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دانشجویان  تو ذهنی ساختار شدننقش فردگرایی در عرفی بررسی 

 یزددانشگاه  تحصیالت تکمیلی
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 ۶/۵/۱۳۹۹تاریخ پذیرش:                                                            ۱۷/۹/۱۳۹۸تاریخ دریافت: 

 چکیده
رزش به این معناست که دین در تحوالت و ا وعرفی شدن در دنیای جدید همه جوامع را درنوردیده است 

ز اهای جوامع نقش کمرنگی دارد. در این بین عواملی متعددی در شدت این پدیده نقش دارند که یکی 

. این تحقیق با روش پیمایش به دنبال بررسی رابطه تجربی بین فردگرایی آنها فردگرایی دوران مدرن است

د تحصیالت تکمیلی )ارش و عرفی شدن دانشجویان دانشگاه یزد بود. جامعه آماری این تحقیق دانشجویان

نفر به عنوان نمونه انتخاب  380بود که با روش طبقه ای ساده  1398و دکتری( دانشگاه یزد در سال 

شدند. همچنین از ابزار پرسشنامه برای سنجش متغیرها استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین 

بین وضعیت تاهل و عرفی شدن عینی جنسیت و عرفی شدن )عینی و ذهنی( رابطه ای وجود نداشت ولی 

بین میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی و عرفی شدن و شاخص کلی عرفی شدن رابطه وجود داشت. 

بین فردگرایی عمودی با عرفی شدن ذهنی، عینی و شاخص کلی رابطه معنی دار و مثبت وجود داشت. 

ون عد عرفی شدن عینی رابطه داشت. نتایج رگرسیفردگرایی رابطه وجود داشت ولی فردگرایی افقی تنها با ب

درصد از واریانس متغیر عرفی شدن را  16بیش از  عمودی و استفاده از رسانه نشان داد که فردگرایی

 تبیین کرد. 

 . دانشجویان ؛ فردگرایی عمودی؛فردگرایی افقی عرفی شدن ذهنی؛ عرفی شدن عینی؛ :هاواژهکلید

 

  parsamehr@yazd.ac.ir ،دانشیار جامعه شناسی دانشگاه یزد -1 

  ،دانشگاه یزد )نویسنده مسئول( دانشجوی دکتری جامعه شناسی بررسی مسائل اجتماعی -2 

khorampouryasin@gmail.com  

  he.koraei@gmail.com   ،دانشجوی دکتری جامعه شناسی توسعه اقتصادی دانشگاه یزد -3 

mailto:parsamehr@yazd.ac.ir
mailto:khorampouryasin@gmail.com
mailto:he.koraei@gmail.com


 ۹۹/ بهار و تابستان  ۱۵شناسی نهادهای اجتماعی/ دوره هفتم / شماره جامعه .............................. ۳2

 

 مقدمه و بیان مسأله -۱

فی شدن و فردگرایی هر دو از مولفه های اساسی در دنیای مدرن می باشند به صورتی که عر

با فرآیند جهانی شدن و گسترش می باشند.  19شاید بتوان گفت این دو مفهوم از اصطالحات قرن 

شبکه های اجتماعی و همچنین سایر عناصر نوسازی، تغییرات اساسی در سبک زندگی و نگرش 

جود آمد به صورتی که این تغییر ارزش ها و نگرش ها به نظر در برخی موارد با های افراد به و

 هویت سنتی و اجتماعی جامعه ایران در تناقض قرار دارد. 

به  دوران سنت به دورانایران جامعه ای در حال گذر از به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران 

جه در نتی. ا نیز در خود هضم کرده استکه برخی از عناصر دوران پست مدرن ر مدرنیته می باشد

گسترش  و همچنینفروپاشی ساختارهای سنتی ورود جامعه به دوران مدرن و پست مدرن و 

ما شاهد ، بودهشهرنشینی که ناشی از رشد سریع جمعیت و مهاجرت از روستاها به شهرها 

 ه به قول زیملهستیم کگسترش تحرکات اجتماعی و تعامالت بین فرهنگ ها و اقوام متفاوت 

رابر جوانان را در باین دگرگونی های عینی و ذهنی و  نوعی تغییرات ذهنی را نیز تجربه می کنیم

ویژگی های الگوهای محلی، ملی و جهانی متفاوت و بعضاً متعارض قرار داده و به دنبال آن در 

 درندوران م راییکه یکی از آنها تحقق فردگ به وجود آمدهافراد تغییراتی  شخصیتی و اجتماعی

مدرنیته می به  سنتویژگی جامعه در حال گذر از از (. فردگرایی 34: 1383می باشد )فاضلی، 

عدم همنوایی با ارزش های جمعی از مولفه های اساسی جامعه فردگرای (. 19۵6، 1)ریسمنباشد 

خود و که موجب می شود فرد در سنت ها و هنجارهای اجتماعی بر بازاندیشی  مدرن می باشد

می توان بدین صورت بیان کرد که فرد در دوران (. 93: 138۷)احمدی،  جهان اطراف تأکید کند

این د، که تواند چیزی بشوند که می خواهد بشوو میکه می خواهد  دهدمیمدرن کاری را انجام 

بر  صرفاً  انسان های دوران مدرن یعنی می شودزندگی اجتماعی انسان شدن  فردی امر موجب

و دائماً به دنبال اهداف فردی خود  می زنندو انتخاب بنای عالیق و منافع فردی دست به کنش م

دنیل لرنر بر شهرنشینی به عنوان یکی از عناصر اصلی (. 110: 1384)گیبینز و بوریمر،  هستند

که فردگرایی را در جوامع جدید تقویت می کنند تأکید می کند و اعتقاد دارد که شهرنشینی 

باعث شده تحرک روانی افراد بیشتر شود و در نتیجه آن احساس فردگرایی در افراد بیشتر  مدرن

 (.۵4: 1384شود )ازکیا، 

 دآنها می باشکننده رفتار  من هدایت یی بر کنش های افراد حاکم بودهفردگرا ی کهدر جوامع

زمانی تحقق  نظم اجتماعیدر صورتی که می توان گفت  (.201: 2008، 2)سیوداس و همکاران
 

1- Riesman 

2- Sivadas at el 
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و وابستگی عاطفی فرد به جمع  بیشتر شود یعاطفه و تعهد به اهداف جمع که احساس می یابد

وعی و هم نتفاوتی اجتماعی  بیولی پدیده ای مانند فردگرایی هم منجر به ، و اجتماع افزوده شود

 فرد، )محسنی تبریزی و صداقتی احساس بدبینی نسبت به ارزش های جمعی را در پی دارد

آمارها نیز نشان می دهند که فردگرایی در جامعه مدرن ایران در حال افزایش است.  (.2: 1390

کشور جهان صورت گرفته است، رتبه فردگرایی در ایران را  ۵3در تحقیق هافستد که در میان 

: به نقل 103: 1386آزاده و توکلی، دهد )اعظمو یا به عبارتی کمی بیش از متوسط نشان می 24

(. از آنجایی که جامعه ما یک جامعه در حال گذر و در حال تغییر از جامعه 1994هافستد،  از

باشد الگوهای استناد در جامعه ما نیز، که در ابتدا الگوهای محلی و بومی بودند و اساس سنتی می

، اند )فکوهیدادند، در ترکیب خود با الگوهای جدید، دچار دگرگونی شدهرفتارها را تشکیل می

1381 .) 

البته فردگرایی به عنوان یکی از مولفه های اساسی دنیای مدرن نمی تواند صرفاً منفی باشد 

بلکه فردگرایی به انسان ها قدرت استقالل، اعتماد به نفس و خودکارآمدی داده است عالوه بر 

 یزن طلبی و همچنین عدم توجه به منافع جمعی هاین در این نوع فردگرایی خودمحوری و جا

ایی فردگرنهفته است که جامعه شناسان این دو نوع فردگرایی را افقی و عمودی تعریف کردند. 

انسان های مدرن باعث شده که هر پدیده ای را با دید انتقادی و یا به عنوان یک امر شخصی در 

آن  انظر بگیرند یکی از این پدیده ها که افراد دیگر از آن به عنوان یک پدیده عام و فراگیر ب

مواجهه نمی شوند، دین می باشد. دین در دنیای سنت تمام جهان بینی و هستی انسان و جهان 

را تفسیر می کرد و افراد تفاسیر دینی را به عنوان گزاره های مقدس بدون دلیل و برهان می 

ر ی. جامعه ایران نیز تحت تأثپذیرفتند ولی در دو قرن اخیر این گزاره ها مورد چالش قرار گرفت

تحوالت فزاینده و پرشتاب فناوری های نوین و جهانی شدن قرار گرفته و تغییرات اساسی را در 

جهان بینی افراد به وجود آورده است یکی از این تغییرات ناشی از فرآیند فردگرایی و مدرنیته، 

 عرفی شدن می باشد.

 همه آنها بر تقدس جامعه شناسان تعارف متفاوت و گوناگونی از عرفی شدن بیان کردند که

زدایی از واقعیات و زندگی روزمره تاکید دارند و اعتقاد دارند دین دیگر در جوامع جدید نمی 

و جهان شمول باشد که جهان بینی افراد را تعیین کند بیرو اعتقاد دارد  یتواند یک هستی کل

و مقدس جای عرفی شدن فرآیندی است که بر طبق آن واقعیاتی که در قلمرو دینی، جادویی 

داشتند، به محدوده امور غیرمقدس و طبیعی منتقل می شوند. در زمینه حیات اجتماعی، غیر 

دینی ساختن، با تقدس زدایی از جهان و مقام انسان در جهان همراه است و مظاهر عقالنی، علمی 

را  (. ویلسون عرفی شدن334: 13۷0و فنی جانشین مظاهر دینی و تبیین جهان می شود )بیرو، 
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فرایندی در نظر می گیرد که در آن وجدان جمعی، فعالیت های دینی و نهادهای دینی اعتبار و 

اهمیت اجتماعی خود را از دست می دهند و در نظام اجتماعی به حاشیه رانده می شود )ویلسون، 

کاهش نفوذ سمبل ها و اشکال دین  -1(. به طور کلی عرفی شدن را می توان با 129: 13۷4

جابه جایی و تغییر عقاید و نهادهای  -4جدایی جامعه از دین -3سازگاری با جهان -2سنتی

)همیلتون،  تعریف کرد حرکت از جامعه مقدس به جامعه سکوالر -6تقدرس زدایی دنیا -۵مذهبی

13۷۷) . 

