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تحقيق حاضر بر اين هدف اصلي متمرکز است تا برخي از مهمترين الگوها و تعيينکنندههای مرتبط
با نگرش ديني را بررسي و شناسايي کند .چهارچوب نظری اين تحقيق براساس نظريههای
جامعهپذيری ديني ،نوگرايي ،تغييرات بنيادين در نظام ارزشهای جامعه است که برپايه رويکرد
فرهنگي ،اجتماعي و جمعيتشناختي به بررسي و تبيين تحوالت و تغييرات جوامع معاصر در
حوزههای مرتبط با دين و نگرشهای ديني ميپردازند .تحليلهای اين مقاله مبتني بر دادههای
پژوهشي پيمايشي است که جمعيت نمونه آن را  4267نفراز مردان و زنان  15ساله و باالتر
تشکيل دادهاند که در نقاط شهری و روستايي شهرستانهای منتخب ايران ساکن هستند.
مطابق تحليلهای مقدماتي مبتني برشاخصهای چهارگانه نگرش ديني در اين تحقيق ،گرچه
سطح دينداری جمعيت نمونه تحقيق باال و زياد است ،اما تحليلهای تفصيلي نشان داد که
الگوهای کلي نگرش ديني بهطور قابل مالحظهای متأثر از متغيرهای جمعيتشناختي نظير
سن ،جنس ،محل سکونت ،وضعيت تأهل و تحصيالت است بهطوریکه روستائيان بيش از
شهرنشينان ،متأهالن بيش از مجردان ،بزرگساالن و سالمندان بيش از نوجوانان و جوانان،
کمسوادان و بيسوادان بيش از افراد با تحصيالت عالي ،دارای نگرش ديني قویتر و شديدتری
هستند.همچنين شاخصهای مرتبط با گرايش افراد نسبت به نقشهای جنسيتي دارای تأثيرات
معنيداری بر نگرش ديني آنان است .درمجموع ،نتايج تحقيق حاضر را ميتوان درچهارچوب
نظريههای نوگرايي و تغييرات بنيادين در نظام ارزشهای جامعه تبيين کرد بدينمعنا که نگرش
ديني بهطور معنيداری متأثر ازشاخصهای نوگرايانه و غيرسنتي است.
کليدواژهها :نگرش ديني ،جامعهپذيری ،بمباران ايدئولوژيکي ،مدرنيسم.
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جهان معاصر تغييرات و تحوالت وسيع و عميق در عرصههای گوناگون زندگي فردی و اجتماعي
راتجربه کرده است .بهنظر ميرسد اين تحوالت در حوزة شاخصهای مرتبط با دين و دينداری
بهمراتب برجستهتر و مهمتر است زيرا نه تنها جوامع نوين شاهد تغييرات جدی در حوزة دين
ميباشند ،بلکه تحوالت اجتماعي ،جمعيتشناختي ،اقتصادی و سياسي نيز به ميزان قابل
مالحظهای تحت تأثير همين تغييرات در عرصه دين و دينداری هستند .همچنانکه در بخش
پيشينه و نظريههای تحقيق حاضر نيز اشاره ميشود ،بسياری از انديشمندان برجسته همچون
ويليام گود ( ،)1963گيدنز ( ،)1373اينگلهارت ( ،)1977ون دکا ( ،)1987و روالند ()2012
استدالل کردهاند که جهان معاصر با تحوالت و تغييرات بنيادين در نظام ارزشهای جامعه و
چالشهای جدی در عرصه نگرش ديني مواجهاند .بهعنوان مثال ،دو تن از برجستهترين
انديشمندان معاصر در حوزه جامعهشناسي دين ،ديويد ووآس ( )2009و اينگريد استورم
( ،)2009در تبيين نظريه خود مبني بر سير قهقرايي نگرش ديني در ميان شهروندان غربي
بهويژه در اروپا از اصطالح "ايمان متزلزل"(1دمدمي مزاجي ديني) استفاده ميکنند که اشاره به
جمعيت فزايندهای دارد که نه مذهبياند و نه کامالً غيرمذهبي .ووآس برای تأييد نظريه خود به
نتايج بررسيهای پيمايش اجتماعي در اروپا استناد ميکند و نشان ميدهد که تعلقات مذهبي
هر نسلي نسبت به نسل پيشين ضعيفتر ميشود .نتايج بررسيهای پيمايش جهاني ارزشها2
نيز مبين اين است که حتي کمتر از يک ششم شهروندان اروپايي معتقدند که دين و مذهب در
زندگي روزمرة آنها مهم تلقي ميشود (به نقل از فريجکا و وستوف.)2008 ،
گفتني است که انجام اين قبيل تحقيقات بهويژه در جوامع دارای حکومت ديني مثل
جامعه ما که مکانيسمهای رسمي جامعهپذيری مانند سيستمهای آموزشي و رسانهای جامعه (از
قبيل مدارس ،راديو و تلويزيون و غيره) بهطور کمنظيری متأثر از دين و آموزههای ديني است،
از اهميت و ضرورت بهمراتب بيشتری برخوردار است .بدينسبب که از يکسو ،معموالً
مجموعهای از الگوهای ايدهآل و آرماني و تصاوير فرهنگي ديني از سوی منابع قدرت و
مکانيسمهای رسمي جامعهپذيری بهويژه از طريق سيستمهای آموزشي و رسانهای بازنمايي و
بازتوليد ميشود که معموال در تحقق "اجتماع رؤيايي"( 3آندرسون )1991 ،طراحي ميشوند و
استراتژی معمول در اين است که الگوهای ايدهآل و آرماني به دفعات فراوان تکرار ميشوند.
بهطوریکه برخي انديشمندان مانند آرنوت ( )69 :2002از آن با عنوان استراتژی"بمباران
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در اين بخش ،مهمترين نتايج برخي از تحقيقات در اين حوزة مطالعاتي بررسي ميشوند .نتايج
تحقيق خداياری فرد و همکاران ( )1379درباره نگرش ديني در ميان سه گروه از پاسخگويان
شامل دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف ،طالب حوزة علميه قم و دانشجويان هنرهای زيبا
دانشگاه تهران نشان داده است که ميانگين نمرات نگرش مذهبي طالب حوزه علميه قم بهطور
معناداری باالتر از ميانگين نمرات دو گروه ديگر اين تحقيق است.نتايج تحقيق شجاعيزند و
همکاران ( )1385نمايانگر آن است که پاسخگويان در ابعاد اعتقادات ديني و اخالق و تکاليف
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ايدئوژيکي"1ياد کردهاند .بهطور مثال ،نتايج تحقيق اخير در پاکستان (دوراني )2008 ،نشان
داده است که نظام آموزشي اين کشور متناسب با ايدئولوژی قدرت حاکم و برای تأمين منافع
گروههای غالب (مردان ،نظاميان و رهبران مذهبي) طراحي شده است در حاليکه زنان و
اقليتهای قومي مذهبي در حاشيه قرار گرفتهاند .نتايج تحقيق در ايران (فروتن،2017 ،1392 ،
 )2019نيز نشاندهندة "حضور همه جايي" دين و خدا و ساير آموزههای ديني در سرتاسر
منابع آموزشي است .از سوی ديگر ،بايد به ميزان اثربخشي استراتژی "بمباران ايدئولوژيکي" در
سطح جامعه توجه شود .اهميت و ضرورت توجه به اين نکته ريشه در اين واقعيت دارد که
مطابق نظرية جامعهپذيری ،عالوه بر ابزارها و مکانيسمهای جامعهپذيری ،بايد به ساير عناصر و
اجزای آن نيز توجه شود .بدينترتيب ،ضرورت دارد تا با انجامدادن طيف گسترده و فزايندة
تحقيقات و مطالعات علمي ،ابعاد گوناگون اين تغييرات در نظام ارزشهای جامعه و چالشهای
جدی در عرصة نگرش ديني ،هرچه بيشتر و دقيقتر بررسي وشناسايي شود .از سوی ديگر،
روند نوگرايي و رشد مظاهر دنيای مدرن مانند شهرنشيني و ...نيز در جامعه افزايش يافته است.
بدينترتيب ،ميتوان گفت که مسئلة اصلي تحقيق معطوف به بررسي تقارن بمباران
ايدئولوژيکي و رشد مدرنيزاسيون در نگرشهای ديني است .در همين چهارچوب ،پرسشهای
کليدی در تحقيق حاضر اين است که در جامعة معاصر ايران چه رويکرد و نگرشي نسبت به
مؤلفههای مرتبط با دين و دينداری وجود دارد؟ مهمترين عوامل و تعيينکنندههای نگرشهای
ديني کداماند؟ بهعبارت دقيقتر ،ضرورت دارد تا با انجام دادن گسترده و فزايندة تحقيقات
علمي و با استناد به يافتههای پژوهشي آنها ،ميزان اثر اين ابزارها و مکانيسمهای رسمي
جامعهپذيری ديني مبتني بر استراتژی "بمباران ايدئولوژيکي" بررسي و شناسايي شود.
بدينترتيب ،تحقيق حاضر نيز تالش ميکند تا در حد توان و امکان خود و در پاسخگويي به
پرسشهای کليدی ،سهم داشته باشد و نقشي را ايفا کند.
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فردی ،بيشترين نمره و در حوزة عبادات فردی و جمعي و دانش ديني کمترين نمره را کسب
کردهاند .مطابق يافتههای تحقيق تمدني ( ،)1385نه تنها نگرش ديني دانشجويان دختر قویتر
از پسران است ،بلکه نگرش ديني فقط بر روی همسويي اجتماعي دختران دارای تأثيرات معنادار
است .مطالعه کشاورز و جهانگيری ( )1389در زمينة ارتباط بين پايگاه اقتصادیـ اجتماعي
دانشجويان و نگرشهای ديني آنها به اين نتيجه رسيد که بين شغل و تحصيالت پدر و مادر و
نگرش ديني ارتباط وجود ندارد اما بين هزينه و درآمد و نگرش ديني ارتباط وجود دارد .نتايج
