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چکیده
ضرورت و چگونگی ارائه سنجههاي دينداري متناسب با موقعیتهاي اجتماعی و بررسی تأثیر وزن دهی سنجه اي و ابعادي دينداري بر
سنجش میزان دينداري جامعه مورد مطالعه دو هدف اصلی اين مطالعه است .از دو روش اسنادي و پیمايش براي بررسی موضوع استفاده
شده است .بررسیهاي اسنادي و پیشینه هاي تحقیقاتی نشان می دهد با اينکه مدل هاي دينداري به اقتضاي محتواي دينی ،برداشت
شارحین مذهبی و ساختار سیاسی-اجتماعی هر جامعه نسبی هستند ،محققانِ سنجشگر میزان دينداري ،براي وزن دهی سنجه اي و
ابعادي دينداري اهمیتی قائل نشده اند .همچنین جهت بررسی چگونگی تأثیر وزن دهی سنجه اي و ابعادي دينداري بر نتايج تحقیق از
روش پیمايش با ابزار پرسش نامه محقق ساخته بر روي جمعیت نمونه  333نفري استفاده شده است .يافته هاي اين بخش از تحقیق نشان
می دهد که با اجراي تکنیک دو مرحله اي وزن دهی سنجه اي و ابعادي ،میزان دينداري در ابعاد مختلف دينداري و دينداري کلی تغییر
می کند .همچنین با اجراي اين تکنیک روش شناختی ،همراه با نوسان در سطح توصیفی ،تأثیرات محسوسی در سطح تبیین و ارتباط
متغیرهاي ديگر با میزان دينداري نیز مشاهده می شود.
واژههای کلیدی :وزن دهی ،دينداري ،وزن دهی سنجه اي ،وزن دهی ابعادي.
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مقدمه

بررسی بسترها و زمینههای تاريخی-اجتماعی جوامع بازگوکننده رابطه ديالکتیکی میان

ذهنیت5

و

عینیت(0انسان

و جامعه)در شکل-

گیری مکاتب و تئوریهای علمی است .داللتهای تاريخی و تحلیل معرفتی مکاتب و نظريههانشان میدهد که شکلگیری
مکاتب ،پارادايمهای علمی ،1تئوریهای جامعهشناختی و رشدانديشمنداناجتماعی،به تحوالتوپديدههاياجتماعی 4وابسته است
(تنهايی  .)41: 5131،رابطه ديالکتیکی میان عینیت و ذهنیت در رشد مکاتب و تئوریهای اجتماعی ،بیانگر سهم يکسان انسان و
محیط اجتماعی در طرحريزیهای تئوريکی است .لذا ماهیت و تکامل مدلهای نظری و تجربی تحقیق وابسته به زمینهها و موقعیت
اجتماعی خاصی هستند.
برخالف همتايی ابژه های علوم طبیعی ،علوم اجتماعی با کنشگران مختار و ساختارها و بسترهای اجتماعی ناهمتايیمواجه است.
نظريه های علوم طبیعی به آسانی بیشتری قابل ارتقاء به قوانین ثابته قرار میگیرند ولی در علوم اجتماعی اين امید را تنها در ارتقاء
يک فرضیه به نظريه می توان داشت .برخالف علوم طبیعی که دارای موضوعات و قوانین باثباتتری هستند ،علوم انسانی با ابژههای
متغیر و قوانین نسبی در زمان و مکان های مختلف مواجه است.
با توجه به نسبیت قوانین در علوم اجتماعی بايد شکلگیری بینشها ،تئوری ها ،مدلهای نظری و تجربی منطقهای به اقتضای مسائل
موجود را در جامعهشناسی انتظار داشت(ارمکی و عبداللهی .)434: 5132،جامعه شناسان و محققین حوزه علوم اجتماعی با بررسی
های تجربی و تاريخی جامعه مورد مطالعه خود ،طرح تئوریهای نسبی مختص آن را ابداء و در معرض آزمايشهای تجربی قرار
میدهند .اين رويه متمايز بیانگر توجهات اجتماعی و زمینه ای در تدوين تئوریها و بکارگیری آنها در وارسی و تنظیم دادههای
تجربی برای اثبات است.رويکرد ديالکتیکی میان ذهنیت و عینیت در تولید مکاتب و تئوریهای جامعهشناختی ،قطعیت ،يکتايی و
يکپارچگی تئوریهای جامعهشناختی را مورد ترديد قرار میدهد.
دينداری1به عنوان يک واقعیتی اجتماعی وسنجش پذيرهمواره مورد توجه جامعه شناسان دورههای مختلف از کالسیک تا متأخرين
بودهاست.رويکرد نسبیگرائی در جامعه شناسی مؤيد عدم توافق کامل انديشمندان در بررسی و تحلیل علمی اين واقعیت اجتماعی
است .علوم اجتماعی با وظیفه مطالعه پديده های ساختيافته اجتماعی ،ارتباط متقابل آنها ،ساختار جامعه و فعالیتهای کنشگران
يک جامعه خاص(شومیکر و ديگران .)51:5131،ناگزير است در تولید تئوریها و مدلهای نظری و تجربی به اقتضائات و بسترهای
اجتماعی توجه نشان دهد.
محققین حوزه دينداری با توجه به رويکرد نسبیگرائی تئوریهای جامعه شناحتی بايد به دلیل پیچیدگی روابط شخصی با يک
جهان اجتماعی-مذهبی ودشواریهای شناخت و سنجش کمی دينداری(ويلم.)13 5111،و همچنین متدرّج و متنوع بودندينداری و
اشکال خاصی از دينداری به دلیلتأکیدات سنت دينی بر جنبههايی از ابعاد دينداری(شجاعی زند .)11: 5134،به ساختارها و بسترهای
اجتماعی جامعه مورد مطالعه توجه نمايند .به عبارتی ديگر در تدوين مدلهای نظری و تجربیِ سنجش دينداری بايد به انتظارات
اجتماعی و درون دينی ،نوع جامعه پذيری و آموزشهای مذهبی توجه داشت.
ارتباط متقابل نهاد دين با ديگر نهادهای اجتماعی بخصوص در جوامع دينی(در مقابل جوامع سکوالر) بر پديده نسبیگرائی
دينداری تأثیر شگرفی داشته است .دانیل بیتس معتقد است نظامهای عقیدتی-دينی ،منعکس کننده ويژگیهای اساسی نظم
اجتماعی که در آن ظاهر میشوند ،هستند(افروغ .)554: 5111 ،محصور کردن آموزههای دينی در مشروع سازی سیاسی نظام
حاکم و تأکیدات خاص بر ابعاد خاصی از دين،نمونه ای از نسبیگرايی دينداری است.نوع دينداری بشر محصور در نوع
1

