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Abstract 
This research has been prepared to measure the tendency towards modern 
spirituality in people over eighteen years old in Gorgan (city in the north of Iran) 
and to identify social factors and determine their impacts. In this survey, 
stratified random sampling (appropriate to the population living in different parts 
of the city) and a researcher-made questionnaire (with Cronbach's alpha of 0.75) 
were used. By using appropriate statistical techniques, the findings showed that 
55.5% of the population with a score above average (3.12 out of 5) had a tendency 
to modern spirituality. The two variables "age" (with a Standardized partial 
correlation coefficient -0.28) and "the importance of religiosity in everyday life" 
(with a Standardized partial coefficient -0.24) directly and significantly have 
affected on the modern spirituality. And explain 16% of its variance. Also, the two 
variables " The importance of religiosity for parents" and "social class" indirectly 
(with Standardized partial coefficient -0.11 and 0.031) have affected on this trend. 
It can also be inferred from all the findings that the hypothesis "Modern 
spirituality as destroyer of the religiosity" is probably more correct than the 
hypothesis of the transformation and compatibility of religiosity. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
Until the pre-modern era, religiosity was 
mostly influenced by society and faith . 
However, after the changes in the modern 
era, it became a matter of choice and 
selection. Instead of imitating the 
traditional sources of authority, the 
intellect and feelings of the people and 
their choice gained importance. Such 
fundamental changes were not limited to 
the West and gradually affected all the 
traditional systems of the world, especially 
Iran.  

Some sociological research has shown 
the impact of religion has lessened on the 
lives of Iranians, especially on religious 
rites, sexuality, association with the 
clergy, and economic activities (Bostan, 
2015: 87).  

In the new era, the social migration of 
many people from institutionalized and 
traditional religions to "New Age 
Spirituality", "Alternative Spirituality" or 
"DIY (Do-Ut-Yourself) Spirituality" has 
been increasing. Modern spirituality refers 
to a set of beliefs with different and even 
incompatible roots that has replaced 
traditional and formal religion for many 
people. 

Many sociologists reject the hypothesis 
of "Secularization" of society, arguing that 
with the spread of modernity in 
institutions, organizations and individuals, 
religiosity does not disappear but 
transforms and adapts to new conditions 
and "Constructs" in modern forms. Such a 
modern construction of religion that is 
mainly attracting the younger generation 
has been introduced as an alternative to 
traditional religion (Hervieu-leger, 
Willaime, & Berechon, 2016: 40).  

The questions arising are:  Is the  
transition from traditional religion to 
modern spirituality true? What factors 
influence on that? 

2. Methods 
This research has been conducted to 
answer these issues and its purpose is to 
measure the tendency towards modern 
spirituality in people over eighteen years 
old in Gorgan (a city in the North of Iran). 
The average age of the samples is 34.2 
years and their average education is 13.5 
years. Also, 50.3% of the samples are male 
and 49.7% of them are female, 37% of them 
are single and 63% are married. The 
average education of the fathers is 7.45 and 
the average education of the mothers is 
6.17 years. 

The validity of the Modern Spiritualism 
Questionnaire has been established in 
consultation with religious experts and 
sociologists, and its reliability has been 
obtained to be 75% by Cronbach's alpha. 

3. Results 
The findings showed that 55.5% of the 
population with a score above average 
(3.12 out of 5) had a tendency to modern 
spirituality. The two variables of "age" 
(with a standardized partial correlation 
coefficient of -0.28)  and "the importance 
of religiosity in everyday life" (with a 
standardized partial coefficient of -0.24) 
had a direct and significant effect on the 
modern spirituality and explained 16% of 
its variance. Also, the two variables of "the 
importance of religiosity for parents" and 
"social class" (with standardized partial 
coefficients of -0.11 and 0.031) had an 
indirect effect on this tendency. 

4. Conclusion 
The variable of "age" is one of the strongest 
variables explaining the tendency to 
modern spirituality and with increasing 



 

9 Heidar Janalizadeh Choobbasti. A Sociological Analysis of the Acceptance of Modern Spirituality: A Case Study on 
Gorgan City in 2020 

Sociology of Social Institutions   Volume 8. Issue 17. Summer and autumn 2021. Pages 7 to 26. 

the age, the level of belief in modern 
spirituality decreases. 

Basically, modern spirituality is a set of 
ideas that with fragments from different 
sources that are gathered and placed in 
people's minds just like a puzzle. 
Therefore, access to different sources of 
ideas (under the influence of the media as 
the most important means of presenting 
ideas) plays an important role in 
understanding and accepting it. Clearly, 
access to media is more in the present 
generation compared to the previous 
generation. Therefore, it is more possible 
for them to put ideas together. It seems 
that nowadays the process of 
"culturalization" is more influenced by 
mass media (especially interactive media 
such as the Internet) than any other factor.   

The younger generation seems to have 
"defined" different advantages and 
disadvantages. This definition of interests, 
whether through reason and logic, or 
through feelings and emotions, has had a 
profound effect on the choice of modern 
spirituality over traditional religion. The 
research results showed that young 
people and people who are in higher social 

classes are less interested in religion and 
show a greater tendency towards modern 
spirituality. Thus, it is likely that these 
groups, have more “Hedonistic facilities” 
than others. Since religious lifestyle 
prevents these pleasures, it gives way to 
modern spirituality. It is probably more 
accurate to say that the tendency towards 
modern spirituality is an "anti-religious" 
act, and the less people care about 
religiosity in everyday life, the more they 
accept it. 
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 پژوهشی   علمینوع مقاله:  

  مورد) مدرن  معنویت به گرایش میزان از شناختی جامعه تحلیلی
 (1399 سال در گرگان  شهر: مطالعه

 3رازقی  نادر  ،  *2یبستچوب یزاده جانعل  یدرح ، 1 پارسا محمدی محمدجواد

 
 شناسی مسائل اجتماعی ایران دانشجوی دکتری جامعه 1
 مازندران  شناسی جامعه گروه دانشیار 2
 مازندران  شناسی جامعه گروه دانشیار 3
 

10.22080/SSI.2021.20382.1837  

 تاریخ دریافت:
 1400آذر  9

 : پذیرش تاریخ 
 1400فروردین  25

 :تاریخ انتشار
 1400شهریور  15
 

 چکیده
  شهر   در  سال  هیجده  باالی  افراد  در  مدرن   معنویت  به  گرایش  میزان  سنجش  دنبال  به  مقاله  این

  با   پیمایش  این.  است  بوده  متغیر  این  بر  آنها  تأثیر  میزان  تعیین  و  اجتماعی  عوامل  شناسایی  و  گرگان
  مختلف   مناطق  در   ساکن  جمعیت  با  متناسب)  شده بندی  طبقه  تصادفی  گیرینمونه  از  استفاده

 های تکنیک  از  استفاده  با  و/.(  75  میزان به  کرونباخ  آلفای  دارای) ساختهمحقق  پرسشنامه  با  و(  شهر
  متوسط   از  بیش  ینمره  با  بررسی،  مورد  جامعه  افراد  از  درصد  5/55  که  داد  نشان  متناسب،  آماری

  استاندارد   تفکیکی  رگرسیون  ضریب  با)  «سن»  متغیر  دو .  دارند  گرایش  مدرن  معنویت  به(  5  از   12/3)
  استاندارد  تفکیکی رگرسیون ضریب با) «روزمره زندگی در دینداری اهمیت» و( -/.28 میزان به شده
 افراد  مدرنمعنویت  به  گرایش  در  معنادار  صورتی  به  و  مستقیم  شکل   به(   -/.24  میزان  به  شده

 دو   همچنین.  هستند  دارا  را  آن  واریانس  درصد16  تبیین  توانایی  و  داشته  تاثیر  مطالعه  مورد  جامعه
 ضرایب  با  ترتیب  به)   غیرمستقیم  شکل  به  «اجتماعی  یطبقه»  و  «والدین  نزد  دینداری  اهمیت»  متغیر

 توانمی  هایافته  از.  مؤثرند  مذکور  گرایش  بر/.(  031  و  -/.11  برابر  شده  استاندارد  تفکیکی  رگرسیونی
  سازگاری  و شکل تغییر ینظریه از  مدرن،  معنویت بودن زدادین ینظریه  احتماال که نمود  استنباط
 . است ترصحیح دینداری

 کلیدواژه ها: 
 مدرن؛  معنویت مدرنیسم؛

 چندگانه؛ رگرسیون گرگان؛
 . مسیر تحلیل
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 مقدمه و بیان مسئله 1
  است:   معتقد  گیدنز  آنتونی   بریتانیایی،  شناسجامعه

جهان    شناسی،جامعه  ی»وظیفه ماهیت  یافتن 
است« فعلی  جهانی  .  (36:    1383)کسل,    نوظهور 

های متفاوت مادی و معنوی نسبت  نوظهور با بنیان 
ی تاریخی پیش از خود یعنی؛ دورانی که در  به دوره 

انسان آن سنت زندگی  بر  فرهنگ  ها مسلط  گرایی، 
میالدی به بعد    15. در اروپا به تدریج و از قرن  بود

