
 

 آن ارتباط و شدن داردین (. مسیرهای1399) سحر ،پارسافر و... ارحمت ،معمار

 .(شهرقائم شهر ساکنان: مطالعه مورد) شهروندان یداردین میزان با
 .3۲۵-3۵۶(، 1۵)۷ شناسی نهادهای اجتماعی،جامعه

 

 شهروندانی داردینارتباط آن با میزان  وشدن  داردین مسیرهای

 (شهرساکنان شهر قائم :مطالعه مورد)

 ۲سحر پارسافر و 1ا... معماررحمت

 ۶/۵/۱۳۹۹تاریخ پذیرش:                                                            ۲۰/۱/۱۳۹۹تاریخ دریافت: 

  چکیده

یزان آن با می افراد و ارتباط داردینگیری مقاله حاضر مستخرج از پژوهشی تجربی دربارة مسیرهای شکل

انجام شهر در استان مازندران بهنفری از ساکنان قائم ۲93ای بر روی نمونهباشد که ی آنها میداردین

سیر ترین و مرایج "تقاضای منفعالنه"ند که در جامعة مورد بررسی، مسیر دادنشان  هارسیده است. یافته

های که تحلیل. این در حالی است باشندشدن میداردینترین طریق برای نامتداول "تقاضای فعاالنه"

رین و تدارای قوی "تقاضای فعاالنه"، مسیر یداردینرگرسیونی نشان داد از میان چهار مسیر اصلی برای 

تر ی افراد هستند. در یک نگاه دقیقداردینترین ضریب تأثیر بر میزان واجد ضعیف "قاضای منفعالنهت"

 ضیح واریانسمشخص شد پنج مسیر از شش مسیر فرعی که دارای ضرایب رگرسیونی معنادار برای تو

 . از طرفی،محور استی دینی( عرضهپذیر)جامعه تقاضامحورند و تنها یک مسیری هستند داردینمیزان 

نحو مشهودی از ضرایب تأثیر مسیرهای منفعالنه بیشتر است. لذا شدت ضرایب تأثیر مسیرهای فعاالنه به

دهد مسیرهای متفرع از محورهای فعاالنه بیش از منفعالنه و ی نشان میداردینمقایسة میان محورهای 

 عبارت دیگر، بهترینی افراد، تأثیرگذارند. بهداردینبر میزان  محوربیش از عرضه محورتقاضامسیرهای 

ر دکنند )تقاضای فعاالنه(. عبور می بودن(شدن، از تقاطع طلب )تقاضا( و اراده )فعال داردینمسیرهای 

ی توسط نه متغیر )مسیرهای فرعی( مذکور تبیین داردیندرصد از تغییرات در میزان  ۶۲مجموع، حدود 

 .شده است

 .منفعالنه عرضه؛ منفعالنه تقاضای؛ فعاالنه هعرض؛ فعاالنه یتقاضا؛ یداردین هایمسیر :هاکلیدواژه
 

  هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران )نویسنده مسئول(،شناسی و عضو استادیار جامعه -1

r.memar@umz.ac.ir  

 saharp@gmail.come ی، دانشگاه مازندران،شناسکارشناس ارشد جامعه  -۲
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 مسألهمقدمه و بیان  -۱

ه کورکوران، ، مصلحتیی تقلیدیداردیناجباری؛  و روثیای؛ دین مادرزادی، مولمان شناسنامهمس

یاری بس یا غلط بر پیشانیدرست بهافواه عامّه، در فضای عمومی و هایی است که و ... برخی از انگ

هایی است که نه یداردینخورده است. این القاب و توصیفات در مقابل در جامعة ما  انداردین از

اراده و انتخاب حاصل طلب و  از طریق وراثت و اجبار و القاء و تقلید؛ بلکه از طریق تحقیق و

اعده و القعلیزیابی این است که بندی و اراین تقسیمفرض نهفته در پیشحال، اند. در عینشده

هایی که از یداردینشوند؛ سطحی و سست و هایی که از مسیر اول حاصل مییداردین طبیعتاً

اما این انتسابات و اتصافات و آن  .هستندعمیق و مستحکم نسبتاً شوند؛ مسیر دوم حاصل می

ایرانیان انطباق دارند؟ این،  ها و حدسیات تا چه حد با واقعیات موجود در زیست دینیفرضپیش

ای است که تا کنون و در تحقیقات تجربی، کمتر بدان پرداخته شده و ارزیابی موضوع و مسأله

ه هر بت متعدد در سطوح ملی و محلی است. کلی در این خصوص نیز مستلزم مطالعات و تحقیقا

از طریق چه مسیر یا مسیرهایی که ایرانیان نوعاً و غالباً با طی چه فرایندی و حال، دانستن این

یک از این که کدامطرف و اینشوند از یکمی داردینآورند و اصطالحاً دست میدین خود را به

تواند برای همه می شوند از طرف دیگر؛تری میتر و مستحکمی قویداردینمسیرها منجر به 

 باشد.  ثمر، مفید و مثمریداردینگران حوزة پژوهش

دهد که علیرغم تحقیقات ی در ایران نشان میداردینمالی بر مطالعات تجربی مروری اج

 هیچ تحقیق دیگری (139۶، شعبانی و دیگران) جز یک پژوهش دانشگاهیمتعدد در این حوزه، به

ی بر میزان داردینصورت نگرفته است. از حیث تأثیر مسیر  یداردیندر خصوص مسیرهای 

پژوهش حاضر در پی آن  .شودنوع خود، اولین تحقیق محسوب می این تحقیق دری نیز داردین

ی های ایرانمجمع اقوام و فرهنگ نوعیبهای از جامعه ایرانی که را در نمونه این مسألهبوده است تا 

رسش پبررسی کند. بنابراین و با توجه به آنچه گفته شد، در استان مازندران شهر است؛ یعنی قائم

افراد در جامعه مورد شدن  داردینترین مسیرهای اصلی :تحقیق حاضر این است که محوری
 داردین یرکدام از این مسیرهاای میان هچه رابطهند و اکدام (شهرقائم شهربررسی )ساکنان 

 ؟افراد وجود دارد یداردینبا میزان  شدن

ویژه پس از انقالب، اهمیت دین در زندگی، همواره واقعیتی مهم و مؤثر بوده و اهمیت آن به

آن قدر افزایش یافته که تحقق زندگی اجتماعی مبتنی بر اسالم، هدف محوری انقالب تلقی 

ی برای جوامعی نظیر کشور ایران که دین در سطوح داردینحال، مطالعه گردیده است. در عین

های  علیرغم تمامی تالشاز نقش و نفوذ باالیی برخوردار است، ضرورت بیشتری دارد. مختلف آن 

روندهای "ی، بحث داردینشناسی دین و مباحث مربوط به انجام گرفته  در حوزه جامعه
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ار ای است که جای آن در کنحوزة تحقیقاتی نسبتاً بدیع و کمتر کار شده "یداردینگیری شکل

هدف اصلی . (۷۷: 1391زند، )شجاعی ستاخالی "منشأ دین"و  "خواهییند یریشه"های بحث

شناسی این مسیرها از طریق یک شدن افراد و سنخ داردیناین تحقیق، شناسایی انواع مسیرهای 

ش اهدف فرعی پژوهش حاضر که اهمیت شهر است.یک ای از ساکنان مطالعه تجربی روی نمونه

 دارینداز هدف اصلی، کمتر نیست؛ شناسایی میزان تأثیر یا سهمی است که هر یک از مسیرهای 

 هم از اهمیتفرعی تحقیق که اتفاقاً آن اهدافی افراد دارند. یکی دیگر از داردینشدن بر میزان 

 . ایناستی داردینهایی برای سنجش انواع مسیرهای باالیی برخوردار است، برساخت مقیاس

اس ملی مقیی در داردینتوانند سنگ بنای تحقیقات تجربی آینده درباره فرایندهای ها میمقیاس

 گردند. (جامعه ایرانی)

 پیشینه تحقیق -۲

 های تجربیپژوهش -۲-۱

در موضوعات مرتبط با تحقیق حاضر نشان ها و تحقیقات داخلی و خارجی پژوهش مروری بر

در زمینه مسیرهای دین دار شدن انجام شده است و بیشتر کمتر تحقیقی مستقیماً که  دهدمی

 .دنباشپذیری مذهبی میها مربوط به یکی از مسیرهای البته مهم و اصلی، یعنی جامعهپژوهش

معی وسایل ارتباط جپذیری نظیر خانواده، مدرسه، عهدر این تحقیقات که بیشتر تاثیر عوامل جام

پذیری مذهبی در میزان ه اند؛ نشان داده شده است که جامعهی مورد بررسی قرار دادداردینرا بر 

ادهمی و کشانی،  ؛13۷8)برای نمونه: طالبان،  های دینی نقش گسترده ای داردپایبندی به ارزش

 مطالعه تجربی روندهای"با عنوان  پژوهش حاضر موضوع مرتبط بادر تنها تحقیق تجربی  (.1393

مرجع این مسیری که در الگوی  11از  (۵1: 139۶)شعبانی و دیگران،  "یداردینگیری شکل

( معرفی شده، تنها سنجش پنج مسیر با روش پیمایش و ابزار 1391زند، پژوهش )شجاعی

گانه از . این مسیرهای پنجشدو به بررسی تجربی آنها اکتفا پذیر تشخیص داده پرسشنامه، امکان

و  "شدن پس از توقف داردین"، "یداردینبسط "، "نخستین تماس با دین"چهار جنبه 

 نتایج حاصل از گردآوری و استخراج در بین نمونه انتخابی مورد بررسی قرار گرفتند. "ترجیحات"

شدن عملی و داردینی، الگوی داردینها نشان داد که در نخستین تماس با دین و بسط داده

ی پس از توقف اما الگوهای داردینرد. در سطح ی بیشترین فراوانی را داالگوی منطقی ـ عقالئ

 بررسی روابط همبستگی میانمنطقی ـ عقالئی و اتفاق باشکوه بیشترین فراوانی را دارند. از 

دست آمد و نشان داد که شدن نیز سیزده رابطه معنادار بهداردینای و نحوه متغیرهای زمینه
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ی پذیردر بین نهاد های جامعه شدن دارد.داریندوضع مذهبی خانواده بیشترین رابطه را با نحوه 

ی دارندیی جوانان داشته است.  معلوم شده است که داردیندینی، خانواده بیشترین تاثیر را بر 

ها شود. پدر و مادرها در تحول نگرشی یکی از والدین تعیین میداردینفردی تا حد زیادی توسط 

همی دارند . بخش اعظم تحقیقات موجود مؤیّد این و اعمال مذهبی فرزندانشان نقش بسیار م

گذارند،  های دینی بچه هایشان تأثیر مینتیجه گیری است که والدین آشکارا بر عقاید و ارزش

امّا هنوز بحث و جدل در مورد میزان مشخص و مدّت زمان واقعی این تأثیر ادامه دارد. تأثیر پدر 

شتری ینی بیشتر از بزرگسالی است؛ والدین مذهبی شانس بو مادر در انتقال مذهبی در دورة نوجوا

ایمان و سروش،  ؛1380ران تأثیر بیشتری از پدران دارند )نیکخواه، ماد شان دارند ودر انتقال ایمان

و همکاران، زندوانیان ؛ 1389نصیری، ؛ 138۶؛ کاشانی، 1383زاده و همکاران، ، لهسایی1381

139۲.)  

ی در داخل و خارج از داردینی نظر روش شناختی نیز اکثر تحقیقات انجام شده در حوزهاز 

از نوع تحقیقات توصیفی و ابزار به کار گرفته شده در آنها پرسشنامه بوده است. جمعیت  کشور،

در حالی که پژوهش . های انجام شده اغلب دانش آموزان و دانشجویان بوده استتحقیق پژوهش

. در مجموع مورد بررسی قرار داده استرا  (شهرقائمعموم شهروندان در سطح یک شهر )حاضر، 

بندی نسبتاً جامعی از انواع توانند ما را به یک جمعتوان گفت که تحقیقات مرور شده نمیمی

شدن افراد برسانند و تنها یک پژوهش در داخل کشور داریم که به صورت  داردینمسیرهای 

 عالوه هیچ تحقیقیمورد بررسی تجربی قرار داده است. به شدن را داردینیرهای جزئی، برخی مس

ی شهروندان را مورد بررسی داردینشدن و میزان  داردینمشاهده نشد که ارتباط میان مسیر 

بران جتا بخشی از این خألهای تحقیقاتی را  کندتالش میتجربی قرار داده باشد. پژوهش حاضر 

  نماید.