.Subjective.
. Objective.
3
.Sciencetificparadigms.
4
.Social phenomenon.
5
.Religiosity.
2

بررسی تأثیر وزندهی سنجهای و ابعادی دینداری بر سنجش میزان دینداری 3 /

آموزشهای دينی و تأکیدات ابعادی است که از طريق نهادهای حاضر در نظام ساختاری جامعه به خود میبیند .بطوری که امروزه
ما شاهد انواعی از دينداری هستیم(طالبان.)15 : 5130،
همانطوری که کاربرد يک سنجه دينداری واحد برای اديان متفاوت،يک رويکرد علمی نیست،تعیین سنجۀ 5مشابه برای يک دين
واحد در ساختارهای اجتماعی مختلف نیزغیرممکن است(شجاعی زند،همان  .)41:عالوه بر اهمیتتوجه به تأکیدات برون دينی و
تأثیر ساختار سیاسی-اجتماعی،بايد به تأکیدات دروندينی و انتظارات دينی درتعیین شاخصههای سنجش ديندارينیز توجه کرد.
ساختارهای اجتماعی و اديان متفاوت با تأکیدات جامعهپذيری دينی متمايز،انواعی از دينداری را بوجود میآورند .چنین تأکیدات
ابعادی ،سهم و وزنهای متغیر و متفاوتی را برای شاخصهها و ابعاد دينداری در سنجش دينداری پیشنهاد مینمايد.به نظر میرسد با
اجرای تکنیک تعیین سهم و وزن سنجهای و ابعادی دينداری ،0نتايج تحقیق تغییرات محسوسی را تجربه خواهد کرد.
به سبب اهمیت نهاد دين در جامعه ايران ،دينداری به عنوان يک حوزه تحقیقات اجتماعی مهممحسوب میشود .چه اينکه دينداری
به عنوان يک متغیر مستقل يا وابسته در نظر گرفته شود و چه اينکه ماهیت يا سنجش آن مدنظر محققین باشد ،بايد در سنجش دقیق-
تر اين متغیر کوشید.اهمیت وزندهی 1منطقی و مدلل شاخصههای سنجش دينداری در اعتبار و قابل اتکاتر نمودنِ سنجش میزان
دينداری جامعه مورد مطالعه نهفتهاست.
مسئله محوری اين است که با توجه به نسبی بودن تئوریهای جامعه شناختی و همچنین مدلهای نظری و تجربی دينداری ،آيا
بکارگیری يک مدل دينداری واحد برای جوامع و زمانهای مختلفیک رويکرد علمی و قابل اتکاء نظری است؟ چه استداللهای
نظری و تجربی برای پاسخ منفی به سؤال قبلی وجود دارد؟ چگونه امکان بکارگیری مدلهای نظری و تجربی دينداری بومی در
تحقیقات فراهم میگردد؟ از چه تکنیک روششناختی برای تولیدمدلهای نظری و تجربیِ دينداری دقیقتر میتوان استفاده نمود؟
آيا وزندهی سنجهای و ابعادی دينداری توانمندی پاسخگويی به بومیسازی مدلهای نظری و تجربی دينداری را دارا است؟ چه
ضرورتی برای وزندهی سنجهای و ابعادی دينداری در تحقیقات جامعهشناختی وجود دارد؟ چه استدالل و منطقی پشتیبانوزندهی
سنجهای و ابعادی دينداری وجود دارد؟چگونهامکان وزندهی سنجهای و ابعادیِ دينداری محقق خواهد شد؟ با وزندهی سنجهای
و ابعادی دينداری چه تأثیراتیدر نتايج تحقیق صورت میپذيرد؟تکنیک روششناختیِ وزندهی سنجهای و ابعادیِ دينداری چه
تأثیريرا در سطح توصیفی و تبیینی تحقیقات مرتبط با دينداری خواهد گذاشت؟
تعریف مفاهیم اساسی پژوهش

دينداری:با رشد تحقیقات تجربی در حوزه جامعه شناسی دين ،سنخ شناسی ها از دينداری يا التزام دينی و تعداد ابعاد در درون آن
سنخشناسیها نیز تنوع يافت و از مقیاسهای ساده تک بعدی به سمت مقیاسهای پیچیده چندبعدی حرکت نمود (هیملفارب،
 .)626: 5311امروزه محققان علوم اجتماعی دريافتند که دين و بالتبع دينداری پديدهای چندبٌعدی است ،بطوری که ابعاد در نظر
گرفته شده برای دينداری بین 0تا  51بٌعد(اکثريت4تا 6بٌعد) در نوسان بوده است (هیل و هود .)063: 5333،دينداری در همه اديان و
با هر تعداد ابعاد در نظر گرفته شده ،به معنای داشتن اهتمامدينی به نحوی که مطابق با انتظارات دينی ،نگرش ،گرايش و کنشهای
افراد رامتأثر سازد ،است(شجاعی زند،همان .)16:
دينداری در نگاه کلی به دو نوع التزام عینی(رفتاری) و ذهنی(اعتقادی و عاطفی) تقسیم می شود .التزام عینی ارجاع به کلیه رفتارها
و اعمال معطوف به خداوند که توسط سازمان مذهبی مشروع در جامعه مشخص و توصیف شده اند،دارد .التزام ذهنی دربردارنده
اعتقاد يا شناخت از تبیین ها و توصیفات تأيید شده توسط يک سازمان دينی و داشتن عواطف و احساسات مساعد نسبت به آن است
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(استارک و فینکی .)521: 0222،از ديدگاه طالبان ،دينداری اسالمی به عنوان میزان التزام عینی و ذهنی افراد به دين اسالم که در
مجموعه ای از اعتقادات ،احساسات و اعمالی که حول خداوند و رابطه با او سامان يافته است مفهوم سازی نظری شد(طالبان5134،
.)103:
وزندهی سنجه ای و ابعادی دينداری:وزندهی مرحله ای از تحقیق است که«در ساختن شاخص ،به عناصر با توجه به اهمیت آنها
وزن داده می شود»(ساروخانی .)03 : 5136،لذا در مرحله وزندهی سنجهای و ابعادی دينداری ،بر اساس محتوای دينی ،آموزههای
دينی ،ساختار سیاسی-اجتماعی و بهطورکلی جامعهپذيری دينی ،به تعیین سهم و وزن سنجه ها و ابعاد دينداری در میزان دينداری
کل پرداخته می شود.پس از تعیین ابعاد و شاخصههای دينداری ،وزنهر يک از سنجهها و ابعاد دينداری با توجه به آموزههای
نهادهای دينیدر ساختار اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی خاص جامعه مورد مطالعه،تعیین میشود .بهطورکلی اين مرحله با اين پشتوانه
نظری همراه است که با توجه به نسبیگرايی در علوم اجتماعی ،سنجهها و ابعاد دينداری دارای وزن يکسانی در سنجش دينداری
جامعه مورد مطالعه نیستند .هر يک از سنجهها و ابعاد دينداری با توجه به انتظارات درون دينی و ساختار سیاسی-اجتماعی ،دارای
سهم متمايزی از يکديگر هستند که محقق بايد در مرحله سنجش دينداری جامعه مورد مطالعه آن را لحاظ نمايد.
نسبیّت مدلهای دینداری