کارل دابلر عرفی شدن را در سه عرصه دینی، فردی و اجتماعی بررسی می کند که در هر 

خود را دارد. به زعم او، در سطح دنیا، عرفی شدن عبارت است از تغییر و  سطح معنای خاص

تحول درون دینی که به هر چه دنیوی تر شدن دین می انجامد. در سطح فردی عبارت است از 

کاهش در تضمن و التزام دینی فرد، و در سطح اجتماعی عبارت است از الئیک شدن در سطح 

تمایز ساختاری و عملکردهای نهادها می شود )شجاعی زند، کالن اجتماعی که موجب تفکیک و 

1380 :144.) 

عرفی شدن  -1همچنین برخی دیگر اعتقاد دارند که عرفی شدن به دو دسته تقسیم می شود

 یعنی اینکهعرفی شدن فلسفی:  -2سیاسی: یعنی اینکه نهاد دین را از نهاد حکومت جدا کنیم

اقتصاد گرفته تا فرهنگ و سیاست خارج شود. در همین  دین باید از همه سپهرهای اجتماع از

نوع عرفی شدن، ذهنیت افراد نیز نسبت به مسائل دینی و فراطبیعی مخدوش می شود و فرد 

(. عرفی شدن 1382)سروش:  دهدمیاعتقاد ذهنی نسبت به بسیاری از مفاهیم دینی را از دست 

رآیندی محتمل برای همه ادیان، همه افراد و نه پدیده ای حتمی است و نه کامالً منتفی؛ بلکه ف

جوامع است. برخی اندیشمندان معتقدند عرفی شدن در درجه نخست متاثر از کارآمدی یا عدم 

کارآمدی کلی یا بخشی از نظام های ایدئولوژیک حاکم بر جوامع است که دعوی بس بزرگ را 

دیریت جوامع برگزیده می گردد مطرح می کند و ثانیاً تابع الگوی توسعه ای است که برای م

(. لذا به نظر می رسد با توجه به فرآیند جهانی شدن و اجتناب ناپذیر 90: 138۵)شجاعی زند، 

بودن آن همه کشورها تا حدودی فرایند عرفی شدن را در قسمت های مختلف خود هضم می 

نظر برگر عرفی طبق بر   کنند و با گسترش نفوذ عرفی شدن نقش دین نیز کمرنگ تر می شود.

شدن هم در سطح کالن و ساختارها اتفاق می افتد و هم در خرد و ذهنی که می توان آنها را 

 عرفی شدن ساختاری و عرفی شدن ذهنی یا فردی نامید. 

جامعه ایران نیز از روند دگرگونی های ارزشی و فرهنگی در امان نبوده است و تغییراتی در 

به طور کلی بسیاری از تحقیقاتی که در زمینه سنجش و د. سطح دینداری افراد به وجود آم

بررسی وضعیت دینداری افراد در ایران صورت گرفته بیان می نمایند که دینداری ذهنی و فردی 
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ایران ایرانیان در سطح باالیی است به ویژه در ابعاد اعتقادی و باورهای نظیر اعتقاد به خدا، نبوت، 

(. در 1388؛ کاظمی و فرجی: 1384ارمکی و زارع، )آزاد دینیمعاد و همچنین تجارب عاطفی 

بعد مناسکی و انجام اعمل مذهبی میانگین دینداری کاهش می یابد و همچنین در بعد مناسک 

این تحقیقات خود موید نفوذ (. 1386کاظمی و فرجی، جمعی به پایین ترین حد خود می رسد )

 عی و ذهنی مردم ایران است.عرفی شدن در برخی از الیه ها و سطوح اجتما

با توجه به مطالب ذکرشده باید بیان داشت که دین در جامعه ایران در طول تاریخ نقش 

مهمی در ساختاری اجتماعی و ذهنی ایفا می کرد ولی با توجه به روند عرفی شدن که در آن 

ر می ینی دارد به نظدین نزد افراد تنزل پیدا می کند و فرد صرفاً برداشت های دنیوی از تعالیم د

از اقشاری که نسبت به دین رسد تحقیقی در زمینه وضعیت عرفی شدن ضرورت دارد. همچنین 

و مولفه های آن نگاه انتقادی دارد قشر دانشجو و دانشگاه می باشد، و بسیاری بر این نظر واقف 

بی و ینا) دهدمیاند که تحصیالت احتمال عرفی شدن نگاه و جهانبینی دانشجویان را افزایش 

عالوه بر این از آنجا که این قشر بیشتر تحت تأثیر و نفوذ مولفه ها و عناصر ( 138۵ارمکی، آزاد

جهانی شدن که بستر عرفی شدن را مهیا می کند قرار دارند، لذا به نظر می رسد شیوه های 

قیق در جهانبینی آنها تا حدودی متفاوت با ارزش های رسمی جامعه می باشد لذا ضرورت تح

 را دو چندان کرده است.  زمینه

به طور کلی می توان گفت با توجه به نظر بسیاری از اندیشمندان که اعتقاد دارند در جهان 

 نیست و جایگزین و اجتماعی مدرن، دیگر لزومی به حضور دین در عرصه های ذهنی زداییافسون 

و قشر دانشجو هم عرفی شدن را تجربه های گوناگونی برای این نهاد وجود دارد، آیا جامعه ایران 

عرفی شدن دانشجویان تحصیالت تکمیلی  و رابطه ای بین فردگرایی دوران مدرنکرده اند؟ چه 

 ؟ وجود دارد

 

 پژوهشپیشینه  -2

 های تجربیپژوهش -2-۱

تحقیقات انجام شده در زمینه عرفی شدن کم می باشد و اکثر پژوهش های صورت گرفته در این 

حاظ لفی شدن را به طور کلی مورد بررسی قرار داده است و تقسیم بندی و ابعاد آن را زمینه عر

  تقسیم بندی عرفی شدن را پوشش دادیم.  . ما در این پژوهش ایننکرده اند

( در تحقیق خود با عنوان بررسی رابطه جهانی شدن فرهنگی 1389شجاعی زند و همکاران )

یافتند که جهانی شدن فرهنگی رابطه مستقیم و مثبتی  و عرفی شدن فردی به این نتایج دست
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با عرفی شدن مردم جهان دارد. یافته های دیگر مطالعه حاکی از آن بود که اثر جهانی شدن 

فرهنگی در کشورهای اسالمی، اثری غیر عرفی کننده و در کشورهای غیر اسالمی عرفی ساز از 

شدن فرهنگی  در کشورهای که از نظر  . همچنین مشخص گردید که جهانیدهدمیخود نشان 

قومی متنوع می باشند، به نسبت کشورهایی که از نظر قومی همگون هستند، اثر عرفی کننده 

 بیشتری دارد. 

( در تحقیق خود با عنوان گرایش به سبک زندگی مدرن و عرفی 1394پویافر و داوری مقدم )

رایش زندگی مدرن در ابعاد گوناگون با گ شدن به این نتایج دست یافتند که بین گرایش به سبک

های عرفی در افراد، رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. چنین رابطه ای در، به ویژه در ابعاد 

 عینی تر عرفی شدن، شدت بیشتری داشت. 

( در تحقیق خود با عنوان بررسی رابطه تمایل به ارزش های 139۷رستگار خالد و مقدمی )

دست یافتند که دین در بین پاسخگویان به صورت خصوصی  فرزند به این نتایج فی و نگرش بهعر

مورد پذیرش زیادی است، اما در عرصه عمومی کارکردهای خود را از دست داده است. همچنین 

 نتایج نشان داد که بین عرفی شدن و نگرش به فرزند رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد. 

شدن فرهنگی با فردگرایی عنوان رابطه جهانی در تحقیق با( 1392و همکاران ) نوری خواجه

ار دبین سبک زندگی مدرن با فردگرایی رابطه معنیبه این نتایج دست یافتند که ، گراییو جمع

و مولفه در گسترش فردگرایی  مهمیشدن فرهنگی نقش  و مثبتی وجود دارد، همچنین جهان

  های دوران مدرن ایفا می کند.

( در تحقیق خود به عنوان بررسی نمودهای عرفی شدن دین 1392ان فر و هاشمی )هاشمی

در سبک زندگی جوانان شهر اصفهان به این نتایج دست یافتند که نتایج حاصل از آزمون چند 

درصد از واریانس متغیر وابسته تبیین کرده اند که بر  33متغیره نشان داد که متغیرهای مستقل 

 اند از تغایر نقش ها، فردگرایی و تغیر ارزش ها.  اساس اولویت عبارت

( در تحقیق خود با عنوان رابطه میان فرآیند عرفی شدن با 138۵نائبی و آزاد ارمکی ) 

 ؛نها نهادهای جامعه و حوزه فرهنگتحصیالت عالی، به این نتایج دست یافتند که عرفی شدن نه ت

 بلکه ذهنیت جامعه را نیز در بر می گیرد.

( در تحقیق خود با عنوان نقش دین در کشور ایرلند به این نتایج دست 2010)1سون اندر

نها آیافت که در هویت دینی و معنوی جوانان کاتولیک ایرلندی نوعی دگرگونی در جهان بینی 

 

1- Anderson 
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به وجود آمد. همچنین نتایج نشان داد که جوانان ایرلندی خودمختاری در امر دینداری را بیشتر 

 امری که خالف آموزه های مذهب کاتولیک می باشد.تمایل دارند 

( در تحقیق خود با عنوان فرآیند عرفی شدن در کشور آلمان به این نتایج دست 2008) 1ولف

یافت که دینداری افراد و حضور آنها در کلیسا کمرنگ شده است. نتایج همچنین نشان داد 

 مناسک کلیسا نیز کاهش اساسی یافت.  دینداری فردی افراد، یعنی صرف نظر از مشارکت آنها در

( در تحقیق خود به بررسی تأثیر علم بر عرفی شدن پرداخته اند. 2008) 2اکالند و همکاران

آنها در تحقیق خود میزان دینداری دانشمندان علوم طبیعی و علوم اجتماعی را با هم مقایسه 

این دو گروه دانشمند با تغییرات کردند. نتایج تحقیق آنها نشان داد کاهش در میزان دینداری 

 در سبک های دینداری آنها همراه بوده است. 