  یداردینمسیرهای  :ارچوب مفهومیهچ -۲-۲

ه و ریشه پیدایش دین است که اوالً خاستگا بوده دو پرسش اساسی در جامعه شناسی دین این

شناسی دین اما پرسش سومی نیز در حوزه جامعه شوند؟می داردینثانیًا چرا مردم  کجاست و

ی )ریشه داردینایی قابل طرح است که کمتر بدان پرداخته شده است. این پرسش نه به چر

گیری هویت دینی شدن و شکل داردینخواهی(، بلکه به چگونگی آن، یعنی فرایندهای دین

به  و شوندمی داردینافراد چگونه  وط است. در اینجا پرسش آن است کهشدن( مرب داردین)

 ، کدامند؟ شوندان میداردینآنها وارد جرگه مسیرهایی که افراد از طریق  عبارت دیگر،
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عمل آمده درباره پیشینه نظری مقوله روندها، فرایندها و های بهوجوها و بررسیبر اساس جست

سازی دینی جز مباحث پراکنده و جزئی مورد اشاره درباره اجتماعیشدن، به داردینمسیرهای 

ینی که مربوط یابی د( درباره مسیرهای هویت1380لژه ) یووپذیری مذهبی( و نیز مقاله هر)جامعه

باشد؛ الگوسازی و چارچوب مفهومی یا جهان مسیحی میبه جوامع غربی مدرن و مختص زیست

روندهای "ای تحت عنوان ( که در مقاله1391زند )نظری خاصی یافت نشد؛ الّا الگوی شجاعی

شدن افراد را شناسایی و  داردینترین مسیرهای تالش کرده است مهم "یداردینگیری شکل

بنای چارچوب مفهومی پژوهش حاضر عنوان نقطه عزیمت و سنگشریح نماید. لذا این الگو بهت

یرهای زند از مسشناسی شجاعیو بازترسیم سنخ جرح و تعدیلاندکی و سپس از طریق  گرفتقرار 

 . گردیدطراحی  ،شدن افراد داردینمان از مسیرهای ی، الگوی مختار و مرجّحداردین

بالتبع واجد چارچوب نظری  نبود؛از آنجا که تحقیق حاضر بدوًا و اصوالً پژوهشی تبیینی 

شدن را در درون  داردین. لذا طبیعتًا مسأله تحقیق یعنی مسیرهای باشدنمیخاصی هم 

 دارندیهایی از مسیرهای گوناگون شناسی یا الگوبندیعبارتی سنخهایی مفهومی و بهچارچوب

ارتباط و  هایی نظری دربارهحال و در مقام تبیین، حدسرح خواهیم کرد. در عینشدن افراد مط

ی افراد، مطرح خواهیم نمود که البته داردینشدن بر میزان )شدت(  داردینهای تأثیر انواع مسیر

  . ی داردداردینجنبه پیامدشناسانه برای مبحث مسیرهای 

مسیر تشخیص داده و از ی را در یازده داردینگیری ( روندهای شکل1391)زند شجاعی

از  شدن داردین؛ های فطریشدن از طریق پاسخ به کششداردین :یکدیگر تفکیک کرده است

شدن از مسیر فطرت و  داردین؛ شدن از مسیر اکتسابداردین؛ های روانیمسیر پاسخ به آمادگی

شدن از مسیر مواجه شدن با  ردادین؛ شدن برای جبران محرومیت های العالج داردین؛ اکتساب

 داریندالگوی ؛ های دینی تاثیرگذارشدن از مسیر شخصیت داردینالگوی ؛ یک اتفاق با شکوه

الگوی ؛ ی عملیداردین؛ گریشدن از مسیر انتخاب داردین؛ شدن از مسیر منطقی ـ عُقالیی

  .شامل

عرضه یا تقاضای "ده است تا با استفاده از سه معیار دوتایی شدر مقاله مورد اشاره، تالش 

 ردادینتقدم نظری یا عملی داشتن فرایند "و  "یداردینقصدی یا غیرقصدی بودن "؛ "دین

، راستارسد در این نظر نمیکه البته به شوندیابیشناسی و مکانسنخ، برخی از این مسیرها، "شدن

 تأمالتتا با مراجعه به  تالش شده استژوهش در این پلذا  باشد. صورت گرفتهاهتمام کاملی 

کردن بسترهای فرهنگی و اجتماعی ویژه در ایران اسالمی، شناسی دین و لحاظنظری در جامعه

   .پذیرتر برسدتر و تحقیقی روشناین تالش به سرانجام
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شدن فرد، یا به خود فرد و اقداماتش برای  داردینشناسی ما این ایده است که مبنای سنخ

انه بستگی دارد و/ یا به محیط اجتماعی وی و اقدامات دیگران داردینرسیدن به دین و زیست 

عبارت دیگر، کاالی . به(3۶3: 1394)ن.ک. فورشت و رپستاد،  برای عرضة کاالی دین به افراد

شدن افراد یا مستلزم تقاضای فرد برای  ردادیندین دو سویه دارد: سویه تقاضا و سویه عرضه. 

طور رسد که بهنظر میبنابراین به کسب و اکتساب دین است و/ یا مستلزم عرضة دین به وی.

 محورـ ۲تقاضای دین و  محورـ 1شدن افراد متصوَّر باشد:  داردینکلی، دو محور اصلی برای 

 عرضه دین

صورت آگاهانه، هدفمند، ارادی، تواند و ممکن است بهاز طرفی دیگر، عرضه و تقاضای دین می

صورت ناخودآگاه، اتفاقی، طبیعی، ناخواسته، واکنشی، گرانه، فعاالنه و عامدانه باشد؛ و/ یا بهکنش

دو دسته توان به شدن را می داردین محورهایمنفعالنه و غیرعمدی. بنابراین از منظری دیگر، 

 منفعالنه  حورـ م۲ر فعاالنه و حوـ م1 بندی کرد:دیگر طبقه

را با یکدیگر تقاطع دهیم؛  شدن داردین برایدوتایی اصلی  هایمحوراز دسته حال اگر این دو 

 خواهیم رسید: شدنداردینبرای اصلی  مسیربه چهار 

 
 شدن داردینشناسی انواع مسیرهای سنخ :۱جدول 

 شدن داردینمسیرهای چهارگانة 
 یداردینمسیر بودن  محور فعاالنه/ منفعالنه

فعاالنهی داردین منفعالنهی داردین   

 محور 

 عرضه/ تقاضای دین

 تقاضای منفعالنه -۲ تقاضای فعاالنه -1 تقاضای دین

 عرضه منفعالنه -4 عرضه فعاالنه -3 عرضه دین

 

باشند که ذیاًل به خود شامل تعدادی از مسیرهای فرعی میهر کدام از این مسیرهای اصلی، 

 پردازیم:تشریح آنها می

مند دین از طرق مختلفی صورت تقاضای آگاهانه، ارادی و هدف:  سیر تقاضای فعاالنهیکم(. م

مسیر اکتسابات دینی، تأمالت دینی، عضویت دینی و  4گیرد که شاید بتوان آنها را عمدتاً در می

 بندی کرد.دینی طبقهمشارکت 

 : تر است که عبارتند ازاین مسیر، شامل چهار مسیر جزئی: اکتسابات دینی (.۱

 در حوزه و دانشگاه دینیعلوم رسمی  آموزش : تعلُّم و ـ تحصیالت دینی
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قرآن و ترجمه و تفاسیر آن؛ کتب حدیثی ویژه متون دینی بهـ مطالعات دینی : شامل مطالعه 

الفصاحه و ...( ؛ کتب ادعیه )صحیفه سجادیه، البالغه، نهجبهاراالنوار، نهج)اصول کافی، 

 الجنان و ...(مفاتیح

 شناسان،وگوی دینی خصوصاً با علمای دین و دینوجو و بحث و گفتـ مباحثات دینی : پرس

 ها و اصول و احکام دین ومتدینان و ... درباره آموزه

 وارها/ن گوش کردن به ،های علما و مبلغان دینیر و سخنرانیـ استماعات دینی )نشستن پای مناب

 در زمینه معارف دینی(   های صوتیفایل

و تأمّل درباره حیات  تواند از طریق تفکر، تعمقتقاضای فعاالنه دین می :تأمّالت دینی(. ۲

ه اول لدینی و لوازم و تبعات زیست متدینانه صورت پذیرد. موضوع این تأمالت ممکن است در وه

و ترجیح زندگی دینی بر  دینیی و بیداردینانتخاب میان  یازندگی دینی مربوط به اصل 

 انتخاب یک چارچوب دینیبودن باشد که در صورت ترجیح اولی بر دومی، طبیعتاً به المذهب

تواند نهایتاً منجر به عالوه، موضوع این تأمالت که میشود. بهمنجر می )انتخاب نوع دین( خاص

مبدأ، مسیر و مقصد ، از جمله های وجودیپرسشبرخی  درباره ی افراد گردد، ممکن استداردین

گرایانه و معناجویانه در اندیشههای ، معنای زندگی و مرگ و ... باشد. نظریهجهان و انسان

کنند و در واقع، یکی از فرایندهای ی افراد را از همین منظر تبیین میداریندشناسی دین، جامعه

گیری اعتقادات و احساسات دینی را همین تفکرات و تأمالت درباره جهان هستی و محیط شکل

 کنند. پیرامون معرفی می

ها، لها، تشکیکی دیگر از مسیرهای تقاضای فعاالنه، عضویت فرد در گروه :عضویت دینی (.۳

کند که رفتارها ( استدالل می۲۵4، 1380) 1باشد. فینیمی های دینیها و انجمنشبکهها، سازمان

 ۲های دینی هستند. تیبوت و کلیو باورهای دینی، دقیقًا نتیجه و پیامد منطقی عضویت در گروه

های اجتماعی دیگر هایی که در گروهها و محدودیتالگوی هنجارها، نظارت ( معتقدند19۵9)

های معتقد است که گروه (19۶3) 3گردند. گریلینیز متجلی میهای دینی اند؛ در گروهمطرح

هایی را ترسیم های ارتباطی هستند که برای اعضای خود، هنجارها و نقشدینی در واقع شبکه

 . همچنینرها و تصورات، ضرورتاً برگرفته از ایدئولوژی دینی نیستندسازند؛ اما این هنجامی

گوییم؛ با گوید، در حقیقت زمانی که از عامل دین سخن میمی (19۶8) 4طور که وایتهمان

 

1- Finney, Rebert 

2- Thibaut, J. W., & H. H. Kelley 

3- Greeley, J. 

4- White, Richard 
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مند سر و کار داریم که عضویت در گروه دینی، آنها را ایجادکرده ای از پیامدهای قاعدهمجموعه

 های دینی(شدن از طریق عضویت در گروه داردینمطالب )فرایندهای است. به عقیده وایت، این 

گیری اند؛ الگویی که بیانگر وجود نوعی جهتشناختی مطرح شدهدر مقابله با الگوی همسانی روان

شود افراد، رفتارهای هماهنگی را در زمینه مذهبی و الهی یا الگوی اعتقادی است که موجب می

رود عضویت بنابراین انتظار می (.۲۵4: 1380)به نقل از فینی،  دهندغیرمذهبی از خود، بروز 

و اعتقاد دینی اعضاء را شکل  ، احساسهای مذهبی، اخالقها و هیأتها، تشکلافراد در انجمن

 دهد.

بخشی از شخصیت و هویت دینی افراد ممکن است در نتیجه شرکت مشارکت دینی: (. 4

های دینی، مجالس دعا و مناجات و ...( و یا در ها و عزاداریکردن آنان در مراسم دینی )جشن

ها، های مذهبی )مانند خادمی مساجد و هیأتجریان مشارکت و همکاری آنان در فعالیت

نین و ...( شکل گیرد. این مجامع و محافل، بستر مناسبی المنفعه متدیهای اجتماعی و عامفعالیت

  جویان هستند.     ها، عواطف و تجارب دینی به حضار و مشارکتبرای بده و بستان آگاهی

شدن از طریق مطالبه و تقاضای آن توسط  داردینفرایند : مسیر تقاضای منفعالنه دوم(.