بنیان  که  جدی  بود  مناقشه  مورد  سنتی  تفکر  های 
مسلط   فرهنگی  پارادایم  در  تغییراتی  و  گرفت  قرار 
به   اجتماعی،  در سطح  و  نهایت  در  که  نمود  ایجاد 
انجامید.   او  عقالنی  دستاوردهای  و  انسان  اصالت 

»فردیت«  به  تحوالتی  تازه   هاانسان   1چنین  ای جان 
  یگستره   در  »فردیت«  عنوان  به  آنچهبخشید.
  شود؛ می   عنوان  روزمره  زندگی   پرشمار  هایانتخاب 
تا  -  مختلف   جوامع  در   افراد   روی  پیش  شد   فرصتی

  انتخاب   -خواهند علیرغم آنچه مراجع اقتدار از آنها می 
  زندگی   چگونه  و   باشند  کسی   چه   خواهندمی   کنند؛

»در متن نظمی مابعدسنتی با    گیدنز؛کنند و به قول  
ای تأمّلی به سازماندهی ضمیر نفس خویش  برنامه

   .(33:  1991بپردازند« )گیدنز،

پس از این تغییرات بود که دینداری افراد که تا  
بر   مبتنی  و  اجتماع  تأثیر  تحت  بیشتر  دوران  آن 
پذیرش مؤمنانه ابعاد آن بود نیز به امری انتخابی و  
گزینشی تبدیل شد که به جای توصیه و تأکید مراجع  

بایست از  می   -در یک فرآیند انتخابی-سنتی اقتدار،  
آحاد   احساسات  و  عقل  می مجرای  گذشت.  مردم 

و   نشد  محدود  غرب  در  بنیادینی  تغییرات  چنین 
های سنتی جهان خصوصا ایران  رفته تمام نظام رفته

 را تحت تأثیر قرار داد.  

ی بسیاری از افراد عادی و متخصصان امر  عقیده
که   است  این  معاصر،  دوران  در  دینداری  مورد  در 
است.   شده  ضعیف  جوانان  خصوصا  مردم،  ایمان 

ز محققان هم شواهدی در تایید این امر ارائه  بعضی ا 

 
1 . Individualization 

اند. برای نمونه، فراتحلیل مطالعات انجام شده  داده 
سالهای   بین  دینی  هویت  داده    92تا    80بر  نشان 
فقه حداقلی،  دین  که:  و  است  کوچک  زدایی شده، 

پلورالیزه، در بین بخش قابل توجهی از جامعه دیده  
)می طالبان،  1387حاجياني،  شود  و  1388؛  ايمان  ؛ 

این  1392روحاني،   به  نهایت  در  پژوهش،  این   .)
رسیده از    نتیجه  نشان  تحقیقات  نتایج  که  است 

کاهش نسبی تأثیر دین بر زندگی مردم، خصوصا در  
با  حوزه ارتباط  جنسی،  امور  مذهبی،  مناسک  های 

فعالیت  و  )بستان،  روحانیت  دارند  اقتصادی  های 
1394  .) 

جامعه  یاریبس فرض  ن ید  شناساناز  رد    ات یبا 
 شدن«  جامعه یوی»دن  ایشدن« و   ی مربوط به »عرف

مدرن  دوران  قا  در  نظر  لئو  به  »تحول    یه یشدن 
در ابعاد   تهیمعتقدند که با گسترش مدرن «،یندارید

  حاق به م   ی نداریدر جوامع، د  ی و فرد  ی سازمان   ،ینهاد
  ط یو خود را با شرا  د ینمای م  یس ی بلکه دگرد  ،رودی نم

م  دیجد قالب   دهدی وفق  در  مدرن،    یهاو 
م د   ابدیی »برساخت«   و  (.  40:  1395  گران،ی )لژه 

مدرن  نیچن د   ی برساخت  نسل    نیاز  در  عمدتا  که 
ر  قابل  جا   ت ؤیجوان  عنوان  به    ن ید  ن یگزیاست؛ 

مطالعه در مورد    نی شده است. بنابرا  یمعرف  یسنت
ابعاد    رشی پذ  یشناختعمق و علل جامعه ،یستردگگ

  انیمدرن«، خصوصا در م  یهات ی »معنو  یهاو مؤلّفه 
ن جوان  ضرورت   زینسل    گر ید  ر یانکارناپذ  ی هااز 

است.جامعه   یپژوه ن ید   این   بر  مبتنی  شناسانه 
  به   گرایش  میزان  اهداف  حاضر  تحقیق  ها،ضرورت 

  شهر   در  سال   هیجده  باالی  افراد  در  مدرن  معنویت
  میزان   تعیین  و   اجتماعی   عوامل  شناسایی  و   گرگان
 نمود.  دنبال   را آنها تأثیر
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 مبانی نظری پژوهش 2
دنیل  همان گونه که  –ویژگی اصلی مدرنیته دینی را  

دیویاز    لژه می به   گریس  باور  »باید    -گیردعاریت 
های جماعتی  تعلق  .نامید  «داشتن بدون تعلق داشتن

به  به  ،گذشته را  پیوندهای شناور و  مرور جای خود 
می  گذرایی  بیش  و  و  کم  کنش  در  فرد  که  دهد 

های دیگر برقرار  اش با افراد و گروه های روزمره واکنش 
و    .کندمی اصل  که  مدرن  پیشرفته  جوامع  در 

افراد باورهای خود را    ؛شان خودگردانی است اساس
ارگانیسمهای خردی  شیوهبه قالب  در  و  ای مستقل 

می  که  شکل    و «  هاخواسته»با    بمتناسدهند 
شخصی » د  است«  شانتجارب  و    گران، ی)لژه 

دوره   .(1395:17 در    یدر  آنچـه  مدرنیته،  متأخر 
؛ کوچ اجتماعی بسیاری  جامعـه رو بـه افزایش است

به سمت    از افراد از مذاهب نهادینه شده و سنتی
 2« های جایگزینمعنویت  » ،  1« معنویـت عصـرجدیـد»

معنویت  یـا   مردم  است    3« خودآموز»  آن،  طی  که 
خارج از چارچوب مذهبی رایـج   را  عالئق معنوي خـود 

این    ینزالک  از نگاه    معنویـت کنند. مفهوم   می پیگیـري  
 گونه است:   

به معنای    التین اسپیریتوس  یت از واژه »معنوی
کردن است  نقش زندگی یا روشی برای بودن و تجربه 

یافتن آگاهی  با  به   که  غیرمادی  بعد  یک  وجود  از 
ارزش می و  معین  آید  را  آن  تشخیص،  قابل  های 
ارزش می این  و  سازد.  زندگی  خود،  دیگران،  به  ها 

به  فرد  که  هرچیزی  به  و  مربوطند  عنوان  طبیعت 
:  1383شوند )وست،  کند، مربوط می غایی اطالق می 

25».) 

ط  دهه   یدر  معنو   ، گذشته  یچند    یت اصطالح 
ما    یجستجو   یفتوص  یبرا   یگزینجا   ی روش  عنوان به

  ، وارد زبان مشترک شده است. یمتعال  به دنبال امر

 
1.  New Age Spirituality 

2 . Alternative Spirituality 

3 . DIY (do-it-yourself) Spirituality 

4 . experiential 

  ی خود ، اصطالح   یسیانگل   یدر اصل معنا  ی«معنو»
برا  که  دادن    یبود  زندگ نشان  و    یتضاد  »روحانی« 

وجود    یماد  یا  یاطلبانه«دن»  هایبا روش دِیرنشینانه  
 (. 32: 2005)ریزوتو،   داشت

معاص کاربرد  ادر  دارا  ینر،    ین چند  یاصطالح 
است  یمعن   ین ا  یانگرب  ،اختالفات  ینا  .مشترک 
اصطالح گسترده    یک   یت«معنو»است که    یتواقع

حوزه  شامل  که  مختلف   یهااست  مفهوم  و    ی معنا 
ب در  است  ممکن  که  مختلف    یهاوه گر   یناست 

ا.  متفاوت باشد  ی و مذهب  ی ، مل  ی فرهنگ   ین امروزه 
برا غالباً  جنبه  ی اصطالح  دادن  و    4ی تجرب  ینشان 

مقدس    یا   یمتعالامر  با    هاانسان   یرابطه  5ی شخص
  این شکل بهاصطالح را    ین كه ا   یكسان   .رودی کار م به

م مذ  ؛كنندی استفاده  با  را  آن  رایج    هب امعموالً 
شده و دارای ساختارهای سازمانی مشخص در  نهادی 

 (.8: 2009بینند )نلسون، تقابل می 

به عرصه  تقابل  و  تمایز  ی نظر ختم نشده؛  این 
های اخیر شاهد  اند در سال شناسان دریافتهجامعه

گرا ،ولی نه  یابی با برچسب »معنویت افزایش، هویت 
ی جامعه در غرب رو به افزایش  در عرصه 6مذهبی«

 .( 188:  2011مایرل و اِر،  است )

پراکنده    مجموعه  ییگرامعنویت   ینخستین جلوه 
و مبهمی از باورها و جریاناتی است با ساختاربندی  

ها و رفتارشان  مایهکه درون   متغیرشدت  ضعیف و به
های معنوی گوناگون شرق و غرب آزادانه  را از سنت 

درهم به راه  از  را  آنها  و  گرفتند  با عاریت  آمیزی 
روانشناسی  دانش  از  برگرفته  منابع  یا  باطنی  های 