تحقيق مديری و آزاد ارمکي ( )1392در تبيين علل دينداری بيشتر زنان نسبت به مردان نشان
داد که در زناني که در خانوادههای با نفوذ بيشتر پدر زندگي ميکنند ،دينداری بيشتری به
چشم نميخورد .يافتههای پژوهش تاج بخش و موسوی ( )1393دربارة عوامل مؤثر بر نگرش
دينداری دانشآموزان مقطع متوسطه شهر سوسنگرد نشان داد که بين ميزان تحصيالت
والدين و نگرش ديني رابطة معکوس وجود دارد؛ اما بين نگرش ديني و عواملي همچون ميزان
درآمد خانواده ،تعداد اعضای خانواده ،و طبقة اجتماعي با نگرش ديني رابطه مستقيم وجود
دارد .نتايج تحقيق صالحي و روماني ( )1394نشان داد که بين نگرش ديني و سبک زندگي
دانشجويان همبستگي قوی و مثبتي وجود دارد بهطوریکه سطوح باالی نگرش ديني
دانشجويان با سطوح باالی سبک زندگي و سطوح پايين نگرش ديني با سطوح پايين سبک
زندگي همراه است .نتايج تحقيق فتحي و همکاران ( )1394نشان داد که نگرش ديني جوانان
شهر سنندج متأثر از متغيرهايي همچون سن ،پايگاه اجتماعيـ اقتصادی خانواده و ميزان
دينداری والدين آنهاست .مطابق نتايج تحقيقات سروش و بحراني ( )1392و حاجيزاده و
همکاران ( ،)1396سطح دينداری نقش تعيينکنندهای در کاهش باروری دارد.
عالوه براين ،تحقيقات گسترده و متعدد در اين حوزة مطالعاتي در ساير کشورهای جهان
نيز انجام شده است .بهعنوان مثال ،نتايج تحقيق هانسبرگر و براون ( )1984بر روی 838
دانشجوی رشتة روانشناسي نشان داد که مطابق نظر پاسخگويان ،خانه و خانواده دارای نقش
تعيينکنندهای بر نگرش ديني آنان است بهطوریکه آنان معتقدند که والدين بهويژه مادر ،نقش
بسيار تعيينکنندهای در جهتگيری مذهبي و فرآيند جامعهپذيری ديني دارند .اين الگو
ميتواند يادآور وضعيت مثالزدني ماکس وبر و نقش کليدی مادرش در تربيت ديني او باشد که
بعدها در نظريههايش در حوزة جامعهشناسي دين از جمله اثر مشهورش تحت عنوان "اخالق
پروتستاني و روحية سرمايهداری" 1نقش مهمي ايفا کرد .نتايج تحقيق لويت ( )1995نشان داد
که نگرش ديني در ميان زنان بهمراتب قویتر است بهطوریکه دختران و مادران بهمراتب بيش
از پسران و پدران به دين عالقهمند هستند و گرايش بيشتری به دين دارند و از سطح باالتری از
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اعتقادات ديني برخوردارند .مطابق تحقيقات رگنوروس ( ،)2000نحوة نگرش ديني تأثيرات
اساسي بر پيشرفت تحصيلي دارد؛ بدينمعناکه مشارکت افراد در فعاليتهای مذهبي ،عملکرد
آموزشي آنان را ارتقاء ميبخشد و موفقيتهای تحصيلي دانشآموزان را بهطور معنيداری
افزايش ميدهد بهطوریکه اين قبيل دانش آموزان حتي در دروسي مانند رياضيات نيز موفقيت
باالتر از حد استاندارد و معمولي را کسب کردهاند .نتايج تحقيق هيملفارب ( )2005در ميان
گروههای مذهبي در اياالت متحده نشان داد که نگرش ديني درچهارچوب عناصر چهارگانة
فرآيند جامعهپذيری ديني (مشتمل بر خانواده و والدين ،آموزش ديني در مدرسه ،تجربيات
دورة کودکي ،تجربيات دوره بزرگسالي) شکل ميگيرد .فريجکا و وستوف ( )2008با استناد به
نتايج بررسيهای پيمايش جهاني ارزشها نشان دادهاند که نگرش ديني شهروندان اروپايي
بهطور چشمگيری افول کرده است؛ بهطوریکه کمتر از يک ششم آنان معتقدند که دين و مذهب
در زندگي روزمره آنها مهم تلقي ميشود .نتايج يک تحقيق اخير (هامپلووا و نسپور )2009 ،در
کشور جمهوری چک نيز نشان داد که نگرش ديني افراد به ميزان قابل مالحظهای تابع فرآيند
جامعهپذيری از سنين کودکي و نوجواني است و در مقايسه با عوامل اجتماعي و
جمعيتشناختي ،فرآيند جامعهپذيری ديني فرد نقش بهمراتب مهمتری در تعيين نوع و
کيفيت جهانبيني و نگرش ديني وی دارد .نتايج تحقيق ديويد ووآس ( )2009بهعنوان يکي از
برجستهترين انديشمندان و پژوهشگران معاصر در حوزه جامعهشناسي دين ،مبتني بر تجزيه و
تحليل بررسيهای پيمايش اجتماعي در اروپا نشان داده است که ميزان نگرش ديني هر نسل
نسبت به نسل قبل ضعيفتر ميشود و نکتة مهمتر اينکه در آن دسته از ممالک اروپايي که
مذهبيتر هستند ،سير نزولي تعلقات مذهبي با سرعت بهمراتب بيشتری مشاهده ميشود.
يافتههای تحقيقهای فروتن ( )2017 ،2015در بين جمعيت مسلمانان کشورهای استراليا و
نيوزيلند نشان داده است که زادگاه اصلي و خاستگاه اجتماعي-فرهنگي مهاجران مسلمان نقش
تعيينکنندهای در شکلگيری نحوة نگرش ديني آنان دارد و در نتيجه ،ويژگيها و شرايط
اقتصادی -اجتماعي فعلي آنان نيز کماکان به ميزان قابل مالحظهای تحت تأثير همان
نگرشهای ديني شکل گرفته در زادگاه اصلي و خاستگاه اجتماعي-فرهنگي آنها ميباشد.
بدينترتيب ،در جمعبندی پيشينة تجربي تحقيق ميتوان گفت که طيف گستردهای از
تحقيقات و مطالعات ناظر بر نقش ابزار و مکانيسمهای فرآيند جامعهپذيری ديني مانند نهاد
خانواده و سيستم آموزشي انجام گرفته است .وليکن ،تئوری جامعهپذيری دارای ساير ابعاد و
ارکان اصلي مانند ميزان تأثيرگذاری ،کارآيي و اثربخشي اين ابزارها و مکانيسمهای
جامعهپذيری نيز است که در تحقيقات و مطالعات پيشين کمتر به اين جنبه از فرآيند
جامعهپذيری پرداخته شده است و مستلزم تحقيقات بيشتری در اين حوزه مطالعاتي است.
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بنابراين ،مطالعه حاضر نيز در راستای تکميل همين خال تحقيقاتي انجام ميگيرد و تالش
ميکند تا در حد خود يافتههای علمي و شواهد پژوهشي الزم در زمينه بررسي و شناخت
ميزان تأثيرگذاری ،کارآيي و اثربخشي اين ابزارها و مکانيسمهای جامعهپذيری ارائه نمايد.
 .2چارچوب نظري
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باتوجه به اينکه تحقيق حاضر برپاية رويکردی اجتماعي -فرهنگي است ،بنابراين ميتوان
نظريههايي که در اين حوزه ارائه شدهاند را در دو دستة عمده طبقهبندی و ارائه کرد.
 .1.2دستة نخست اين نظريهها معطوف به نظرية جامعهپذيری به طورعام و نظرية جامعهپذيری
ديني بهطورخاص مي باشد .نظرية جامعهپذيری يا اجتماعي شدن قدمت بسيار طوالني دارد و
طيف گستردهای از انديشمندان علوم اجتماعي در اين حوزه مطالعه و تحقيق کردهاند .بهعنوان
مثال ،جورج هربرتميد ( )1934بر فرآيند جامعهپذيری بر پاية کنش متقابل نمادی تأکيد ميکند.
به عقيدة وی ،انسانها از کودکي از طريق زبان و کنش متقابل نمادی به "خود اجتماعي"1
دست مييابند .اين ايده اصلي که پيشتر از سوی چارلز هورتون کولي ( )1902و ساپير
( )1929نيز مطرح شده بود ،بعدها توسط نظريهپردازان ديگری همچون وورف ( ،)1956اونس
و داويس ( )2000و تايلور ( )2003توسعه و تکامل يافت .مطابق عقيده اين صاحبنظران ،برای
اينکه بتوانيم به شناخت بهتری نسبت به فرآيند جامعهپذيری دست يابيم بايد به چهار عنصر
اصلي توجه کنيم:
 منبع جامعهپذيری (که شخص يا نهاد آموزشي است)؛
 فرآيند آموزش و يادگيری؛
 هدف (افرادی که قرار است جامعهپذير شوند)؛
 نتيجه و محصول فرآيند جامعهپذيری (ميچرنر و همکاران1990 ،؛ پوتوين و لي1982 ،؛
براون و گری1991 ،؛ رگنوروس2000 ،؛ کولت سابي .)2007 ،بهطور مشخص ،کولتسابي
( )2007معتقد است که منابع اصلي فرآيند جامعهپذيری ديني عبارتند از مدارس ،خانواده
و مؤسسات و نهادهای ديني (مانند مساجد و کليساها) .در اين چهارچوب ،تحقيق حاضر
معطوف به نتيجه و محصول فرآيند جامعهپذيری بهطور عام و جامعهپذيری ديني بهطور
خاص است.
 .2.2از سوی ديگر ،دستة دوم اين نظريههای تحقيق معطوف به تئوریهايي است که در
چهارچوب تحوالت و تغييرات دوران معاصر ارائه شدهاند .اين دسته از نظريهها مشتمل بر طيف
متنوع و متعددی از نظرات انديشمندان برجسته است و به تبيين تحوالت و تغييرات جوامع
معاصر ازجمله در حوزههای مرتبط با دين و نگرش ديني پرداختهاند .در بخشهای قبلي اين
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سن
جنس :مردان و زنان
نگرش ديني:
 سطح دينداری انجام واجبات ديني نگرش به نوع حجاب -تصميمگيری دربارة نوع حجاب