( در تحقیق خود با عنوان جوانان و دین به این نتایج دست یافتند 2004)3 همکاران آکانانو و

که بین نژاد و جنسیت با رفتار دینی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان 

ی برای جوانان اهمیت زیادی دارد و بسیاری از آنها اعمال مذهبی را رعایت م داد که دین هنوز

 لذا مدعیات نظریه عرفی شدن را رد کرد. کنند

( در تحقیق خود با عنوان رابطه فردگرایی و جمع گرایی با نظام 2004)4کولر و همکاران 

د که نتایج دست یافتن ارزشی فرد و مذهبی بودن در سه کشور ترکیه، آمریکا و فلیپین به این

فرهنگی معنادار، که در پیش بینی تفاوت  -دیندار بودن پاسخگویان، به عنوان یک عامل اجتماعی

های فردی در رفتار و همچنین در شخصیت موثر است، شناخته شد. همچنین آنها دریافتند که 

 دارد.  بین دیندار بودن پاسخگویان و جمع گرایی بودن رابطه مثبت و معنادار وجود

اکثر تحقیقاق داخلی و خارجی بر این امر تأکید دارند که دگرگونی های زیادی در ارزش ها 

سنتی و معنوی افراد به وجود آمد. این تغییرات باعث شده که زیست جهان های افراد در مسأله 

معنویت و دینداری تغییر اساسی کند به صورتی که دیگر دین سنتی با گزاره های خاص خود 

می تواند به مسائل و نیازهای نسل جدید پاسخ دهد، که این عدم پاسخ منجر به نوعی بازاندیشی ن

در دینداری شده است. همچنین تحقیقات انجام شده نشان داد که بسیاری از کشورها با شدت 

 و ضعف برخی از مولفه های عرفی شدن را تجربه می کنند. 

 

1- Wolf 

2- Ecklund et all 

3- A cnaan et all 

4- Cukur et all 
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 مبانی نظری تحقیق -2-2

 . ریسمن شخصیتمی باشدمولفه های کلیدی شخصیت انسان دوران مدرن  فردگرایی یکی از

های  انسان اجتماعی و شخصیت سنتیرا شخصیتی  صنعتیپیشا دوران اجتماعی انسان های

عمل که طبق آن هر فرد مستقل از دیگران  نامیدشخصیتی خودمختار  را و مدرن صنعتی دوره

 (.1۵2: 1380)کیوبستو،  می کند

دیشمندانی که به توصیف فردگرایی در دنیای مدرن پرداخته توکویل بوده است. وی یکی از ان

به توصیف ماهیت روابط اجتماعی در جوامع دموکراتیک پرداخت و اصطالح فردگرایی را برای 

تقاد ناپذیر دانست و اعاین روابط بکار برد. توکویل فردگرایی را در عصر دموکراتیک امری اجتناب

در  خودخواهی تبدیل شود پیامدهای وخیمی به همراه خواهد داشت گرایی بهداشت اگر فرد

 ردفخودخواهی اعتقاد داشت در . توکویل شدبین فردگرایی و خودخواهی تفاوت قائل  نتیجه وی

به همه  باعث می شود که افراد دارد در نتیجه این خودخواهی از خود تعریفوافری به ای عالقه

 .منافع های دیگر ارجحتر بدانندخود را بر همه منافع ودش فکر کند و چیز با در نظر داشتن خ

کردن خود از توده را به جدا افرادکه  می دانست یاحساسی مالیم را فردگرایی همچنین وی

کند او با این جامعه کوچکی که گیری از دایره خانواده و دوستان متمایل میهمگنانش و کناره

ال گوید و آن را به حل شده است شادمانه جامعه بزرگتر را ترک میاش تشکیمطابق میل و سلیقه

 (. 122: 1380کند )کیویستو، خود رها می

وبر نیز اعتقاد داشت که از دوران قرون وسطی به بعد شهر مرکز رشد و گسترش فردگرایی 

 ظراز ن، در واقع گسترش می یابدشدن محیط شهری فردگرایی با تخصصی وی معتقد بودشد. 

 قتوکه در این نوع زندگی اجتماعی  . از مولفه های کلیدی شهرنشینی می باشدفردگرایی وبر 

-(. وبر عقالنی13۷9)کوزر،  افراد می باشدزندگی  از ملزوماتبودن  گری و دقیقشناسی، حساب

جوامع عنوان کرد که این خود پیامدهایی شدن یافتگی و صنعتینتیجه توسعهرا شدن جهان 

 این افزایش فردگرایی به نظر وبر با (.۵: 1381)وبر،  به همراه دارد افزایش فردگرایی مانند

نی بینی دیاز این دگرگونی ها، تغییر در جهادگرگونی در ارزش های سنتی فرد همراه بود یکی 

 افراد بود. 

 روابط بین محدوده می ماند دین برای که جایی تنها دینی غیر جهان در اعتقاد دارد وبر

 عارفانه یا زندگی قلمرو به عمومی حیات حوزه از ارزش ها غاییترین و است؛ واالترین شخصی

 اجتماعی که بخش وحدت عامل عنوان به دین شده اند. عقب رانده به شخصی بین روابط برادرانه

 است )ترنر، ایستاده باز فعالیت از می ساخت مرتبط یکدیگر به را انسانی حیات جنبه های تمام

 و قدسیت هر نوع از در آن عقالنی که غایت به جهان در گویدو همچنین می (.268 :138۷
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عالم باالست  در یا انسان ها و وجدان درون باشد داشته جایی اگر دین است خالی فرهمندی

 (.  264)همان، 

نها که آدو نوع همبستکی اجتماعی را مطرح می کند تقسیم کار اجتماعی  دورکیم در کتاب

دورکیم اعتقاد دارد جوامع مکانیکی . عنوان کرد همبستگی ارگانیکیو بستگی مکانیکی همرا 

جوامعی هستند که تقسیم کار در آنها بسیار پایین بوده است. تونیس نیز در جوامع گمینشافت 

به این سادگی اشاره کرد. ولی نظم جوامع جدید بر مبنای همبستگی ارگانیک می باشد. تقسیم 

 ی  در این جوامع وجود دارد که وابستگی افراد و نهادها را به یکدیگر بیشتر می کند.کار پیچیده ا

دورکیم اعتقاد دارد این نوع جوامع بخاطر کارکردها و تقسم کار پیچیده تفاوت های فردی را 

وی در کتاب خود (. 138۷)دورکیم، آشکار می کند که به فردگرایی در جامعه منجر می گردد 

این فردگرایی بر پایه احساس همدردی، و  اخالقی اعتقاد دارد و بیان می کند کهبر فردگرایی 

عه فرد دیگر جامآرزوی برابری و عدالت بنیاد شده است، فرد در پیوند با نظام اجتماعی، در قبال ا

همچنین وی در بحث انواع خودکشی به بحران ها و خطراتی که ل است. و اخالق مدنی مسو

)وثوقی و میرزایی، یخته انسان مدرن با آن مواجه می شود، پرداخته است فردگرایی افسارگس

(. دورکیم به خصوص در بحث خودکشی خودخواهانه، فردگرایی جوامع مدرن را 128: 138۷

بررسی می کند چون علت خودکشی خودخواهانه  فردگرایی می باشد لذا در این نوع خودکشی 

از دست می دهند و فرد چنان تنها می شود که ارزش ارزش های جمعی برای فرد معنی خود را 

دیگری ندارد در نتیجه برای فرار از این وضعیت به خودکشی پناه های و وابستگی های جمعی 

 می برد.

(. 286: 1382)کرایب،  می باشد فردی آزادی وضعیت مدرنیته مولفه اصلی اعتقاد داشت زیمل

حلقه های زندگی اجتماعی افراد بسیار محدود ، سنتی پیشینجوامع  وی اعتقاد داشت که در

بستند و های گریز فرد را می ها، راهتا شهر و دهکدههای خویشاوندی این حلقه ها، از گروه. بود

گرفتند. کل شخصیت فرد در این زندگی گروهی تحلیل رفته او را به شدت در قبضه خودشان می

ازمانی جوامع پیشین تفاوت بنیادی دارد. یک فرد بود. اما اصل سازمانی در جهان نوین با اصل س

 گیرند وها تمام شخصیت او را در بر نمیها است، اما هیچ یک از این حلقهعضو بسیاری از حلقه

های متفاوتی که افراد در آن عضویت دارند، یکی از نشانگان بر او نظارت تام ندارند. تعدد حلقه

که نوعی احساس منحصر به فرد بودن و آزادی را بیدار ( 263: 1368تحول فرهنگی است )کوزر، 

سازد. به عقیده زیمل در کالن شهرهای مدرن فرد از نظر فیزیکی به دیگران نزدیک است ولی می

شناختی از آنها مستقل و جداست، که نتیجه این امر آزادی وسیع همراه با احساس  از نظر روان

 پوچی است. 
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ن مسائل زندگی مدرن از تالش فرد برای حفظ استقالل و فردیت زیمل معتقد است که ژرفتری

های حاکم جامعه و در مقابل سنگینی میراث تاریخی و فرهنگ بیرونی و تکنیک در مقابل قدرت

شود. به نظر وی اگر چه در دنیای مدرن به آزادی فرد از اسارت منجر شده، اما زندگی ناشی می

ای که افراد برای حفظ آزادی در سبک جاد کرده است؛ به گونههایی را برای فرد ایخود محدودیت

برند. تا به واسطه آن به آرامش درونی و روانی های چون مد و.. پناه میزندگی خود، به پدیده

ی کند تا هویتعبارت دیگر در شهرهای بزرگ، شخص مصرف میرسیده، هویت خود را بازیابند. به

های عاطفی از د. از نظر زیمل، پول با جدا کردن درگیریرا که دوست دارد برای خود بساز

سازد؛ آزادی فرد را با پذیر میمعامالت اقتصادی، افزایش تعداد شرکای داد و ستد را امکان

دهد و گسستن پیوندهای فراگیر نسبت به گروه نخستین )مثالً خانواده یا قبیله( افزایش می

بخشد. وی نیز همانند وبر از تهدیدی که فرهنگ تقا مینگری فردگرایانه را ارسان، جهانبدین

ویستو، کند )کیکند، ابراز نگرانی میمدرن، با تأکید بر عقالنیت ابزاری، متوجه استقالل فرد می

1380 :1۷3- 1۷۷.) 