می  فردی    .کنندترکیب  جستجوی  که  جریانات  این 
نمایش   به  را  آگاهی  به  غنابخشی  و  درونی  کمال 

واکاوی  می برای  را  زمینه  پربارترین  گذارند 

5 . personal 

6.  Spiritual But not Religious 
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می 1«بندیتکه» فراهم  فرایندهای  هایی  که  آورند 
فردی شدن باور داشتن در تمامی جوامع مدرن را با  

د و  )لژه  دارند  همراه  به    . (35:   1395  گران،ی خود 
که از    فردی   باور   های بندیبازترکیب   و   ها بندییب ترک

  ، تنوع وام گرفته شده استای  منابع نمادین چندگانه 
ای های دینی درهم آمیخته باورمندان هویت   . یابدمی

تجارب    یگذارند که بیشتر فرآورده را به نمایش می 
است باورها  .فردی  که  است  شرایطی  چنین    ، در 

کنند و راه رسوخ باورهای دیگران  بعدی نسبی پیدا می 
مالک حقانیت    و حالیدر چنین وضع    .بندندرا نمی 

تجرب باور  و    یه یک  آن    «رهاورد سودمند»شخصی 
ادیان    دورکیمی برخالف دریافت    .برای فرد است از 

که مطابق آن بعد جمعی  )-در دوران ماقبل مدرن،  
سهمی اساسی در بنیانگذاری و پایداری پیوند    ، دین

در اینجا رضایتمندی    (اجتماعی و هویت گروهی دارد
مصرف و  باورمند  شخص  فردی  خشنودی  کننده و 

می  پیدا  رضایتمندی  .کنداهمیت  وجوهی    ، این 
دارد موفقیت)  ،مادی  :گوناگون  بهبودی    ،مانند 

غیره  ،ثروت  ،بیماری و    مانند )  ،ماعیاجت  (امنیت 
و   جذب  نیز  و  خانوادگی  و  زناشویی  پیوند  برقراری 
ادغام در یک گروه و برخورداری از پشتیبانی آن در  

زمینه از  روانشناختی  (هابسیاری  یا  مانند  )  ،اخالقی 
رهایی از    ،زیستنخوب   یانگیزه   ،حس خوب داشتن

آسیب تنش هیجانات  و  غیرهها  و  معنوی    ( زا  و 
زندگی) به  رستگاری  ،معنابخشی  به    و   دستیابی 

ترین آنهاست )همان،  ( مهمپیوستگی به جهان آخرت
1395 :18.) 

ی نظر، مرزبندی دقیق و  بنابراین گرچه در عرصه 
گرایی، چندان هم  قطعی بین مذهبی بودن و معنویت 

شناختی توان گفت عناصر معرفت ساده نیست؛ می 
خاصی   عملی  دین - و  ادبیات  در  پژوهی  خصوصا 

 
، در لغت به معنای تهیه یا  Bricolageبندی یا ترکیب بندی، تکه . 1

شناسی  ساخت چیزها با ابزار محدود و در دسترس است. در جامعه
شود که فرد، باورها و فرایض دینی  ای گفته می ادیان، بریکوالژ به شیوه 

ها یا  در سنت  -که لزوما آگاهانه هم نیست –خود را از رهگذر گزینش  
یکوالژ پیوند ژرفی با  کند. برمنابع معنابخش گوناگون بازپیکربندی می
 (. 35 :1395فردی شدن امر دینی دارد )لژه و همکاران، 

اند که خود را  ین دو را از یکدیگر جدا نموده ا  -معاصر
روزمره  زندگی  قالب  جهان  در  در  مردم، خصوصا  ی 

داده  نشان  صنعتی،  و  بتوان    مدرن  شاید  است. 
به   دین سنتی  از  گذار  و  تغییرات  عناوین  مهمترین 

 مدرن را در عناوین زیر مشاهده نمود:  معنویت 

یابنده بر قدرت خداوند و تاکید  تاکید کاهش  •
 رشدیابنده بر عشق و حضور خداوند.

   2وارگذار از تصور خدای متشخص یا شخص  •
با تمرکز بر قدرت و نیروی    3واربه غیرشخص 

 الهی. 

شناختی و کارکردی برای  های انسان استدالل  •
های  پذیرش دیندار شدن و جایگزینی روش 

به به ذهن  جزم زیستی  و  جای  نجات  های 
 لعنت.

با  بینانهخوش دیدگاهی   • آدمی  مورد  در  تر 
 به خودشکوفایی.  4تغییر از نفی خویشتن 

خوش  • دربارهبینانهدیدگاهی  با  تر  جهان  ی 
گناه امری  مثابه  به  جهان  از  به  تغییر  آلود 

جهان که موهبتی است از جانب خداوند به  
 بشر. 

های نمادین  ها، کنش تاکید فزاینده بر روایت  •
استعاره کاو  تاکید  با  گزارهها،  بر  های  هنده 

 ، معرفتی و جزمی. 5کالمی 

به   • شناختی  و  معرفتی  مدعیات  از  گذار 
تجربه  و  رپستاد،  تجلیّات  و  )فورشت  ها 

1394  : ،376-377 .) 

2 . Personal 

3 . Impersonal 

4 . Self-denial 

5 . Verbal Statments 
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اجتماعی  های نهاد شناسی جامعه  

Sociology of Social Institutions 

 

 ( 1399تحلیلی جامعه شناختی از میزان گرایش به معنویت مدرن )مورد مطالعه: شهر گرگان در سال . بستیحیدر جانعلیزاده چوب 

 ی پژوهشپیشینه 3
 های داخلی پژوهش  3.1

 ( مرشدی  و  مطالعه (1385توسلی  دینداری  در  ی 
دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، محققان به این نتیجه  

با توسعهرس که همزمان  در  یدند  نهادهای مدرن  ی 
زیست  شکل  جهانایران،  جامعه  در  متعددی  های 

گرفته است که تا حدودی باعث از دست رفتن کلیت  
نمادین دین شده است. در نتیجه، دینداری در این  
و   تساهل  بودن،  انتخابی  نظیر  شرایط خصوصیاتی 

ا دارا  گری در باورها ر تسامح زیاد و ترجیح و گزینش 
 گشته است.

دهنو  نامه  (1389)   ،یترکمان  پایان  ی  در 
مورد   در  تحقیق  خالل  در  خود،  ارشد  کارشناسی 
جوانان دانشجو در شهر تهران اعالم نموده است که  
بسیاری از آنان به تنوع طلبی و قرائت شخصی در  

جویانه، حضور ناپایداری در  اند و لذت دین روی آورده 
 دهند. خود نشان مینهادهای دینی از 

برای  1391)   یمحدث که  است  داشته  بیان   )
دینداری تبدیل به    - در سطح خرد- بسیاری از افراد  

شکل و متنوع شده است که افراد در آن،  امری بی 
کنند و دینی  دینی رفت و آمد می بین دینداری و بی 

یکپارچه و گلچین  افکار گوناگون دارند.  غیر  از  شده 
دینداری،   نوع  رسمیت این  دین،  و  از  زدایی 

می مرکزیت  تنوع زدایی  حال  در  و  به  نماید  بخشی 
 های دینی است. انواع گرایش 

همکاران    یناصر نظریه   (. 1394)و  روش  ی  به 
که  زمینه اند  نموده  اعالم  دانشجویان  بین  در  ای 

جوانان  ،  »بازمعنایی مذهب«ی مرکزی  مطابق مقوله
برخورد   و  خصوصی  دین  به  گرایش  سمت  به 

)در بعضی موارد  یعنی    .روند گزینشی با دین پیش می 
نظر    مانند گوش دادن به موسیقی و یا اختالف مانند  

نمایند  ی خودشان عمل می ( به سلیقه با مرجع تقلید
از فستینگر–که محقق   تبعیت  عنوان    -به  با  آن  از 

شکاف عمیق میان  )به معنای     »ناهماهنگی شناختی«
رفتاره و  اعتقادی  می اباورهای  یاد  مقام  (  در  و  کند 

شمرد که  تبیین، دو گونه عوامل اصلی و فرعی را برمی 

از:   عبارتند  ناهماهنگی  کننده  ایجاد  اصلی  عوامل 
معلمان و استادان بد اخالق و کم دانش و محتوای  
کننده   ایجاد  فرعی  عوامل  و  درسی  کتب  نامناسب 

از:   افراد نمازخوانناهماهنگی عبارتند  ،  رفتارهای بد 
و  خ خانواده  محیط  جو  حکومتی،  مسئوالن  طاکاری 

به   التزام  اجبارهای  برابر  در  مقاومت  و  دوستان 
 قوانین دینی.  