نوگرايي
و
مدرنيسم

وضعيت تأهل
تحصيالت:
بيسواد ،ابتدايي ،راهنمايي ،ديپلم،
فوقديپلم ،ليسانس و باالتر
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تحقيق (در بخشهای مقدمه ،طرح مسئله و پيشينة تحقيق) به نمونههايي از اين تغييرات
بنيادين در نگرش ديني جوامع معاصر به نقل از فريجکا و وستوف ( ،)2008ديويد ووآس
( )2009و اينگريد استورم ( )2009اشاره کردهايم .اگرچه اين دسته از نظريهها دربردارندة
طيف بسيار وسيع و گوناگون ميباشد ،اما وجه مشترک آنها اين است که مبتني بر رويکردی
فرهنگي -اجتماعي است بدين معناکه در چهارچوب ويژگيهايي همچون نوگرايي (ويليام گود،
 ،)1963تغييرات اجتماعي (گيدنز ،)1373 ،فردگرايي و تغييرات بنيادين در نظام ارزشهای
جامعه (اينگلهارت1977 ،؛ ون دکا1987 ،؛ لشتاگه و سورکين2008 ،؛ روالند  )2012به تبيين
تحوالت و تغييرات جوامع معاصر ازجمله در حوزههای مرتبط با دين و نگرش ديني ميپردازند.
بدينترتيب ،چهارچوب نظری اين تحقيق مبتني بر ترکيب و برآيندی از دو دسته نظريههای
مذکور است .بدينمعنا که در يک سو ،تئوری جامعهپذيری بطور عام و تئوری جامعهپذيری
ديني بهطور خاص قرار ميگيرند که بر نقش ابزارها و مکانيسمهای اصلي جامعهپذيری بهويژه
خانواده و نزديکان و سيستم آموزشي تکيه و تأکيد دارند .ضمن آنکه ،در اين دسته از
نظريههای تحقيق بر مهمترين جنبههای فرآيند جامعهپذيری ديني نيز بهطور جدی توجه
ميشود و در اين تحقيق نيز کانون اصلي توجه است .در سوی ديگر نيز نظريههايي قرار
ميگيرند که معطوف به تغييرات اجتماعي و تحوالت فرهنگي دوران جديد است و در قالب
فرآيندهايي سبب بروز تغييرات تدريجي و فزاينده در نظام ارزشها و باورهای جوامع معاصر
ازجمله در حوزههای دين و نگرش ديني شدهاند .درهمين چهارچوب ،روند فزاينده نوگرايي و
رشد مظاهر دنيای مدرن مانند شهر نشيني و رشد مدرنيزاسيون سبب شده است تا استراتژی
موسوم به بمباران ايدئولوژيکي (آرنوت )2002 ،ابزارها و مکانيسمهای جامعهپذيری ديني با
چالشهای جدی مواجه کند .برهمين اساس ،اين تحقيق درچهارچوب دو دسته نظريههای
مذکور تالش ميکند تا مهمترين الگوها و تعيينکنندههای مرتبط با نگرش ديني را برپاية يک
رويکرد فرهنگي-اجتماعي مطالعه و تحليل کند.
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شکل  .1طرح مدل نظري تحقيق مبني بر مکانيسم تعيينکنندههاي مؤثر بر نحوۀ
نگرش ديني
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روش تحقيق :مباحث تجربي اين مقاله بر پاية تحليلهای پژوهشي تجربي و بررسي پيمايشي است.
جامعۀ آماري ،حجم نمونه و شيوة نمونهگيري :باتوجه به تنوع و گستردگي جغرافيايي کشور ما
و متناسب با بودجه و امکانات محدود پژوهشگران ،مناطق کمابيش متعدد و گوناگوني انتخاب
شدهاند که تاحدودی دربردارندة گستردگي جغرافيايي و تنوع فرهنگي -اجتماعي بخشهايي از
کشورمان است که ميتوان بر پاية آنها برخي از مهمترين الگوهای مرتبط با موضوع تحقيق را
فراتر از يک شهرستان و در سطحي به نسبت گستردهتر بررسي کرد .بر همين اساس4267 ،
نفر مردان و زنان  15ساله و باالتر جمعيت نمونة اين پژوهش پيمايشي را تشکيل دادهاند که در
نقاط شهری و روستايي شهرستانهای اسفراين ،اهواز ،بابلسر ،بجنورد ،خرمآباد ،سقز ،کامياران،
گنبد کاووس ،محمودآباد و همدان ساکن هستند .حجم نمونة تحقيق با استفاده از فرمول
کوکران تعيينشده و برای گزينش نمونههای تحقيق نيز از روش نمونهگيری خوشهای
چندمرحلهای استفاده شده است.
سنجهها :مهمترين متغير تابع يا وابسته در اين تحقيق ،متغير نگرش ديني است که به چهار
روش زير سنجيده و مطالعه شده است .ابتدا ،از روش متداول در و از سوی محققان برجستة
معاصر (مانند ژاکوب و کالتر2013 ،؛ هون و وانتوبرگن )2014 ،که برنامة بينالمللي پيمايش
اجتماعي (ISSP)1استفاده شده است و در اين روش ،پاسخگويان ارزيابي شخصي خودشان
دربارة سطح دينداری خويش (بدينمعنا که خودشان را تا چه حد مذهبي و ديندار ارزيابي
ميکنند) را در طيفي پنجگانه (خيلي زياد ،زياد ،کم ،خيلي کم ،اصال) در پرسشنامة تحقيق
اظهار کردهاند .به منظور بررسي جامعتر وسنجش دقيقتر متغير تابع يا وابسته تحقيق ،از سه
روش ديگر نيز در اين تحقيق استفاده شده است .روش دوم ناظر بر ميزان پايبندی عملي به
واجبات ديني است بدينمعنا که با بهرهگيری از روش قبلي ،پاسخگويان ارزيابي شخصي
خودشان را نسبت به پايبندی عملي خويش به انجام واجبات ديني و دستورات شرعي مانند
نماز و روزه و ...در طيفي پنجگزينهای (هميشه ،اغلب اوقات ،بعضي اوقات ،خيلي کم ،هيچوقت)
اظهار کردهاند .روشهای سوم و چهارم نيز ناظر بر حجاب و پوشش زنان در اماکن عمومي
است .بدينمعنا که ابتدا نگرش به نوع حجاب و پوشش زنان در اماکن عمومي (شامل چادر،
مقنعه ،روسری ،عدم موافقت باانواع پوشش) و سپس ،نحوة نگرش به تصميمگيری زنان دربارة
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چنانکه در بخش روششناسي تحقيق نيز اشاره شد ،در اين تحقيق از چهار مؤلفة اصلي برای
سنجش نگرش ديني استفاده کردهايم و مطابق نتايج تحقيق ميتوان الگوهای کلي زير را دربارة
اين مؤلفههای چهارگانه نگرش ديني استنتاج کرد.
 .1.4تقريباً نيمي از افراد جمعيت مطالعه شده سطح دينداری خود را در حد زياد و خيلي زياد
و حدود  40درصد آنان نيز آن را در حد کم و خيليکم ارزيابي کردهاند .همچنين ،سطح
دينداری يک دهم افراد در حد "نهمذهبي و نهغيرمذهبي" است.
 .2.4الگوی کلي و اوليه دربارة انجامدادن واجبات ديني مانند نماز و روزه و ...اين است که
اکثريت افراد يعني دو سوم آنان معتقدند که واجبات ديني را هميشه يا اغلب اوقات انجام
ميدهند ،يک پنجم آنان واجبات ديني را گاهي اوقات و نزديک به  20درصد باقيمانده نيز اين
واجبات را يا اصالً و يا خيليکم انجام ميدهند.
 .3.4تجزيه و تحليل دو الگوی کلي مذکور مطابق متغير جنس نشان ميدهد که ميزان
تمايالت دينداری در بين زنان بهمراتب برجستهتر و قویتر از ميزان آن در بين مردان
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ال
ال موافق ،موافق ،مخالف ،کام ً
نوع حجاب و پوشش خودشان نيز در طيف چهارگانه (کام ً
مخالف) سنجش شده است.
عالوه براين ،متغيرهای مستقل در تحقيق حاضر نيز شامل دو گروه عمده ميشود:
گروه اول :متغيرهای جمعيتشناختي پايه مشتمل بر جنس (مردان و زنان) ،محل سکونت
(نقاط شهری و روستايي) ،سن ،وضعيت تأهل ،تحصيالت (شامل بيسواد ،ابتدايي ،راهنمايي،
ديپلم ،فوقديپلم ،ليسانس و باالتر).
گروه دوم :متغيرهای مرتبط با نگرشهای جنسيتي که در اين تحقيق برپايه دو مؤلفة اصلي
(نحوة نگرش به الگوی سنتي نقشهای جنسيتي "مرد ،نانآور خانوار" و نحوة نگرش به اشتغال
زنان درخارج از خانه) در طيف چهارگانه (کامالًموافق ،موافق ،مخالف ،کامالً مخالف) سنجش
شده است.
گردآوري و تحليل دادهها :ابزار گردآوری دادههای تحقيق نيز پرسشنامة استاندارد بود که
پس از گردآوری دادهها ،از برنامه نرم افزار اس پي اس اس 1و مجموعهای از آمارههای توصيفي
و آزمونهای استنباطي برای تحليل دادهها استفاده شده است که نتايج اين تحليل در بخش
بعدی بررسي ميشود.

مسائل اجتماعي ايران ،سال دهم ،شمارة 1

] [ DOR: 20.1001.1.24766933.1398.10.1.3.5

180

] [ Downloaded from jspi.khu.ac.ir on 2023-01-09

است.برای مثال ،سطح دينداری بيش از نيمي از زنان در حد زياد و خيليزياد است ،درحاليکه
اين نسبت در بين مردان حدود  40درصد است .در نتيجه ،سطح دينداری تنها حدود يکسوم
زنان در حد کم و خيليکم است ،درحاليکه اين نسبت تقريب ًا نيمي از مردان را در بر ميگيرد.
مثال ديگر اينکه ،بيش از دو سوم زنان و تنها حدود نيمي از مردان واجبات ديني را هميشه يا
اغلب انجام ميدهند .بهعبارت دقيقتر ،نسبت مرداني که واجبات ديني را اصالً يا خيليکم
انجام ميدهند (حدود يکپنجم) ،نسبت به زنان ،بيش از دو برابر است.
 .4.4از نظر نحوة نگرش به نوع حجاب و پوشش زنان در اماکن عمومي ،بهطور کلي بيشترين
تمايل به حجاب چادر است بهطوریکه دو پنجم افراد مطالعه شده به آن تمايل دارند .پس از
آن ،در حدود يکچهارم افراد به پوشش مقنعه و يکچهارم نيز به پوشش روسری متمايل
هستند .عالوه براين ،در حدود يکدهم موافق استفاده از انواع پوشش نبودند.
 .5.4تجزيه و تحليل الگوی مذکور دربارة نحوة نگرش به نوع حجاب به تفکيک جنس نشان
ميدهد که از يکسو ،متغير جنس نقش تعيينکنندهای در نگرش به چادر دارد بهطوریکه
مردان بيش از زنان نگرش مثبتي به اين نوع حجاب و پوشش دارند .از سوی ديگر ،در ساير
گزينهها و انواع پوشش ،تفاوت برجستهای بين مردان و زنان مشاهده نميشود .بدينمعنا که
مردان و زنان به ميزان يکسان و مشابهای نگرش مثبت به هر يک از اين گزينهها و انواع پوشش
(اعم از مقنعه ،روسری ،عدم موافقت با پوشش) دارند.
 .6.4در حدود دوسوم افراد نگرش مثبت به تصميمگيری زنان دربارة نوع حجاب و پوشش
خودشان دارند ،و يکسوم باقيمانده نيز با چنين تصميمگيری مخالفاند .بررسي اين الگو
برحسب متغير جنس نيز نشان ميدهد که اين نگرش مثبت در بين زنان بهمراتب بيشتر و
برجستهتر از مردان است بهطوریکه  75درصد زنان نگرش مثبت به چنين تصميمگيری دارند،
درصورتيکه فقط نيمي از مردان با آن موافقاند.
 .7.4نکته بهمراتب مهمتری که ميتوان از نتايج مذکور بهويژه سه الگوی اخير استنباط ميشود
اين است که مردان تمايل قویتر و شديدتری به حجاب پوشيدهتر زنان دارند بدينمعنا که
نه تنها نسبت بيشتری از مردان نگرش مثبت به پوشيدهترين نوع حجاب يعني چادر دارند ،بلکه
نسبت بيشتری از مردان نيز معتقدند که تصميمگيری دربارة نوع حجاب زنان بايد از اراده و
خواست آنان خارج باشد.