افراد، همواره آگاهانه و ارادی نیست. مسیر تقاضای دین، گاهی در نتیجه علل و عوامل غیر ارادی، 

شود که وجه اشتراک همة آنها، نوعی انفعال و اتفاقی، اجباری و یا تقلیدی پیموده می

ناخودآگاه و یا ناخواسته، بدون هرگونه اراده نحو باشد. در این مسیرها، افراد بهگری میکنشعدم

 آیند.روان آن در مییشوند و در سلک پسمت یک دین خاص جلب میو انتخابی، به

 باشد: مسیر تقاضای منفعالنه، شامل مسیرهای فرعی تمایل دینی، تجارب دینی و تطابق دینی می

تمایالت دینی )تمایل به دین(، نتیجه یک حرکت تقریباً غیر ارادی و مبتنی  تمایل دینی:(. ۵

سمت اند که انسان را بههای درونیها و تنشها و یا برخی واکنشها و گرایشبر برخی کشش

ی، اند که اولهای روانیکنند. این تمایالت درونی شامل تمایالت فطری و آمادگیدین متمایل می

 باشد.  شناسان اجتماعی میشناسان و روانن ابراهیمی و دومی مورد توجه روانمورد تأکید ادیا

ویژه اسالم، گرایش انسان به دین و های فطری: در بسیاری از ادیان آسمانی بهـ گرایش

ورزی او، ناشی از فطرت الهی و گرایش فطری نوع انسان به خدا، کمال، معنویت، استعال، دین

صورت طبیعی، او را طالب و اشد؛ گرایشی که از بدو تولد با انسان است و بهبجاودانگی و ... می

 خود. البته در بزرگسالی، ممکن است این فطرت پاک، زنگار دنیوی به1سازدمتقاضی دین می

 

 (30اهلل التی فطر الناس علیها... )روم/ فطرت...  -1
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اگون، ها و عوامل گونعالوه، تمایالت فطری برحسب زمینهبگیرد و تضعیف یا حتی نابود گردد. به

 لف، شدت و ضعف دارند و متغیرند.در انسانهای مخت

شناسان دین، قائل به وجود برخی شناسان و جامعهبسیاری از روانروانی :  هایـ آمادگی

ها را نیز نوعی واکنش ها برای گروش به دین هستند و این آمادگیهای روانی در انسانآمادگی

عف و نیاز، عشق و محبت، ترس، جهل و ناآگاهی نسبت به امور، احساس ض هایی چونبه پدیده

 کنند.تلقی می …معناجویی، حیرت و حیرانی 

منظور از مسیر تجارب دینی، دچار شدن به یک تجربه معنوی کاماًل  :رب دینیاتج (.۶

: 198۲شخصی نظیر مواجهه با یک معجزه یا مشاهدة یک حادثه عجیب و خارق عادت )جیمز، 

(؛ داشتن یک رؤیای ماورائی و یا برخورد کامالً اتفاقی و 8۵: 1391زند، نقل از شجاعیبه ۷۲

 تواند جرقة نخستین درگیر شدن فرد با امرار است که میتأثیرگذ شخصیت دینیاثرگذار با یک 

 (.  همان زند،دینی را بزند )ن. ک. شجاعی

 گیری هویت دینی، یعنی در دوران کودکیاین مسیر که بیشتر در آغاز شکل تطابق دینی: (.7

پذیری شود؛ نه بر اساس اکتساب و تأمل و تحقیق، بلکه ناشی از نوعی انطباقو نوجوانی پیموده می

باشد. در اینجا نوعی ویژه والدین و اعضای خانواده میمهم بهان، خصوصاً دیگرانِداردینبا دیگر 

مهم دخیل در  مکانیسمدو  گیرد.صورت ناخودآگاه و ناخواسته صورت میزی دینی بهسادرونی

است و دیگری تسلیم. مکانیسم تقلید یا الگوپذیری و همنوایی  تقلیدمسیر تطابق دینی، یکی 

 ان، فعالداردینبیشتر در جهت جلب حمایت و تأیید اطرافیان و باصطالح همرنگی با دیگر 

و ترس از تاوان تن در  هنجاری هایفشاردر نتیجه متابعت عملی سلیم یا مکانیسم تو  شودمی

صورت ناخودآگاه شدن هر چند به داردینافتد. در اینجا، کار میندادن به اوامر و احکام دینی به

نیست؛ اما فعاالنه و از سر اختیار و انتخاب مطلوب هم نیست و لذا آن را ذیل مسیرهای منفعالنة 

شدن از طریق نوعی انطباق با دیگر  داردیندر هر دو صورت،  کنیم.شدن قلمداد می داردین

 شود و تقاضای دین، مبتنی بر انتخاب و اختیار شخص نیست.ان حاصل میداردین

محور توسط نهادها طور که قبالً اشاره شد، مسیرهای عرضههمان: مسیر عرضه فعاالنه سوم(.

د و شونو محیط، زمینه و ساختار دینی در اختیار افراد قرار داده می و کارگزاران دینی و یا بستر

ان به سمت افراد هستند تا آنان را نیز در زمره پیروان داردینحرکت و اقدامی از جانب دین و 

شده ریزیها در قالب اقداماتی هدفمند و برنامهخویش قرار دهند. حال اگر این بسترها و زمینه

 توان آنها را عرضة فعاالنهاختیار افراد قرار گیرند تا افراد را جذب دین نمایند؛ میفراهم شوند و در 

شناسی دین، مجموعة این اقدامات بسترساز را تحت عنوان دین نامید. در ادبیات تخصصی جامعه
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ی نیز به همین نام، موسوم داردینهای مهم نامند که یکی از نظریهمی 1"سازی دینیاجتماعی"

 است.

این مسیر هر چند اقدامی عامدانه از سوی برخی نهادهای اجتماعی است، اما برای 

، عبارت دیگرباشد. بههای فوق، غیرعامدانه و بدون تقاضای خودشان میکنندگان آموزشدریافت

  گیرد.ها قرار میصورت نامحسوس، غیر ارادی یا ناخواسته و ناگزیر در معرض این آموزشفرد به

 عامالن را مانزندگی در تأثیرگذار و مهّم نهادهای و افراد: سازی دینیعیاجتما (.8

 رسمی و یا غیررسمی، طوربه که نهادهایی افراد و ـ نامیممی کردناجتماعی یا شدناجتماعی

 ن،انیاروح ،بلغانم مربیّان، بستگان، دوستان، ما، والدین شامل اینان آموزند.می ما به را مانفرهنگ

 و شگرف تأثیری ،کردناجتماعی عامالن این.  شوندمداران و ... میسیاست معلّمان، همسایگان،

 که دیگری بسیارِ هایهویّت و هاجنبه بر عالوه .دارند ما هوّیت اعظم بخش بر نیرومند بسیار

 .است شدناجتماعی ایپایه فرایندهای محصول و نتیجه عمدتاً و غالباً  ما هم دینی هویّت داریم،

 ت؛چیس ازدواج گیریممی فرا اینکه یا ـ گیریممی فرا دیگران از را مانزبان ما که همانطور درست

 در  «مهمّ افراد »این همیشه تقریباً . آموزیممی دیگران از را ماندین هم ترتیب همین به

 ام خاص دینی هویّت تعیین و ما به دین یک معرّفی در ای راعمده نقش که هستند مانزندگی

 ارها،هنج ناخوداگاهانة کردندرونی و آموختن فرایند، کنند. از زاویة دیگر )فراگیران(، اینمی ایفا

 بسیاری است. غیره و مانمّلت مان،، جامعهنظیرمان گروه مان،خانواده های دینیارزش و اعتقادات

 رد ریشه داریم؛ باور و کنیممی فکر کنیم،می احساس دهیم،می انجام دانیم،می که چیزهایی از

 (. از این منظر، دین 9۵-94: 1384ن.ک. زاکرمن، ) ایمشده اجتماعی چگونه که دارد این

کنند می کسب و آموزندمی دیگر افراد از را شانمذهب و دین افراد. است اجتماعی ایآموخته

شدن نتیجه حرکت دین به سمت افراد  داردین(. در اینجا، 349:  1394 فورشت و رپستاد،)

راین و بناب باشد.صورت آگاهانه و عامدانه می)عرضه( است و نه بالعکس )تقاضا(. این عرضه نیز به

نهادهای گوناگون  عامدانه و آگاهانه تالش مربوط است به سازی دینیطور مشخص، اجتماعیبه

 ها،های دوستی و ... برای انتقال آگاهیو گروهها مانند خانواده، دین، آموزش )مدرسه( و نیز رسانه

، خصوصاً نسل ر مذهبی در یک دین مشخص به افرادها، اعتقادات، احکام و الگوهای رفتاآموزه

 نوپای جامعه.   

سازی افراد، همواره هدفمند، عامدانه، داردینعرضه دین و :  مسیر عرضه منفعالنه چهارم(.

صورت کامالً طبیعی و در نتیجة حضور شده و ارادی نیست. بخشی از عرضة دین، بهریزیبرنامه
 

1- Religious Socializing 
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باشند و اثر یا نتیجة وضعی ها، عالئم و نمادهای دینی در محیط زندگی افراد میعناصر و مؤلفه

توان گفت که عرضة دین نیز به تعبیری میهای دینی هستند. در اینجا و ناخواستة این اِلمان

ه نتیجه شدن ک داردیننحو منفعالنه. ما مسیری از صورت فعاالنه، بلکه بهگیرد؛ اما نه بهصورت می

 نامیم:  و محصول این نوع از عرضة دین است را محیط دینی می

ن، دوستان، هویّت و اعتقاد دینی بعضاً مربوط به این هستند که والدی: دینی محیط(. ۹

پردازند. پرورش دینی، همسایگان و جماعت ما چه کسانی هستند و به چه طاعات و عباداتی می

 .و روحانیون و ... نیست معلمان و والدین توسط شده ارائه شفاهی تعلیم محدود و منحصر به

 با قطف نهگیرند، می نیز یاد دهندمی انجام دیگران آنچه تماشای با ساالنکودکان و حتی بزرگ

 دارند مهمی نقش کودکان زندگی در بزرگساالن دیگر و معلمان والدین،. گویندمی آنها انچه

کنیم؛ می جذب و گیریممی افراد دیگر از را ماندین معموال (. ما349:  1394 فورشت و رپستاد،)

 با یوندپ یا ارتباط به مذهب و دین. دارند ما با عمیقی پیوند یا نزدیکند ما به شخصاً که از آنهایی

دارد  بستگی خاکی زمین همین روی بر دوست یا خواهر یا برادر یا زن یا شوهر یا پدر یا مادر

 ( 99-101:  1384)ن.ک. زاکرمن ، 

، شدن ما نقش دارند داردینصورت طبیعی و تبعی، در عالوه بر افراد مذهبی پیرامون ما که به

شدن  داردینتوانند در وجود و حضور برخی نمادها و اماکن مذهبی در محیط زندگی ما نیز می

مذهبی  یهافرصتمنظور از مسیر محیط دینی، ما نقش داشته باشند. بنابراین و در مجموع، 

 تسریو  الانتقطور ناخواسته و طبیعی در معرض که آنها را بهاست ایجاد شده برای افراد 

 کنند. مثالً عمل می پیرامونیهای مساعد مثابه بسترها و زمینهد و بهندههای دینی قرار میآموزه

مجاورت با اماکن مقدس تولد و بالیدن در یک خانواده مذهبی، زندگی در شهر یا محله مذهبی، 

صی در جهت که این عوامل بخواهند اقدام خانظر از آن، صرف(…و مذهبی )امامزاده، مسجد

آموزش و پرورش دینی افراد صورت دهند یا نه. الزم به ذکر است که منظور از محیط در اینجا، 

در مسیر تر . محیط اجتماعی، پیشهای عینی و فیزیکی و جغرافیایی استبیشتر جنبه

 مدنظر قرار گرفته است. "سازی دینیاجتماعی"

بینانه معموالً افراد با بیش از یک مسیر وارد حیاط دین که در نگاه واقع در نهایت باید گفت

. ردگذمی مسیرهای ترکیبیشدن، از طریق  داردینفرایند معمول شوند و لذا و حیات دینی می

هم افراد تا حدودی خودشان متقاضی کاالی دین هستند و هم کاالی دین تا  فرایند،در این 

ارادی، آگاهانه و اختیاری، فعاالنه، شود. این عرضه و تقاضا نیز تا حدودی حدودی به آنها عرضه می

افراد در برخورداری د و به بخت و اقبال نباشطبیعی و غیر ارادی میمنفعالنه، و تا حدودی هم 

 .شدن بستگی دارند داردینهای یا محرومیت از فرصت
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  یداردینی و میزان داردین: مسیرهای حدسیات نظری -۲-۳

پژوهش حاضر، توضیح نظری یا تحقیق تجربی خاصی درباره  برایما در مجموعه مطالعات خویش 

شدن چه ارتباطی با و تأثیری بر  داردینشدن و فرایند  داردینکه پیمودن مسیرهای مختلف این

ر این ددارد، نیافتیم. لذا بر آن شدیم تا خودمان آغازگر گامی نو  متدینانی داردینمیزان یا نوع 

 کهگو این معرض آزمون تجربی قرار دهیم؛باره را بهحدسیاتی نظری در اینخصوص باشیم و 

کند تا با داشتن رویکردی انتقادی به منطق روشی پوزیتیویستی )استقراءگرایی( نیز اقتضاء می

زیم و هایی نظری بپرداپروا به حدسالهام از پوپر، در حوزه علم و معرفت علمی، جسورانه و بی

 های تجربی بزنیم.   سپس آنها را به محک واقعیت

 داردینمسیرهای متفاوت محورها و االصول و منطقاً علیایدة اصلی و محوری ما این است که 

با  های متفاوتیی( افراد تأثیرگذارند و نسبتداردینی )میزان و نوع داردینشدن بر کمّ و کیف 

بررسی آن، هدف و  طلبدنظری این مسأله مجال دیگری می کنند. هر چند توضیحآن برقرار می

فعاالنه ـ که توان انتظار داشت که مسیرهای باشد؛ اما اجمااًل مینمی تحقیق حاضر اصلی

هستند ـ  بیش از مسیرهای  شدن داردیناختیاری و عامدانه برای هدفمند، آگاهانه، مسیرهایی 

 شدن داردینند ـ  به دآگاه، اجباری و تقلیدی هستمنفعالنه ـ که مسیرهایی غیر ارادی، ناخو

تر دن، ارادیشداردینعبارتی دیگر، هر قدر مسیر به گذارند.بکنند و بیشتر بر آن تأثیر افراد کمک 

ی، کمتر داردینتر باشد؛ میزان ی، بیشتر و هر قدر غیر ارادیداردینتر باشد، میزان و آگاهانه

 خواهد بود. 