( معمار  و  پور  با  1394حسن  که  تحقیقی  در   )
نظریه زمینهچارچوب  شهر  ی  جوانان  میان  در  ای 

داده  انجام  دینداری  اصفهان  که  دادند  نشان  اند؛ 
سنتی و تبعیت از   جوانان در حال تبدیل از دینداری

هنجارهای رسمی به دینداری است که محققان آن  
اند. این نوع دینداری  « نامیدهدینداری خودمرجعرا »

بودن،   الزامی  غیر  از:  عبارتند  که  دارد  مشخصاتی 
خصوصی بودن، عدم اعتقاد به تقلید، تعقل به جای  
نپذیرفتن   احکام،  با  کردن  برخورد  گزینشی  تفقه، 

مندی، تکیه دور از الزام شخصی و به   ها، امریواسطه
بر اخالق و وجدان به جای اصول شریعت، جستجو  
در دیگر ادیان و ترکیب عقاید. این نوع دینداری در  

به شیوع،   کلی  حال  و  طور  فردی  خرد  بر  مبتنی 
و   باشدمی ی نهادهای دینی شده االرنپذیرفتن دگرس

 رود. پیش می  ی به سمت لذتگرای

پژوهش های  ماسوله    یریام  یافته  اصغرپور  و 
حاکی از آن    ( در مورد دختران جوان مشهدی1395)

اساس   بر  افراد  که  در  «گزینشی  داریدین » است   ،
مختلف  موقعیت شرایطهای  به  توجه  با  امکان    ،و 
که هستند،    دارد  موافق  آن  با  که  دین  از  قسمتی 

نع رسیدن ما  که  را  دین   از   هایی پیروی نمایند و بخش 
  از   نوع  این.  گذارند  کنار  است،  اهدافشان  به  هاآن

ستیزی،  دوگانگی هویتی، سنت به    دتوانمی   داری دین 
سلیقه شدن  نقش    یمحوری  رفتن  بین  از  فردی، 

متحد  و  کارآمدی   یکنندهاجتماعی  به  توجه  و  دین 
 منجر شود. بیشتر مادی 

بسط و پرورش  در مجموع بسیاری معتقدند که  
در قالب »معنویت مدرن« و در تقابل  حیـات معنـوى،  

قالب  در  سنتی  ادیان  از  گذر  مانند؛ و    هایی 
فراشخصى،  روان سرخپوستی  سنتشناسى  های 
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َشمَنى، مراقبه و مناسک  اعمال  امریکا،  های  بومیان 
یوگاداییبو است.    ،  گسترش  حال  در   ... همین    و 

واحـدى  طور،   امـر  معنویـت  و  دیـن  کـه  عقیـده  این 
دین    ،نیستند از  تدریجى  است. حرکت  به رشد  رو 

دیگر  سمت  به  معنویـت   سنتى  از    اَشـکال  یکى 
زمانه   شناختیجامعه  تحوالت  در    ماست   یمهم 

 (.54: 1396)حیدری و همکاران،  

 های خارجی پژوهش  3.2
گرایی، در  های معرّف معنویت کی از مهمترین مؤلفّه ی

جامعه دین  تحقیقات  با  آن  جایگزینی  شناسان، 
سازمان و  شده  این  نهادینه  پیچیدگی  است.  یافته 

تعریف در کشورهایی که اساساً نهاد دین یک نهاد  
نمی  محسوب  دین  مسلط  سیاست،  نهاد  و  شود 

گسترش   برای  و  ترویج  رسمی  شکل  به  را  خاصی 
کند؛ بیشتر  جارهای آن تشویق و تنبیه وضع نمی هن

می  معنویت هم  تعریف  بنابراین  مدرن  شود.  گرایی 
تواند در حاالت مختلف، مورد جرح و تعدیل قرار  می

 گیرد و ابعاد متفاوتی بپذیرد. 

و   اکالند  )مانند  خارجی  پژوهشگران  از  بعضی 
اند  (، در تحقیقات خود نشان داده 289: 2009پارک،  
با پررنگ    - خصوصا در جوانان–نگ شدن دین  که کمر 

»معنویت«  از  انواعی  شده   1شدن  که  همراه  است. 
وجه جلوه  ولی  دارد،  بسیاری  همه های   ی مشترک 

آنها، دوری از مناسک خاص ادیان سنتی، رواداری و  
و   خاص  مسلک  بر  پافشاری  و  تعصب  عدم 
و   معنوی  عواطف  و  احساسات  به  دین  فروکاستن 

است.   سیال ماورایی  بسیار  معنویتی  و  چنین  تر 
آموزه قاعدهبی  از  شده  تر  نهادینه  ادیان  رسمی  های 

 است.  

پدیده  چنین  توضیح  نوینی،  در  ، 2دیوی ی 
داشتن  جامعه »باور  اصطالح  از  انگلیسی  شناس 

داشتن«  تعلق  به    3بدون  که  است  کرده  استفاده 
شناسان دین واقع  ای مورد قبول جامعهشکل فزاینده

 
1. Spirituality 

2 .Grace Davie  

ی نوع  دهنده ( و نشان 17: 1395)لژه و همکاران،  شد
مرجع   را  »خود«  افراد،  که  است  دینداری  از  مدرنی 

دهند و هیچ تعلق و مسئولیتی  باورهای دینی قرار می 
سازمان و  نهادها  به  دین  نسبت  رسمی  های 

رند. در این حالت، مالک حقانیت یک باور،  پذی نمی 
تجربه شخصی و سودمندی آن برای فرد است. این  

می  هم  آن،  از  حاصل  رضایت  و  مادی  سود  تواند 
اجتماعی   یا  و...(  امنیت  ثروت،  بیماری،  )بهبود 
در   ادغام  و  دوران گذار، جذب  از مناسک  )استفاده 

حمایت  جلب  و  گروه  و...(  یک  آنان  اجتماعی  های 
بخش، کم  شناختی )داشتن حس خوب و آرامش انرو

کردن تنش و اضطراب و...( و معنوی )معنابخشی به  
در   باشد.  و...(  رستگاری  راه  یافتن  مرگ،  و  زندگی 

عنوان کرده است؛ باور    دنیل لژهواقع، همان طور که  
هستند،   هم  سیال  بسیار  که  معنویاتی  چنین  به 

ای آنچه  »نوآوری و بازتفسیری ]شخصی[ است برمبن
 کند« )همان(.زمان حال اقتضا می 

در حالی که قریب به اتفاق تحقیقات داخلی در  
مورد گرایش افراد به معنویت مدرن به شکل کیفی  

های آماری در این زمینه مشاهده نشد؛  است و داده 
داده  آمریکا،  و  اروپا  دقیقدر  این  های  در  آماری  تر 

منتشر می آزمینه  در  برای مثال،  تعداد  شود.  مریکا 
گرا« دار« و »معنویت زمان »دین افرادی که خود را هم 

از  معرفی می  در سال    59کنند    48به    2012درصد 
سال   در  آن،    2017درصد  موازات  به  است.  رسیده 

»معنویت را  خود  که  کسانی  نه  تعداد  ولی  گرا، 
  27به    2012درصد در سال    19دانند از  مذهبی« می 

ش داشته است )ساگال و  افزای   2017درصد در سال  
)بیشتر   (119:  2018همکاران،   و متغیرهای جنسیت 

سال(، تحصیالت و    65در زنان(، سن )افراد کمتر از  
اقلیت  جزو  داشتن  هم  قرار  مذهبی،  و  نژادی  های 

های  تغییری مثبتی با گزینش حداقل یکی از مؤلّفه 
 (. 2018اند )گشویچ،  گرایی از خود نشان داده معنویت 

3 . Believing without belonging 
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به  –در کشورهای اروپای غربی هم  2017  در سال 
گرا تعداد کسانی که خود را معنویت   -شکل میانگین

درصد اعالم شده است.    11اند  و نه مذهبی اعالم کرده 
نه  درحالی  و  مذهبی  )نه  غیرباورمندان  جمعیت  که 

در    53گرا(  معنویت  است؛  شده  اعالم  درصد 
دی که  کشورهای اسپانیا، فنالند، بلژیک و سوئد، افرا

»معنویت  را  می خود  مذهبی«  نه  ولی  از  گرا،  دانند 
شمرند؛ بیشتر است  افرادی که خود را مذهبی برمی 

 (. 119- 122:  2018)همان، 

مؤلّفه  مهمترین  دهنده از  تشکیل  آن های  چه  ی 
می  نامیده  به  می شود،»معنویت«  گرایش  به  توان 

و  سنت یوگا  به  اعتقاد  شامل؛  شرقی  معنوی  های 
بلکه  مدیتیشن   ورزش،  یک  عنوان  به  فقط  )نه 

عنوان یک تمرین معنوی(، اعتقاد به وجود انرژی  به
کوه  مانند  فیزیکی  اشیاء  در  درختان،  معنوی  ها، 

چشم  به  اعتقاد  و  بلورها،  تناسخ  سرنوشت،  زخم، 
بینی اشاره نمود. معنویت گرایان معتقدند در  طالع 

وجود   برتری  معنوی  نیروی  یا  قدرت  هستی،  جهان 
شده؛  دا توصیف  انجیل  در  که  خدایی  آن  ولی  رد، 

ی افراد مذهبی به وجود  نیست. آنان به همان اندازه 
از   کمتر  خیلی  اما  دارند؛  اعتقاد  کالبدشان  در  روح 
در   غلط  از  صحیح  تشخیص  راهنمای  را  دین  آنان، 

می  شان  تقریبا  زندگی  و  درصدشان    43دانند 
گال  معتقدند که ضرر دین بیش از نفع آن است )سا

 (.119: 2018و همکاران، 

صورت   خارجی  تحقیقات  بررسی  که  حالی  در 
ی اهتمام  گرفته در مورد معنویت مدرن نشان دهنده