تحليل اجتماعي و جمعيت شناختي نگرش ديني در ايران
جدول  .1نگرش به مؤلفههاي چهارگانه مرتبط با دین و دینداري به تفکيک جنس (درصد)
مرد

زن

کل

مؤلفه های چهارگانه نگرش ديني
خيليزياد

10/6

11/4

11/0

زياد

31/5

42/9

37/1

کم

36/6

26/6

31/7

خيليکم

10/9

7/2

9/1

اصالً

3/1

1/7

2/4

نه مذهبي نه غيرمذهبي

6/8

10/2

8/5

100

100

100

ميزان دينداری

جمع
انجام واجبات ديني

30/4

38/2

34/2

غالبا

25/6

30/5

28/0

هميشه
بعضي اوقات

22/4

20/2

21/3

خيليکم

15/8

8/6

12/3

اصالً

5/1

2/4

3/8

جمع

100

100

100

پوشش چادر

44/6

37/8

41/2

پوشش مقنعه

22/4

23/1

22/8

پوشش روسری

24/1

28/5

26/2

عدم موافقت

8/3

10/1

9/2

100

100

100

نوع حجاب زنان در اماکن عمومي

18/6

35/5

26/9

موافق

37/7

39/3

38/4

کامالً موافق
مخالف

26/4

16/4

21/5

کامالً مخالف

16/8

8/7

12/8

جمع
n

100

100

100

2170

2097
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تحليلهای اين تحقيق نشان داد که متغير محل سکونت تأثيرات تعيينکنندهای بر مؤلفههای
مرتبط با نگرش ديني دارد .بهطورکلي ،تمايالت دينداری در بين روستائيان شديدتر و قویتر
است و آنان بيش از شهرنشينان واجبات ديني را انجام ميدهند ،چادر را بهعنوان حجاب و
پوشش زنان تلقي ميکنند ،و دينداری خويش را در حد زياد و خيليزياد ارزيابي ميکنند.
برای مثال ،بيش از نيمي از روستائيان چادر را بهعنوان حجاب و پوشش زنان تلقي ميکنند،
درحاليکه اين نسبت تنها يکسوم شهرنشينان را دربرميگيرد .با اينوجود ،فقط دربارة مؤلفة
تصميمگيری زنان دربارة نوع حجاب و پوشش ،متغير محل سکونت نقش چندان مهمي را ايفا
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تصميمگيری زنان درباره نوع حجاب
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جدول .2نگرش به مؤلفههاي چهارگانه مرتبط با دین و دینداري
به تفکيک محل سکونت ،وضعيت تأهل و سن (درصد)

محل سکونت
نقاط شهری

43/9

58/7

35/9

34/0

نقاط روستايي

55/4

68/8

51/0

34/7

مجرد

36/1

48/9

31/4

27/7

متأهل

52/5

67/6

45/1

36/3

15-19

36/9

50/6

31/1

25/0

20-24

38/8

51/1

34/5

25/7

29-25

41/3

52/7

35/5

27/8

34-30

44/7

60/1

37/0

32/1

39-35

52/9

67/9

45/1

33/7

44-40

54/0

66/4

45/0

39/1

49-45

54/1

68/5

48/0

46/5

54-50

63/1

83/8

60/9

47/6

55-59

66/0

87/5

57/4

57/0

+60
n

80/9

90/0

63/4

55/0

4267

4267

4267

4267

متغيرهای
منتخب

وضعيت تأهل

گروه های سني
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مذهبي و ديندار
در حد"زياد و
خيلي زياد"

انجام واجبات ديني
"هميشه و اغلب"

"چادر"
بهعنوان حجاب
زنان

نگرش منفي به
تصميمگيری زنان
درباره حجاب
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نميکند و نگرش روستائيان و شهرنشينان يکسان و مشابه همديگر است :حدود يک سوم
روستائيان و شهرنشينان دارای نگرش منفي دراينباره دارند.
عالوه بر اين ،مؤلفههای مرتبط با نگرش ديني در اين تحقيق بهطور بارزی متأثر از متغير
وضعيت تأهل است .در مجموع ،نتايج تحليلهای اين تحقيق مبين اين الگوی کلي است که
تمايالت دينداری در بين متأهالن قویتر و شديدتر از مجردان است.
الف) سطح دينداری بيش از نيمي از متأهالن در حد زياد و خيلي زياد است ،درحاليکه اين
نسبت در بين مجردان تنها حدود يکسوم است.
ب) بيش از دوسوم متأهالن واجبات ديني را هميشه يا اغلب انجام ميدهند ،درصورتيکه اين
نسبت تنها شامل کمتر از نيمي از مجردان ميشود.
ج) نزديک به نيمي از متأهالن ،چادر را حجاب و پوشش زنان تلقي ميکنند ،درحاليکه اين
نسبت تنها کمتر از يکسوم مجردان را در برميگيرد.
د) بيش از يکسوم متأهالن و تنها حدود يکچهارم مجردان نگرش منفي به تصميمگيری زنان
دربارة نوع حجاب و پوشش خودشان دارند .نتايج تحليلهای آماری مبتني بر شاخص وی کرامر
( )0/078 ،0/108 ،0/111 ،0/099نيز تأييد ميکند که رابطة معنيداری بين هر يک از
مؤلفههای چهارگانة نگرش ديني و متغير وضعيت تأهل به شرح مذکوروجود دارد.