همه بینشهامحصول رابطه تعاطی و ديالکتیک میان ذهن و عین هستند .میان ساختمان ذهن اجتماعی و ساختمان ذهن فردی(ذهن و
جامعه) يک داد و ستد مداوم وجود دارد .بنا بر قواعد و قوانین جامعهشناسی معرفت ،هرگونه آگاهی و کنش ذهنی ،به ناگزير ،با
واقعیت اجتماعی و تاريخی درگیر ،درهم تنیده و به عبارتی همفراخوان هستند .هیچ آگاهی اجتماعی يا کنش ذهنی بدون
همفراخوانی با رخدادها و رويدادهای تاريخی و اجتماعی و عناصر ذهنی موقعیت ،يا اينکه در خالء تاريخی و سیستمی ،صورت
نمیپذيرد(تنهايی.)0 :5132،در اين رويکردزمینههای اجتماعی هم بسترساز و هم ابژه 5علم جامعهشناسی قرار میگیرند.
انديشمندان علوم اجتماعی با بکارگیری ،کمک و انطباق اندوخته ها و مفروضات علمی(ذهنیت) بايد سعی در انطباق آنها با
محیطهای اجتماعی جديد(عینیت) راداشته باشند .تالش کشورهای غیر اروپائی و غیر امريکائی برای بومیسازی و تدوين تئوری-
های جامعه شناختی در دهه های اخیر ،نشانهای از ناکامی مکاتب و تئوریهای غیربومی و لزوم رابطه تطبیقی تئوریهای جامعه-
شناختی با موقعیتهای اجتماعی جديداست .در اين راستا میتوان به تجربه و تالش اخیر بومیسازی تئوریهای جامعه شناختیِ
کانادا در جهت کاهش وابستگی فکری به قدرتهای علوم اجتماعی اتالنتیک شمالی ،اشاره داشت(ارمکی و عبداللهی: 5132،
)431-126
بسیاری از حوزه های علوم اجتماعی به علت فقدان توجه به نظريه سازی عقب ماندهاند .بیشتر پژوهشها تاٌکید بیش از حد بر روی
جمعآوری دادههای تجربی نمودهاند بیآنکه حس روشنی از هدف نظری داشته باشند .يکی از آسانترين شیوههايی که بیشتر
محققان میتوانند پژوهشهایشان را به واسطهی آن بهبود بخشند ،افزايش توجه به نظريهسازی است(شومیکر و ديگران :5131،
 .)051اقلیم ،اقتصاد ،فرهنگ و سیاست از جمله زمینه ها و متغیرهای تعیین کننده بکارگیرينوع رويکرد جامعه شناختی در توصیف
و تبیین مسائل و ابژه های اجتماعی يک جامعه خاص است.
رويکرد بومیسازی0معتقد است که انديشمندان علوم اجتماعی بايد در ساخت مدلهای نظری و تجربی برای مواجهه با يک پديده
اجتماعی مانند دينداری به محیط اجتماعی توجه نشان دهند .در اين رويکرد تئوریهای جامعهشناختی و مدلهای نظری مرتبط با
دينداری نسبی هستند .محقق در ساخت مدلهای دينداری بايد به محتوای دينی ،برداشت شارحین و مفسرين دينی ،ساختار سیاسی-
اجتماعی و فرآيندهای جامعهپذيری جامعه مورد مطالعه توجه نشان دهد .جامعه پذيری دينی ،طی يک فراگرد تاريخمندِ اجتماعی و

1.Objective.
.Nativism.
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تحت چیرگی ساختارهای سیاسی ،اجتماعی و آموزشی و ديگر نهادها و سازمانها در يک مکان و زمان خاص صورت میپذيرد.
براساس اين رويکردهرگونه تعمیم وبکارگیری بدون تغییر و اصالحِ مدلهای نظری و تجربیِ دينداری درديگر مکانها و زمانها
يک عمل غیرعلمی و قابل ترديد در نتايج تحقیق است.
توجه به انتظارات دينی و نظام ساختاری آموزههای دينداری در تدوين مدلهای دينداری نمايانگر نسبیگرائی مدلهای دينداری
است.اديان مختلف به علت محتوای متمايز ،دارای ابعاد دينداری متفاوتی هستند ،حتی محتوای يک مذهب نیز متأثر از رابطه متقابل
با ديگر پديدهها و واحدهای اجتماعی قرار میگیرد )Johnston ،1988 :p1-4(.دين و به تبعآن مدلهای دينداری ،تحت تأثیر
خردهنظامهایِ اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی ،اشکال متنوعی را به خود خواهند گرفت .بهطوری که از نظر مارکس دين
صرفاً يک انعکاسی از روابط اجتماعی است(.جاللیمقدم:همان،ص)562جین اشنايدر در اين زمینه اظهار کرده است«:شیوه تفکر
مردم درباره قلمرو روحانی و مفهومسازی قدرتها و فرايندهای آن بهطور قطع تحت تأثیر دنیايی است که در آن زندگی می-
کنند»(افروغ .)554 : 5111،مردم در دورههای گوناگون ،تحت تأثیر جهانبینیها و هنجارهای متفاوتی قرار دارند که بازتاب شرايط
و محیط اقتصادی-اجتماعی آن زمان است(اينگلهارت.)005-1 : 5111،نتیجه بررسی چنین نظريههايی ،سنجش دينداریِ جامعه
مورد مطالعه به اقتضای انتظارات درون دينی و بسترهای سیاسی-اجتماعی است.
بررسی ديدگاه بزرگان جامعه شناسی مؤيد تأثیر ساختارهای اجتماعی بر محتوای دينی ،آموزش و جامعه پذيری دين و نهايتاً انواع
دينداری در يک جامعه است .آنها معتقدند که تأکیدات ساختاری و تحوالت اجتماعی از طريق تأثیر بر محتوای دينی ،انواعی از
آموزشهای مذهبی و ابعاد مختلفی از دينداری را شکلبندی مینمايد.دورکیم اعتقادات دينی را دارای ويژگی اجبار کنندهای می-
داند که از طرف گروه بر اعضا وارد می شود(توسلی .)005: 5132،به نظر وی اعتقادات و اعمال مذهبی با توجه به تغییرات
مرفولوژی و ساختار گروه اجتماعی که اعتقادات و اعمال به آن وابسته است ،تغییر میکند .به عبارتی:
تغییر در ساختار و مرفولوژی