یکی دیگر از اندیشمندانی که به موضوع فردگرایی و تأثیر آن در دنیای مدرن پرداخته است 

ها تحت تأثیر فرهنگی است که در آن رشد به اعتقاد تریاندیس رفتار انسان باشد.تریاندیس می

ین ترشدهکنند. فرهنگ شامل قوانین، آداب و ارزش های حاکم بر جامعه است. یکی از شناختهمی

تریاندیس بخش اصلی  (.1998، 1گرایی و فردگرایی است )تریاندیسالگوهای فرهنگی، جمع

گرا متمرکز ساخته است. وی با ا بر مطالعه فرهنگ فردگرا و جمعهای پژوهشی خود رفعالیت

گیری های این دو فرهنگ درصدد ساختن مقیاسی استاندارد برای اندازهشناسایی ویژگی

گونه که هست و گراست. از نگاه وی، ما جهان را کمتر آنهای فردگرا و جمعخصوصیات فرهنگ

دهنده تأثیر فرهنگ (. این امر نشان44: 13۷8اندیس، بینیم )تریگونه که هستیم، میبیشتر آن

گیری شخصیت افراد تأثیرگذار است گیری شخصی است. در واقع، فرهنگ بر شکلبر جهت

صورت یک هستی وابسته، و بههای فردگرایانه، تعریف از خود غیر(. در گرایش2001)تریاندیس، 

شود. در این حالت، افراد اختالالت شناختی یجداگانه ظاهر شده و در روابط بر عقالنیت تأکید م

های فردی تا هنجارهای  موجود تکیه زیادی را تجربه کرده و در تعیین رفتار بیشتر و بر گرایش

 کنند. فردگرایی به استقالل رأی و تکیه بر عقالنیت اشاره دارد. می

هنده دی فردگرایی نشانافزاید. حالت افقتریاندیس مفاهیم افقی و عمودی را به فردگرایی می

هد دمراتب در روابط را نشان میشود و عمودی سلسلهوضعیتی است که در آن بر برابری تأکید می

 

1- Triandis 
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بندی افقی جای دارند، در مقایسه با (. بر این اساس، کسانی که در تقسیم199۵)تریاندیس، 

راتب م، به سلسلهبندی عمودی ستند )مانند جامعه روستایی هندوستان(کسانی که در تقسیم

بفرد و متمایز از دیگران خواهد منحصردهند. در فردگرایی افقی شخص میاهمیت زیادی نمی

ما دهند، اشدن ندارد. فردگرایان افقی کار مستقل خود را انجام میای به برجستهباشد، اما عالقه

در فردگرایی عمودی دانند خود را با دیگران مقایسه کنند )جامعه سوئد(. بر عکس، الزم نمی

شود. این نوع از نظر است و این کار از طریق رقابت با دیگران انجام میتشخص پایگاهی مد

کنند از دیگران متمایز، بهتر دهند و تالش میفردگرایی به مقایسه با دیگران اهمیت زیادی می

(. 2001یاندیس، ؛ تر1988و برتر باشند، مانند ایاالت متحد آمریکا )تریاندیس و همکاران، 

هایی که معرف فردگرایی هستند، تریاندیس بر عوامل چهارگانه به هم مرتبط که به عنوان جنبه

گرایی و فاصله عاطفی از درون گروه  کند که عبارتند از: خود اتکایی، رقابت، لذتتأکید می

نسان مدرن به طور کلی می توان گفت فردگرایی ا(. 101 -103: 1990)تریاندیس و همکاران، 

ر که خود منجباعث نوعی تغییر در جهان بینی و نگرش های افراد نسبت به خود و هستی شده 

 به  عرفی شدن جهان بینی ها شده است. 

یکی از اندیشمندانی که به صورت مفصل بحث عرفی شدن جوامع را دنبال کرد، پیتر برگر 

به عرفی شدن نهادهای اجتماعی و  که نه تنها می داندفرآیندی را سکوالریزاسیون  بود. وی

. تعریف برگر از عرفی شدن مشابه منجر می شوداقتصادی، بلکه به عرفی شدن نهاد دین نیز 

تعریف ویلسون از آن است؛ فرآیندی که طی آن بخش هایی از جامعه و فرهنگ از سلطه نمادها 

 (. 1۵8: 1392و نها دین خارج می شود )هاشمیان فر، 

ساختاری )عرفی شدن عینی( و هم در   _دن دین هم در سطح اجتماعیبرگر به عرفی ش

سطح ذهنی )عرفی شدن ذهنی( قائل است. به نظر او، در نتیجه این فرآیند نه تنها دین از حوزه 

اجتماع خارج می شود و نفوذ اجتماعی خود را در سایر نهادها، از جمله اقتصاد، دولت و آموزش 

اهش مقبولیت )موجه نمایی( تعاریف دینی از واقعیت در حوزه ، بلکه حتی کدهدمیاز دست 

اجتماع به حوزه عرفی شدن ذهنی می انجامد. به بیان برگر عرفی شدن ذهنی به این معناست 

 ن و زندگی روزمرهکه هر روز شمار بیشتری از انسان ها به گونه ای پررورش می یابند که در جها

 (.108: 196۷ذر می کنند )برگر، بدون بهره گیری از تفسیرهای دینی گ

رفی عامل ع -از نظر برگر فرآیند عقالنی شدن که پیش شرط تمام جوامع مدرن صنعتی است

شدن است. این فرآیند به فروپاشی موجه نمایی )اعتبار( تعاریف دینی از واقعیت منجر می شود. 

ر دوران سنت دین وظیفه (. د1۵9: 1392وی این معضل را بحران اعتبار می نامد )هاشمیان فر، 

و کارکرد توجیه پذیری برخی از سواالت بی پاسخ را داشت به طوری که پاسخ های آن تا حدودی 
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آرامش را در فرد ایجاد می کرد ولی دنیای مدرن و پست مدرن این کارکردها خاصیت خود را از 

 دست دادند و دین دیگر به عنوان پدیده ای شخصی قلمداد می شود.

که تاثیر سکوالریزاسیون بر مردان بیشتر از زنان است و بر افراد  دهدمیای برگر نشان یافته ه

سنین میان سالی بیشتر از افراد بسیار جوان و بسیار مسن، بر شهرنشینان بیشتر از روستائیان، 

بر طبقاتی که مستقیماً با تولید صنعتی مدرن سروکار دارند ) به ویژه طبقه کارگر( بیشتر از 

اغل سنتی )مانند صنعتگران یا مغازه داران کوچک و بر پروتستان ها و یهودیان بیشتر از مش

(. وی تکثرگرایی مذهبی که ناشی از سکوالریسیون نهادی 108: 196۷کاتولیک ها است )برگر، 

کوالرشدن افراد می داند. ساست و در در اثر مدرنیزاسیون به وجود آمده را عامل مهمی در 

ذهبی انسان ها را از انحصارات مذهب رها ساخته و شرایط را به گونه ای فراهم تکثرگرایی م

نموده است که بر خالف دوران قبل، در حال حاضر مذاهب باید به نوعی خود را در بازار اقتصادگونه 

در شرایطی رقابتی به افراد ارائه کنند که بتوانند موجب پذیرش قرار گیرند و این شرایطی است 

 (. 6۵: 1392شدن را سرعت بخشیده است )بهشتی و قاسمی،  که عرفی

یکی دیگر از نظریه پردازنی که به مسأله عرفی شدن پرداخت برایان ویلسون است )ویلم، 

(. او بر عوامل خارج از سنت مسیحی که حاکم بر فراگرد عرفی شدن هستند تأکید 139: 13۷۷

که نقش اساسی بازی می کند، اما ویلسون بیشتری می کند، در اینجا نیز رشد عقالنیت است 

نیز مانند بیشتر نویسندگانی که بر چنین عوامل خارجی تأکید می ورزند، برای رشد مستقل 

لسون این است که رشد علمی یدانش و روش علمی اهیمت اساسی قائل می شود. استدالل و

ره ای دین و قابلیت اعتبار تفسیرهای علمی درباره جهان را تضعیف کرده است و بشارت هزا

(. ویلسون 30: 13۷۷مشروع سازی و توجیه نظم اجتماعی آن، تضعیف شده است )همیلتون، 

ده ندارد که عرفی شدن قیزوال اجتناب ناپذیر دین یکی نمی داند، همین طور ع عرفی شدن را با

را انتخاب جامعه به این معنا است که همه انسان های آن جامعه، یک وجدان و آگاهی عرفی شده 

کرده اند، یا اینکه آنها دیگر هیچ گونه ای عالقه ای به دین ندارند. برای وی عرفی شدن اساسًا 

حاصل جریان عقالنی ساختن تشکیالت مدرن و نیز استقالل و خودرأیی فزاینده نهادها، موسسه 

بتواند از  دهدیمها و آداب و اعمال اجتماعی از امر دین می باشد، استقاللی که به انسان اجازه 

طریق اعمال و پروژه های خویش، شرایط زندگی خود و جامعه را تغییر دهد. به نظر او، از شاخص 

های مهم عرفی شدن، لفت شدید ارزشی است که یک جامعه برای امور ماورالطبیعه قائل است 

قیق ویلسون در فرق گذاشتن بین اهمیت اجتماعی دین و خود دین، د (.140: 13۷۷)ویلم، 

است. ما نباید این امکان را نادیده بگیریم که دین ممکن است اهیم تاجتماعی خود را از دست 

بدهد در حالی که به عنوان موضوعی دارای اهیمت زیادی برای دینداران باقی بماند )بروس، 
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(. به عبارت دیگر این امکان وجود دارد که کشوری که به طور رسمی و علنی سکوالر ۵۷: 138۷

ت، در میان جمعیتش، عده ی کثیری زندگی کنند که عمیقًا دیندار هستند. به نظر او، اگر اس

عرفی شدن را به اجمال تعریف کنیم، می توانیم بگوییم: فرآیندی است که طی آن وجدان دینی، 

فعالیت های دینی و نهادهای دینی، اعتبار و اهمیت اجتماعی خود را از دست می دهند و این 

 (.13۷9است که دین در عملکرد نظام اجتماعی به حاشیه رانده می شود )زبانی، بدان معن

اینگلهارت یکی دیگر از نظریه پردازانی است که به بحث عرفی شدن پرداخته است. وی علل 

عرفی شدن را امنیت حیاتی می داند و در این بار می گوید: سنگ بنای نظریه ما این است اصلی 

ماعی اجت –جهان از جهت سطح توسعه انسانی پایدار و نابرابری اقتصادی  که ملل ثروتمند و فقر

و در نتیجه از جهت شرایط اصلی زندگی، امنیت انسانی و آسیب پذیری در برابر خطرات با هم 

(. وی فقدان امنیت انسانی را برای کسانی که به 33: 138۷تفاوت دارند )اینگلهارت و نوریس، 

ساسی دانست و دو معیار توسعه اقتصادی و برابری اقتصادی را جز شرط دین باور دارند بسیار ا

وی بیان داشت که وقتی جوامع از اقتصادی کشاورزی های الزم بر ای امنیت انسانی قلمداد کرد. 