تحليل اجتماعي و جمعيت شناختي نگرش ديني در ايران
تأثير سن بر نگرش ديني
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آيا نگرش ديني تابعي از متغير سن است؟ در پاسخ به اين پرسش کليدی تحقيق و مطابق
يافتههای تحقيق حاضر ميتوان نکات عمده زير را استنباط کرد:
الف) باالترين ميزان دينداری در جمعيت  50سال به باال مشاهده ميشود بهطوریکه سطح
دينداری بيش از دوسوم آنان در حد زياد و خيليزياد است .اما با کاهش سن ،اين ميزان روند
نزولي پيدا ميکند و کمترين آن در بين جوانان  24-15سال مشاهده ميشود به طوریکه
سطح يکسوم آنها در حد زياد و خيليزياد است.
ب) انجام واجبات ديني مانند نماز و روزه و ...نيز بهطور قابل مالحظهای تابعي از سن است:
پايينترين ميزان آن مربوط به جوانان  24-15سال است بهطوریکه تنها نيمي از آنان واجبات
ديني را هميشه انجام ميدهند ،اما اين نسبت همزمان با باالرفتن سن ،روبه افزايش ميگذارد و
در نهايت باالترين ميزان آن متعلق به افراد باالی  50سال است؛ آنطور که بيش از چهارپنجم
آنان واجبات ديني را هميشه و اغلب انجام ميدهند.
ج) بيشترين ميزان تمايل به پوشيدهترين نوع حجاب يعني چادر در بين بزرگساالن باالی 50
سال وجود دارد :حدود دو سوم آنان ،چادر را مناسبترين نوع حجاب و پوشش زنان در اماکن
عمومي تلقي ميکنند .اما اين نسبت بهموازات کاهش سن ،سير نزولي پيدا ميکند بهطوریکه
در نهايت کمتر از يک سوم جوانان  24-15سال معتقدند که چادر را بهعنوان حجاب و پوشش
مناسب برای زنان در اماکن عمومي محسوب ميشود.
د) نحوة نگرش به تصميمگيری زنان دربارة نوع حجاب و پوشش خودشان نيز متأثر از متغير
سن است :بيش از نيمي از بزرگساالن باالی  55سال نگرش منفي به تصميمگيری زنان دربارة نوع
حجاب و پوشش خودشان دارند ،درحاليکه اين نسبت در سنين پايينتر بهتدريج رو به کاهش
ميگذارد و درنهايت در بين جوانان  24-15سال به پايينترين سطح ميرسد بهطوریکه فقط
حدود يکچهارم آنان دارای چنين نگرش منفي ميباشند .بهعبارت دقيقتر ،ميزان نگرش منفي
بزرگساالن باالی  55ساله نسبت به تصميمگيری زنان دربارة نوع حجاب و پوشششان بيش از
دو برابر ميزان آن در بين جوانان  24-15سال است .نکتة پاياني اينکه ،نتايج تجزيه و
تحليلهای آماری مبتني بر ضرايب اسپيرمن (**)0/203** ،-0/202** ،-0/239** ،-0/177
نيز وجود رابطة آماری معنيداری بين هر يک از مؤلفههای چهارگانة نگرش ديني و متغير سن
به شرح مذکور را تأييد ميکند.
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تجزيه و تحليلهای اين تحقيق نشان داد که متغير سطح تحصيالت تأثيرات تعيينکنندهای بر
مؤلفههای مرتبط با نگرش ديني دارد که ميتوان آنها را در چهار الگوی عمدة زير ارائه کرد.
الف)سطح دينداری بيش از دوسوم کمسوادان (دارای تحصيالت ابتدايي) و سهچهارم بيسوادان
در حد زياد و خيليزياد است .اما اين نسبت بهموازات باالرفتن سطح تحصيالت روند نزولي طي
ميکند و درنهايت اين نسبت به حدود يکسوم در بين تحصيلکردگان دانشگاهي تنزل مييابد.
بهعبارت دقيقتر ،ميزان دينداری در حد زياد و خيليزياد در بين کمسوادان و بيسوادان بيش از
دو برابر ميزان آن در بين تحصيلکردگان دانشگاهي است.
ب) حدود نيمي از افراد دارای تحصيالت عالي دانشگاهي واجبات ديني مانند نماز و روزه را
هميشه و اغلب انجام ميدهند اما اين نسبت در سطوح پايينتر تحصيالت رو به افزايش
ميگذارد و در نتيجه باالترين نسبت آن در بين کمسوادان و بيسوادان مشاهده ميشود :بيش
از چهارپنجم آنان واجبات ديني را هميشه و اغلب انجام ميدهند.
ج) بيش از سهچهارم بيسوادان به پوشيدهترين نوع حجاب يعني چادر متمايل هستند ،در
حاليکه اين نسبت بهموازات افزايش سطح تحصيالت سير نزولي طي ميکند و درنهايت به
حدود يکچهارم در بين تحصيلکردگان دانشگاهي تنزل ميکند .بهعبارت دقيقتر ،ميزان
نگرش مثبت بيسوادان به چادر بهعنوان نوع مطلوب پوشش و حجاب زنان در اماکن عمومي
بيش از سه برابر ميزان آن در بين تحصيلکردگان دانشگاهي است.
د) سطح تحصيالت بر نحوة نگرش به تصميمگيری زنان دربارة نوع حجاب و پوشششان نيز
تأثيرات مهمي ايفا ميکند :فقط حدود يکچهارم افراد با تحصيالت ليسانس و باالتر و کمتر از
يکسوم افراد با تحصيالت فوقديپلم نگرش منفي به چنين تصميمگيری دارند ،درحاليکه اين
نسبت در سطوح پايينتر تحصيالت رو به افزايش ميگذارد بدينمعناکه در حدود نيمي از
کمسوادان (با تحصيالت ابتدايي) و نزديک به دوسوم بيسوادان نگرش منفي به تصميمگيری
زنان دربارة نوع حجاب و پوشش خودشان دارند.
بهعبارت سادهتر ،نسبت نگرش منفي به تصميمگيری زنان دربارة نوع حجاب و پوشششان
در بين بيسوادان بيش از دو برابر ميزان آن در بين تحصيلکردگان دانشگاهي است .باالخره
اينکه ،نتايج تحليلهای آماری مبتني بر ضرايباسپيرمن (**،0/252** ،0/168** ،0/180
** )-0/149نيز تأييد ميکند که رابطة آماری معني داری بين هر يک از مؤلفههای چهارگانة
نگرش ديني و متغير سطح تحصيالت به شرح مذکور وجود دارد.

تحليل اجتماعي و جمعيت شناختي نگرش ديني در ايران
جدول .3نگرش به مؤلفههاي چهارگانۀ مرتبط با دین و دینداري
به تفکيک سطح تحصيالت و نگرش جنسيتی (درصد)
مذهبي و ديندار
در حد
"زياد و خيلي زياد"

انجام واجبات ديني
"هميشه و اغلب"