ی دیگر، انتظار این است که مطالبه و تقاضای کاالی دین از جانب افراد، بیش از عرضه از طرف

که خودشان این کاال را بدون این ـ افرادبه ویژه نهاد دین و به از طرف جامعهو توزیع کاالی دین 

حدس نظری ما این است که مسیرهای دومین ی منجر شود. لذا داردینبه  ـ مطالبه کرده باشند

 محور.تا مسیرهای عرضهدارند ی افراد داردینتری در میزان اضامحور نقش و تأثیر بیشتر و قویتق

ی، داریندشدن، بیشتر بر تقاضا و طلب مبتنی باشد؛ میزان داردینعبارت دیگر، هر قدر مسیر به

ی، دارندیبیشتر و هر قدر از طریق عرضة دیگران )کارگزاران و شرایط محیطی دینی( باشد؛ میزان 

 کمتر خواهد بود. 

مسیرهای فعاالنه، بیش از "که مبنی بر ایندو حدس نظری پیشین، بنابراین و با سنتز 

ی داردینباعث  "محورمسیرهای تقاضامحور بیش از مسیرهای عرضه"و  "مسیرهای منفعالنه

این  بر بیترکیاولین فرضیة  .که ترکیبی هستند دیگر را مطرح نمود فرضیةتوان دو میشوند؛ می

شدن  دارندیترین مسیر برای ، قوی)تقاضای فعاالنه( یتتقاطع تقاضا و فعال است کهایده استوار 

 ضیة ترکیبی درکند و هم اراده. دومین فرآفرینی می، نقش، هم طلب؛ چرا که در این مسیراست
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ت ، مسیری اسشدن داردینبرای ترین مسیر ضعیفبر این حدس مبتنی است که  ،نقطه مقابل

 النهعرضة منفع. این مسیر، همان مسیر یارد و نه فعالیتی وجود دداردینکه در آن، نه تقاضا برای 

از د، صورت هدفمنتعمداً و بهکه بدون این باشد؛در معرض پیام دین طبیعی که قرار گرفتن  است

ب ، نه طلاین مسیرر د .گیردان تالش و فعالیتی صورت داردینجانب کارگزاران دینی و یا خود 

طور در عرضة منفعالنه، فرد به. پذیران برای آنای از جانب دینی وجود دارد و نه ارادهداردین

با قرار گرفتن در محیط دینی، سازی دینی، طبیعی و عمدتاً بدون مداخله کارگزاران اجتماعی

  شود.می داردین

افی ای اکتشتحقیق حاضر، بیشتر مطالعهتر اشاره شد، طور که پیشهمان فرضیات پژوهش:

زان شدن و می داردین، حدسیاتی نظری درباره ارتباط میان مسیرهای حالو توصیفی است. با این

 اند:شرح ذیلکه به ی افراد نیز مطرح کردیمداردین

  ور.محعرضه مسیرهاید تا نی افراد دارداردینمیزان  رتری بقوی تأثیرتقاضامحور،  مسیرهای(. 1

 منفعالنه.  مسیرهاید تا ندارافراد ی داردینمیزان  تری برتأثیر قویفعاالنه  مسیرهای (.۲

ی داردینزان می بررا تأثیر ترین شدن نسبت به سایر مسیرها، قوی داردینتقاضای فعاالنه برای (. 3

 افراد دارد.

میزان  ا برر تأثیرترین نسبت به سایر مسیرها، ضعیف شدنداردینبرای  منفعالنهعرضه مسیر (. 4

 ی افراد دارد.داردین

 روش تحقیق -۳

این پژوهش از  نوع تحقیقات تجربی به روش کمّی و با استفاده از تکنیک پیمایشی به انجام 

 و مشاهده واحد تحلیل .ها در این تحقیق، پرسشنامه بوده استلذا ابزار گردآوری داده .رسیده است

جمعیت تحقیق این پژوهش، تمامی  .باشدشهر( میشهر )قائم ،در این پژوهش، فرد و سطح تحلیل

دلیل عدم دسترسی شده است. اما بهشهر را شامل میسال به باالی شهر قائم 14ساکنان زن و مرد 

گیری احتمالی، به اطالعات کامل خانوارهای ساکن در شهر قائمشهر و عدم امکان نمونه

دسترس  در صورت نمونهبه گیری،نمونه روش و احتمالی غیر نوع از حاضر تحقیق گیرینمونه

نابرابر است و فرمول و  جامعه، اعضای همه برای شدن انتخاب احتمال روش، این در است. بوده

هی نتایج دگونه تحقیقات، تعمیمقاعده معینی برای تعیین حجم نمونه وجود ندارد. طبیعتاً در این

حجم نمونه  باشد. در این پژوهش،تحقیق به کل جمعیت تحقیق نیز محل تردید و تأمل می

مخدوش، نهایتًا های نفر درنظر گرفته شد؛ اما پس از کنار گذاشتن پرسشنامه  300تحقیق

 1۶۲پرسشنامه  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از این تعداد،  ۲93دست آمده از اطالعات به
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 11۵اند. همچنین تعداد پرسشنامه توسط زنان تکمیل گردیده 131پرسشنامه توسط مردان و 

اسخگویان و ها توسط خود پاند. پرسشنامهنفر غیر متأهل بوده 1۷8نفر از پاسخگویان، متأهل و 

با حضور پرسشگر در میدان تحقیق جهت پاسخگویی به ابهامات، تکمیل گردیده است؛ اما برای 

؛ تاس یافته اجرا گردیدهساخت صورت مصاحبةد؛ بهکه سواد خواندن و نوشتن نداشتنکسانی

ًا عین گرتوسط پرسشهای آنان طریق که سؤاالت پرسشنامه برای آنان خوانده شده و پاسخبدین

ا، هها، بانکها، میادین اصلی شهر، پارکها و گردآوری دادهثبت شده است. محل اجرای پرسشنامه

های طور کلی، اماکن عمومی بود؛ چرا که در این اماکن، همه اقشار و گروهها، مساجد و بهمغازه

 شد. هدف توان به نمونه معرف از کل جمعیت تحقیق، نزدیکاجتماعی تردد دارند و نتیجتاً می

از انتخاب این اماکن آن بود که نمونه مورد بررسی تا جایی که امکان دارد به شمای کلی ساکنان 

  تر باشد.شهر قائمشهر نزدیک

به  مشخص شد که کرونباخ آلفای ضریب با استفاده از تحقیق ابزار سنجش پایاییمقام  در

شدن دارای پایایی  داردینمسیرهای  سنجشهای مقیاسجز مقیاس تقاضای منفعالنه تمامی 

 باال و مناسبی هستند.

 شدن داردینمربوط به مسیرهای  هایبرای مقیاس کرونباخ آلفای ضرایب :۲جدول 
 کرونباخ آلفای  ضریب گویه تعداد شدن داردین مسیرهای

 91/0 1۵ فعاالنه تقاضای

 ۵4/0 ۷ منفعالنه تقاضای

 89/0 10 فعاالنه عرضه

 8۵/0 ۵ منفعالنه عرضه

امی دهد که تمی در جدول باال نشان میداردین مسیرهایگانه ضرایب آلفای کرونباخ ابعاد سه

 دارای پایایی باال و مناسبی هستند.جز مسیر تقاضای منفعالنه بهها مقیاسخرده

 رتبهم دارای که است دین مفهوم صفت یداردینی است. داردینمتغیر وابسته تحقیق حاضر، 

: 1384) زندشجاعی .گیردمی جای بیشینه و کمینه وضعیت و حد دو بین و است مختلفی های

 را فرد های کنش و گرایش نگرش، که نحوی به داند؛می دینی اهتمام داشتن را یداردین (3۶

 یک صورت به را یداردین هایمولفه و ابعاد تا است کرده تالش( 1388) طالبان .سازد متاثر

 هایقیاسم انتقادی بررسی وی کار عزیمت نقطه. کند معین و مشخص تئوریکی یا تجربی کلیت

 یداردین از موجود اسالمی و بومی هایمقیاس تکمیل برای تالش و یداردین سنجش پیشین

در این مقیاس، وی ایم. گرفته نظر در مبنا مقیاس عنوان به را آن تحقیق این در ما لذا. است بوده
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 تعریفی ،اعمال و احساسات اعتقادات، بُعد سه اساس بر و انتزاع از ایدرجه با یداردین از ابتدا

 بعُد ،«دین فروع» و «دین اصول» مولفه دو بهرا  دین اعتقادی دبع سپس و داده ارائه مفهومی

 را یند رفتاری دبُع و «دینی هویت» ،«دینی علقه» ،«دینی تجربه» مؤلفة سه بهرا  دین عاطفی

در جدول زیر، ضرایب پایایی  .کندمی تجزیه «اتیعباد» و «شرعیات» ،«اخالقیات» مولفه سه به

دهد ضریب آلفای کرونباخ نشان می .ی نشان داده شده استداردینگانه و نیز کل مقیاس ابعاد سه

 باشند.ی، دارای میزان پایایی نسبتاً باالیی میداردینمقیاس و نیز مقیاس کلی میزان هر سه خرده

یداردینضریب پایایی )آلفای کرونباخ( مقیاس میزان  .۳ جدول  

کرونباخ آلفای  ضریب تعداد گویه ابعاد نام مقیاس  

یداردینمیزان   

۷۵/0 ۶ اعتقادات دینی  

91/0 1۷ احساسات دینی  

قدامات دینیا  1۷ 91/0  

۷9/0 40 کلی  

 
ار، بوده است. اعتبار معی اعتبار معیاری، داردینشیوه ما برای تشخیص اعتبار )روایی( مقیاس 

 سنجندگیری با معیاری است که همان خصیصه را میمستلزم همبستگی مثبت ابزار اندازه

ی، از طریق این پرسش داردین(. ما برای سنجش اعتبار معیار مقیاس کلی ۵4: 139۲)طالبان، 

گزینه کامالً متدین،  پنج" دانید؟کدامیک از این آدمها می ءمجموع شما خودتان را جزدر "که 

ادیم روی پاسخگویان قرار دخیلی متدین، تقریباً متدین، کمی متدین و کاماًل غیرمتدین را پیش

شان( را با میزان واقعی یداردینتا میزان خودپنداره دینی )تصور و ارزیابی خودشان از میزان 

 ی که با استفاده از این مقیاس سنجیده شده است، مقایسه کنیم.دارندی

ی که در داردینکلی  سنجه با مقیاس آزمون ضریب همبستگی کندال و اسپیرمن میان این

ه با توجه بمعناداری میان آنها برقرار است. منعکس است نشان داد که ارتباط مثبت و  4جدول 

)آزمون دو دامنه( معنادار هستند؛  000/0، در سطح 4جدول که هر دو ضریب همبستگی در این

 باشد.ی از اعتبار معیار مناسبی برخوردار میداردینتوان گفت که مقیاس کلی می

ی با خودپنداره دینی پاسخگویانداردینمقیاس کلی  آزمون همبستگی :4جدول  

ی تصوریداردینی واقعی ـ سنجه داردینمقیاس  ضریب همبستگی  

4۲/0 کندال  

۵۲/0 اسپیرمن  

 نفر ۲93تعداد :                                                              000/0آزمون معناداری دو دامنه = 



 ۹۹/ بهار و تابستان  ۱۵شناسی نهادهای اجتماعی/ دوره هفتم / شماره جامعه ............................ ۳4۰

 

  

بوده  ااعتبار محتوی، داردینهای سنجش مسیرهای روش ما برای سنجش اعتبار مقیاس

ها تا چه میزان وجوه مختلف که معرفاست. در روش تأمین اعتبار محتوی، مسأله این است 

سنجند. توافق بر سر اعتبار محتوایی یک سنجه، نهایتاً به نحوه تعریف مفهومی مفهوم را می