به جوامع صنعتی میانه توسعه می یابند، و سپس به جوامع پساصنعتی مرفه تبدیل می شوند یک 

می شود که شرایط به وجود آمدن امنیت انسانی را ایجاد می  سری مسیرهای مشترکی ایجاد

کنند. وی تأکید می کند فرایند صنعتی شدن و توسعه انسانی به کشورهای در حال توسعه کمک 

می کند که از فقر شدید خارج شوند و در نتیجه مخاطرات روزمره بقای را که با آن درگیرند، 

 (. 3۵)همان،  کاهش می هد

ولزل برای بررسی تغییر اجتماعی به بررسی دو بعد از تنوع بین فرهنگی می  اینگلهارت و

پردازد. این دو جنبه ارزش های بقا/ ابراز وجود و ارزش های سنتی / عرفی عقالنی است که به 

درصد از جمعیت جهان است )اینگلهارت  8۵نظر آنها قادر به توضیح تفاوت ارزش ها و هنجارهای 

 . (6: 200۵، 1و ولزل

ارزش های سنتی شامل تأکید بر اهمیت خدواند در زندگی، لزوم آموزش اطاعت و مذهب به 

کودکان، مخالفت با سقط جنین، احساس قوی در مورد افتخار ملی، محترم شمردن توسعه 

اجتماعی و تشویق تولید مثل و طرد هر نوع رفتار جنسی دیگر است. این ارزش ها  -اقتصادی

معه صنعتی به پساصنعتی را فراهم می کنند. در مقابل جوامعی که ارزش های زمینه انتقال از جا

عقالنی دارند، خواسته هایشان در همه موضوعات مغایر جوامع سنتی است )اینگلهارت  –عرفی 

 (. 28: 200۵و ولزل، 

 

1- Inglehart & welzel 
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اینگلهارت اعتقاد دارد که فرآیند عرفی شدن، یک سری تغییرات فرهنگی سازمان یافته را به 

فرهنگی، از اهمیت دینی در د می آورد که جهت آن قابل پیش بین است. در این تغییرات وجو

زندگی مردم کاسته می شود و پایبندی مردم به هنجارهای فرهنگی سنتی سست می شود و 

مردم نسبت به طالق و سقط جنین شکیباتر می شوند. فرآیندهای بلندمدت توسعه، ارزش های 

نسی ل جفرهنگی اصلی را دگرگون می کنند و مردم را به سوی لیبرالیسم اخالقی در باب مسائ

و پیگیری فرصت های اغنای خود )خودشکوفایی( خارج از محل کار و عرصه اقتصادی می کشاند 

(. عالوه بر این ارزش ها و اعتقادات به شدت بر مشارکت دینی، 318: 138۷)اینگهارت و نویس، 

ظر می ننظیر حضور مردم در مراسم عبادی و فراوانی برگزاری نماز یا مراقبه تأثیر می گذارند. به 

 . (320رسد ارزش های دینی در غالب کشورها تأثیر زیادی بر مشارکت دینی می گذارند )همان، 

 چارچوب نظری  -2-۳

جامعه شناسان اولیه در نظریه های خود به دنبال بررسی و ارتباط بین فردگرایی و کاهش سطح 

ین نظر بود که هیچ دورکیم بر ابودند.  جوامع عرفی شدن سطح دینداری و در نتیجه افزایش

جامعه ای نمی تواند بر مبنای نفع شخصی پایدار بماند لذا وی به نقد فردگرایی خودخواهانه 

کرد اساسی همبستکی اجتماعی که دین می رپرداخت و همواره بر جنبه های اخالقی جامعه و کا

ان یم هر چه میزتواند این کارکرد را ایفاد کند، تأکید داشت عالوه بر این بر طبق نظریه دورک

 دینداری افراد بیشتر باشد، فردگرایی خودخواهانه آنها کمتر می شود.

فردگرایی به عنوان متغیری کلیدی در جامعه مدرن می تواند در آگاهی و به تبع آن در تمام 

حوزه های زیست جهان انسان وارد شود و اثرات مثبت یا منفی داشته باشد. به دلیل اینکه هویت 

امعه مدرن در معرض دگرگونی قرار دارد رابطه وی با دین نیز دستخوش تغییرات فرد در ج

اساسی می گردد. یعنی با ورود فردگرایی به عنوان یکی از عناصر عناصر هویتی انسان مدرن، 

 دین نیز به موضوعی انتخابی و بازاندیشانه مبدل می شود. 

رفی عتماعی دین زمینه را برای بسط فردگرایی با زیر سوال بردن اساس عقاید و عملکرد اج

هموار می کند. رشد فردگرایی به عنوان یکی از شاخص های مدرنیته از عوامل موثر بر  شدن

فرآیند عرفی شدن محسوب می گردد، زیر درصد زیادی از افراد جامعه در اثر رشد فردگرایی 

د یش را تبیین نماینتمایل یافتند که از کلیسا مستقل شوند و خود به صورت فردی دین خو

 (.148: 13۷۷)ویلم، 

 اعتقاد داردمعرفی می کند و برگر سرمایه داری و اقتصاد مدرن را علت اصلی عرفی شدن 

جوامع مدرن بر حسب دوری یا نزدیکی به این پدیده به طور متفاوتی عرفی شدن را تجربه می 
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، خصوصی شدن دین، افراد تکثر زیست جهان اجتماعیدر نظریه خود به رابطه بین  وی. کنند

ه افراد عالوزیست جهان های اجتماعی  با متکثر شدن. به نظر او می پردازدفردگرایی و دینداری 

بر اینکه هویت افراد دستخوش تغییر می شود، بر دین و جهت گیری دینی افراد نیز تأثیر بسزایی 

بنیان نهاد و این  یتای بشرکه عالمی مقدس را بر می داندعملی انسانی را دین وی  می گذارد.

دین از طریق . مهمی داردایجاد چتری فراگیر از نمادها برای یکپارچگی جامعه، نقش دین در 

معانی، ارزش ها و باورهای گوناگون در جامعه نهایتًا تفسیری جامع درباره واقعیت که زندگی 

انه شدن زیست جهان های . با چندگمی سازندانسان را به کل نظام عالم ربط می داد، یکپارچه 

، بی یقینی عمومی، که حاصل زندگی روزمره فرد است این وظیفه دین مورد تردید افراد اجتماعی

و فردگرایی در این بین به علت توجه به ارزش های فردی و همچنین نگاه انتقادی به  قرار گرفت

 گزاره های دینی، عرفی شدن جوامع را بیشتر می کند.

گی نهادهای خصوصی این است که در آن ژوی مهمترین ود اعتقاد دارد کهبرگر در نظریه خ

فرد به نوعی آزادی عمل در قلمرو زندگی خویش و ساختن جهان زندگی برخوردار می شود. در 

این صورت تعاریف دینی در نبود تأیید دائمی و عمومی خصلت قطعی خود را از دست می دهند 

دل می شوند. به همان گونه که تعارف فرد در جامعه مدرن و در عوض به موضوع های انتخابی ب

در معرض دگرگونی دائم قرار می گیرد رابطه اش با دین، نیز دستخوش تغییر می شود. به عبارت 

، دیگر باور دینی حکم تجربه جمعی را از دست داده و صورت فردی به خود می گیرد )برگر

13۷8) . 

 ات تحقیقفرضی -2-4

بین جنسیت دانشجویان و عرفی شدن ساختاری و ذهنی تفاوت معنی داری وجود  -

 .دارد

دانشجویان و عرفی شدن ساختاری و ذهنی تفاوت معنی داری وجود  وضعیت تاهلبین  -

 دارد.

بین رشته تحصیلی دانشجویان و عرفی شدن ساختاری و ذهنی تفاوت معنی داری  -

 وجود دارد.

عنی م رابطهاز وسایل ارتباط جمعی و عرفی شدن ساختاری و ذهنی  بین میزان استفاده -

 داری وجود دارد.

 معنی داری رابطهبین ابعاد فردگرایی )عمودی و افقی( و عرفی شدن ساختاری و ذهنی  -

 وجود دارد.
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 مدل تحقیق -2-۵

 روش تحقیق  -۳

 هروش مورد استفاده در این تحقیق، پیمایشی است تا توصیف و تبیین داده های جمع آوری شد

 این جامعه آماریدر خصوص ارتباط بین فردگرایی و عرفی شدن بر مبنای آن انجام پذیرد. 

طبق که  ،کلیه دانشجویان تحصیالت تکمیلی )ارشد و دکتری( دانشگاه یزدتحقیق عبارت است 

. بر اساس فرمول .... دانشجوی دختر و پسر بودند  تعداد آنها برابر با 1398آمار دانشگاه در سال 

آوری . ابزار جمعدانشجو بدست آمد  380، تحقیقگیری کوکران، حجم نمونه آماری این ونهنم

می باشد. برای  نمونه گیری طبقه ای روشمحقق ساخته و  اطالعات در این پژوهش، پرسشنامه

دانشجویان ی آماری )پرسشنامه را بین نمونه 30سنجش روایی و پایایی پرسشنامه، ابتدا 

مچنین ه ( توزیع کرده، با آزمون آلفای کرونباخ، پایایی پرسشنامه سنجیده شد.تحصیالت تکمیلی

در پژوهش فوق برای بررسی اعتبار تحقیق، از روش اعتبار صوری استفاده گردید. منظور از اعتبار 

صوری میزان توافق متخصصان یک امر در رابطه با یک شاخص می باشد. لذا برای اینکار با مراجعه 

 . راهنما و حذف برخی از گویه ها، اعتبار مقیاس را افزایش دادیم به اساتید

به بررسی آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق می پردازد. یافته های  1نتایج جدول شماره 

می باشد  0۷/0که مقدار آلفای کرونباخ بین همه متغیرهای تحقیق باالی  دهدمیجدول نشان 

 ین گویه های تحقیق است. که نشان دهنده همبستگی درونی باال ب

 رسانه

 جنسیت

یت تاهلوضع  

 

فردگرایی 

 افقی

فردگرایی 

 عمودی

عرفی 

 شدن

عرفی شدن 

 ذهنی

عرفی شدن 

 عینی
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 های هر متغیر: ضریب آلفای کرونباخ متغیرها و تعداد گویه۱جدول 

 آلفای کرونباخ هاتعداد گویه متغیر

 90/0 8 عرفی شدن ذهنی

 91/0 8 عینی عرفی شدن 

 ۷4/0 4 فردگرایی عمودی

 ۷8/0 4 فردگرایی افقی

 

 تعریف نظری و عملیاتی متغیرها  -۳-۱

می توان در تعریف  عرفی شدن بیان کرد که فرایندی می باشد که طی آن اهمیت  :عرفی شدن

دین نزد افراد در حوزه های اجتماعی و ذهنی کاهش پیدا می کند و برداشت های افراد از جهان 

و دین صرفاً دنیوی می شود به طوری که نوعی تقدس زدایی به وجود بیاید. برگر به عنوان یکی 

مهم عرفی شدن  بر این باور است که عرفی شدن در دو سطح اجتماعی )عینی( از نظریه پردازن 

و فردی )ذهنی( اتفاق می افتد ما نیز در این تحقیق عرفی شدن را به دو بعد ذهنی و عینی 

تقسیم کرده ایم که در بعد عینی دین و گزاره های دینی در حیطه اجتماعی و سیاسی نمی 

هنی گویه های درباره ذهنیت و نگرش های ایمانی فرد نسبت به توانند دخالت کنند و در بعد ذ

 8وجود خدا و مناسک دینی طرح ریزی شد. برای هر کدام از ابعاد عرفی شدن )ذهنی و عینی( 

 سوال در قالب طیف لیکرت طرح ریزی شد. الزم به ذکر است پرسشنامه این محقق ساخته بود. 