"چادر"
به عنوان
حجاب زنان

نگرش منفي به
تصميمگيری زنان
دربارة حجاب

37/7

86/3

75/4

59/5

ابتدايي

66/9

79/4

59/1

48/2

راهنمايي

55/3

65/7

55/3

40/9

دبيرستان

44/3

60/5

38/3

30/5

فوقديپلم

42/5

55/4

33/8

31/1

ليسانس و باالتر

35/2

54/5

26/9

26/9

متغيرهای
منتخب
سطح تحصيالت
بيسواد

نگرش به الگوی
مرد نانآور
خانوار
53/8

65/8

57/4

45/3

موافق

49/6

65/0

41/3

34/0

مخالف

45/2

58/5

33/3

30/5

کامالً مخالف

40/6

57/2

31/4

30/0

کامالً موافق

40/5

58/5

26/1

16/1

موافق

49/6

60/0

40/1

31/3

مخالف

51/7

62/8

51/5

48/0

کامالً مخالف
n

کامالً موافق

52/3

66/0

61/4

62/8

4267

4267

4267
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آيا نگرش ديني افراد تابعي از نحوة رويکرد آنها به نقشهای جنسيتي است؟ در پاسخ به اين
پرسش کليدی تحقيق ،نتايج تحليلهای مطالعة حاضر نشان داد که نحوة نگرش به نقشهای
جنسيتي تأثيرات تعيينکنندهای دارد که ميتوان الگوهای عمدة زير را استنباط کرد:
الف) هرچه نگرش جنسيتي از يک صبغة سنتيتر و محافظهکارانهتر برخوردار باشد ،نگرش
ديني و دينداری نيز شديدتر و قویتر ميشود .برعکس ،هرچه بر تمايل افراد به شيوة نگرش
مدرن و ليبرال نسبت به نقشهای جنسيتي افزوده ميشود ،از شدت و قوت نگرش ديني و
ال موافق به
دينداری بهتدريج کاسته ميشود .برای مثال ،بيش از نيمي از کساني که نگرش کام ً
الگوی سنتي مرد نانآور خانوار دارند ،دارای سطح دينداری در حد زياد و خيلي زياد ميباشند.
ال مخالف با اين الگوی سنتي نقشهای جنسيتي
در حاليکه ،اين نسبت در بين افراد کام ً
بهمراتب کمتر يعني حدود دوپنجم است .مثال ديگر دربارة اين الگوی کلي اين است که نزديک
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نگرش به
اشتغال زنان در
کار خارج خانه
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به دوسوم افرادی که بيشترين تمايل به پوشيدهترين نوع حجاب چادر را دارند در بين کساني
ال موافق با الگوی سنتي مرد نانآور خانوار هستند در حاليکه اين
مشاهده ميشود که کام ً
نسبت نزديک به دو برابر بيشتر از کساني است که با اين الگوی سنتي نقشهای جنسيتي کامالً
مخالف هستند.
ب) يافتههای اين بخش معطوف به تأثيرات رويکرد افراد به اشتغال زنان بر روی نگرش ديني
آنان است .بدينمعنا که بهطور کلي نگرش ديني غالباً در بين کساني قویتر و شديدتر است که
رويکرد چندان مثبتي به اشتغال زنان در خارج از خانه ندارند .با اين تفاوت که تأثير اين مؤلفه
سنجش نگرش جنسيتي (اشتغال زنان در خارج خانه) بر روی نگرش ديني و دينداری بهمراتب
برجستهتر و نمايانتر است .برای مثال ،دوسوم افراد کامالً مخالف با اشتغال زنان نگرش مثبتي
به پوشيدهترين نوع حجاب يعني چادر دارند ،درحاليکه اين نسبت تنها يکچهارم کساني را
شامل ميشود که با اشتغال زنان کامال موافق ميباشند .بهعبارت دقيقتر ،ميزان نگرش مثبت
نسبت به چادر بهعنوان بهترين نوع حجاب در بين افراد کامالً مخالف با اشتغال زنان ،بيش از
دو برابر ميزان آن در بين افرادی است که با اشتغال زنان کامالً موافق هستند .مثال ديگر اينکه،
الگوی فوق بر نوع نگرش نسبت به تصميمگيری زنان دربارة نوع حجاب و پوشش خودشان
بهطور برجستهتر و نمايانتری صدق ميکند :درحاليکه دو سوم افراد کامالً مخالف با اشتغال
زنان نگرش منفيای به چنين تصميمگيری دارند ،اما اين نسبت تنها کمتر از يک پنجم کساني
را دربرميگيرد که کامالً موافق با اشتغال زنان هستند .بهعبارت سادهتر ،نگرش منفي به
ال
تصميمگيری زنان دربارة نوع حجاب و پوشش خودشان در بين کساني که با اشتغال زنان کام ً
مخالف هستند ،بيش از چهار برابر ميزان آن در افراد کامالً موافق با اشتغال زنان است .نکتة
آخر اينکه ،نتايج تجزيه و تحليلهای آماری مبتني بر ضرايب اسپيرمن (**،-0/032** ،-0/090
** )0/344** ،-0/251نيز وجود رابطة آماری معنيداری بين هر يک از مؤلفههای چهارگانة
نگرش ديني و رويکرد به نقشهای جنسيتي به شرح مذکور را تأييد ميکند.
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جدول  .4نتایج تجزیه و تحليلهاي آماري تعيينکنندههاي مرتبط با مؤلفههاي نگرش دینی
متغيرهاي
مستقل
جنسيت
محل
سکونت
گروه سني
تحصيالت