های کمّی و پهنانگر و  آوری دادهپژوهشگران به جمع 
سالهای  مقایسه  )در  یکدیگر  با  اطالعات  طولی  ی 

تر روند فراگیری معنویت مدرن  مختلف( و درک دقیق
ست؛ این امر هنوز در ایران شکل نگرفته  در جامعه ا

خارجی،   تحقیقات  از  مستخرج  اطالعات  است. 
به  دهنده نشان  مدرن  معنویت  رشد  به  رو  روند  ی 

 
1 . Indicator 

،  در شهر گرگان 1395مطابق سرشماری عمومی سال .  2

کنند که از این سال زندگی می 18نفر افراد باالی  266875

رسمی   مذاهب  جوانان    -خصوصا-جای  میان  در 
های پژوهشی پرثمری به  باشد. در ایران هم تالش می

روش کیفی به انجام رسیده است و ابعاد ژرف این  
تر ساخته، ولی خالء تحقیقات به روش  شن مهم را رو

تنها   در  است.  کامال محسوس  زمینه  این  در  کمّی، 
زمینه   این  در  دیده شده  تالشی ستودنی -مورد    - با 

( ، مفهوم »دینداری غیر  1390)  گنجی و هاللی ستوده 
اند و میانگین آن  رسمی« را  در شهر کاشان سنجیده

حراف استاندارد  نمره( و ان  5)از    2/ 88را در این شهر،  
های  اند؛ ولی با منحصر کردن مؤلّفه /. اعالم نموده 66

آن به »نپذیرفتن مراجع سنتی اقتدار دینی« و بعضی  
شاخص  عمالً  دینداری،  پیامدی  بُعد  در  موارد   1از 

خدا،   به  نسبت  )نگرش  معرفتی  ابعاد  از  را  تحقیق 
نموده کثرت تهی  و...(  دینی  چنین  گرایی  و  اند 

قالب هایی  شاخص در  سنجش  را  برای  دیگر،  های 
)فقهی  دینداری  تعهدی-انواع  مناسکی،  - سیاسی، 

گرفته کار  به  و...(  با  تعقلی  تحقیق  این  اند. 
کامل، درصدد برآمده تا    - تا حد امکان–سازی  شاخص

سازی و  ی مطمئنی در جهت شاخص های اولیهقدم
 سنجش کمّی و پهنانگر این پدیده مدرن بردارد. 

 روش پژوهش 4
ی افراد باالی هجده سال  ی مورد تحقیق، کلیهجامعه

سال   در  گرگان،  شهر  است.   1399در  نوع    2بوده 
طبقه نمونه  تصادفی  با  بندیگیری،  )متناسب  شده 

 جمعیت ساکن در مناطق مختلف شهری( بود.  

ها توسط نرم  ی تعداد نمونه همچنین با محاسبه
اول  ،  PASS 15افزار   نوع  خطای  احتمال  سطح  در 

  361درنهایت  /.(  2/.( و احتمال خطای نوع دوم )05)
محقق  جمع پرسشنامه  برای  ساخته  و  شد  آوری 

سال   18 یزن باال 135015  سال و 18 یمرد باال 131860 تعداد، 
 . هستند
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های اصلی تحقیق مورد استفاده قرار  سنجش فرضیه 
 .  1گرفت

سال است و    2/34میانگین سنی افراد در نمونه،  
د.  سال برخوردارن  5/13از میانگین تحصیالتی برابر با  

دست آمده مرد و  های به درصد نمونه   3/50همچنین  
درصد    37درصد آنان زن هستند و در حالی که    7/49

مجردند؛   میانگین    63آنان  هستند.  متأهل  درصد 
  17/6و میانگین تحصیالت مادر    7/ 45تحصیالت پدر  

 به دست آمده است.

به  پرسشنامه سنجش    2اعتبار معنویت  گرایش 
استادان دانشگاه  پنج نفر از  ا  مدرن در تعامل علمی ب

حوزه  اساتید  از  نفر  دو  و  و  گشته  احراز  علمیه  ی 
  - ی آلفای کرونباخ به روش محاسبه– آن هم    3پایایی 

 /. به دست آمد. 75به میزان 

 سنجش متغیرها 5
 متغیر وابسته:  5.1

عملیاتی  مدرن:  با  معنویت  مدرن  معنویت  سازی 
نظریات   از  لژه،استفاده  و  فورشت  ،    1395  دنیل 

یافته  1394،  رپستاد داخلی  و  تحقیقات  – های 
، صورت گرفت و  1394،  پور و معمارحسن   - خصوصا

هفت  گزینشی  با  و  شخصی  )پذیرش  گویه 
جای تبعیت از نصوص دین  های دینی به دستورالعمل

خداوند   از  تصور  مرموز  -خاص،  انرژی  گویه  دو  با 
انسان  درونی  خوبی  مجموعه  و  مهمتر  -هاکائنات   ،

و میزان  بودن  دینی،  رسمی  قوانین  از  فردی  جدان 
انجام   به  تمایل  شرایط،  واجد  مجتهدان  از  تقلید 
با   آنها(  واجبات حتی با وجود سختی و مشقت در 

 استفاده از طیف لیکرت پنج پاسخی سنجیده شد.

 متغیرهای مستقل:  5.2
متغیرهای مستقل پژوهش هم مطابق شرح خالصه  

 شده جدول ذیل سنجش شدند.

 
 متغیرهای مستقل پژوهش   1  جدول 

 سنجش توسط  تعریف عنوان متغیر 
نزد   دینداریاهمیت 
 والدین 

 میانگین میزان اهمیت دینداری فرزندان نزد پدر و مادر 
طیف لیکرت پنج  

 پاسخی 

 گیری خانواده سخت
اعضای خانواده برای پذیرش دین و انجام  گیری میانگین میزان سخت

 تکالیف دینی 
طیف لیکرت پنج  

 پاسخی 
 ای مقیاس فاصله میانگین مخارج ماهانه خانوار  طبقه اجتماعی 

 ای مقیاس فاصله های تحصیل در مدرسه و دانشگاه تعداد سال تحصیالت 
اهمیت دینداری در  

 زندگی  
 دینداری در زندگی روزمره میانگین میزان اهمیت ذهنی و عملی 

  پنج لیکرت طیف
 پاسخی 

 

 
از مزایای این نرم افزار معرفی منبع علمی است که محاسبات   .  1

این   در  که  انجام شده است  آن  اساس  زیر می  بر  منبع  مورد 
 باشد:

Hahn, G. J. and Meeker, W.Q. (1991). Statistical 
Intervals. John Wiley & Sons. New York 

2 . Validity 

3 . Reliability 
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 های توصیفییافته 6
همان گونه که گذشت؛ متغیر معنویت مدرن توسط  

 هفت گویه پنج پاسخی به قرار زیر سنجش شد: 

 
 های متغیر معنویت مدرن توصیف گویه   2  جدول 

 نما میانه  میانگین  
انحراف  

 استاندارد 
ها  عرفان ای انیاد ر یدر سا یمناسب و سودمند یو روش زندگ  یاگر دستور معنو

 خودم باشد. ن یاگر خالف دستورات د  ی. حترمیپذیکردم؛ آن را م  دایپ
65/2 2 2 33/1 

را  ی آن به آرامش برسم؛ آن وسیلهاگر یک دستور دینی برایم سودمند باشد و به
 ، ولی اگر زحمت و سختی داشته باشد؛ تمایلی به انجام آن ندارم. دهمانجام می

23/3 3 4 22/1 

ها،  های درون انسانگزار نیست؛ بلکه به مجموعه خوبیخدا یک موجود قانون
 گویند. خدا می

23/3 3 4 4/1 

کائنات، خدا  گزار نیست؛ بلکه به انرژی مثبت و مرموز خدا یک موجود قانون
 گویند. می

3 3 2 37 /1 

پذیرم که خودم )شخصا( به درستی آن پی  درصورتی یک موضوع دینی را می
 های عالمان دینی نقش مهمی در پذیرش آن ندارد.ببرم؛ و صحبت

5/3 4 4 3/1 

 1/ 53 1 3 8/2    1. کنمیم  یدتقل   یط،شرا یاز مجتهد دارا ی، در انجام احکام فقه
اخالقی درونی و شخصی خودم، مهمتر از دستورات و قوانین دینی  وجدان  

 رسمی است. 
6/3 4 5 27 /1 

 

 
 توصیف متغیر معنویت مدرن   3  جدول 

 بیشینه  کمینه  انحراف استاندارد  نما میانه  میانگین 
12/3 14/3 3 86 ./ 1 5 

 

میانگین    95با    توانمی نمود  بیان  اطمینان  درصد 
ها )به میزان  ( و کجی نمودار داده 3بیش از متوسط )

نشان -/.476 میانگین  دهنده (  از  باالتر  نمرات  ی 
است.   گرگانی   44/ 5بیشترافراد  نمره درصد  ی ها، 

ی  درصد از آنها نمره   55/ 5( و پایین تر و  3متوسط )

 
 . با کدگذاری معکوس  1

ت مدرن از آن  بیش از متوسط را در گرایش به معنوی 
 کنند.خود می 

 های استنباطییافته 7
کننده گرایش  به منظور احصاء عوامل اجتماعی تبیین 

به معنویت مدرن، از رگرسیون چند متغیره با روش  
Enter    ،وابسته متغیر  آن،  در  که  شد.  استفاده 



 

19 

 . 26تا  7 صفحات  .1400بهار و تابستان  . 17 شماره .8 دوره

اجتماعی  های نهاد شناسی جامعه  

Sociology of Social Institutions 

 ( 1399تحلیلی جامعه شناختی از میزان گرایش به معنویت مدرن )مورد مطالعه: شهر گرگان در سال . بستیچوب  جانعلیزاده   حیدر

میانگین معنویت مدرن بود و متغیرهای مستقل، به 
 قرار ستون اول جدول ذیل بود.