تغییر در اعمال و رفتارهای مذهبی(.)swats,1998:p75

واخ نیز معتقد است که هرچه روند تمايزات اجتماعی و فرهنگی مترقیتر باشد ،صور تعابیر دينی متنوعتر هستند .هر يک از دين-
های اسالم ،بودا ،هندو و کنفوسیوس ،که اجتماع عظیمی را تشکیل میدهند از لحاظ اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی به طور وسیعی
متنوعاند(.واخ،5132:ص )061مقايسه کاتولیکهای روم و پروتستانها نشان میدهد که در تعیین الگوهای اعتقادی ،تفاوتهای
طبقاتی از تفاوتهای نژادی مهمتر هستند .فعالیتهای دينی ،پیچیدگیِ هنجارها و نقشهايی را که فرهنگ طبقه متوسط يا طبقه
پايین در جوامع متفاوت میسازند را منعکس میکند(.)Hallhami And Argyle ، p755 :1995-6
بررسیها نشان میدهد که انسانها به اقتضای شرايط فرهنگی-اجتماعی-جغرافیايی خود ،راه ها و تبیین های گوناگونی را جهت
رابطه و اتصال به خداوند اتخاذ نموده اند .تنها تعداد کمی از انسانها جرأت پیروی نکردن کورکورانه از هنجارهای حاکم
فرهنگی-اجتماعی را دارند و تنها تا آنجائی که قدرت تفکرشان اجازه می دهد راه بهتری را در مسیر حق بیابند .بیشتر انسان ها
همان دين و روشی را که برای تبیین خداوند به ارث برده اند ،مطلق می پندارند(رفیع پور .)151 : 5111،
پس ا ز پیروزى انقالب اسالمى در ايران و قرار گرفتن نخبگان مذهبى در رأس هرم قدرت سیاسى ،تالش براى حاکمیت بخشیدن به
اسالم در تمامى ابعاد جامعه به عنوان آرمانى محورى و اساسى آغاز گرديد .بطوری که تربیتدينى يا جامعهپذيرى مذهبى از
اهداف عمدهى نظام اجتماعى تعريف شد .با کنترل و هدايت مؤسسات رسمى جامعهپذيرى کشور مانند مدارس ،دانشگاهها و
رسانههاى جمعى ،اعم از راديو ،تلويزيون و بسیارى از مطبوعات ،جهتگیرى عملى نظام فرهنگى کشور در راستاى تقويت و
گسترش ارزش ها و باورهاى اسالمى در میان مردم و به خصوص نسل جديد شکل گرفت(طالبان.)13 : 5130،
امروزه ما در ايران شاهد انواع دينداری هستیم .قرائت خاص فقهى ـ انقالبىِ حاکم بر نظام حکومتى موجب پذيرش انواع خاصی از
ديندارى مانند ديندارى فقهی-رسالهاس ،يا قرائت رسمى از دين است .سوگیرىهاى مذهبى که به انواع ديندارى منجر مىشد،
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امرى متفاوت از اصل و سطوح ديندارى است(همان.)15 ،رويکرد بومیسازیِ تئوریهای جامعهشناختی تأکید میکند که در
ساخت مدلسازی نظری و تجربی دينداری در جامعۀ دينیِ مورد مطالعهای مانند ايران بايد به تأکیدات خاص ساختار سیاسی-
اجتماعی و محتوای مذهبی که در فرايند جامعهپذيری به کل جامعه تسری داده میشود،توجه نشان دهند.لذا مدلهایِ نظری
دينداری غیربومی تنها به عنوان يک زمینه و مقدمهای برای شکلدهی مدلدينداری بومی قابل استفاده است.
نسبیّت سنجههای دینداری