ميزان دینداري

نوع حجاب زنان

انجام واجبات دینی

تصميمگيري زنان
درباره حجاب

rs
-

Cramer' sV

**0/169

rs
-

Cramer' sV
**0/160

rs
-

**0/074

-

**0/131

-

**0/130

-

**0/169

-

-

**- 0/2390

-

**- 0/202

-

**0/203

-

-

**0/168

-

**0/252

-

**- 0/149

-

**0/099

-

**0/111

-

**0/108

-

**0/078

-

**0/067

-

**0.175

-

**- 0/113

-

-

**0/032

-

**- 0/251

-

**0/344

-

**- 0/177
**0/180

وضعيت
تأهل

-

الگوی مرد
نانآور
خانوار

**0/091

اشتغال

**- 0/090

زنان

Cramer' sV

Cramer' sV

rs
-

**0/228
*0/050

** p< 0.05 p<* 0.01
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در اين تحقيق تالش کردهايم تا برخي از مهمترين الگوها و تعيينکنندههای مرتبط با نگرش
ديني را بررسي و شناسايي کنيم .تحليلهای مقدماتي تحقيق حاضر نشان داده است که برپاية
چهار مؤلفه اصلي برای سنجش نگرش ديني در اين تحقيق ،اين الگوهای کلي را ميتوان
استنباط کرد :تقريباً نيمي از افراد جمعيت مطالعهشده سطح دينداری خود را در حد زياد و
خيليزياد ارزيابي کردهاند ،اکثريت افراد يعني دوسوم آنان معتقدند که واجبات ديني مانند نماز
و روزه و ...را هميشه يا اغلب اوقات انجام ميدهند ،دو پنجم افراد به چادر بهعنوان حجاب زنان
تمايل دارند ،در حدود يکسوم افراد نيز نگرش منفي نسبت به تصميمگيری زنان دربارة نوع
حجاب خودشان دارند .تجزيه و تحليلهای تفصيلي اين تحقيق نشان داده است که اين
الگوهای کلي نگرش ديني بهطور برجستهای متأثر از مجموعهای از متغيرهای تعيينکننده
هستند که ميتوان آنها را به دو دسته عمده تقسيم کرد .دسته اول :متغيرهای جمعيتشناختي
هستند که يکي از آنها ،متغير جنس است :از يکسو ،ميزان دينداری در جمعيت مردان کمتر
از جمعيت زنان است و نسبت مرداني که واجبات ديني را اصالً يا خيليکم انجام ميدهند،
بيش از دو برابر جمعيت زنان است .از سوی ديگر ،مردان تمايل بيشتر و قویتری به
پوشيدهترين نوع حجاب برای زنان متمايلاند .بدينمعنا که نهتنها نسبت بيشتری از مردان
نگرش مثبتي به پوشيدهترين نوع حجاب يعني چادر دارند ،بلکه نسبت بيشتری از مردان
معتقدند که اساساً تصميمگيری دربارة نوع حجاب زنان نيز بايد خارج از اراده و خواست زنان
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باشد .بررسي تطبيقي يافتههای تحقيق حاضر با تحقيقات پيشين نشان ميدهد که در مطالعات
قبلي مانند تحقيق ميرسندسي ( )1383نيز نگرش مردان به حجاب بهمراتب قویتر و مثبتتر
از نگرش زنان بوده است که مبين اين واقعيت است که طي  15سال گذشته اين وضعيت
نگرشي کماکان پايدار باقي مانده است.
عالوه بر اين ،ساير متغيرهای جمعيتشناختي مانند محل سکونت ،وضعيت تأهل ،سن و
تحصيالت نيز دارای تأثيرات تعيينکنندهای بر نگرش ديني است بهطوریکه روستائيان بيش از
شهروندان ،متأهالن بيش از مجردان ،بزرگساالن و سالمندان بيش از نوجوانان و جوانان،
کمسوادان و بيسوادان بيش از افراد با تحصيالت عالي ،دارای نگرش ديني قویتر و شديدتری
هستند.بهعنوان مثال ،نه تنها ميزان دينداری و انجام واجبات ديني مانند نماز و روزه در بين
روستائيان و متأهالن بهمراتب بيشتر از شهرنشينان و مجردان است ،بلکه بيش از نيمي از
روستائيان و قريب نيمي از متأهالن ،چادر را بهعنوان حجاب زنان تلقي ميکنند ،در حالي که
اين نسبت تنها حدود يکسوم شهرنشينان و مجردان را دربر ميگيرد .مثال بعدی مربوط به
نقش و تأثير متغير سن بر نگرش ديني است :مطابق تجزيه و تحليلهای اين تحقيق ،باالترين و
قویترين ميزان دينداری در جمعيت بزرگساالن و سالمندان مشاهده ميشود بهطوریکه
دربيش از دوسوم جمعيت بزرگساالن باالی  50سال سطح دينداری درحد زياد و خيلي زياد
است؛ بيش از چهارپنجم آنان واجبات ديني را هميشه و اغلب انجام ميدهند،حدود دو سوم
آنان چادر را حجاب زنان تلقي ميکنند ،بيش از نيمي از آنان تصميمگيری دربارة نوع حجاب
زنان را خارج از اراده و خواست آنان ميدانند .درحاليکه همزمان با کاهش سن ،صبغة نگرش
ديني بهتدريج کمرنگتر و ضعيفتر شده و درنهايت کمترين سطح آن در بين نوجوانان و
جوانان  24-15سال مشاهده ميشود :تنها يک سوم آنان سطح دينداری در حد زياد و
خيليزياد دارند ،تنها حدود نيمي از آنان واجبات ديني را هميشه و اغلب انجام ميدهند ،کمتر
از يک سوم آنان چادر را حجاب زنان تلقي ميکنند ،و فقط حدود يک چهارم آنان نگرش منفي
به تصميمگيری زنان دربارة نوع حجاب شان دارند .مثال پاياني نيز مربوط به نقش و تأثير متغير
سطح تحصيالت بر روی نگرش ديني است :نه تنها ميزان دينداری در حد زياد و خيليزياد در
بين کمسوادان و بيسوادان بيش از دو برابر ميزان آن در بين افراد دارای تحصيالت عالي است،
بلکه ميزان نگرش مثبت بيسوادان به چادر بيش از سه برابر ميزان آن در بين تحصيلکردگان
دانشگاهي است.
دسته دوم عناصر تعيينکنندة نگرش ديني نيز مربوط به مؤلفههای مرتبط با نگرش جنسيتي
اعم از الگوی سنتي "مرد ،نانآور خانوار" و اشتغال زنان در خارج از خانه است :در مجموع،
نگرش ديني در بين کساني قویتر و شديدتر است که رويکرد آنان به اين مؤلفههای مرتبط با
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نقشهای جنسيتي بهمراتب سنتيتر و محافظهکارانهتر است .درحاليکه ،هرچه بر ميزان تمايل