 
 ی معنویت مدرن کننده ضرایب رگرسیونی متغیرهای تبیین 4   جدول 

رد  
دا

تان
س

ف ا
حرا

ان
ده 

مان
قی

با
 ها

ن  
گی

یان
م

ده 
مان

قی
با

ها   رد( 
دا

تان
س

)ا
 

ین
ورب

د
-

ون 
س

وات
 

VIF 

ت  
ثاب

ار 
قد

م (
C

on
st

an
t

 ) 

همبستگی  
 مرتبه صفر 

سطح  
 معناداری

ضریب  
رگرسیون  
 ( βاستاندارد)

 ( Bضریب رگرسیون )
  متغیرهای

 مستقل 

99/0 0 9/1 

73/1 

81/4 

019/ - 065/ 03/0 - 04/0 - 
اهمیت  
نزد   دینداری
 والدین

18/1 06/0 1/0 1/0 07/0 
گیری  سخت 

 خانواده 

 سن  02/0 27/0 00/0 - 29/0 35/1

طبقه  00/0 07/0 23/0 13/0 17/1
 اجتماعی  

 تحصیالت  02/0 - 07/0 3/0 - 02/0 25/1

73/2 04/0 18/0 13/0 - 02/0 - 
تحصیالت  

 پدر

تحصیالت   01/0 05/0 63/0 1/0 76/2
 مادر

56/1 33/0 - 0.00 26/0 - 21/0 - 
اهمیت  

دینداری در 
 زندگی 

 

 

ی  جدول فوق که برای همه VIFبا توجه به شاخص  
از   توانیم بگوییم که بین  است، می   4متغیرها کمتر 

خطی وجود ندارد. همچنین قرار داشتن  متغیرها، هم
)به     2/ 5تا    1/ 5واتسون بین  -حاصل آزمون دوربین

دهد که مقادیرخطای رگرسیون  ( نشان می 9/1میزان 
میانگین   نهایت،  در  هستند.  مستقل  یکدیگر  از 

( و انحراف  0ه میزان  های استاندارد شده )بباقیمانده 

دهد که  ( نشان می 1استاندارد آنها )به میزان تقریبی  
 ها از توزیع نرمال برخوردارند. هباقیماند 

تاثیرشان   که  اجتماعی  متغیرهای  حذف  از  پس 
معنادار نبود؛ دو متغیر »اهمیت دینداری در زندگی  
بعدی   مدل  در  که  ماندند  باقی  »سن«  و  روزمره« 

 اند.جایگذاری شده 
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 ی گرایش به معنویت مدرن  کننده ضرایب رگرسیونی مدل تبیین   5   جدول 

  مقدار ثابت
(Constant ) VIF 

همبستگی  
 مرتبه صفر 

سطح  
 معناداری 

ضریب رگرسیون  
 ( βاستاندارد)

ضریب  
 ( Bرگرسیون )

 

64/4 
1 33/0 - 00 28/0 - 22/0 - 

اهمیت دینداری  
 در زندگی روزمره 

 )سال(  سن - 02/0 - 24/0 00 - 29/0 1

 
 گرایش به معنویت مدرن     ANOVAخالصه مدل تبیین و    6  جدول 

 سطح معناداری  F ضریب تعدیل شده  ( R2ضریب تعیّن مدل ) ( Rضریب همبستگی مدل )
4/0 16/0 16/0 17 00 

 

با توجه به جدول فوق و سطح معناداری مدل )به  
با  00میزان    می   95(  بیان  اطمینان  که  درصد  شود 

مدل رگرسیونی پیشنهاد شده با متغیرهای مستقل  
به شکل   و سن  روزمره  زندگی  در  دینداری  اهمیت 

میزان   به  و  وابسته    16/0معنادار  متغیر  واریانس 

م تبیین  را  مدرن(  ترتیب  ی )معنویت  این  به  نماید. 
ی رگرسیونی تبیین معنویت مدرن در  توان معادله می

 1شهر گرگان را به این صورت ارائه نمود: 
22/0   -  64/4 = معنویت مدرن   ( روزمره یدر زندگ یندارید یت اهم ) - 02/0   (سن) 

 

 تحلیل مسیر گرایش به معنویت مدرن 8
 

 
 تحلیل مسیر تبیین گرایش به معنویت مدرن   1  نمودار 

 
به معنویت  .    1 میانگین گرایش  آمده  به دست  این معادله، عدد  در 

پاسخی،    5ابعاد آن با طیف لیکرت  مدرن است که با توجه به سنجش  
 باشد.می   5و حداکثر  1حداقل 
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میان   در  غیرمعنادار  تأثیرات  مسیر  حذف  از  پس 
، مسیر روابط متغیرهای نمودار    4متغیرهای جدول  

نشان  غیرمستقیم  دهنده فوق  و  تأثیرات مستقیم  ی 

در   مدرن  معنویت  به  گرایش  بر  مذکور  متغیرهای 
 گرگان است. شهر 

 

 جدول میزان تأثیرات متغیرهای مستقل بر متغیر گرایش به معنویت مدرن   7  جدول 

 متغیر ها 
 انواع تأثیر 

 کل غیر مستقیم  مستقیم 
 - 28/0 - - 28/0 اهمیت دینداری در زندگی روزمره

 - 27/0 - 03/0 - 24/0 سن 
 -0/ 11 -0/ 11 - اهمیت دینداری نزد والدین 

  0/ 031  0/ 031 - طبقه اجتماعی 
 

 گیریبحث و نتیجه 9
این پژوهش در پی شناسایی علل اجتماعی و میزان  
تأثیر هریک از آنها در گرایش به »معنویت مدرن«  

  99در میان افراد باالی هجده سال گرگانی در سال  
دادند که اوال میزان پذیرش معنویت  بود. نتایج نشان  

میانگین   )با  جامعه 5از    3/ 12مدرن   در  مورد  (  ی 
( است و ثانیا  3تحقیق، بیش از متوسط مورد انتظار) 

« متغیر  )با  دو  روزمره«  زندگی  در  دینداری  اهمیت 
ضریب رگرسیون تفکیکی استاندارد شده به میزان  

تفکیکی  -/. 28 رگرسیون  ضریب  )با  »سن«  و   )
(  به شکل مستقیم و  -/. 24دارد شده به میزان  استان

تغییری به شکل معنادار با متغیر معنویت مدرن هم 
درصد واریانس    16معناداری داشته و توانایی تبیین  

»اهمیت   متغیر  دو  همچنین  هستند.  دارا  را  آن 
ی اجتماعی« به شکل  دینداری نزد والدین« و »طبقه

غیرمستقیم )به ترتیب با ضرایب رگرسیونی تفکیکی  
/.( با معنویت مدرن،  031و    - /.11استاندارد شده برابر  

 مرتبطند. 

 
شود که بر اثر تماس  . به آن دگرگونی فرهنگی هم اطالق می 1

دهد که پیش  گسترده و مستقیم میان دو یا چند گروه رخ می 
 (. 722:  1390از این از یکدیگر مستقل بودند )بیتس و پالگ، 

گر ترین متغیرهای تبیین متغیر سن، یکی از قوی 
می مدرن  معنویت  به  شکل  گرایش  به  که  باشد 

مستقیم و غیر مستقیم روی آن تأثیر منفی دارد. به  
ن معنی که با افزایش سن افراد، میزان اعتقاد به  ای

کاسته می  آنها  در  شود. همان گونه  معنویت مدرن 
ی تحقیق آمد؛ در بسیاری از کشورهای  که در پیشینه 

گذاری   و  سن  دینداری،  تغییر  اصلی  عامل  جهان، 
مدرن،   معنویت  اساسا  است.  شده  اعالم  نسلی 

پازل و تکه  از  مجموعه عقایدی است که مانند  تکه 
آمده هم  گرد  مختلف،  افراد  منابع  ذهن  در  و  اند 

شده منابع  جاگذاری  به  دسترسی  بنابراین  اند؛ 
رسانه تأثیر  )تحت  عقاید  عنوان  مختلف  به  ها 

پیش  ی عقاید( نقش مهمی در  نیاز عرضه مهمترین 
درک و قبول آن دارد. پر واضح است که گوناگونی،  

ها، در  انه سهولت دسترسی و مهارت استفاده از رس
نسل حاضر بیش از نسل قبل است. ازاین رو، امکان  
میسرتر   آنها  برای  نیز  هم  کنار  در  عقاید  جورچینی 

می  نظر  به  فرآیند  است.  حاضر  زمان  در  که  رسد 
تحت    1پذیری« »فرهنگ دیگری  عامل  هر  از  بیش 
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های تعاملی  های همگانی )خصوصا رسانه تاثیر رسانه
 پذیرد.مانند اینترنت( انجام می 

از    -خصوصا عقاید دینی –تغییر و تبدیل عقیده  
زمان و  سخت  بسیار  اجتماعی  هستند.  نگاه  بر 

اجتماعی   دین -نهادهای  نهاد  طوالنی    -ازجمله  در 
اند؛  مدت با یکدیگر تعامل کرده و به تعادل رسیده

زندگی   نیازهای  کردن  برطرف  برای  آنها  توانایی  زیرا 
منافعشان کردن  بیشینه  و  مدت    افراد  طوالنی  در 

اثبات شده است. بنابراین، برهم خوردن این تعادل  
وجود آمدن تعادل نوین هم آهسته و کند انجام  و به 
دو  می تأثیر  تحت  عمدتا  تبدیل  و  تغییر  این  گیرد. 