نوان یکی از عناصر کلیدی دوران مدرن در نظر فردگرایی در این تحقیق به ع: فردگرایی

گرفته می شود که در آن توجه فرد خود و منافع خود را مبنا و معیار ارتباط می داند و کمتر به 

دنبال جمع گرایی جهان سنت می باشد. در این تحقیق طبق نظر تریاندیس فردگرایی دوران 

ی تقسیم کردیم که در فردگرایی عمودی مدرن را به دو بعد فردگرایی افقی و فردگرایی عمود

طرف توجه به منافع فردی به جای منافع جمعی، خوداتکایی، فاصله عاطفی با دیگران مهم ووو 

مد نظر است و در فردگرایی افقی احساس استقالل، خودباوری به خود و عزت نفس را شامل می 

 طیف لیکرت طرح ریزی شد.  گویه محقق ساخته در قالب ۵شود. برای هر کدام از این ابعاد 
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  پژوهشهای یافته -4

 های توصیفی یافته -4-۱

درصد را زنان تشکیل  ۵/38درصد را مردان  ۵/61دانشجوی تحصیالت تکمیلی،  380از مجموع 

درصد در مقطع  4/12درصد از پاسخگویان در مقطع کارشناسی ارشد و   6/8۷می دهند. و 

درصد از  9/1۷درصد از پاسخگویان در رشته علوم انسانی،  ۵/۵0دکتری در حال تحصیل بودند. 

 4/93در زمینه مذهب  نیز در رشته فنی و مهندسی بودند.درصد  6/31آنها در رشته علوم پایه و 

 8/۷1درصد از آنها نیز سنی مذهب بودند. همچنین  6/6درصد از پاسخگویان شیعه مذهب و 

نها نیز متأهل بودند. در زمینه درآمد خانواده درصد از آ 2/28درصد از دانشجویان مجرد و 

درصد بین پانصد  ۵/2۵درصد از آنها ماهیانه زیر پانصدهزار درآمد داشته اند،  2/34پاسخگویان 

درصد بین یک پانصد تا دو  6/۷درصد بین یک میلیون تا یک و پانصد،  ۷/19تا یک میلیون، 

 رآمد داشته اند. درصد نیز باالتر از دو میلیون د 9/12میلیون و 

درصد از دانشجویان میانگین عرفی شدن ذهنی  3/41که  دهدمینشان  2نتایج جدول شماره 

درصد نیز میانگین عرفی شدن  8/13درصد در حد متوسط و  ۵/44در بین آنها پایین بوده است، 

ن ید بیاذهنی در بین آنها باال بوده است. در زمینه عرفی شدن ساختاری از دید دانشجویان با

درصد نیز  ۷/46درصد از آنها میانگین عرفی شدن ساختاری در بین آنها کم بود.  ۵/26داشت که 

درصد نیز میانگین عرفی شدن  8/26میانگین عرفی شدن ساختاری در بین آنها متوسط و 

 ساختاری در بین آنها باال بوده است.

 دانشجویانتحلیل توصیفی عرفی شدن  :2جدول 

 
به بررسی توصیفی فردگرایی در میان دانشجویان پرداخته است. نتایج  3نتایج جدول شماره 

 1/41درصد از آنها فردگرایی افقی کمی دارند،  2/30دانشجوی  380نشان داد که از مجموع 

 درصد فراوانی فراوانی 

 عرفی شدن

 ذهنی 

 3/41 1۵۷ پایین

 ۵/44 169 متوسط

 8/13 ۵4 باال

 عرفی شدن

 عینی 

 ۵/26 101 پایین

 ۷/46 1۷۷ متوسط

 8/26 102 باال



 4۹ .......................................  انیدانشجو تیذهن و ساختار شدن یعرف در ییفردگرا نقش یبررس

 

  

درصد از آنها فردگرایی افقی باالیی دارند. در  6/28درصد فردگرایی افقی متوسطی دارند و تنها 

درصد از دانشجویان میزان فردگرایی  8/30که  دهدمیزمینه فردگرایی عمودی نتایج نشان 

درصد نیز فردگرایی عمودی پایین داشتند و تنها  4/۵8عمودی در بین آنها کم و پاییین بود، 

که  دهدمیدرصد از آنها فردگرایی عمودی باالیی را گزارش دادند که این امر خود نشان  8/10

 میزان فردگرایی عمودی در بین دانشجویان باال نیست. 

 تحلیل توصیفی فردگرایی دانشجویان :۳جدول 

 

 استنباطی هاییافته -4-2

در این قسمت پژوهش با توجه به سطح سنجش متغیرها از آزمون تی، پیرسون و رگرسیون 

 زمون قرار می گیرند.استفاده می شود و فرضیه های تحقیق مورد آ

  تفاوت معناداری وجود دارد.بین جنسیت و عرفی شدن )ساختاری و ذهنی( فرضیه اول: 

به بررسی مقایسه میانگین بین عرفی شدن زنان و مردان می پردازد.  4نتایج جدول شماره 

 تیافته های این جدول نشان داد که مردان و زنان در میانگین عرفی شدن ذهنی و عینی تفاو

( می باشد. همچنین 0۵/0معنی داری با یکدیگر ندارند چون سطح معنی داری آنها باالتر از )

میانگین شاخص کلی عرفی شدن که از ترکیب دو بعد عینی و ذهنی بدست آمد بین مردان و 

 لذا این فرضیه رد می شود.   دهدمیزنان تفاوت معنا داری را نشان ن

 فرضیه دوم: بین وضعیت تأهل و عرفی شدن تفاوت معناداری وجود دارد. 

شجویان و میزان عرفی شدن آنها میبه بررسی رابطه بین وضعیت تاهل دان ۵ نتایج جدول

که میانگین عرفی شدن ذهنی افراد مجرد و متاهل تفاوت  دهدمینتایج جدول نشان پردازد. 

معنی داری وجود ندارد لذا این فرضیه رد می شود. همچنین میانگین عرفی شدن عینی افراد 

(. همچنین میانگین =sig 008/0تایید شد ) مجرد بیشتر از افراد متاهل می باشد و این فرضیه

 درصد فراوانی فراوانی 

 فردگرایی 

 افقی

 2/30 11۵ پایین

 1/41 1۵6 متوسط

 6/28 109 باال

 فردگرایی

 عمودی  

 8/30 11۷ پایین

 4/۵8 222 متوسط

 8/10 41 باال



 ۹۹/ بهار و تابستان  ۱۵شناسی نهادهای اجتماعی/ دوره هفتم / شماره جامعه .............................. ۵0

 

شاخص کلی عرفی شدن که از ترکیب بعد عینی و ذهنی به دست می آید نشان داد که افراد 

  (. لذا این فرضیه نیز تایید شد.=sig 041/0مجرد عرفی تر از افراد متاهل هستند )

 برای بررسی جنسیت دانشجویان و عرفی شدن آزمون مقایسه میانگین  :4جدول 

 میانگین تعداد هاگروه متغیر
انحراف 

 معیار
T DF Sig 

عرفی شدن 

 ذهنی

 6۵/۷ 68/20 234 مرد
۷9/0 3۷8 42۷/0 

 1۷/8 2۷/20 146 زن

عرفی شدن 

 عینی

 0۷/8 2۵/24 234 مرد
۷1/0- 3۷8 4۷۷/0 

 04/8 8۷/24 146 زن

شاخص کلی 

 عرفی شدن

 ۷3/13 ۷۷/44 234 مرد
06/0- 3۷8 9۵0/0 

 84/14 8۷/44 146 زن

 

 تأهل دانشجویان و عرفی شدن آزمون مقایسه میانگین برای بررسی وضعیت  :۵جدول 

 میانگین تعداد هاگروه متغیر
انحراف 

 معیار
T DF Sig 

عرفی شدن 

 ذهنی

 ۷4/۷ ۷2/20 2۷3 مجرد
14/1 3۷8 22۵/0 

 08/8 68/19 10۷ متاهل

عرفی شدن 

 عینی

 06/8 18/2۵ 2۷3 مجرد
64/2 3۷8 008/0 

 81/۷ ۷3/22 10۷ متاهل

شاخص کلی 

 عرفی شدن

 98/13 ۷6/4۵ 2۷3 مجرد
0۵/2 3۷8 041/0 

 2۷/14 38/42 10۷ متاهل

 دارد.  اری وجودفرضیه سوم: بین رشته تحصیلی و عرفی شدن )ذهنی و عینی( تفاوت معنی د

به بررسی تفاوت بین رشته های تحصیلی و عرفی شدن در بین دانشجویان  6جدول شماره 

که میانگین عرفی شدن ذهنی دانشجویان رشته علوم پایه به  دهدمیمی پردازد. نتایج نشان 

این می باشد لذا  03/0نسبت سایر رشته ها باالتر است چون سطح معناداری این متغیر برابر با 

فرضیه تأیید می شود. همچنین نتایج نشان داد که میانگین عرفی شدن عینی دانشجویان رشته 

علوم پایه بیشتر از رشته های علوم انسانی و فنی مهندسی می باشد، لذا این فرضیه نیز در سطح 

که میزان عرفی  دهدمیتأیید می شود. شاخص کلی عرفی شدن نیز نشان  02/0معنی داری 

 نشجویان علوم پایه از سایر دانشجویان بیشتر می باشد. شدن دا
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 آزمون مقایسه میانگین برای بررسی رشته تحصیلی دانشجویان و عرفی شدن  :۶جدول 