ارائه مدلهای دينداری متفاوت توسط متخصصین حوزه دينداری ،مؤيد نسبیّت مدلها و سنجههای دينداری است .اتخاذ چنین
رويکردی در بررسی جهانی که تحت تأثیر کثرتگرائی 5دينی قرار دارد ،به رويههای علمی نزديکتر است.همانطوری که
دينداری تحتتأثیر نوع مذهب ،موقعیت اجتماعی و نوع برداشت شارحین از محتوای دينیدر يک موقعیت اجتماعی واحد ،انواع
متمايزی به خود میگیرد ،سنجههای دينداری نیز تحت چیرگی چنین متغیرهايی قرار دارند.بازنگری مدلهای نظری و تجربی
دينداری برای تعیین ابعاد دينداری بايد همراه با تعیین نوع سنجه و میزان سهم هر يک از آنها صورت پذيرد.بهطور واضحتر تعیین
سنجههای دينداری ،سطح تجربیتر و عینیتر ساخت مدلهای نظری دينداری است .محققین علوم اجتماعی در بومیسازی مدل-
های دينداری و سنجش جامعه مورد مطالعه نهايتاً بايد به اقتضای ساختها و آموزههای دينی به تعیین نوع و سهم سنجههای
دينداری بپردازند.در مرحله تعیین نوع و سهم ابعاد و سنجههای دينداری،عالوه بر توجهات محتوای دينی و ساختار اجتماعی حاکم
بر آن بايد نسبت به تأکیدات متمايز شارحین و مفسرين محتوای دينی نیز حساس بود ،تأکیداتی که امروزه به سرعت در نظام
تربیتی-آموزشی و فرايند جامعهپذيری دينی به افراد يک جامعه انتقال میيابد.
به عنوان نمونهاکثر اقوام بشرى ،بنیادىترين اعتقادات مذهبى خود را در مناسک و فرايض مجسم مىسازند(طالبان ،همان )13:و بٌعد
عبادی دينداری را مقدم و مهم تر از ديگر ابعاد دينداری می دانند .اين رويکرد توسط برخی از شارحین دين در اسالم تقويت می-
گردد و سهم بٌعد عبادی در آموزههای اسالمی راباالتر از ديگر ابعاد دينداری می دانند .آيت ا ..جوادی آملی در تبیین رابطۀ عبد و
عبادت ،با استناد به آيات قرآن ،عبادت را هدف آفرينش می داندمانند جائی که قرآن می فرمايد"جن و انس را نیافريدم جز برای
آنکه مرا بپرستند"(ذاريات )16:همچنین در جای ديگری می فرمايد":ای بندگانی که به من ايمان آورده ايد زمین من فراخ است
تنها مرا بپرستید(".عنکبوت )16:از نگاه ايشان اين آيات بیان کننده آن است که بٌعد عبادی دين هدف آفرينش انسان و تنها وظیفۀ
انسان است(جوادی آملی .)403: 5113،آيا تأکید بر بٌعد عبادی در اسالم قابلتسری به ديگر اديان است؟ آيا همه شارحین و مفسرين
اسالم رويکرد يکسانی در اهمیت ابعاد دينداری نسبت به يکديگر دارند؟ ساختار سیاسی-اجتماعی و نهادهای دينی و آموزشی يک
جامع ه کدام شرح و تفسیر از دين را جهت تقويت خود اتخاذ مینمايند و سعی مینمايند تا از طريق سازمانهای آموزشی و رسانه
ها آن را به افراد جامعه خود تسری دهند؟
اين سؤاالت(بخصوص سؤال پايانی) در جوامع دينی با يک قرائت خاص مذهبی مانند جامعه ايران بسیار پیچیدهتر خواهد
گرديد.جان کالم اين پرسشها در اين نکته نهفته است که از ديدگاه جامعهشناختی فهم و کنشهای انسانی عالوه بر شرايط
روانشناختی فردی ،تحتتأثیر ساختارهای حاکم بر او صورت میپذيرد .شناخت میزان دينداری افراد منوط به شناخت رويکرد اين
زمینه های تأکیدی است .اينکه چه ابعاد و شاخصه دينداری در يک زمان و مکان خاصی مورد تأکید و در فرايند جامعه پذيری
دينی افراد قرار میگیرد .سهم يک بٌعد يا شاخص از دينداری در سنجش میزان دينداری در زمانها و مکانهای متفاوت ،متغیر
است .لذا استفاده از يک مدل تجربی دينداری واحد برای اديان مختلف ،يا برای يک دين واحد در محیط های اجتماعی متغیر
رويکردی علمی نیست.اتخاذ چنین رويکردی لزوماً نیازمند توجه به میزان سهم و وزن ابعاد و شاخصههای دينداری مطابق با
ساختارهای حاکم بر پیروان آن مذهب در يک زمان و مکان خاص است.
1
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اين رويکرد را میتوان نسبت به بٌعد اخالقی دين نیز تشريح کرد.اخالق در فرهنگ اسالمی محدود به صفات ثابت(ملکات) است
ولی در فلسفه غرب بیشتر توجه به ترک يا انجام افعال مربوط است(مصباح يزدی .)14 : 5113،در ديدگاه اسالم کار اخالقی آن
است که صرفاً برای تحصیل رضای خداوند صورت گیرد ،لذا اگر فردی با نیت غیرالهی انفاق نمايد ،عمل او ارزش اخالقی
نخواهد داشت ،چون ارزش اخالقی افعال به نیت الهی است که از رهگذر ايمان به خدا ،نبوت و معاد حاصل می آيد(جوادی-11،
،63-63 : 5116امینی،62 :5134،منتظری .)110 : 5131،از ديدگاه اين شارحینِ اسالم ،اخالق دينی ،کامالً قائم به نیت باطنی عمل
فردمتدين است(نراقی .)511 : 5131،لذا سنجش بٌعد اخالقی در اديانی مانند اسالم و مسیحیت دارای شاخصههای متمايز درونی و
بیرونی و نیازمند سنجههای مختص به خود است .در اسالم سنجه بٌعد اخالقی بايد در پی يافتن نیت کنشگران باشد ولی در مسیحیت
سنجه اين بٌعد تنها به رفتار ظاهری کنشگران محدود میگردد.
اين تفاوت ابعادی حتی در يک محتوای دينی مانند اسالم نیز قابل پیگیری است .به عنوان نمونه برخی از دانشپژوهان حوزه
اخالق بدون رجوع به نیت جامعه مورد مطالعه ،اخالق را «مجموعهای از ارزشها و هنجارهايتعیینکننده رفتار آدمی و ترسیمکننده
راه و رسم زندگی کردن دانستهاند(.شیروانی،5113،ص:13فنايی،5134،ص )15حتی به زعم برخی از متفکرين اسالمی تمايز
خاصی نمیتوان میان اخالق و فقه و شريعت قرارداد(.ملکیان:5131،منتظری ،5131،صص11و :114فنايی، 5134،صص31و:54
جعفری،5131،ص،531مصباح،5131،ص )064مطابق با اين ديدگاه ،بٌعد اخالقی با دوری از نیت کنشگران دينی به حوزه عینیت و
توجه رفتار دينی نزديکتر میگردد .به عبارتی ديگر سنجش بٌعد اخالقیِ دينداری از نگاه شارحینی که آن را با نیت يا ظاهر رفتار
دينی تعريف می نمايند ،سنجههای دينداری متفاوتی را میطلبد.
گاهی متخصصین علمی(و نه شارحین مذهبی) زمینهساز اين تمايزات تأکیدی و تفسیری از محتوای دينو لزوم ارائه مدلهای تجربی
دينداری جديد هستند .در اين مورد بٌعد تجربیِ دينداری به عنوانیکی از حوزههای قابل مناقشه قابلتوجه است .انديشمندانی که بٌعد
تجربی را به عنوان يکی از ابعاد دينداری قبول دارند ،برداشت مفهومی و عملیاتی واحدی از آن را در اديان مختلف قائل نیستند.
احساس حضور مستقیم خداوند(رو.)035: 5113،مجموعۀ پیچیدهای از احساسات و تحقق امر قدسی در آدمی(پترسون و
ديگران،5111:ص ،)40تجربه احساس مذهبی در ارتباط با جوهرِ ربوبی خداوند(گالک و استارک)15- 02: 5361 ،نمونههايی از
برداشت مفهومیِ بٌعد تجربیِ دينداری است.
برخی به علت نوع تعريفی که از تجربه دينی ارائه می نمايند ،آن را مختص به دين ورزان خاص و اهل مکاشفه می-
دانند(نراقی، 510 : 5113،قمی ،166 : 5113-32،الیاده .)64: 5111،و برخی همه مردم را صاحب تجربه دينی میپندارند ،بطوری
که تمامی اعمال و مناسک دينی را در اين بٌعد قرار می دهند(لنگهاوسن()04: 5113،مولر .)6: 5332،اين نوع برداشت متمايز
مفهومی از بٌعد تجربیِ دينداری ،در نوع سنجههای اين بٌعد مؤثر واقع میگردد .بطوریکه اتخاذ بٌعد تجربی و تدوين نوع سنجههای
مرتبط با آن بستگی به تأکیدات محتوايی دين ،شارحین مذهبی و علمی دارد .عدم تأکید محتوايی و تفسیری بٌعد تجربی دين،
ضرورتی را برای درنظر گرفتن آن در مدل نظری و تجربیِ سنجش دينداری بوجود نمیآورد.
نسبیّت مدلهای دينداری عالوه بر سطح "ابعاد دينداری" در سطح"سنجههای دينداری" نیز قابل توجه است .حتی در مذاهب
مختلف يک دين نیز معیار واحد جهت تطبیق ،اعتباری نخواهد داشت .انجام آيین عشایربانی در مذهب کاتولیک که يک وظیفه
اجباری تلقی می شود ،در مذاهب ديگری مثل پروتستان و انگلیکن و نیز اديان ديگری مانند يهود چنین نقش محوری بازی نمی-
کند .حضور و مشارکت در مراسم و آيین های دينیدر عقايد الهی مکتب پروتستان ،حالت اجباری ندارد و درصد اجرای آن در
کلیساهای مذهب پروتستان پايینتر از کلیساهای مذهب کاتولیک است(ويلم .)11-6 : 5131 ،لذا نمیتوان سهم و نوعبٌعد تکلیفی و
سنجههای رفتارِ دينی در دو مذهب کاتولیک و پروتستان را مشابه دانست.
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نماز در اسالم يکی از پنج بنا و ستون اسالم محسوب می شود(دشتی()41 : 5131 ،محمدی ری شهری.)112 : 5111 ،اسالم نماز را
وسیله سنجش و نشانه اصلی دينداری و ايمان میداند(دشتی ،همان  .)543 :بهطوری که پذيرفته شدن عبادات ديگر در گرو قبولی
اين عبادت قرار داده شده است و کلید بهشت محسوب میشود(نهج الفصاحه،حديث )5133در روايات اسالمی از امام صادق(ع)
نقل شده است که« :اولین چیزی که از بنده محاسبه میگردد "نماز" است .پس اگر پذيرفته شود ،ساير اعمال از او پذيرفته میشود
و اگر پذيرفته نشود ساير اعمال او نیز پذيرفته نمی شود»(اشرفی.)65 :5134 ،نماز براى حکومت مذهبى ايران نیز از اهمیت و
جايگاهى باال برخوردار است که هر سال براى آن اجالس بین المللیبرگزار میگردد(طالبان ،همان .)46:
ولی در مسیحیت نماز به معنای رايج در ديگر اديان نیست ،بلکه بیشتر شکل دعا و نیايش دارد .مسیحی آزاد است آنگونه که می-
خواهد يا آنگونه که کلیسا سفارش میکند ،نماز بخواند .در واقع مسیحیان نماز ويژهای که بر آنها واجب باشد ندارند .در عهد
قديم و عهد جديد نماز واجب نیست ولی در اسالم برخی نمازها واجب و برخی غیر واجب هستند .نماز يهود و مسیحیت بیش از
آنکه به عهدقديم و عهد جديد منتسب باشد به آرای کنیسه(ربیها و کشیشان) و کلیسا منتسب است .در مقابل ،نماز در اسالم ،به
جای تکیه بر آرای دانشمندان و رهبران دينی ،به قرآن و سنت متکی است .همچنین اگر چه امروزه به پاس مسیح(ع) روزه میگیرند
ولی روزه در مسیحیت واجب نیست ،برخالف اسالم که الزامی است و بعد از نماز يکی از مهمترين تکالیف محسوب می-
شود(اشرفی ،همان )62-510 :
اين فرايند تأکیدی و نقش آن در تعیین سهم و وزن ابعاد و سنجههای دينداری توسط شارحین و مفسرين از يک دين واحد مانند
اسالمنیزقابل پیگیری است.چنین تأکیدات متفاوتی را در نمونههای زير میتوان پیگیری کرد«:اسالم بر روی پنج اساس بنا شده
است:نماز،روزه،زکات ،حج ،واليت»«به درستی که هیچ عملی باالتر از حج نیست ،مگر نماز»(حرعاملی،همان«)06 :محبوبترين
اعمال در نزد خداوندنماز ،نیکیکردن و جهاددر راه خدا است»(همان)01:برخی منابع ،دينداری را به نماز اول وقت ،حفظ اسرار و
دست گیری از فقیران می دانند.ولی در جای ديگر نماز ،روزه و زکات نشانههای دينداری محسوب می شود(نوری: 5113 ،
 .)531نوع مدل نظری و تجربی دينداری تحقیق بستگی به اين دارد که جامعه مورد مطالعه محقق تحت چیرگی آموزههای کدام
شارحین دينداری و تأکیدات ابعادی و سنجهای کدام ساختار سیاسی-اجتماعی قرار دارد .محقق و سنجشگرِ دينداری در تدوين
مدلهای نظری و تجربی دينداری ابتدا بايد به شناخت انتظارات ،تأکیدات و محتوایِ دروندينیِ مذهبی که در فرايندهای جامعه-
پذيری قرار گرفته و پیروانِ مذهبی آن را آموخته و درونی کردهاند ،مبارد ورزد.
بررسی پیشینه پژوهش