(. بر این اساس، ما برای ۶4: 1381بستگی دارد که برای آزمودن طراحی شده است )دواس، 

ه، عرضه فعاالنه و عرضه منفعالنهای چهارگانه تقاضای فعاالنه، تقاضای منفعالنه، برساخت مقیاس

دقیقاً از همان تعریف مفهومی برساختی در چارچوب مفهومی تحقیق استفاده نمودیم و با تجزیه 

منظور سپس به ها، امکان سنجش تجربی آنها را فراهم نمودیم.ها و معرفآنها به ابعاد، مؤلفه

ا در معرض ارزیابی سه داور متخصص ها، آنها راطمینان بیشتر از واجدیت اعتبار محتوای مقیاس

    ها درنظر گرفتیم.را پشتوانه روایی این مقیاس تأیید آنها،و  در این حوزه قرار دادیم

 های پژوهشیافته -4

 داردینترین محورها و مسیرهای ترین و نامتداولرایج پژوهش حاضر این بود که سؤال اصلی

 شدن در جامعه مورد بررسی کدامند؟

)معرف(های مسیرهای  ها و شاخصکها، شاخصبرای پاسخ به این پرسش، همه ابعاد، مؤلفه

پذیری ( تنظیم نمودیم تا امکان مقایسه۵تا  1)با دامنه تغییرات  ۵شدن را در مقیاس  داردین

 ر جدول ذیل، نمایش داده شده است.وجود داشته باشد. نتایج د

پیداست، تأمالت وجودی، تمایالت فطری، داشتن خانواده  ۵طور که در جدول شماره همان

باشند )همگی با میانگین های مذهبی خانواده، دارای میانگین نسبتاً باالیی میمذهبی و آموزش

ها را توجهی بیشتر هستند. لذا این( به میزان قابل۵/۲( که از میانگین نظری )یعنی  3باالی 

در  شدن در میان جمعیت مورد تحقیق، تلقی کرد. داردینهای ترین مکانیسموان مهمتمی

بینی و گرایشات روانی نیز دارای میانگینی حال، مطالعات دینی، استماعات دینی، معجزهعین

  باشند.باالتر از میانگین نظری می

مونه به ترتیب عبارت شدن در بین جمعیت ن داردینها برای ترین مکانیسمدر مقابل، ضعیف

بودند از: همجواری با مراکز آموزش دینی، تحصیالت دینی، تقلید دینی، دوستان متدین، 

های دینی مساجد، مکاشفات دینی، متابعت دینی، مشارکت در خدمات دینی، محلة برنامه

 ها، همجواری با اماکن زیارتی.های دینی رسانهمذهبی، برنامه
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 شدن  داردینهای مسیرهای ها و شاخصکها، شاخصد، مؤلفهمیانگین ابعا : ۵جدول

اد
ابع

فه 
ؤل

م
 

 هاشاخص
 هاشاخصک

 ها()معرف

 میانگین

 هاشاخصک

 میانگین

 هاشاخص

 میانگین

 هامؤلفه

 میانگین

 ابعاد

ضا
تقا

 

نه
اال

فع
 

 

 اکتسابات دینی

 

 1۶/1 تحصیالت دینی

۶3/۲ 

۵3/۲ 

۷1/۲ 

 ۷9/۲ مطالعات دینی

 40/۲ مباحثات دینی

 ۷۵/۲ استماعات دینی

 تأمالت دینی
 ۶4/3 تأمالت وجودی

۶0/3 
 13/3 تأمالت ترجیحی

 08/۲ 08/۲ عضویت اجتماعی عضویت دینی

 مشارکت دینی
 8۶/1 مشارکت خدماتی

4۲/۲ 
 31/۲ مشارکت مناسکی

نه
عال

نف
م

 

 تجارب دینی

 ۶۷/۲ بینیمعجزه

۶4/۲ 

93/۲ 

 83/1 مالقات و مکاشفات دینی

 44/۲ مجذوبیت دینی

 تمایل دینی
 48/3 تمایالت فطری

84/۲ 
 ۶۶/۲ گرایشات روانی

 تطابق دینی
 84/1 تبعیت دینی

۶۷/1 
 ۷۲/1 تقلید دینی

ضه
عر

 

نه
اال

فع
 

 سازی اجتماعی

 دینی

 38/3 آموزش دینی خانواده

۷8/۲ ۷8/۲ 

۷4/۲ 

 01/۲ تأثیر بستگان

 ۷9/1 تأثیر دوستان

 93/1 و مبلغانروحانیون آموزش

 48/۲  رسمی دینی آموزش

 8۲/1 های دینی مساجدبرنامه

 9۲/1 هاهای دینی رسانهبرنامه

نه
عال

نف
م

 

 محیط دینی

 39/3 زندگی در خانواده مذهبی

۵8/۲ ۵8/۲ 

 91/1 زندگی در محله مذهبی

 93/1 همجواری با اماکن زیارتی

 ۵۲/۲ عبادتی اماکن با همجواری

 99/0 دینی گاهموزشاآبیهمجوار

  84/۲منفعالنه: میانگین دامنه تغییرات محورهای                 ۶0/۲میانگین دامنه تغییرات محورهای فعاالنه: 
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 داردینگانه برای دهد که از میان مسیرهای فرعی نههمچنین نشان می ۵شماره جدول 

 باشد. پس از آن، مسیرهایترین مسیر میترین و متداولشدن، تأمالت دینی با فاصلة زیاد، رایج

االتر از هایی بسازی دینی، تجارب دینی و اکتسابات دینی، با میانگینتمایالت دینی، اجتماعی

طابق ر تکنند. در مقابل، مسیشدن افراد ایفا می داردینتوجه در فرایند حد متوسط، نقشی قابل

ین مسیر در ترترین و نامتداولباشد؛ ضعیفهای تبعیت و تقلید میدینی که مبتنی بر مکانیسم

 است. شدن جمعیت نمونه بوده داردینفرایند 

های تجربی مسیرهای اصلی چهارگانه های پژوهش حاضر نشان دادند در مقایسه میانگینیافته

سازی و عرضة فعاالنه )اجتماعی 93/۲نه با میانگین شدن، مسیرهای تقاضای منفعال داردینبرای 

شدن نمونه مورد بررسی  داردینترین مسیرها برای ترین و قویرایج ۷8/۲دینی( با میانگین 

باشند. میانگین تجربی مسیرهای تقاضای فعاالنة دین و عرضة منفعالنه دین )محیط دینی( می

 باشند.یحول و حوش میانگین نظری و کمی بیش از آن م

 شدن، نشان داردینهای تجربی چهار مسیر اصلی میانگیندر جدول زیر جهت مقایسة بهتر، 

 داده شده است:

 شدن داردینمیانگین دامنه تغییرات مسیرهای اصلی   :۶جدول 

یداردین مسیرهای  منفعالنه فعاالنه 

 93/۲=  تقاضای منفعالنه .۲ ۵3/۲=  تقاضای فعاالنه .1 دین تقاضای

 ۵8/۲=  عرضه منفعالنه .4 ۷8/۲=  عرضه فعاالنه .3 دین عرضة

)با میانگین  و تقاضامحور( ۷4/۲میزان  )به محورعرضه محورهای هایگینمیانمقایسه در 

ها تفوق و میانگیناین دهند که های تحقیق حاضر نشان میشدن، یافته داردینبرای  (۷1/۲

شان شدن ن داردینمقایسة محورهای فعاالنه و منفعالنه برای  ترجیح چندانی بر یکدیگر ندارند.

ای قابل اعتنا نسبت به میانگین محور بیشینه (84/۲)با میانگین  دهد که محور منفعالنهمی

 دارد.(۶0/۲با میانگین فعاالنه)

شدن  داردینچه ارتباطی میان محورها و مسیرهای پژوهش حاضر این بود که  دومپرسش  

مطرح را فرضیه  چهاربرای پاسخ دادن به پرسش فوق،  ها وجود دارد؟ی آنداردینافراد و میزان 

ها با استفاده از تحلیل رگرسیونی، ضرایب همبستگی مسیرهای پیش از آزمون این فرضیهکردیم. 

 یم.ای افراد را استخراج کرده و تحلیل نمودهداردینشدن با میزان  داردینفرعی و اصلی 

آید؛ همة ضرایب همبستگی دو طرفه میان مسیرهای برمی ۷طور که از جدول شماره همان

باشند. از حیث شدت همبستگی، معنادار می 01/0ی، در سطح داردینی و میزان داردینفرعی 



 ۳4۳ ........................................... شهروندان داریدین میزان با آن ارتباط و شدن داردین مسیرهای

  

 
 

پذیری دینی و محیط دینی، دارای همبستگی مسیرهای اکتساب دینی، مشارکت دینی، جامعه

مایل ترین میزان همبستگی نیز مربوط به مسیر تباشند. ضعیفی میداردینا میزان نسبتاً باالیی ب

باشد. از نظر جهت همبستگی، تنها مسیری که همبستگی منفی و ارتباط معکوسی با دینی می

ر موازات افزایش پیمودن مسیباشد؛ بدین معنی که بهی دارد، مسیر تطابق دینی میداردینمیران 

ر یابد و بالعکس، هی کاهش میداردیناطر تطابق دینی )تبعیت و تقلید(، میزان خی بهداردین

 ی بیشتر خواهد بود.داردینقدر این مسیر کمتر پیموده شود؛ میزان 

 آزمون همبستگی پیرسون :7جدول 

 یداردینی و میزان داردینمسیرهای فرعی  میان 

 مسیرهای فرعی میزان ضریب

 ۶۵/0 اکتساب دینی 

49/0 تامالت دینی 

۶4/0 مشارکت دینی 

۵4/0 عضویت دینی 

3۵/0 تجربه دینی 

۲۵/0 تمایل دینی 

34/0- تطابق دینی 

۵8/0 دینیپذیریجامعه 

۵3/0 محیط دینی 

                       معنادار است ) دو دامنه( 01/0همبستگی در سطح 

 

 بندیشدن را در چهار مسیر اصلی سنخ داردینگانة فوق برای در این پژوهش، مسیرهای نه

شدن و  داردین، ضرایب همبستگی پیرسون میان چهار مسیر اصلی 8در جدول کرده بودیم. 

دهند که مسیر تقاضای فعاالنه دارای ها نشان مییافتهی، نمایش داده شده است. داردینان زمی

باشد و در مقایسه با ضرایب همبستگی سه ی میداردینهمبستگی بسیار قدرتمندی با میزان 

رضیة . این یافته، در راستای فاستی داردینمسیر دیگر نیز، واجد بیشترین میزان از همبستگی با 

و  یداردینمیزان همبستگی میان مسیرهای اصلی  باشد. کمترینسوم تحقیق و مؤید آن می

باشد. این یافته، مؤید فرضیة چهارم ی نیز متعلق به مسیر تقاضای منفعالنه میداردینمیزان 

اشته ی دداردینترین ارتباط را با میزان نیست که انتظار داشت مسیر عرضة منفعالنه، ضعیف

  .حقیق، به نتایج تحلیل رگرسیونی موکول شده استهای تباشد. البته قضاوت نهایی دربارة فرضیه
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 آزمون همبستگی پیرسون: 8جدول 

 یداردینی و میزان داردینمیان مسیرهای اصلی  

 مسیرهای اصلی میزان ضریب

 ۷۲/0 تقاضای فعاالنه 

۲4/0 تقاضای منفعالنه 

۵8/0 عرضة فعاالنه 

۵3/0 عرضة منفعالنه 

                    معنادار است ) دو دامنه( 01/0همبستگی در سطح 

 "فعاالنه ـ منفعالنه"و  "عرضه ـ تقاضا"مسیرهای چهارگانة فوق، از تقاطع دو محور دوگانة 

در جداول زیر، ضرایب همبستگی این محورهای دوگانه با میزان  ی حاصل شده بود.داردینبرای 

همبستگی، نشان داد که میزان آزمون نتایج  است.دو جدول مجزا نمایش داده شده ی در داردین

ز توجهی امیزان قابلهمبستگی مسیرهای تقاضامحور )شامل تقاضای فعاالنه و منفعالنه( به

محور )شامل مسیرهای عرضة فعاالنه و منفعالنه( باالتر است و این همبستگی مسیرهای عرضه

 آمد کهچنین بر می ل تحقیق نیزمعنادار است. از فرضیه او 001/0ها در سطح همبستگی
های نطلبیده و غیر ارادی یداردینتر از های حاصل از طلب و تقاضا )تقاضامحور(، قویداردین

تر این فرضیه، به نتایج تحلیل رگرسیونی باشند. البته وارسی و ارزیابی دقیقمحور( می)عرضه

 موکول شده است.