 T Sig انحراف معیار میانگین تعداد هاگروه متغیر

 عرفی شدن

 ذهنی

 11/8 42/19 189 انسانی

46/3 03/0 
 33/۷ 08/22 ۷1 علوم پایه

فنی 

 ندسیمه
120 10/21 ۵2/۷ 

 عرفی شدن

 عینی

 21/8 98/23 189 انسانی

68/3 02/0 
 ۷4/۷ 88/26 ۷1 علوم پایه

فنی 

 مهندسی
120 90/23 ۷9/۷ 

شاخص کلی 

 عرفی شدن

 92/14 31/43 189 انسانی

۷6/3 02/0 
 10/13 84/48 ۷1 علوم پایه

فنی 

 مهندسی
120 83/44 98/12 

 
که بین فردگرایی عمودی با عرفی شدن ذهنی و عینی  دهدمینشان   ۷ه نتایج جدول شمار

رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. شاخص کلی عرفی شدن که از ترکیب دو بعد ذهنی و 

یعنی هر چه فردگرایی  دهدمیعینی به دست می آید با فردگرایی عمودی رابطه مثبت را نشان 

میزان عرفی شدن آنها نیز بیشتر می شود این فرضیه در  عمودی در بین دانشجویان بیشتر شود

 معنی دار شد.  3۵2/0درصد و با ضریب پیرسون  99سطح معنی داری 

نتایج جدول همچنین نشان داد که بین فردگرایی افقی با عرفی شدن ذهنی رابطه معنی دار 

و مثبت وجود دارد وجود ندارد. ولی بین فردگرایی افقی با عرفی شدن عینی رابطه معنی دار 

یعنی هر چه فردگرایی افقی افراد بیشتر شود عرفی شدن عینی در بین دانشجویان نیز بیشتر می 

 شود. بین فردگرایی افقی و شاخص کلی عرفی شدن نیز رابطه ای وجود ندارد. 

که بین استفاده از وسایل ارتباط جمعی و عرفی شدن  حاکی از آن استنتایج دیگر جدول 

عینی رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد. یعنی هر چه دانشجویان از وسایل ارتباط ذهنی و 

جمعی بیشتر استفاده کنند هم عرفی شدن ذهنی و عینی آنها بیشتر می شود و هم اینکه شاخص 

 209/0کلی عرفی شدن در بین آنها بیشتر می شود مقدار پیرسون عرفی شدن و رسانه برابر با 

 درصد فرضیه فوق تایید شد. 99ح می باشد که در سط
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 عرفی شدن با ابعادفردگرایی  ابعاد بین ۱ماتریس همبستگی مرتبه صفر :۷جدول 

 متغیرها
فردگرایی 

 عمودی

فردگرایی 

 افقی

استفاده از 

 رسانه

عرفی شدن 

 ذهنی

عرفی 

 شدن عینی

     036/0 فردگرایی افقی

    -02۷/0 261/0** استفاده از رسانه

   32۵/0** -031/0 34۷/0** نیعرفی شدن ذه

  ۵6۵/0** 12۵/0* 1۷۷/0** 203/0** عرفی شدن عینی

 888/0** 881/0** 209/0** 88/0 3۵2/0** شاخص کلی عرفی شدن

 درصد     9۵داری در سطح درصد      * معنا 99داری در سطح ** معنا 

 متغیره رگرسیون چند

تغیره استفاده شده است. در این روش به منظور برای تبیین بیشتر متغیرها از رگرسیون چندم

گام استفاده شده است. در این روش متغیرهای بهبررسی تأثیر متغیرهای مستقل از روش گام

شوند، با این تفاوت که هر بار بعد از ورود یک متغیر، مستقل به ترتیب اهمیت وارد مدل می

ان شگیرند و اگر سطح معناداریرسی قرار میاند مجدداً مورد برمتغیرهایی که تاکنون وارد شده

 (. 200: 138۷مانند )غیاثوند، شوند وگرنه باقی میکم شد از مدل خارج می

 عرفی شدنجدول رگرسیون برای توضیح واریانس  :۸جدول 

 R 2R سطح معناداری تی بتا متغیر مرحله

 146/0 344/0 000/0 23/6 3۵2/0 فردگرایی عمودی 1

 161/0 3۵4/0 000/0 ۷4/2 209/0 ز رسانهاستفاده ا 2

که از بین ابعاد متغیر فردگرایی، بعد فردگرایی عمودی توانست  دهدمینشان  8 نتایج جدول

( نشان 3۵2/0درصد از واریانس متغیر عرفی شدن را تبیین کند. مقدار بتای رگرسیون ) 14

( درصد 3۵2/0ویان، به مقدار )که با افزایش یک واحد به سطح فردگرایی عمودی دانشج دهدمی

عالوه بر متغیر فردگرایی عمودی، متغیر استفاده از به عرفی شدن دانشجویان افزوده می شود. 

وسایل ارتباط جمعی نیز قادر به تبیین بخشی از واریانس متغیر عرفی شدن می باشد. با اضافه 

درصد از تغییرات  2یش از این متغیر ب دهدمیشد که نشان   2R=16/0شدن این متغیر مقدار 

درصد از واریانس  16واریانس عرفی شدن را تبیین کرد. در مجموع این دو متغیر با هم بیش از 

 عرفی شدن را تبیین کردند. 
 

1- Zero Order Correlation Matrix 
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 گیری بحث و نتیجه -۵

سابقه طوالنی در زندگی افراد و نهادهای ایران کشوری است که در آن دین و مولفه های دینداری 

به صورتی که بسیاری از کنش های عقالنی و عاطفی کنش گران ایرانی وابسته  اجتماعی داشته

عالوه بر این ساختار سیاسی و تأکید این ساختار بر عناصر دینی، حضور دین در  .به دین است

، عرفی شدن در دو دهه اخیر همچنینگوشزد می کند. تمامی عرصه ها زندگی روزمره افراد را 

را به سمت و سوی خود هدایت کرد. عرفی شدن عالوه بر ساختار، ذهنیت نیز در جامعه ما توجه 

و ما نیز در این تحقیق عرفی شدن را به دو بعد ساختاری )عینی(،  گرفته است افراد را نیز نشانه

یکی از عناصر دوران مدرن که بر عرفی شدن جوامع و افراد فردی )ذهنی( تقسیم کردیم. 

باشد، فردگرایی به عنوان عنصر اجتماعی مدرنیته باعث شده که تأثیرگذار است فردگرایی می 

فرد در جهان جدید نوعی تقدس زدایی از سنت و گزاره های سنتی را به وجود بیاورد و معیار هر 

 پدیده را بر مبنای عقالنیت بسنجد که در این بین عرفی شدن به وجود خواهد آمد.  

 8/13نشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه یزد تنها نتایج تحقیق نشان دادند که از مجموع دا

ی که عرف دهدمیاین یافته توصیفی نشان درصد از آنها عرفی شدن ذهنی باالیی را باور دارند. 

شدن ذهنی در بین دانشجویان گسترش زیادی پیدا نکرده یعنی اینکه دانشجویان در کنش های 

ایمان به خدا هنوز دین و گزاره های دینی را روزمره خود و همچنین در زمینه باورهای قلبی و 

درصد از آنها عرفی  26باور دارند. همچنین نتایج نشان داد که از مجموع کل دانشجویان بیش از 

میانگین عرفی شدن عینی آنها درصد از  46شدن عینی و ساختاری باالیی را باور دارند و بیش از 

عرفی شدن عینی در بین دانشجویان بیشتر از  که دهدمی. این یافته نشان متوسط بوده است

( همسو 1394این یافته با نتایج تحقیق پویافر و داوری مقدم ) عرفی شدن ذهنی رواج یافته است

. یعنی دانشجویان اعتقاد دارند که دین و گزاره های دینی نباید در حیطه سیاست، قوانین است

همچنین می توان ی شدن عینی می شود. و اجتماع دخالت کند که خود منجر به افزایش عرف

تایج نخصوصی و فردی تلقی می شود.  که دین در بین دانشجویان بیشتر به صورت امری گفت

 ( همسو است.138۵این یافته با نتایج تحقیق نائبی و آزاد ارمکی )

درصد از آنها میانگین  8/10نتایج همچنین نشان داد که از مجموع کل دانشجویان تنها 

رایی عمودی در بین آنها باال بوده است. یعنی دانشجویان خودمحوری، جاه طلبی و منافع فردگ

درصد از دانشجویان فردگرایی افقی در بین آنها باال بود که  28فردی را رد کردند و بر عکس آن 

وو( ، خوداتکایی وکه دانشجویان فردگرایی افقی )خودباوری، استقالل دهدمیاین یافته ها نشان 

 ا بیشتر از فردگرایی عمودی باور دارند. ر
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نتایج آزمون فرضیات نشان داد که تفاوت معنی داری بین جنسیت دانشجویان و عرفی شدن 

و  (1390)ذهنی و عینی( وجود ندارد. نتایج این یافته با نتایج تحقیق افشار کهن و همکاران )

زیست جهان های یگر تفاوتی بین همسو نیست. می توان گفت که د (2004)1 همکاران آکانانو و

وجود ندارد و هر دو در یک فضای اجتماعی دست به کنش می زنند. در دهه های  زنان و مردان

گذشته که ساختارهای مردساالرانه بیشتر در کشور حاکم بود، از زنان انتظار می رفت که هم 

در  را تأیید می کرد ولیپایبندی دینی بیشتر داشته باشند و هم اینکه سنت جامعه این گزاره 

حال حاضر با توجه به فرصت های متفاوتی که برای زنان به دست آمد، به نظر می رسد گزاره 

هژمونی خود را بر زنان غالب کنند لذا تفاوتی بین سطح عرفی شدن های دینی دیگر نمی توانند 

علت های تفاوت نتایج این عالوه بر این باید ذکر شود که یکی دیگر از زنان و مردان وجود ندارد. 

یافته با نتایج دیگر تحقیقات به نمونه تحقیق بر می گردد چون نمونه این تحقیق دانشجویان 

مقطع کارشناسی ارشد و دکتری می باشند لذا تفاوت و جهان بینی این قشر با جهان بینی های 

ری نشجوی مقطع دکتافراد عادی جامعه کمی متفاوت است یعنی اینکه نگرش به یک پدیده در دا

 با یک دانشجوی مقطع لیسانس تفاوت های اساسی وجود دارد. 