می  قرار  مهم  عدم  عامل  کشف  نخست:  گیرند. 
بخش  بین  منطقی  و  انسجام  عقیده  مختلف  های 
رقیب. گرچه هر دو این    دوم: سودمندتر یافتن عقاید 

می  کالن  عوامل  متغیرهای  تأثیر  تحت  توانند 
شناختی قرار گیرند؛ عامل دوم بیش از عامل  جامعه

پذیر و دارای ماهیت تاریخی است. زیرا  اول برساخت 
کنشگران اجتماعی، همواره و در هر کنشی درصدد  
شان   زیان  کردن  کمینه  و  منافع  کردن  بیشینه 

عادل بین نهادها )بر اثر اقبال و  هستند. بنابراین، ت
راه  به  کنشگران  تأثیر  حلادبار  تحت  آنها(  های 

»تعریف« منفعت و ضرر )یا همان سودمندی( توسط  
رسد نسل نوین، منافع  گیرد. به نظر می آنها قرار می 

خود   از  پیش  نسل  به  نسبت  متفاوتی  ضررهای  و 
اند. این تعریف منافع، چه از طریق  »تعریف« کرده 

ل و منطق باشد و چه از راه احساسات و عواطف،  عق
جای   به  مدرن  معنویت  گزینش  بر  معناداری  تأثیر 

 دین سنتی در میان آنها داشته است.  

ای کنندهی اجتماعی هم متغیر مهم و تبیین طبقه
به  مدرن  معنویت  به  گرایش  می برای  رود.  شمار 

ارتباط بین این دو متغیر مثبت و معنادار است یعنی  
ی اجتماعی، معنویت مدرن در افراد،  ا ارتقای طبقه ب

می  کردن  فزونی  کم  از طریق  متغیر  این  تأثیر  یابد. 
اهمیت دینداری در زندگی روزمره در میان افراد، خود  

دهد. معنویت مدرن، به مجموعه عقاید  را نشان می 
های معنایی متفاوت و حتی ناسازگار اطالق  با ریشه 

از افراد جایگزین دین سنتی    شود که برای بسیاری می
 و رسمی شده است.  

سمت   به  گرایش  است:  این  مهم  سوال  اما 
و   فردی  کارکردهای  جبران  برای  مدرن  معنویت 
اجتماعی دین سنتی است یا در جهت گریز از دین؟  
معنویت   سمت  به  که  کسانی  آیا  دیگر،  عبارت  به 

می  اهمیت  مدرن  دینداری  و  دین  برای  اصوال  روند؛ 
، ولی دین سنتی را دارای ظرفیت معناسازی و  قائلند

نمی  کنش  و  مرجعیت  دین  اساساً  اینکه  یا  و  دانند 
پسندند و به »خودبسندگی فکری« و  دینداری را نمی 

 »خودمرجعی عملی« معتقدند؟

و  داده  جوانان  که  هستند  مطلب  این  مؤید  ها 
ی اجتماعی باالتری دارند و اهمیت  افرادی که طبقه 
د برای  به  کمتری  بیشتری  گرایش  قائلند؛  ینداری 

می  نشان  خود  از  مدرن  رو،  معنویت  ازاین  دهند. 
های مذکور، که  توان گفت که برای گروه احتماال می 

لذت »امکان  از سایرین،  است؛  بیش  فراهم  جویی« 
آن   در  دینی  مناسک  که  دیندارانه  زندگی  سبک 

هایی است  ای دارد؛ سد راه چنین کامیابی جایگاه ویژه 
دهد. این  ابراین جای خود را به معنویت مدرن می بن

ارزش  در  با  تفاوت  را  بین نسلی  های پذیرفته شده 
ارزش  »پذیرش  رفاهاصطالح  نیز  های  طلبانه« 

 (. 14:  1397اند )نيكخواه و همکاران،  گذاری کرده نام 

می  بیان  پژوهش  این  متغیر اطالعات  که  دارد 
اد به حاّلل  معنویت مدرن با دینداری اجتماعی )اعتق

دین   انگاشتن  مهم  ذهنیت  دین(،  بودن  مشکالت 
زندگی   سبک  و  روزمره(  زندگی  در  دین  )اهمیت 

رابطه  دارای  پیامدی(  و  مناسکی  )ابعاد  ی دیندارانه 
توان مطمئن  منفی و معنادار است.  بنابراین ، نمی 

( ، افراد به دنبال  1395)  دنیل لژه بود که مطابق نظر  
سط معنویت مدرن هستند و  سازی دین توجایگزین 

جلوه  معنویت،  نوع  به  این  دینداری  جلوات  از  ای 
تر آن است که بگوییم  آید؛ بلکه درست حساب می 

زدا« و  گرایش به معنویت مدرن، کنشی است »دین 
کل   و  روزمره  زندگی  در  دینداری  برای  افراد  هرقدر 
اجتماع، کمتر اهمیت قائل باشند بیشتر به سمت  

 روند.آن می 
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یین دیگری هم در این زمینه وجود دارد و آن  تب
برای   الزم  فاقد صالحیت  را  دین  افراد،  چون  اینکه، 

کنند  دانند آن را رها می حل مشکالت روز جامعه می 
شوند«( به این  )به اصطالح عامیانه از دین، »زده می 

کمتر   روز  به  روز  برایشان  دینداری  اهمیت  ترتیب 
جایگمی مسیرهای  سمت  به  و  زندگی  شود  زین 
کفایتی مدیریتی دین، در  روند. به عبارت دیگر، بی می

حل   برای  تا  داشته  آن  بر  را  افرادی  اجتماع،  سطح 

فرهنگی دیگری انتخاب  -مشکل اجتماع مرجع فکری
 کنند.

فرضیه   دو  آزمون  به  تبیینی  چنین  آزمون  برای 
میزان   با  معنویت مدرن  به  گرایش  اول:  نیازمندیم. 

تواند مشکالت روز جامعه »دین می اعتقاد به اینکه  
 رابطه دارد.  1را حل کند« 

 
 همبستگی بین معنویت مدرن و اعتقاد به توانایی دین در حل مشکالت روز جامعه 8   جدول 

(Sig. (2-tailed 
ضریب همبستگی  

 اسپیرمن 
  میانگین  انحراف استاندارد 

00 41/0 - 
 معنویت مدرن  12/3 0/ 86

 حاّلل مشکالت جامعه بودن دین  37/3 3/1
 

همبستگی   ضریب  معناداری  سطح  به  توجه  با 
میزان   )به  می 00اسپیرمن  درصد    99با    توانیم( 

اطمینان بیان کنیم که بین گرایش به معنویت مدرن  
و اعتقاد به توانایی دین در حل مشکالت روز جامعه  

 همبستگی منفی و معنادار وجود دارد. 

رابطه فرضیه باید  بعدی  درک  ی  توانایی  بین  ی 
های آنها و نقش دین در این تعامل  حلمشکالت، راه 

را بسنجد. احتماال بهترین متغیر اجتماعی، تحصیالت  
می می انتظار  تحصیالت  باشد.  از  که  افرادی  رود؛ 

باالتری برخوردارند، چنان تعامالت و روابطی را بهتر  
 درک و تفسیر نمایند.  

ست که؛ بین میزان  ی دوم این ابنابراین، فرضیه 
ها( و اعتقاد به توانایی دین در  تحصیالت )تعداد سال 

 حل مشکالت روز جامعه  رابطه وجود دارد.  