 پیرسونآزمون همبستگی  :۹جدول

 یداردینعرضه / تقاضا برای رهای حوی و مداردینمیان میزان 

 یداردینمیزان  یداردینمحورهای 

 ۷0/0 تقاضامحور

 ۶۲/0 محورعرضه

                  دو دامنه( معنادار است 01/0همبستگی در سطح ( 

با میزان  تریهمبستگی قوی ،ی فعاالنهداردینانتظار را داشتیم که این  تحقیق،فرضیه دوم  از

ر د ،مندرج در جدول زیرهمبستگی آزمون نتایج ی منفعالنه. داردینتا  داشته باشدی داردین

)شامل دو مسیر فعاالنه  محورمیزان همبستگی که  دهدمینشان  مذکور راستای مدعای فرضیه
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 ورمحاز همبستگی  توجهیقابلمیزان به، یداردینبا میزان تقاضای فعاالنه و عرضة فعاالنه( 

 ت.باالتر اسی داردینبا میزان )شامل دو مسیر تقاضای منفعالنه و عرضة منفعالنه(  منفعالنه

 پیرسون آزمون همبستگی :۱۰ جدول

 ی فعاالنه و منفعالنهداردینی و مسیرهای داردینمیان میزان 

 یداردینمیزان  یداردینمسیرهای 

 ۷4/0 ی فعاالنهداردین

 49/0 ی منفعالنهداردین

            معنادار است 01/0در سطح  آزمون معناداری دو دامنه 

های تحقیق، از تحلیل رگرسیونی تر از فرضیهدقیقمنظور آزمون تجربی در این پژوهش به

لی اصی برحسب مسیرهای داردینمیزان  چندگانه یونیرگرس مدل خالصه در جدول زیربهره گرفتیم. 

 ، نمایش داده شده است:شدن داردین

 یداردینمیزان  چندگانه یونیرگرس مدل خالصه :۱۱ جدول

 شدنداردین اصلیمسیرهای  برحسب

ضریب همبستگی 

 چندگانه
 ضریب تعیین

تعدیل تعیین ضریب

 یافته
 سطح معناداری  F  مقدار

۷49/0 ۵۶0/0 ۵۵4/0 80/91 000/0 

شده با میزان مسیرهای بررسی، ضریب همبستگی چندگانة فوق ی جدولهادادهطبق 

باشد که بیانگر همبستگی و ارتباط قدرتمند چهار متغیر )مسیر( می ۷۵/0ی، حدود داردین

باشد. د میی افراداردینتقاضای فعاالنه، تقاضای منفعالنه، عرضة فعاالنه و عرضة منفعالنه با میزان 

است و این بدان  شدهمحاسبهصدم  ۵۵رگرسیونی نیز حدود  این مدلیافته تعدیل یینتعضریب 

ود ششدن توسط چهار متغیر مذکور تبیین می داردیندرصد از تغییرات  ۵۵معنی است که حدود 

درصد باقیمانده مربوط به سایر عوامل و یا مسیرهایی است که در این تحقیق، مورد بررسی  4۵و 

گر معنادار بودن کل مدل رگرسیونی ( نیز بیان000/0) اند. مقدار سطح معناداریقرار نگرفته

 شدن داردیناصلی یرات مسیرهای تأثو معناداری جهت تر شدت، فهم دقیق منظوربه باشد.می

ایش یر به نمتأثشده که در آن، ضرایب یمترسی رگرسیون ی، ذیالً جدول معادلهداردینبر میزان 
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 یارددینمیزان  تبییندر  از این مسیرها یک، اهمیت نسبی هر جدولاست. در این  شدهگذاشته

 نشان داده شده است:های رگرسیونی با مشاهده مقدار ضرایب یا وزن

 ارددینی برحسب مسیرهای اصلی داردینمیزان  کنندهنییتب مدل ریتأث بیضرا :۱۲ جدول

 شدن

متغیرهای 

 مستقل

 ضرایب

 رگرسیونی
(B) 

 ضرایب

 استاندارد

 شده
(Beta) 

 آزمون
T 

سطح 

 معناداری
(sig) 

 خطیآمار هم

 تورم

 واریانس
VIF 

 ضریب

 تحمل حداقل
Tolerance 

 ــ ــ 000/0 90/۲1 ــ ۶۶/93 عدد ثابت

 ۵44/0 838/1 000/0 ۶1/10 ۵۶۲/0 099/1 تقاضای فعاالنه

 88۷/0 1۲۷/1 918/0 -10/0 004/0 -0۲۵/0 تقاضای منفعالنه

 ۵4۲/0 84۵/1 000/0 ۵۷/3 190/0 4۷0/0 عرضه فعاالنه

 ۵۶1/0 ۷83/1 108/0 ۶1۵/1 084/0 411/0 عرضه منفعالنه

 1به روش جبری شده واردشود؛ از بین چهار متغیر مشاهده می که در جدول فوق گونههمان

تأثیر معناداری بر میزان  ،تقاضای فعاالنه و عرضة فعاالنهدر مدل رگرسیونی، تنها دو متغیر 

بین پیش 56/0 استاندارد شدة تقاضای فعاالنه با ضریبالبته در مقایسه، اند. ی نشان دادهداردین

ی افراد است تا مسیر عرضة فعاالنه که دارای ضریب داردینتری برای میزان قویبسیار 

یب او ضر ۲ر تورم واریانسیداخطی بر اساس مقآزمون همبا توجه به جدول فوق،  باشد.می19/0

دهد که بین متغیرهای مستقل این تحقیق، هر یک از متغیرهای مستقل نشان می 3حداقل تحمل

و  4/0یک از متغیرهای مستقل، کمتر از ضرایب تحمل هیچمقدار خطی وجود ندارد؛ زیرا هم

یک هیچکه دهد این یافته نشان می باشد.مین 10از  بیشتر آنهایک از هیچتورم واریانس  مقدار

 د.را ندارن با یکدیگر خطیی( مشکل همداردیناصلی از متغیرهای مستقل تحقیق )مسیرهای 

 های تحقیق بپردازیم:توانیم به ارزیابی فرضیهها میاکنون با استفاده از این یافته

تری بر میزان تقاضامحور، تأثیر قوی مسیرهایدر فرضیة اول این احتمال مطرح شد که 

 شدن، بیشترداردینعبارت دیگر، هر قدر مسیر بهمحور. عرضه مسیرهاید تا نافراد داری داردین

ی، بیشتر و هر قدر از طریق عرضة دیگران )کارگزاران داردینبر تقاضا و طلب مبتنی باشد؛ میزان 

 

1- Enter 

2- Variance Inflation Factor (VIF) 

3- Tolerance 
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تحلیل نتایج حاصل از  ی، کمتر خواهد بود.داردینو شرایط محیطی دینی( باشد؛ میزان 

 حدود)مسیرهای تقاضامحور استاندارد شده شان دادند که مجموع ضرایب تأثیر رگرسیونی ن

 محورمسیرهای عرضهاستاندارد شده بیش از مجموع ضرایب تأثیر توجهی مقدار قابلبه( ۵۷/0

  باشد.د و این یافته، تأییدی تجربی بر فرضیه اول تحقیق میباش( می۲۷/0حدود )

د تا نی دارداردینتری بر میزان فعاالنه تأثیر قویمسیرهای  در فرضیة دوم حدس زده بودیم که

زان تر باشد، میتر و آگاهانهشدن، ارادیداردینعبارتی دیگر، هر قدر مسیر منفعالنه. بهمسیرهای 

نتایج حاصل از  ی، کمتر خواهد بود.داردینتر باشد؛ میزان ی، بیشتر و هر قدر غیر ارادیداردین

شدن که واجد ضرایب  داردیندو مسیر از چهار مسیر اصلی تحلیل رگرسیونی نشان دادند که 

اند؛ مسیرهای فعاالنه هستند )یعنی تقاضای فعاالنه ی افراد بودهداردینتأثیر معناداری بر میزان 

 نه(ه و عرضة منفعال)تقاضای منفعالن ضرایب رگرسیونی مسیرهای منفعالنهو عرضة فعاالنه(. اما 

فی، . از طراندی افراد نداشتهداردینتأثیر معناداری بر میزان لحاظ آماری، بهبسیار ناچیز بوده و 

توجهی از مقدار قابل( به۷۵/0مسیرهای فعاالنه )حدود استاندارد شده مجموع ضرایب تأثیر 

و این یافته، تأییدی تجربی  باشدمیبیشتر ( 09/0حدود ) منفعالنهمجموع ضرایب تأثیر مسیرهای 

 باشد.تحقیق می دومبر فرضیه 

ه شدن نسبت ب داردینتقاضای فعاالنه برای فرضیة سوم تحقیق حاکی از این ادعا بود که 

ای به ضرایب نگاهی مقایسه ی افراد دارد.داردینمیزان  بررا تأثیر ترین سایر مسیرها، قوی

ی، وفق مدعای فرضیة سوم  نشان داردینرگرسیونی استاندارد شده برای چهار مسیر اصلی 

توجه و معناداری، میزان قابلبه( ۵۶/0) حدود ضریب تأثیر مسیر تقاضای فعاالنه دهد که می

 باشد.ی میداردینتر از ضرایب تأثیر سایر مسیرهای قوی

دن شداردینبرای  منفعالنهعرضه مسیر انتظار این بود که چهارم تحقیق،  بر اساس فرضیة

ایج تحلیل اما نت .داشته باشدی افراد داردینترین تأثیر را بر میزان نسبت به سایر مسیرها، ضعیف

میزان  به) مشخص شد که ضریب تأثیر تقاضای منفعالنهرگرسیونی، مؤید چنین مدعایی نبود و 

 کمترین تأثیر را بر واریانس متغیر وابسته دارد. البته ضریب تأثیر مسیر عرضة منفعالنه (004/0

 بسیار ناچیز و از لحاظ آماری نیز غیرمعنادار است. ( نیز08/0میزان  )به

رعی فتمامی مسیرهای ، اول و دوم تحقیقفرضیات  ترتر و جزئیمنظور بررسی تجربی دقیقبه

 ی جدولهادادهطبق . به روش جبری وارد معادلة رگرسیونی نمودیم شدن را داردین (گانةنه)

می ۷9/0ی، حدود داردینگانه با میزان ( همة مسیرهای نهR، ضریب همبستگی چندگانه )13

شد. ضریب بای افراد میداردینباشد که بیانگر همبستگی و ارتباط قدرتمند این مسیرها با میزان 

است و این بدان معنی  شدهمحاسبهصدم  ۶۲یافته این مدل رگرسیونی نیز حدود تعدیل یینتع
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شود و شدن توسط چهار متغیر مذکور تبیین می داردیندرصد از تغییرات  ۶۲است که حدود 

درصد باقیمانده مربوط به سایر عوامل و یا مسیرهایی است که در این تحقیق، مورد بررسی  38

گر معنادار بودن کل مدل رگرسیونی ( نیز بیان000/0مقدار سطح معناداری ) اند.قرار نگرفته

 باشد.می

 ی داردینمیزان  چندگانه یونیرگرس مدل خالصه :۱۳ جدول

 شدن داردینبرحسب مسیرهای فرعی 
ضریب همبستگی 

 چندگانه

ضریب 

 تعیین

تعدیل تعیین ضریب

 یافته
F سطح معناداری مقدار 

۷9۲/0 ۶۲۷/0 ۶1۵/0 8۵/۵۲ 000/0 

شدن( بر میزان  داردینیرات متغیرهای مستقل )مسیرهای تأثتر فهم دقیق منظوربه

یر نه مس، اهمیت نسبی جدولشده است. در این یمترسی رگرسیون ی، ذیالً جدول معادلهداردین

اهده با مش ی(داردین)میزان  متغیر وابسته تغییرپذیری توضیح برای شدن داردینفرعی برای 

 قابل مشاهده است:های رگرسیونی مقدار ضرایب یا وزن

به روش جبری در  شده واردشود؛ از بین نه متغیر مشاهده می 14که در جدول  گونههمان

متغیر اکتساب دینی، تأمل دینی، مشارکت دینی، تمایل دینی، تطابق  ششمدل رگرسیونی، 

 اند و سه مسیر عضویتی نشان دادهداردینپذیری دینی، تأثیر معناداری بر میزان دینی و جامعه

اند. داشتهی افراد نداردینپذیری میزان دینی، تجربة دینی و محیط دینی، تأثیر معناداری بر تفاوت

و بعد از آن، ۲۶/0ی معنادار نیز مسیر مشارکت دینی با ضریب استاندارد شده از بین مسیرها

های میزان کنندهبینییشپترین قوی ۲4/0مسیر اکتساب دینی با ضریب استاندارد شده 

توجه در جدول فوق این است که از این مسیرهای معنادار، یک یافته قابل اند.ی بودهداردین

یر معکوس دهنده تأثباشد که نشانشده مسیر تطابق دینی، منفی می ضریب رگرسیونی استاندارد