یافته دیگر تحقیق نشان داد که میانگین عرفی شدن افراد مجرد از افراد متأهل بیشتر است. 

  ( همسو نیست.1390نتایج این یافته با نتایج تحقیق افشار کهن و همکاران )

و عرفی شدن نیز رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.  بین استفاده از وسایل ارتباط جمعی

یعنی هر چه استفاده از وسایل ارتباط جمعی در بین دانشجویان بیشتر شود عرفی شدن )ذهنی 

و عینی( آنها نیز بیشتر می شود. برای تبیین این یافته باید بیان کرد که جهانی شدن از طریق 

. دهدمیمورد دستکاری قرار و خصوصی افراد را وسایل ارتباط جمعی تمام فضای های عمومی 

و همین امر موجب  دهدمیاین فرآیند از طریق تمایزیابی ساختاری، تعامالت افراد را گسترش 

می شود تا افراد با عرصه های تعاملی وسیعی روبه رو شوند که رسانه های ارتباط جمعی آنها را 

دار برای پاسخ دادن به این عرصه ها و زمینه های برای کنش های افراد به وجود آورد. افراد دین

متکثر و متفاوت نیاز دارند که به صورت مکرر به اصول دینی خود مراجعه کنند ولی به نظر منابع 

دینی توان پاسخگویی به این حجم وسیع اطالعات و آگاهی ها که وسایل ارتباط جمعی آن را 

شود که دین در زندگی روزمره و کنش های افراد  گسترش می دهند، ندارد. لذا این امر باعث می

کمرنگ شود و زمینه را برای عرفی شدن ساختاری و ذهنی در جامعه فراهم سازد. عالوه بر این 

 را عملی کردندهمه پدیده ها باید ذکر کرد وسایل ارتباط جمعی در دنیای مدرن تقدس زدایی از 

 

1- A cnaan et all 
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که این امر خود در  دهدمیجنبه زمینی به آنها  به صورتی که گزاره های الهی و مقدس ادیان را

 عرفی شدن نقش اساسی را ایفا می کند

 ذهنی و ساختاری و همعرفی شدن  با عمودی که فردگرایی دهدمییافته دیگر تحقیق نشان 

و  رابطه مثبتبا شاخص کلی عرفی شدن که از ترکیب دو بعد )ذهنی و عینی( بدست می آید 

 ذهنی و عینیافراد بیشتر شود، عرفی  عمودی . یعنی هر چه فردگراییمعنی داری وجود دارد

( همسو 1392نتایج این یافته با نتایج تحقیق هاشمیان فر و هاشمی ) .آنها نیز بیشتر می شود

اگر افراد خودمحورتر و به منافع صرفاً شخصی و فردی خود  دهدمیاین یافته نشان  می باشد.

ری فردگرایی طبق چارچوب نظن در بین آنها نیز بیشتر می شود. توجه کنند میانگین عرفی شد

تحقیق به عنوان یکی از عناصر کلیدی دوران مدرنیته و پست مدرن می باشد در فردگرایی توجه 

به ارزش های فردی و شخصی در برابر ارزش های جمعی و اجتماعی قرار می گیرد به صورتی 

آور اجتماعی آزاد می کند و به دنبال خواست های خود  که فرد خود را از قید و بندهای الزاوم

جدا از خواست های جمعی و اجتماعی می گردد. از طرف دیگر طبق نظر بسیاری از اندیشمندان 

به صورتی که این افزایش  دهدمیجامعه شناسی دینداری همبستگی اجتماعی افراد را افزایش 

ون در دینداری توجه به ارزش ها و منافع منجر به کاهش سطح عرفی شدن می شود چدینداری 

جمعی بر منافع فردی ارجحیت دارد و افراد نیازهای خود رابر مبنای نیازهای اجتماع و جمع می 

سنجند و انتخاب می کنند ولی با ظهور فردگرایی مدرن افراد در انتخاب های خود رهاتر شدند 

گزاره های دینی که روح جمع گرایی را ترویج به صورتی که این انتخاب ها در بسیاری از موارد با 

منافات دارند این امر خود منجر به افزایش عرفی شدن جوامع خواهد شد. همچنین طبق  دهدمی

چارچوب نظری تحقیق فردگرایی این ظرفیت را دارد که عقاید و عملکرد اجتماعی دین را زیر 

وارتر سازد. همچنین طبیق نظر ویلم سوال ببرد و همین امر زمینه را برای بسط عرفی شدن هم

افزایش فردگرایی از عوامل موثر بر فرآیند عرفی شدن محسوب می شود، زیر درصد زیادی از 

افراد جامعه در اثر رشد فردگرایی تمایل دارند که از کلیسا مستقل شوند و خود به صورت فردی 

همچنین نشان داد که رابطه ای (. نتایج تحقیق 148: 13۷۷دین خویش را تبیین نمایند )ویلم، 

بین فردگرایی افقی با عرفی شدن ذهنی و شاخص کلی عرفی شدن وجود ندارد. ولی بین 

فردگرایی افقی و عرفی شدن عینی رابطه مستقیم و معنی دار وجود داشت. یعنی هر چه 

ها نیز ندانشجویان از استقالل و خوداتکایی بیشتری برخوردار باشند، میزان عرفی شدن عینی آ

که  دهدیمبیشتر خواهد شد. بدین صورت دانشجویان که فردگرایی افقی بیشتری دارند ترجیح 

 دین و گزاره های دینی در حیطه اجتماع، سیاست ووو دخالت نکند.
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به طور کلی به نظر می رسد عرفی شدن ابعاد و الیه های متفاوت و گوناگونی دارد که هر 

در کنش های روزمره افراد تاثیرگذار باشند در این بین فردگرایی د کدام از این الیه ها می توان

 می تواند روند فرایند عرفی شدن را افزایش دهد. 
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 دانشگاه.  و
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 شدن (. مطالعه رابطه جهانی1392و مازیار، جعفری ) نوری، بیژن؛ پرنیان، لیالخواجه

-66 (،3)4 ،شناسی کاربردیجامعه .گرایی جوانان شهر شیرازگرایی و جمعفرهنگی با فرد

43. 

 ( 138۷دورکیم، امیل .)تهران: نشر مرکز.  .مترجم باقر پرهام .درباره تقسیم کار اجتماعی 

 ( بررسی رابطه تمایل به ارزش های عرفی 139۷رستگار خالد، امیر و مقدمی، ساجده .)

 . 1۵3-1۷4(: 11) ۵، ی نهادهای اجتماعیجامعه شناس .و نگرش به فرزند

 ( 1380شجاعی زند، علیرضا .)موسسه : تهران .عرفی شدن در تجربه مسیحی و اسالمی

 فرهنگی انتشاراتی تبیان. 

 ( 138۵شجاعی زند، علیرضا .)مجله جامعه  .مسیرهای محتمل عرفی شدن در ایران
 . 30-6۵(، 3) ۷، شناسی ایران

 (. بررسی رابطه 1389صنعتی شرقی، نادر ) و ان، محمدرضاشجاعی زند، علیرضا؛ طالب

جهانی شدن فرهنگی و عرفی شدن با تأکید بر نقش عوامل زمینه ای )مطالعه ای بین 

 . 134-160 (،1)1 مسائل اجتماعی ایران،فصلنامه  .ملت ها(

 ( چالش های دانش و رسالت دانشگاه در دوره ما1383فاضلی، نعمت اهلل .).  کتاب ماه
  . 30-۵۵(، ۷) 3، لوم اجتماعیع

 ( بررسی علل و عوامل تقدم مصالح جمعی بر فردی، 1381فکوهی، ناصر .) مجموعه
 .ارشاد اسالمی استان تهران مقاالت نخستین همایش اداره کل فرهنگ و

 ( 1386کاظمی، عباس و فرجی، مهدی .)بررسی سنجه های مرتبط با دین در ایران . 

 ی و پژوهش های کاربردی.دفتر برنامه ریز :تهران

 ( (. بررسی وضعیت دینداری در ایران ) با تأکید بر 1388کاظمی، عباس و فرجی، مهدی

-89 ،(6) 2،فصلنامه تحقیقات فرهنگی .داده های پیمایش های سه دهه گذشته( تهران

6۷ .  

 ( 13۷9کوزر، لوئیز .)ترجمه محسن ثالثی. تهران: شناسی کالسیکبزرگان جامعه .

  رات علمی. انتشا

 ( 1380کیویستو، پیتر .)ترجمه منوچهر صبوری .شناسیهای بنیادی در جامعهاندیشه .

 نشر نی. :تهران

 انتشارات  . تهران:ترجمه منصور انصاری .مدرنیته سیاست پست(. 1384، بوریمر )گیبینز

 گام نو.



 ۹۹/ بهار و تابستان  ۱۵شناسی نهادهای اجتماعی/ دوره هفتم / شماره جامعه .............................. ۵۸

 

 تفاوتی (. پژوهشی درباره بی1390فرد )تبریزی، علیرضا و مجتبی، صداقتیمحسنی

 . 1-22 (،3) 23، شناسی کاربردیفصلنامه جامعه .شهروندان تهرانی بیناجتماعی در 

 ریسم و رابطه آن با تحصیالت عالی.(. سکوال138۵آزاد ارمکی، تقی ) و نایبی، هوشنگ 

 . ۷6-93، 3 (۷)، مجله جامعه شناسی ایران

 ( 1381وبر، ماکس .)شرکت : انتشارات رانته .کاویانی. ترجمه شیوا شهر در گذر زمان

 سهامی. 

 ( فردگرایی تأملی در ابعاد و شاخص138۷وثوقی، منصور و حسین، میرزایی .)نامه  .ها
 . 11۷-142 ،34( ۷) ،علوم اجتماعی

 ( 13۷4ویلسون، برایان .)تهران: طرح نو.  .ترجمه مرتضی اسعدی .جدا انگاری دین و دنیا 

 ( 13۷۷ویلم، ژان پل .).موسسه  :تهران .ترجمه عبدالکریم گواهی جامعه شناسی ادیان

 فرهنگی و انتشاراتی تبیان.

 (. بررسی نمودهای عرفی شدن دین در 1392هاشمی، مولود ) و هاشمیان فر، سید علی

-1۷6 (،49(، پیاپی )1) 24، جامعه شناسی کاربردی .سبک زندگی جوانان شهر اصفهان

1۵3 . 

 ( 13۷۷همیلتون، ملکم .)موسسه  :تهران .رجمه محسن ثالثیت .جامعه شناسی دین

 انتشاراتی تبیان. 
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