بررسی تحقیقات انجام شده در حوزه دينداری نشان میدهد که بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعى ،ديندارى را در دو بٌعد
«اعتقادات» و «اعمال و مناسک» در نظرگرفتهاند(رونژر 62 : 5164،و کمال المنوفى .)02 :5111 ،همچنین دورکیم و انسانشناسان
معتقدند که دو بعد «اعتقادات» و «اعمال و مناسک» در هر دين و مذهبى وجود دارد و هستهى مشترک کلیهى اديان محسوب
مىشود(طالبان.)13 : 5130 ،
از زمان ارائه نخستین مدل دينداری توسط گرهارد لنسکی در اوايل دهه  62تاکنون ،ابعاد و شاخصهای دينداری ،تحوالت بسیاری
را به خود ديده است(.شجاعی زند،همان )14 :بهطوری که بسیاری از انديشمندان جامعهشناسی با ايجاد تغییراتی در مدلهای
دينداری ارائه شده به بومیسازی مدلهای دينداری پرداختهاند ،اما هیچ يک از انديشمندان در مدلهای دينداری خود به اهمیت
وزندهی سنجهای و ابعادی اشارهای نکردهاند.همچنین تمايز بکارگیری مدلهای دينداری باتأکیدات ابعادی و شاخصهای در
سنجش دينداری جامعه مورد مطالعه ،موجب عدم امکان مقايسه تطبیقی نتايج تحقیقات دينداری مختلف با يکديگر شده
است(.طالبان ،همان،ص)13جدول شماره يک مهمترين مدلهای دينداری را آورده است.
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انتقاد عمده بر مدلهای دينداری معرفی شده ،کلیگوئی و معرفی اجمالی ابعاد دينداری ،عدم تعیین شاخصهها و سنجههایِ ابعاد
دينداری ،عدم تعیین سهم و وزن سنجه ای و ابعادیِ دينداری در تعیین میزان دينداری است .از پژوهشگران اجتماعی انتظار می رود
با توجه به نسبیّت مدل های دينداری و با توجه به محتوایِ دينی ،ساختار سیاسی-اجتماعی و تأکیدات متمايز مذهبی شارحین،
مدلهای نظریِ دينداری را بکارگیری نمايند.
جدول:1خالصۀ نظریههای دینداری
ابعاد يا عناصر دينداری