 ی است. داردینمسیر تطابق دینی بر میزان 

خطی بر اساس مقادیر تورم واریانس و ضرایب حداقل تحمل ، آزمون هم14با توجه به جدول 

جود ی وخطدهد که بین متغیرهای مستقل این تحقیق، همهر یک از متغیرهای مستقل نشان می

و مقدار  4/0ندارد؛ زیرا مقدار ضرایب تحمل همه متغیرهای مستقل ـ جز یک مورد ـ بیشتر از 

یک از متغیرهای دهد که هیچباشد. این یافته نشان میمی 10تورم واریانس همه آنها کمتر از 

 خطی با یکدیگر را ندارند.ی( مشکل همداردینمستقل تحقیق )مسیرهای اصلی 
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 یداردینمیزان  کنندهنییتب مدل ریتأث بیضرا :۱4 جدول

 شدن داردینگانه  ۹برحسب مسیرهای  

 متغیرهای

 مستقل

 ضرایب

 رگرسیونی
(B) 

 ضرایب

 استاندارد

 شده
(Beta) 

T 

سطح 

 معناداری

(sig) 

 خطیآمار هم

 تورم

 واریانس

 ضریب

 تحمل حداقل

 - - 0/000 19/05 - 91/9۷ عدد ثابت

 0۶0/۲ 48۵/0 000/0 ۶۲۵/4 ۲44/0 ۷0/0 دینیاکتساب 

 84۲/1 ۵43/0 000/0 94۵/۲ 1۲8/0 ۵1/1 تامالت دینی

 994/۲ 334/0 000/0 4۵۷/4 ۲۶۵/0 410/۲ مشارکت دینی

 480/۲ 403/0 90۶/0 -11۵/0 -00۶/0 -109/0 عضویت دینی

 3۷۲/1 ۷۲9/0 ۵4۶/0 ۶0۵/0 0۲۵/0 18۷/0 تجربه دینی

 131/1 884/0 001/0 ۲۶۲/3 1۲3/0 ۶۵۲/1 تمایل دینی

 139/1 8۷8/0 000/0 -301/۵ -۲04/0 -934/۲ تطابق دینی

 1۲0/۲ 4۷۲/0 00۵/0 8۲4/۲ 14۵/0 3۶1/0 دینیپذیریجامعه

 090/۲ 4۷9/0 ۷09/0 ۷۶3/1 08۶/0 419/0 محیط دینی

 

 نجپمانده در معادله رگرسیونی، مسیر باقی ششنتایج تحلیل رگرسیونی نشان داد که از 

( ی، تمایل دینی و تطابق دیندینی مشارکتنی، دی تأمالتمسیر، تقاضامحورند )اکتساب دینی، 

های مسیراین بدان معنی است که . سازی دینی()اجتماعی استمحور عرضه، تنها یک مسیرو 

 هایی افراد دارند تا مسیرداردینپذیری میزان ، سهم بیشتری در تبیین تفاوتتقاضامحور

که نمبنی بر ای اولضیه فر گرفت که نتیجهتوان به ضرس قاطع چنین بنابراین میمحور. عرضه

أیید ت، محورعرضه مسیرهایتا  دارندی افراد داردینمیزان  تری برتأثیر قویمسیرهای تقاضامحور 

 شود.می

سه مسیر )اکتسابات معنادار، واجد ضرایب رگرسیونی از منظری دیگر، از میان شش مسیر 

اند و سه مسیر ) تمایالت دینی، تطابق دینی و دینی، تأمالت دینی و مشارکت دینی( فعاالنه

کنیم که ضرایب بتای اما در مقایسه، مشاهده می سازی دینی( نیز منفعالنه هستند.اجتماعی

که نتیجه این اند.رایب تأثیر مسیرهای منفعالنهتر از ضاستاندارد شده مسیرهای فعاالنه، قوی

ا ی افراد دارند تداردینتری بر میزان که مسیرهای فعاالنه تأثیر قویمبنی بر این دومفرضیه 

 شود.تأیید میی منفعالنه، داردین
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 گیری بحث و نتیجه -۵

هر(، شکه در جامعه مورد بررسی )شهر قائم دادندهای این پژوهش در سطح توصیفی نشان یافته

ناخودآگاه و غیر ارادی )منفعالنه( است تا ارادی و آگاهانه )فعاالنه(. ی افراد بیشتر داردینمسیر 

محور و تقاضامحور، تفوق همچنین در تحقیق حاضر، این نتیجه حاصل شد که مسیرهای عرضه

 ترند. محور کمی رایجرضهعچندانی بر یکدیگر ندارند؛ هر چند که مسیرهای 

شدن، به این نتیجه  داردینعرضه ـ تقاضا و فعاالنه ـ منفعالنه برای دو محور تقاطع در 

رسیدیم که مسیر تقاضای فعاالنه که در آن، هم طلب و تقاضا برای دین وجود دارد و هم اراده و 

انند م ناخواسته و اتفاقی یی که در نتیجة عواملهاباشد؛ اما تقاضاترین مسیر میآگاهی، ضعیف

رین ترایجشوند )تقاضای منفعالنه( ایجاد می های درونی )فطری و روانی(تجارب دینی و گرایش

یری شدن، مس داردینمسیر  ترینمتداولبنابراین، هستند.  یداردینترین مسیر برای و متداول

 ایعزم اولیه و آگاهانهو  اراده این تقاضا ناشی از اما؛ وجود دارد و تقاضا است که در آن، طلب

قی های درونی و اتفادر مسیر تقاضای منفعالنه، بیشتر مکانیسم باشد.نمیشدن  داردینبرای 

یافته د. های بیرونی و هدفمنباشند تا مکانیسمدینی، تطابق دینی( فعال می ل)تجربة دینی، تمای

صورت اتفاقی، غیر ارادی و ناخودآگاه است تا بهی ما بیشتر داردینفوق، این دریافت عامه را که 

عنوان شاهد مدعا، این تحقیق نشان داد که صرف داشتن یک به کند.آگاهانه و ارادی، تقویت می

ی افراد داردینبرای  ترین مسیرهارایجخانوادة مذهبی و نیز تأثیرپذیری از اعضای خانواده، یکی از 

 ارددینهای متداول برای درونی، یکی دیگر از مکانیسمهمچنین تمایالت فطری و  بوده است.

  شدن است.

ی فعاالنه بیش از مسیرهای منفعالنه داردینمسیرهای های تحقیق حاضر نشان دادند یافته

ی افراد، همبستگی دارند. داردینمحور با میزان و مسیرهای تقاضامحور بیش از مسیرهای عرضه

ر صورت غیکه بهنحو معناداری، از کسانیشوند؛ بهمی داردیننحو ارادی و آگاهانه که بهکسانی

که داوطلبانه و با میل و تقاضای عالوه کسانیترند. بهداردینشوند، می داردینارادی و ناخودآگاه 

رند، گیمیشوند، نسبت به کسانی که صرفا در معرض یادگیری دینی قرار می داردینخودشان 

 ترند. داردینکه خودشان خواسته باشند و دین را طلب کرده باشند؛ بدون این

ترین ضریب تأثیر و تقاضای منفعالنه دارای در تحلیل رگرسیونی، تقاضای فعاالنه دارای قوی

رای دهد که مؤثرترین راه ب. این یافته نشان میاندی بودهداردینتأثیر بر میزان  کمترین ضریب

گذرد. در مقابل، تقاضایی که غیر ارادی و ناخودآگاه ایجاد شدن، از تقاطع طلب و اراده می دارندی

حقیق های تی افراد دارد. این در حالی است که بر اساس یافتهداردینشود، کمترین تأثیر را بر می

و تقاضای  ی، مهجورترینداردینترین عامل مؤثر در عنوان قویحاضر، تقاضای فعاالنه دین به
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شدن  داردینترین مسیر برای ی، متداولداردینترین عامل مؤثر بر عنوان ضعیفمنفعالنه دین به

نتیجة اخیر بر خالف انتظار مندرج در فرضیة چهارم بود که  .بوده استدر جامعه مورد بررسی 

ته ی افراد داشردادینترین تأثیر را در عرضة منفعالنه، ضعیفشدن از طریق  داردینمتوقع بود 

  باشد.

در مجموع از میان چهار مسیر اصلی، تنها مسیرهای فعاالنه )تقاضای فعاالنه و عرضة فعاالنه( 

؛ اما مسیرهای منفعالنه )تقاضای منفعالنه اندی بودهداردیندارای ضرایب تأثیر معنادار بر میزان 

ر . این یافته حاکی از نقش و تأثیاندنداشتهی داردینو عرضة منفعالنه( تأثیر معناداری بر میزان 

توان چنین استنباط ها میاز این یافتهباشد. ی  افراد میداردینکننده اراده و آگاهی بر تعیین

 داریندتر از تقاضا داشتن یا نداشتن برای ی، مهمداردینفعاالنه بودن یا نبودن مسیر  کرد که

ود شخص باشد و یا در نتیجة عرضه دین، ایجاد شود. اما تواند از خطلب و تقاضا میشدن است. 

ه همرای مؤثر باشد که عنصر اراده و آگاهی را بهداردینتواند بر عرضه و تقاضای دین زمانی می

  داشته باشد.

توجه تحقیق حاضر این بود که ضریب رگرسیونی استاندارد شده های قابلیکی دیگر از یافته

ی از سر اجبار داردیندهد که می است.  این یافته، نشانو معنادار بوده مسیر تطابق دینی، منفی

هایی مانند اجتناب از طرد و محرومیت با انگیزه ،مهمو الزام یا از سر تقلید و همنوایی با دیگرانِ

 ی دارد.   داردینای بر میزان و یا همرنگی با جماعت، تأثیر کاهنده

فرضیه تحقیق، تأیید تجربی گرفتند و یک فرضیه )فرضیه در مجموع، سه فرضیه از چهار 

قضاوت قطعی در این باره، البته مستلزم تحقیقات بیشتر و  چهارم( با واقعیت موجود، انطباق نداشت.

درصد از واریانس تبیین ناشدة میزان  4۵باشد. همچنین حدود تر و بیشتر میهای متنوعها و مکانزمان

دن ش داردینتأمالت نظری و روشی بیشتری برای شناسایی و سنجش مسیرهای  طلبد تای، میداردین

  صورت پذیرد.  

، ی شهروندانداردینهای سیاستی این یافته آن است که برای ارتقای سطح یکی از داللت

سازی دینی و ایجاد بسترها و محیط دینی( را های عرضة دین )اجتماعیاوالً بایستی مکانیسم

و ثانیاً پس از ایجاد تقاضا و تشنگی برای دریافت پیام دین، متقاضیان دین را در تقویت نمود 

ی، درگیر نمود و مشارکت داد تا فعاالنه و ارادی، این مسیر را در جهت داردینپیمودن مسیر 

توانند در نیل به اهداف خود، پذیری دینی، زمانی میی، بپیمایند. نهادهای جامعهداردینتکامل 

؛ وجود آمدیا به باشند که وقتی طلب و تقاضای دین از جانب مخاطبان وجود دارد کامیاب

، ها و تعالیم دینیآور و تحمیلی را کنار گذاشته و آنان را در فرایند انتقال آموزهرویکردهای الزام

نی، های دیپذیران باید احساس کنند که در دریافت و پذیرش آموزهسهیم و شریک نمایند. دین
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صورت است که مخاطبان وارد مسیر تقاضای . تنها در این1اد و مختار هستند نه مجبور و ملزمآز

بعیت و های تشوند. این پژوهش نشان داد، مسیر تطابق دینی که مبتنی بر مکانیسمفعاالنه می

ت شدن جمعی داردینترین مسیر در فرایند ترین و نامتداولباشد؛ ضعیفتقلید از دیگران می

 است. نه بودهنمو

 دست                      تا بجوشد آبت از باال و پستآب کم جو تشنگی آور به

 منابع

  ی: داردین(. بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر 1393سعید ) ،کشانیادهمی، عبدالرضا و

 اسالمی آزاد دانشگاه اجتماعی علوم تخصصی فصلنامه .مطالعه موردی جوانان شهر تهران
 .  1۷9-۲10، (۲4) 8، شوشتر واحد

 ،جوانان دینی هویت بر موثر عوامل بررسی (.1381) مریم، سروش و تقی محمد ایمان 

 30) ۲ ،اصفهان دانشگاه انسانی علوم و ادبیات دانشکده پژوهشی علمی مجله .شیراز در

 .  39-۶8 ،(31و 

  ،جاه و ترجمه مریم رفعت .اجتماعی تحقیق در پیمایشی روش .(1381دی. ای. )دواس

 .ملی مطالعات و سنجش افکار عمومیمرکز  . تهران:رخساره کاظم

 تهران دیهیمی، خشایار ترجمه .دین شناسی جامعه بر درآمدی. (1384) زاکرمن، فیل: 

 .فکر لوح

 اسالم فصلنامه(. 139۲) راضیه طیبی، و محبوبه اشکذری، دهقان ؛احمد ،نایینی زندوانیان 
 .109-1۲۷ ،(1) ۵ ،تربیتی هایپژوهش و

 اجتماعی علوم مجله. یداردین گیریشکل روندهای .(1391) علیرضا زند،شجاعی  

 . ۷۷-10۲ ،(۲)9، مشهد فردوسی دانشگاه انسانی علوم و ادبیات دانشکده

 مطالعه تجربی روندهای  .(139۶)بهاره ، آروین و علیرضا، زندشجاعی؛ شعبانی، فرشید

 .۵1-۷۲(، 3۷)10 ،فرهنگ راهبرد .یداردینگیری شکل

 ،1۲9 ،(۷-8) ۲ ،پژوهش نمایه .جوانان یداردین سنجش (.13۷۷) محمدرضا طالبان-

1۲1. 