 
 همبستگی بین تحصیالت و اعتقاد به توانایی دین در حل مشکالت روز جامعه 9   جدول 

(Sig. (2-tailed 
ضریب همبستگی  

 اسپیرمن 
  میانگین  انحراف استاندارد 

73 ./ 11 /0- 
 تحصیالت  6/12 5/3

 حاّلل مشکالت جامعه بودن دین  37/3 3/1

 

 

 
 . 5تا  1. منتج از طیف لیکرت، از  1
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همبستگی   ضریب  معناداری  سطح  به  توجه  با 
شود  درصد اطمینان بیان می   95.( با  73)  اسپیرمن

اعتقاد به   و  از تحصیالت  برخورداری  بین میزان  که 

به  ارتباط  دین  اجتماعی،  مشکالت  حالل  عنوان 
 شود.  معناداری مشاهده نمی 

 

 
 گرایش به معنویت مدرن فرضیه تأثیر درک مشکالت اجتماعی بر    2  نمودار 

 

گروندگان به معنویت مدرن، اعتقاد کمتری   .1
دارند.   جامعه  مشکالت  حل  برای  دین،  به 

 (2)تأیید مسیر شماره  

افزایش میزان شناخت از مسائل جامعه و   .2
های آن )بر اثر تحصیالت( تأثیری در  حلراه

مشکالت   حالل  عنوان  به  دین  به  اعتقاد 
 (. 1. )رد مسیر شماره اجتماعی ندارد

های فوق در تبیین دوم  رسد که داده به نظر می 
دین   از  شدن«  )»زده  مدرن  معنویت  به  گرایش 

 آورد.  اجتماعی( تردیدهای جدی به وجود می 

و   مشکالت  بیشتر  شناخت  که  کنیم  فرض  اگر 
های جامعه، به باور ناتوانی دین اجتماعی و در  حلراه

مد معنویت  به  گرایش  می نتیجه،  ختم  شود؛  رن 
افزایش  می با  که  باشیم  داشته  انتظار  توانیم 

ناتوانی  سال  به  بیشتر  اعتقاد  شاهد  تحصیل،  های 
چنین   که  باشیم  مدرن  معنویت  به  گرایش  و  دین 

شود. بنابراین شاید بتوان گفت  امری مشاهده نمی 
دین   نسبت  و  اجتماعی  مشکالت  بیشتر  درک  که 

افراد،   اکثر  در  آن،  با  به  مدیریتی  گرایش  باعث 
نمی  جایگزین  ومعنویت  اول    -احتماال   -شود  تبیین 

لذت زندگی  داده )سبک  با  موجود،  جویانه(  های 
 هماهنگی بیشتری دارد. 

 

منابع
( ا.  ماسوله،  اصغرپور  و  س.،  ظهور  1395امیری،   .)

جوان   دختران  میان  در  گزینشی  دینداری 
ی زمینه ای.  ی یک نظریهشهر مشهد: ارائه 

ی ادبيات و  ی علوم اجتماعي دانشكدهمجله
مشهد فردوسي  دانشگاه  انساني  - 1،  علوم 

22 . 

 ( فراتحلیل تحقیقات عرفی 1394بستان، ح.  شدن (. 
پایه  بر  ایران  شاخص در  از  ی  برگرفته  های 

دینی.   اجتماعیمتون  مطالعات  و  ،  اسالم 
53-90 . 

پ و  د.،  ) بیتس،  ف.  شناسی  انسان (.  1390الگ، 
 )م. ثالثی، مترجم( تهران: علمی.  فرهنگی. 

(. بررسی جامعه شناختی  1389ترکمان دهنوی، ز. ) 
در   دانشجو  جوانان  دینداری  متحول  ابعاد 

ایران.  جامعه کنونی  نامهی  ی  پایان 
ی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی، دانشکده 
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آزاد   دانشگاه  اجتماعی،  علوم  و  مدیریت 
 . اسالمی)واحد تهران شمال(

( ا.  مرشدی،  و  غ.،   ، سطح  1385توسلی  بررسی   .)
  . دانشجویان  دینی  گرایشهای  و  دینداری 

 . 118-96، ی جامعه شناسی ایرانمجله

مسکن   و  نفوس  عمومی  سرشماری  نتایج  چکیده 
گرگان: معاونت    استان گلستان. -1395سال  

بودجه   و  برنامه  سازمان  اطالعات  و  آمار 
 استان گلستان.

 ( ا.  هویت  1388حاجیانی،  و  ملی  هویت  نسبت   .)
ی جامعه مجلهقومی در میان اقوام ایرانی.  

 . 164-143، شناسی ایران

( ث.  معمار،  و  آ.،  پور،  مطالعه1394حسن  ی (. 
بر   تأکید  با  جوانان  دینورزی  وضعیت 

خودم )ارائهدینداری  نظریه رجع  یک  ی  ی 
ای(.   فرهنگي  فصلنامهزمینه  تحقیقات  ی 

 . 131- 99، ایران

حیدری، ح.، روحانی رصاف، ج.، و کاردوست فینی،  
( رویکرد  1396خ.   ( مدرنیت  و  دیانت   .)

نظریه پردازان اجتماعی در باب رویارویی و  
دگرگونی دین با مدرنیته نخست و پسین.  

 . 67-37، قبسات

ا ) زندوانیان،  ر.  رسولی،  و  ر.،  طیبی،   ،.1394  .)
عنوان  نظریه به  فاولر  ایمانی  رشد  ی 

،  ادیان و عرفانچارچوبی برای تربیت دینی.  
67-79 . 

(. چارچوبی مفهومی برای پیمایش  1388طالبان، م. )
ایران.   اجتماعیدینداری در  علوم  و  ،  اسالم 

7-48 . 

( پ.  رپستاد،  و  ا.،  بر  (.  1394فورشت،  درآمدی 
اندازهای  شنجامعه چشم  دین،  اسی 

معاصر. و  و    کالسیک  ادیان  دانشگاه  قم: 
 مذاهب.

( ف.  گیدنز.(.  1383کسل،  آنتونی  آثار  )ح.    چکیده 
 چاوشیان، مترجم( تهران: انتشارات ققنوس. 

ی گونه  (. رابطه 1390گنجی، م.، و هاللی ستوده، م. )
سرمایه و  دینداری  اجتماعی  های  ی 

بی در  تجربی  و  نظری  مردم  )رویکردی  ن 
،  جامعه شناسي كاربرديشهرستان کاشان(.  

95-120 . 

 ( پ.  برشون،  و  ژ.،  ویلم،  د.،  در  (.  1395لژه،  دین 
شناسی  جامعه  در  )مقاالتی  مدرن  جوامع 

 )ع. خدامی، مترجم( تهران: نشر نی.  دین(. 

،  مهرنامه(. رشد میدانهای مستقل.  1391محدثی، ح. ) 
244-245 . 

ی (. مطالعه1394، ع. )ناصری، م.، کاوه، ف.، و ربانی 
چگونگی نگرش دانشجویان به دین. مدلی  

ای )مورد مطالعه:  ی زمینهبر اساس نظریه 
اصفهان(.   دانشگاه  ی  فصلنامهدانشجویان 

 . 131- 99، تحقیقات فرهنگي ایران

نيكخواه، ه.، ظهيري نیا، م.، بهروزيان، ب.، و فالحي،  
( مطالعه1397ا.  شناختي (.  جامعه  ی 

)مطالعهارزشهاي   نسلي  موردي:  بين  ی 
بر اساس   ساكنان شهرستان رودبار جنوب 

جامعه شناسي نهادهاي  ی زمينه اي(.  نظريه
 . 320-298،  اجتماعی

( و.  معنویت. (.  1383وست،  و  درمانی  )ش.    روان 
تهران:   مترجم(  شیرافکن،  س.  و  شهیدی، 

 رشد. 

 

Ecklund، E.، & Park، J. Z. (2009). Conflict 
Between Religion and Science 
Among Academic Scientists? 

Journal for the Scientific Study of 
Religion، 276-292. 

Gecewicz، C. (2018، OCTOBER 1). New Age’ 
beliefs common among both 



 
 

 26 

 . 26تا  7 صفحات  .1400بهار و تابستان  . 17 شماره .8 دوره

 

اجتماعی  های نهاد شناسی جامعه  

Sociology of Social Institutions 

 

 ( 1399تحلیلی جامعه شناختی از میزان گرایش به معنویت مدرن )مورد مطالعه: شهر گرگان در سال . بستیحیدر جانعلیزاده چوب 

religious and nonreligious 
Americans. Retrieved from Pew 
Research Center: 
https://www.pewresearch.org/fa
ct-tank/2018/10/01/new-age-
beliefs-common-among-both-
religious-and-nonreligious-
americans/ 

Giddens، A. (1991). Modernity and Self-
Identity: Self and Society in the Late 
Modern Age. (H. Chavoshian، Trans.) 
Stanford: Stanford University 
Press. 

Hahn, G. J. and Meeker, W.Q. (1991). 
Statistical Intervals. John Wiley & 
Sons. New York 

Lipka، M.، & Gecewicz، C. (2017، September 
6). More Americans now say they’re 
spiritual but not religious. Retrieved 
from www.pewresearch.org: 
https://www.pewresearch.org/fa
ct-tank/2017/09/06/more-
americans-now-say-theyre-
spiritual-but-not-religious/ 

Mayrl، D.، & Uecker، J. E. (2011). Higher 
Education and Religious 
Liberalization among Young Adults. 
Social Forces، 181-208. 

Nelson، J. M. (2009). Psychology، Religion ، 
and Spirituality. New York: 
Springer. 

Pew. (2018). Being Christian in Western 
Europe. Pew Research Center. 

Rizzuto، A.–M. (2005). Psychoanalytic 
considerations about spiritually 
oriented psychotherapy. 
Washington، DC: American 
Psychological Association. 

Sahgal، N.، Cooperman، A.، & Schiller، A. 
(2018، May 29). Being Christian in 
Western Europe. Retrieved from 
Pew Research Center: 
https://www.pewforum.org/2018
/05/29/being-christian-in-
western-europe 

 

 