صاحب نظران

.5انجمنی:فراوانی مشغولیت مذهبی
لنسکی
()5365

.0ارتباطی:ترجیح فراوانی روابط نخستین آزمودنی
.1آيینی:پذيرش فکری آيینها و دستورات
.4اعتقادی:ارتباط با خدا

اصطالح التین
1.associational
2.communal
3.doctrinal orthodoxy
4.devotionalism

.5تجربی :کسب مستقیم دانش در باره

1.experiential

گالک

موجود و تعالی

()5310

.0اعتقادی:باور های مورد انتظار از پیروان

2.ideological

.1مناسکی:اعمال مذهبی مانندنماز و عبادت
.4فکری:دانش درباره اصول اساسی دين و ايمان
.1استنتاجی:تجويزهای مذهبی که گرايش های

3.ritualistic
4.intellectual
5.consequemtial

پیروان تعیین می کند.
کینگ
()5361

.5موافقت اعتقادی و تعهد شخصی

1.credal assent and personal
commitment
2.parrticipation in congregational
activities
3.personal religious

.4وابستگیهای شخصی به جماعت

4. personal ties in the congregation

.0شرکت در فعالیت های جماعتی
.1تجربه مذهبی شخصی
.1تعهد به جستجوی فکری در مقابل شک
و ترديد
.6استقبال از رشد مذهبی
 .1تعصب مذهبی
.3برون گرايی
.3رفتار و گرايش مالی
.52گفتگو و مطالعه در باره مذهب
.5مناسک

5.commitment to intellectual search
despite doubt
6.openness to religious to religious
growth
7.dogmatism
8.extrinsic orientation
9.finantial behavior and finantial
attitudes
10.talking and reading about religion
1.ritual