افراد به شيوه نگرش مدرن و ليبرال نسبت به نقشهای جنسيتي افزوده ميشود ،از شدت و
قوت نگرش ديني بهتدريج کاسته ميشود .بهعبارت دقيقتر ،نگرش ديني در بين کساني قویتر
و شديدتر است که با الگوی سنتي "مرد ،نانآور خانوار" کامالً موافق هستند و رويکرد چندان
مثبتي نسبت به اشتغال زنان در خارج از خانه ندارند .مثالً ،بيش از نيمي از کساني که نگرش
ال موافق به الگوی سنتي مرد نانآور خانوار دارند ،دارای سطح دينداری در حد زياد و
کام ً
خيليزياد هستند .درحاليکه ،اين نسبت در بين افراد کامالً مخالف با اين الگوی سنتي
نقشهای جنسيتي بهمراتب کمتر يعني حدود دوپنجم است .مثال ديگر اينکه ،ميزان نگرش
منفي نسبت به تصميمگيری زنان درخصوص نوع حجاب و پوشش خودشان در بين کساني که
با اشتغال زنان کامالً مخالف هستند ،بيش از چهار برابر ميزان آن در بين افراد کامالً موافق با
اشتغال زنان است.
بدينترتيب ،بهنظر ميرسد که ميتوان وجه مشترک اين يافتههای تحقيق را اينگونه
جمعبندی و تبيين کرد که هرچه نگرشهای نوگرايانه و ليبرالي و غيرسنتي برجستهتر و قویتر
ميشوند ،از شدت و قوت نگرش ديني بهتدريج کاسته ميشود .اين الگوی نهايي نهتنها در
دستةدوم عناصر تعيينکنندة نگرش ديني (يعني مؤلفههای مرتبط با نگرش جنسيتي اعم از
الگوی سنتي "مرد ،نانآور خانوار" و اشتغال زنان در خارج از خانه) قابل مشاهده است ،بلکه در
متغيرهای دستةاول (يعني متغيرهای جمعيتشناختي)نيز کمابيش مشهود است :بدينمعنا که
متغيرهايي همچون سن ،جنس ،محل سکونت ،وضعيت تأهل و سطح تحصيالت نيز بدينشکل
بهعنوان عناصر تعيينکنندة نگرش ديني محسوب ميشوندکه نگرشهای نوگرايانه و ليبرالي و
غيرسنتي اغلب و نه هميشه در بين افراد سنين پايينتر بيش از بزرگساالن ،در بين مجردان
بيش از متأهالن ،در بين شهرنشينان بيش از روستائيان ،و در بين افراد دارای تحصيالت عالي
بيش از بيسوادان يا کمسوادان برجسته و غالب است .بدينترتيب ،يافتههای اين تحقيق را نيز
ميتوان شواهد تجربي و پژوهشي جديدی در تأييد نظريههايي دانست که نشان دادهاند پديدههايي
همچون نوگرايي (ويليام گود ،)1963 ،تغييرات اجتماعي (گيدنز ،)1373 ،فردگرايي و تغييرات
بنيادين در نظام ارزشهای جامعه (اينگلهارت1977 ،؛ فريجکا و وستوف2008 ،؛ ديويد ووآس،
2009؛ اينگريد استورم2009 ،؛ روالند )2012 ،پيامدهای وسيع و عميقي را به همراه دارند که
ميتوان آثار و پيامدهای آن را در چالشهای مرتبط با نگرش ديني نيز مشاهده کرد.
از لحاظ سياستگذاری و برنامهريزی نيز يافتههای اين تحقيق کاربردی است و به طور عمده به ميزان
اثربخشي و تأثيرگذاری ابزارها و مکانيسمهای رسمي جامعهپذيری ديني (مانند سيستمهای
آموزشي و رسانهای) بر روی نگرش ديني مردم جامعه ما معطوف است .بدينمعنا که از يکسو،
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ابزارها و مکانيسمهای رسمي جامعهپذيری ديني از استراتژی "بمباران ايدئوژيکي" (آرنوت،
 )2002بهره گرفتهاند و نتايج تحقيقات علمي (فروتن)2019 ،2017 ،2012 ،1394 ،1392 ،
نيز نشاندهندة "حضور همهجايي" دين و خدا و ساير آموزههای ديني در سرتاسر منابع
آموزشي است .از سوی ديگر ،يافتههای تحقيق حاضر نشان داده است که نگرش ديني به طور
عمده در بين گروههای خاص مانند بزرگساالن و سالمندان و يا افراد دارای تحصيالت پايين و
فاقد سواد بهمراتب قویتر و شديدتر است ،درحاليکه نگرش ديني برخي گروههای ديگر بهويژه
نوجوانان و جوانان و تحصيلکردگان (که علي القاعده بيشتر در معرض آموزههای ديني از طريق
سيستمهای آموزشي و رسانهای مانند مدارس و مراکز آموزش عالي و راديو و تلويزيون و...
بودهاند) از قوت و شدت کمتری برخوردار است .بدينترتيب ،مقايسه وضعيتهای دوگانه مذکور
بهوضوح ميزان اثربخشي و تأثيرگذاری اين ابزارها و مکانيسمهای رسمي جامعهپذيری و
مطابقت و همخواني استراتژی "بمباران ايدئولوژيکي" آنها با واقعيات جامعه را مورد ترديد و
چالش قرار ميدهد .نکتة بهمراتب مهمتر اين است که ضرورت و اهميت برنامهريزیها و
سياستگذاریهای مناسب در اين حوزه در جوامعي مانند جامعه ما بهمراتب بيشتر و شديدتر
است برای اينکه بهعنوان مثال ،نتايج تحقيق حاضر نشان داده است برخي متغيرهای
جمعيتشناختي مانند سنين جواني ،شهرنشيني ،نگرشهای جنسيتي غيرسنتي و سطح باالی
تحصيالت معموالً با چالشهای هرچه بيشتر در نگرش ديني پيوند خورده است .اين درحالي
است که جامعه ما کماکان دارای ساختار سني جوان ميباشد بهطوریکه ميانه سني جمعيت
ايران نزديک به  30سال است بدينمعنا که نيمي از جمعيت کل کشور را افراد کمتر از 30
سال تشکيل ميدهند (فروتن .)2019 ،2014 ،عالوه براين ،روندهای فزاينده شهرنشيني و
ال مشهود است .بدينترتيب ،اين روندها
تحصيالت و نگرشهای جنسيتي غيرسنتي نيز کام ً
ميتوانند نگرش ديني در سطح جامعه را با چالشهای بهمراتب بيشتر و جدیتر مواجه سازند.
به همين سبب ،نه تنها ضرورت و اهميت برنامهريزیها و سياستگذاریهای مناسب و
واقعبينانه در اين حوزه بهمراتب بيشتر و شديدتر است ،بلکه مستلزم انجام تحقيقات تکميلي
بهويژه مطالعات کيفي است تا بتوان به کمک آنها عدم همخواني استراتژی "بمباران
ايدئولوژيکي" مکانيسمهای رسمي جامعهپذيری ديني با واقعيات جامعه دربارة نگرش ديني را
بهطور علمي و دقيقتر و بهتر شناسايي و تبيين کرد.
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