 ،اجتماعی علوم نامه .پذیری مذهبیخانواده، دانشگاه و جامعه (.13۷8) محمدرضا طالبان ،

13 ،۵4-۲۷ . 

 

 ( ۲۵۶الدین قد تبیّن الرشد من الغیّ ... )بقره/ال اکراه فی - 1
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 ،دو .ایران در یداردین پیمایش برای مفهومی چارچوبی(.  1388) محمدرضا طالبان 
 . ۷ - 48 ،(۲) 1 ،اجتماعی علوم و اسالم تخصصی علمی فصلنامه

 هایی در شناخت حیات پژوهش: دین پژوهشی تجربی. (139۲) طالبان، محمدرضا
 .عروج نشر: تهران. اجتماعی دین در ایران

 ،اندازهای چشم :دین شناسیجامعه بر درآمدی (.1394) پل، رپستاد و اینگر فورشت 
 .  مذاهب و ادیان دانشگاه انتشارات: قم. جعفریان مجید ترجمه. معاصر و کالسیک

 ،نامه فصلنامه .یترجمه افسانه توسل .ینیدرباره تعهد د اییه(. نظر1380) جان فینی 
 .۲۵3-۲8۵ ،(۲0-۲1)۵ ،پژوهش

 ،فصلنامه .اخالقی و دینی ارزشهای به آموزاندانش گرایش(. 138۶) مجید کاشانی 
   .93-1۲0 ،(39)11 ،بسیج مطالعات

 عوامل بررسی. (1383) علی شریفی، و جهانگیر جهانگیری، ؛عبدالعلی زاده،لهسائی 

 اهدانشگ اجتماعی علوم مجله .دینی ارزشهای به  پایبندی بر موثر  اقتصادی  اجتماعی
 .(33 -۵۶)، 1  ،مشهد فردوسی

 ،مؤثر عوامل و مشهد فردوسی دانشگاه دانشجویان یداردین میزان(. 1389) بابک نصیری 
 ،اجتماعی علوم پژوهشگری ارشد کارشناسی نامهپایان) 89 – 90 تحصیلی سال در آن بر

  (.دانشگاه فردوسی مشهد شریعتی علی دکتر انسانی علوم و ادبیات دانشکده

 ،مــؤثربرآن وعوامــل جوانــان ی دینــدار ســنجش(. 1380) ..ا هــدایت نیکخــواه: 

 دانشـگاه ارشـد، کارشناسـی نامـه پایـان) دانشـگاهیپـیش سـوم سـال آمـوزاندانش

 .(شهیدبهشتی

 ،رسانه، دربارة بازاندیشی :فرهنگ ساخت در رسانه و دین نقش. (138۲) .ای .رابرت وایت 
 سروش.: تهران .نیاآریایی مسعود هترجم .فرهنگ و دین

 رساله: مدرنیته در دینیـ  اجتماعی هویت گیریشکل و انتقال .(1380) هرویولژه، دانیل

 .۲8۷ -309  ،(۲0-۲1) ۵ ،پژوهش نامه فصلنامه .یابیهویت مسیرهای درباره تحلیلی ای
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  :ضمیمه

 شدن داردینساختة سنجش مسیرهای های محققمقیاس

 مسیر تقاضای فعاالنه: ۱۵جدول 
اید؛ بفرمایید این مطالعات و تحقیقات در اعتقادات، اخالقیات تحقیق داشتههای زیر مطالعه و اگر شما در زمینه

د؟ ایدست آوردهتان را از این طریق بهاند و شما چقدر از مسلمانیهای دینی شما چقدر نقش داشتهمندیو عالقه

 زیاد(کم/کم/تاحدودی/زیاد/خیلی)اصالً/خیلی

 هاگویه هامعرف هاشاخص هامؤلفه ابعاد

 

 تقاضا

 

 فعاالنه

 

اکتسابات 

 دینی

 

تحصیالت 

 دینی

های ـ تحصیالت دانشگاهی در رشته۲ـ تحصیالت حوزوی 1

دینی )الهیات، معارف اسالمی، فقه و حقوق اسالمی، قرآن و 

 حدیث، فلسفه و کالم اسالمی ...(

مطالعات 

 دینی

ـ ۲ـ مطالعه قرآن و ترجمه و تفاسیر آن 1

االنوار/نهج البالغه/ حدیثی)اصول کافی، بهارکتبمطالعه

ـ مطالعه کتب ادعیه و 3وتفاسیر آنها الفصاحه ...( و شروحنهج

ـ 4مناجات )صحیفه سجادیه/ مفاتیح الجنان ....( 

اعتقادی/ اخالقی/ های دینی درباره اسالم در زمینهکتبمطالعه

 تاریخی .... 

مباحثات 

 دینی

وگو با دیگران )علما، متدینین، وجو و بحث و گفتپرس

 شناسان، اطرافیان...( درباره اسالمدین

استماعات 

 دینی

ـ شنیدن صدا )نوار، فایل ...( و یا تماشای تصاویر )فیلم، کلیپ 1

های ـ استفاده از برنامه۲...( مذهبی )سخنرانی، مداحی...( 

ـ 3ها )رادیو/ تلویزیون/ اینترنت/ ماهواره ...( مذهبی رسانه

 نشستن پای منابر علما و مجالس سخنرانی مبلغان دینی

تأمالت 

 دینی

تأمالت 

 وجودی

اعتقادات، عالقه و اخالق دینی شما چقدر نتیجه و محصول 

ه که آفرینندتفکر و تأمل خودتان بوده است )مثالً درباره این

و سایر موجودات کیست و هدفش از خلقت آنها  جهان، انسان

چیست؟ معنای زندگی و مرگ چیست؟ آیا قیامت و دنیای 

 دیگر وجود دارد؟ و ...(

تأمالت 

 ترجیحی

ی شما چقدر نتیجه تفکر و تشخیص شما درباره برتری داردین

ن دینی و یک زندگی بدوبودن بر بیی و متدینداردینو ترجیح 

 دینی است؟اعتقاد و اخالق 

عضویت 

 دینی

عضویت 

 اجتماعی

اخالق دینی و اعتقاد دینی شما چقدر نتیجه و محصول عضویت 

 های مذهبی بوده است؟ها و هیأتها، تشکلشما در انجمن
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مشارکت 

 دینی

مشارکت 

 خدماتی

شخصیت دینی شما چقدر در جریان مشارکت و همکاری شما 

هیأت، هیأت امنایی های مذهبی )مثل خادمی در فعالیت

 مسجد، مؤذنی و مکبری ...( شکل گرفته است؟

مشارکت 

 مناسکی

شدن شما چقدر نتیجه و محصول شرکت کردن شما  داردین

ها، مجالس روضه و دعا ...( ها و عزاداریدر مراسم دینی )جشن

 بوده است؟

 مسیر تقاضای منفعالنه :۱۶جدول 
های اید؛ بفرمایید این اتفاقات در اعتقادات دینی، اخالقیات دینی و دلبستگیداشتهاگر شما تجربه اتفاقات زیر را 

اید؟ دست آوردهتان را از این طریق بهاند و چقدر از مسلمانیدینی شما چقدر نقش داشته

 زیاد(کم/کم/تاحدودی/زیاد/خیلی)اصالً/خیلی

 هاگویه هامعرف هاشاخص هامؤلفه ابعاد

تجارب  منفعالنه تقاضا

 دینی

 

مشاهده یک معجزه )مثل شفای یک مریض العالج و دکتر  بینیمعجزه

 گرفتن و ....(نماشدن، حوالهکرده با دعا، نذر، خوابجواب

مالقات و 

 مکاشفات

و یا اولیاء الهی در عالم  )ع(یا ائمه )ص(مالقات و مشاهده پیامبر

 خواب یا مکاشفه

مجذوبیت 

 دینی

برخوردکاماًل اتفاقی بایک شخصیت دینی جذاب، تأثیرگذار و 

 داشتنی)عالم/عارف/ مداح ...(دوست

تمایل 

 دینی

تمایالت 

 فطری

ام. چون صورت مادرزادی مسلمان بودهکنم بهمن احساس می

ام یک کشش درونی به خدا و پیغمبر از وقتی خودم را شناخته

 فهمیدم.داشتم و بهشت و جهنم را می

گرایشات 

 روانی

بعضی احساسات آزاردهنده مثل ترس، عجز، نیاز، ناآگاهی و 

ناامنی باعث شدند تا من به خدا پناه بیاورم و دین مورد 

 قبولش را بپذیرم.

تطابق 

 دینی

تبعیت 

 دینی

خاطر ترس از فشار دیگران )خانواده، بستگان، دوستان، من به

شدم؛ چون دیدم اگر   داردینجامعه ...( از آنها تبعیت کردم و 

 باشم؛ باید تاوان آن را بپردازم. داردیننخواهم مثل آنان 

تقلید 

 دینی

ی من برای جلب حمایت و تأیید اطرافیان متدینم بود، داردین

اند خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت چون از قدیم گفته

 شو.
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 مسیر عرضة فعاالنه :۱7جدول 
که خودمان بدانیم و بخواهیم؛ در آشناسازی، اند که بدون ایندر زندگی بیشتر ماها، افراد و عواملی بوده

اند. اگر برای شما نیز چنین بوده است؛ لطفا بند کردن ما به دین اسالم نقش و سهمی داشتهعالقمندسازی و پای

طلب و تقاضا از طرف شما چقدر بوده است ؟ کردن شما بدون  داردینبفرمایید نقش این افراد و عوامل در 

 زیاد(کم/کم/تاحدودی/زیاد/خیلی)اصالً/خیلی

 هاگویه هامعرف شاخص هامؤلفه ابعاد

 فعاالنه عرضه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سازیاجتماعی

 دینی

ـ آموزش دینی برادر و یا ۲ـ آموزش دینی پدر و یا مادر 1 خانواده

 خواهر

 عمه، خاله، دایی، پدربزرگ، مادر بزرگ ...آموزش دینی عمو،  بستگان

 باشگاهی...کالسی، همآموزش دینی همسایه، همکار، هم دوستان

روحانیون 

 و مبلّغان

 آموزش دینی مبلغان و مروجان دینی )روحانی یا غیر روحانی(

 ومدارس

 هادانشگاه

ـ ۲ها دانشگاهها، معلمان مدارس و اساتید ـ مربیان آموزشگاه1

 هاهای درسی دینی در مدارس یا دانشگاهکتاب

های آموزش دینی )اعتقادات، احکام، تفسیر، قرائت قرآن دوره مساجد

 ...( توسط مساجد

 های دینی توسط صدا و سیمابرنامه هارسانه

 مسیر عرضه منفعالنه :۱8جدول 
ضی کند. بعبودن با یکدیگر فرق میکنند، از نظر مذهبیآیند و زندگی میها در آن به دنیا میمحیطی که آدم

دهند و از او یک انسان کشند؛ اعتقادات و اخالق دینی او را شکل میخود آدم را به سمت دین میها خودبهمحیط

ر های مورد اشاره دشوند. لطفا بفرمایید محیطمی شدن انسان داردینها هم مانع سازند. بعضی محیطمتدین می

 زیاد(کم/کم/تاحدودی/زیاد/خیلیاند؟ )اصاًل/خیلیشدن شما تأثیر گذاشته داردیناین جدول، چقدر در 

 هاگویه هامعرف شاخص هامؤلفه ابعاد

محیط  منفعالنه عرضه

 دینی

 داشتن خانواده مذهبی، صرفاً  خانواده مذهبی

 زندگی در یک محله مذهبی  مذهبیمحلة 

همجواری با 

 زیارتگاه

نزدیکی محل سکونت به یک زیارتگاه )امام، امامزاده، قدمگاه 

 )... 

همجواری با 

 عبادتگاه

نزدیکی محل سکونت به مسجد، تکیه، حسینیه، مهدیه، 

 فاطمیه ...

همجواری با 

 دینیآموزشگاه

علمیه یا هر مرکز نزدیکی محل سکونت به یک حوزه 

 آموزش دینی

 


