل سياسي در شكل، (1381رضا ) افشانی، سیدعلی ،

 .دانشگاه عالمه طباطبایی، کارشناسی ارشد ۀرسال

 ای برای تغییر اجتماعی نظریه در نقشانسانی  ۀتوسع»(، 1383واین ) ،اینگلهارت، رانلد و بیکر» ،

 .341-84۰۰ ۱ ۀ، شمارياسراهبرد  ةفصلنامحیدری،  حامد حاجی ۀترجم

 ۀ، ترجمنوسازي، تغيير فرهنگي و دموکراسي ؛(1382کریستین ) ،نلد و ولزلاینگلهارت، را 

 کویر. 8 انتشاراتیعقوب احمدی، تهران

 (138۱برگر، پیتر ،)«(«ماتیوس با برگر  وگوی چارلز تی. دنیای دین در جهان سکوالریسم )گفت ،

 .2و 1 ۀ، شماراخبار اديانحمید پورنگ،  ۀترجم

 خانمان )آگاهي و نوسازي( ذهن بي(، 1381بریجت ) ،د و برگرکلنر، هانسفری ؛برگر، پیتر ،

 محمد ساوجی، تهران8 نشر نی. ۀترجم

ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــ
1. The Sacred Canopy 
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 ۀ رود، ترجم شود و به هوا می چه سخت و استوار است دود می آن 8 هر تجربة مدرنيته(،  13۱2)  برمن، مارشال

 ر  نو.8 طمراد فرهادپور، تهران

 های دینی  بررسی سطح دینداری و گرایش»(، 1383ابوالفضل ) ،عباس و مرشدی توسلی، غالم

 .21-8118 4، شماره شناسي ايران مجلة جامعه، «دانشجویان

 ( 1381رستمی گوهری، عصمت ،)آموزان  بررسي رفتار ديني و عوامل مرتبط با آن در دانش

 پژوهشکدۀ تعلیم و تربیت استان کرمان.کرمان8 ، شهر کرمان ةهاي دختران دبيرستان

 ۱8ۀشمار ن،زنا پژوهش ،«فرهنگی ۀحوز در فعال زنان نوگرایی»(، 1382لی، زهرا )بیدگ روزی  

28-1۱۱. 

 کارشناسی  ۀنام ، پایانها و رفتارهاي ديني جوانان بررسي تغيير نگرش(، 1384) زارع ، مریم

 شناسی دانشگاه تهران. ارشد جامعه

 های آن برای نظریۀ  وانان تهرانی و داللتها و رفتارهای دینی نوج نگرش»(،  13۱8)  زاده،  سیدحسین سراج

 .1۰3-818  1۰و  2، شمارۀ نماية پژوهش، «سکوالر شدن

 نو. طر  8تهران ،مدرنيته و دين هاي چالش(، 1383) ــــــــــ 

 ( 1384سروش، عبدالکریم ،)فرهنگی صراط. ۀسسؤم8 ، تهرانتر از ايدئولوژي فربه 

 فرهنگی صراط. ۀسسؤم 8هران، تسنت و سكوالريسم(، 1388)  ــــــــــ 

 ( 1381سعیدی، محمدمسعود  ،)«ۀ، دورشناسي ايران جامعه ةمجل، «نقد آرای شجاعی زند 

 .1۰3-834  4 ۀهشتم، شمار

 234-82۱  2۰و12 ۀ، شمارنقد و نظر،  «تعریف دین و معضل تعدد»(، 13۱8زند، علیرضا ) شجاعی. 

  مرکز بازشناسی ایران و اسالم.8 ، تهراناسالمي مسيحي و ةشدن در تجرب عرفي(، 1381) ــــــــــ 

 22دوشنبه شناسی ایران،  انجمن جامعه،  سایت شناسي مدرنيته ديني جامعه(، 1383)  شریعتی، سارا 

 .www.isa.org.ir/node/1048 آبان،

 ( 1381شهبازی، عبداهلل ،)،کتاب دوّم، صص مطالعات سياسيمروز، ا جهان و توسعه تجدد ،

 .www.shahbazi.org؛ و نیز سایت رسمی شهبازی، 42-۱

 ( 138۰طالبان ، محمدرضا ،)ۀمؤسستهران8 ،  آموز دينداري و بزهكاري در ميان جوانان دانش 

 ارشاد اسالمی.  هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و پژوهشی فرهنگ،

 ،ارزشي  هاي ي تأثير پايگاه اجتماعي خانواده بر گرايشبررس(، 13۱2عبدالعلی) طاهرعطشانی

دانشکده  ۀنام شهرستان مالیر(، پایان ۀسال 13-24)مطالعه موردی جوانان  ديني و مذهبي جوانان

 علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

http://www.isa.org.ir/node/1048
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 ،ۀمؤسس 8احمد آرام، تهران ۀ، ترجمگري اسالم و دنيوي (،13۱4سیدمحمد نقیب ) العطاس

 می دانشگاه.مطالعات اسال 

 (1383عنبری، موسی ،)کیـد بر أ)با ت اجتماعي در ايران عصر پهلوي ةيند توسعابررسي فر

 ی تخصصی.ادکتر ۀعلوم اجتماعی دانشگاه تهران، رسال ۀدانشکد ۀنام پهـلوی دوم(، پایان

 انديشه و رفتار ،«آنها در بهداشت روان آثارباورهای مذهبی و »(، 138۰بناب، باقر ) غباری ،

 .13-824 4مارۀش

 ۀنام پایان، هاي سياسي نسل جوان دينداري و ارزش ةتبيين رابط ،(1388پور، اسماعیل ) غالمی 

 کارشناسی ارشد. ۀرسال ،علوم اجتماعی دانشگاه تهران ۀدانشکد

 ( 1388فرجی، مهدی و کاظمی عباس ،)«تحقيقات  ةفصلنام، «بررسی وضعیت دینداری در ایران

 .۱2-823 1 ۀ، شمارفرهنگي

 143-812  42 ۀ، شمارهفت آسمان، «شناسی دین پیتر برگر و جامعه»(، 1388کرم ) پور، اهلل کرمی. 

 پور، طر  نو. جالئی ۀ، ترجماندازهاي جهاني چشم(، 1384) گیدنز، آنتونی 

  نشر مرکز. 8ثالثی، تهران ۀ، ترجمپيامدهاي مدرنيّت(، 138۱)ــــــــــ 

 ( 138۰الپتن، دبورا ،)«223-8311 18 ۀ، شمارارغنون، «درنیزاسیون تأملیبیم و م. 

 ( 138۰محمودی، مهری ،)«ها و رفتارهای دینی در تهران قشربندی اجتماعی و گرایش ۀرابط» ،

 .21و  2۰های  ، سال پنجم، شمارهپژوهش ةنام

 ،دانشگاه اجتماعی علوم ۀدانشکد دکترا، ۀ،رسالنوگرايي و تلويزيون (، 1381شراره ) مهدیزاده 

 هران.ت

 ( 13۱2مهدیزاده، محمدرضا ،)آموختگان آموزش عالي هاي ديني دانش بررسي تغيير نگرش ،

 تهران. دانشگاه اجتماعی علوم ۀدانشکد کارشناسی ارشد، ۀنام پایان

 8 احمد(، تهران جالل آل ۀ)زندگی، آثار و اندیش جالل اهل قلم(، 1382) میرزایی، حسین

 سروش.انتشارات 

 مجلة ، «سکوالریسم و رابطۀ آن با تحصیالت عالی»(، 1383تقی ) ،ارمکی زادهوشنگ و آ ،نایبی

 .۱1-823 3 ۀ، شمارشناسي ايران جامعه

 ( 1383نبویان، سیدمحمود ،)«8 33 ۀ، شماررواق انديشه ةمجل، «دین سکوالر یا دین عرفی شده

28-3.  

 سیدحسین با بگلوجهان رامین وگوی )گفت قدسي امر وجوي جست در(، 1383)  نصر، سیدحسین 

 نصر(، تهران8 نشر نی.



 

 

 

 

 

 436ها و رفتارهاي دیني جوانان شهر و روستاهاي سنندج   بررسي رابطة نوسازي و تغيير نگرش

  

 

 بررسی کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه شیراز»(، 1383) صغرو رضویه، ا اهلل بیبنصیری، ح» ،

مقیاس کیفیت زندگی سازمان  (WHOQOL-BREF)مجموعه مقاالت سومين سمينار براساس 

 .بهداشت جهانی، سراسری بهداشت روانی دانشجویان

 طایفی، علی،8 آگاهی، مترجم برخورد8 «ایران در توسعه و نوسازی»(، 13۱8)زاد، سیروس  وکیلی 

 .31-842 148 و 14۱ شمارۀ ،اقتصادي ـ سياسي اطالعات کریمی، وهاب، مجلۀ

 دین و  ۀپیتر برگر دربار ۀنگاهی انتقادی بر رویکرد پدیدارشناسان»(، 1382زاده، حسن ) یوسف

 .83-81۰8 2 ۀشمار ، اجتماعي فرهنگي معرفت، «نظم اجتماعی

 انتشارات  8، قمشدن دين و عرفي ۀپيتر برگر دربار يبررسي تحول آرا(، 1388) ــــــــــ

 .خمینی آموزشی و پرورشی امام ۀمؤسس

 