وربیت

.0آيینی

2.doctrine

()5312

.1احساسسی

3.emotion

.4دانش
.1اخالقی
.6اجتماعی
.5اعتقادی:باورهايی پیروان

4.knowledge
5.ethics
6.community
1.ideological
2.ritualistic

گالک

.0مناسکی:اعمال دينی پیروان

استارک

.1تجربی:احساسات حاصل از ارتباط ربوبی

3. experiential

.4فکری:اطالعات مبنايی در مورد اعتقادات

4.intellectual

هر دين
.1پیامدی:اثرات باورها واعمال ودانش دينی در زندگی روزمره

5. RESULT
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از آنجا که گستره تحقیقات انجام شده مرتبط با دينداری بسیار وسیع است تنها به برخی از مهمترين تحقیقاتی که به مقايسه تجمیعی
مدلهای دينداری در ايران پرداخته اند اشاره خواهد شد:
کتاب "سنجههای دينداری در ايران" بیش از  11تحقیق مرتبط با سنجش دينداری در ايران را جهت تطبیق و بکارگیری تجربی
مدلهای دينداری آورده است(کاظمی و فرجی .)5133،بررسی ابعاد و گويه های سنجش دينداری بررسی شده در اين کتاب نشان
می دهد که هیچ يک از اين تحقیقات انجام شده در دهه های اخیر در ايران بهوزن دهی سنجهای و ابعادی دينداری توجهی نشان
ندادهاند .همچنین اگرچه برخیتحقیقات ازمدلهای مشابه درمعرفی ابعاد دينداری بهره بردهاند ولی همه تحقیقات از گويههايی
متمايز برای سنجش شاخصی مشابه(مانند نماز يا اعتقاد به خداوند) برای سنجش دينداری استفاده کردهاند .درصورتی کهجامعه
آماريهمه تحقیقات از لحاظ محتوای دينیو ساختار سیاسی-اجتماعی مشابه(جامعه شیعی ايران) بودهاند.
چنین انتقاداتی به پژوهشِ "افول دينداری در ايران توهم يا واقعیت" نیز وارد است .اين تحقیق54پژوهشرا در دو بٌعد اعتقادی(اعتقاد
به وجود خداوند) و مناسک(خواندن نماز) مورد بررسی تطبیقی قرار داده است(طالبان .)5130،اين تحقیق به مقايسه تطبیقی دو
سنجه که در پژوهشهايیبا زمانها و جامعه آماری مختلف در ايران صورت پذيرفته است ،پرداخته است .کنشگران دينی براساس
تأکیدات متفاوت ساختارهای آموزشی و سیاسی-اجتماعی و فرايند جامعهپذيری درک متفاوتی از اهمیت اين دو شاخصه و نهايتاً
مبادرت ورزيدن به آن را دارند .لذا نمیتوان سنجهای مانند "خواندن نماز" را برای  54جامعه آمارياين تحقیق دارای يک سهم و
وزن در سنجش میزان دينداری دانست و بر اساس آن به مقايسه میزان دينداری دانست.
شايد نوع جامعه پذيری دينی يک جامعه آماری در اين تحقیق در مقايسه با جامعه آماری ديگر ،برای خواندن نماز ارزشی بیشتر
قائل شده باشد .لذا اگر دو تحقیق دارای مشابهت آماری يکسان(مثالً 10%هر روز نماز میخوانند)باشند ،بهمعنای میزان دينداری
يکسان نیست.گروهی که دارای تأکیدات بیشتری در اين شاخصه است،از لحاظ آماری نیازمند درصد باالتری برای خواندن نماز
است چراکه در آن گروه سهم خواندن نماز در میزان دينداری بیشتر است .لذا در فرض قبلی(مقايسه  %10خواندن نماز در هر
روز)میزان دينداری جامعهای که نوع جامعهپذيری دينی با محتوای ارزشیِ کمتر برای نماز بوده است ،بیشتر است .لذا مقايسه میزان
دينداری با يک سنجه مشابه در دو يا چند جامعهباساختار سیاسی-اجتماعی و زمان مختلف ،يک رويکرد علمی نیست.
همچنین شايد دو سنجه در ظاهر در حال سنجش يک رفتار دينی مانند خواندن نماز باشد ،ولی برای کنشگر دينی معنا و مفهوم
ديگری را تداعی نمايد .لذا بکارگیری دو سنجه متمايز برای سنجش يک رفتار يا بٌعدِ دينداری در دو گروه مورد مطالعهنیز قابل
تأمل و ترديد است.بهطورکلی اين تحقیق به علت عدم توجه به رويکرد نسبیگرائی در مقايسه نتايج تحقیقات با سنجههای دينداری
و جامعه آماری مختلف ،عدم توجه به وزندهی سنجهای و ابعادی دينداريو همچنین تقلیل میزان دينداری به دو شاخصۀ اعتقاد به
خداوند و خواندن نماز از اعتبار کافی برخوردار نیست.
در تحقیقی که تحت عنوان "مدلی برای سنجش دينداری در ايران" انجام شد ضمن بررسی و نقد مدل های غربی متداول بکار
گرفته شده در ايران به تدوين مدلی بومی شده اسالمی-ايرانی پرداخته شد(شجاعی زند .)5134،اگرچه تدوين مدل دينداری بومی
شده با رويکردی بین رشتهای در اين پژوهش ستودنی است ولی به بحث مهم تأکیدات دروندينی و بروندينی در وزندهی سنجه-
ای و ابعادی در مدل دينداريارائه شدهتوجهی نشان داده نشده است .همانند اين تحقیق ،پژوهش ديگری با عنوان"پیمايش سنجش
دينداری در ايران"به بررسی و مقايسه مدلهای دينداری و تدوين مدل دينداریِ اسالمی پرداخته است(طالبان .)5133،اين پژوهش
نیز عالوه بر اينکه نتوانسته است از توافق در سطح تئوريک به توافق در سطح تجربی برسد 5اشاره ای به تعیین سهم و وزن دهیِ
سنجه ای و ابعادی در ارائه و بکارگیری مدل دينداری نداشته است.
 -5محقق در معرفی ابعاد و برخی شاخصه های دينداری از نظرات و توافقات انديشمندان غربی و اسالمی بهره برده است ولی اين توافق را در تعیین و کاربست گويه ها و سنجههای تحقیق اعمال
نکرده است.
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پژوهش ديگری با عنوان"مقايسهتجربی سنجههای دينداری :داللتهای روش شناسانۀ کاربرد سه سنجه در يک جمعیت" که بدنبال
پاسخگوئی به اين پرسش که آيا بکارگیری سنجههای متفاوت دينداری در جامعهآماری واحد ،میزان دينداری متفاوتی را ارائه می-
کند؟ مبادرت ورزيده است.برای بررسی اين موضوع،سه سنجۀ مشهور دينداريمورد استفاده در پژوهشهای ايرانی رادر يک
جمعیت واحد مورد آزمون قرار داده است .نتايج حاکی از اين بود که سطوح دينداری در سه سنجه بکارگرفته شده با يکديگر
متمايز بودند(.سطح توصیفی)همچنین از نظر رابطۀ دينداری با ساير متغیرها،رابطههای به دست آمده(سطح تبیینی) برای هر سه سنجه
کامالً يکسان نبوده اند(سراج زاده و پويافر.)11 :5136،اين تحقیق مؤيد رويکرد نسبیگرائی و توجه به تأثیر بکارگیری نوع مدل
نظری و دينداريبر نتايج توصیفی و تبیینی تحقیق است .اين نتیجه میتواند در سطحی باالتر به اهمیت تکنیک وزندهی سنجهای و
ابعادیِ دينداری اشاره داشته باشد.
بسیاری از پژوهشها ،همايشها و کنفرانسهای علمی که با محور" تدوين مدلی برای سنجش دينداری در ايران"انجام میشوند،
هنوز در سطحی نظری 5به مباحثی مانند ،امتناع يا امکان سنجش دينداری ،امکان ساخت مدل بومیِ دينداری،معیارهای ساخت
مقیاس دينداری ،مبنای ساخت مدل دينداری ،سنجش دينداری در مطالعات همبستگی و ...میپردازند .اگرچه برخی از مباحث
سعی در پیوند میان مدلهای نظری و تحقیقات تجربی را داشتهاند ولی هیچ يک از اين مباحث انجام شده نتوانسته يک مدلتجربی
بومی شده مشخصی را پیشنهاد نمايد و مشخصاً به بحث وزن دهی سنجه ای و ابعادی دينداری توجه نمايند.
بررسی تأثیر وزندهی ابعادی و سنجهای مدلدینداری بر نتایج پژوهش

در اين بخش با بکارگیری يک نمونه تحقیقاتی به چگونگی بکارگیری و نحوه تأثیر وزندهی سنجهای و ابعادی مدل دينداری بر
نتايج توصیفی و تبیینی تحقیق پرداخته خواهد شد .برای اين کار محقق يک مدل دينداری بومیشده را بر روی يک جامعهآماری
در دو وضعیت قبل و بعد از اعمال تکنیک وزندهی ابعادی و سنجهايبکار برده است .سپس نتايج دو وضعیت را بصوت تطبیقی و
مقايسهای مورد بررسی قرار داده است .محقق برای چنین بررسی مقايسهای ،ابتدا با مدل دينداریِ بدون وزندهی به تجزيه و تحیل
دادهها پرداخته است و سپس بهتجزيه و تحلیل توصیفی و تبیینی دادهها بعد از اعمال تکنیک روششناختی وزندهیِ مدل دينداری
مبادرت ورزيده است .نهايتاً نتايج حاصل از دو وضعیت را در دو سطح توصیف و تبیین مورد بررسی تطبیقی قرار داده است.
روش شناسی پژوهش

محقق از روش

پیمايش0و

تکنیک پرسشنامه برای جمعآوری اطالعات استفاده کرده است .سؤاالت پرسشنامۀ حاوی 15گويهاز

نوع طیف لیکرت و برگرفته از مدل شجاعیزند با سنجههای محقق ساخته ،تشکیل شده است .برای سنجش اعتبار3و پايائی 4ابزار به
ترتیب از اعتبار صوری و آلفای کرونباخ استفاده شده است که مقدار آلفا در ابعاد مختلف اعتقادی ،ايمانی ،اخالقی ،عبادی و
تکلیفی به ترتیب برابر با2/32 ،2/44 ،2/12 ،2/11و  2/36است .پس از گردآوری اطالعات و وارد نمودن دادهها در رايانه ،کار
تجزيه و تحلیل دادهها از طريق نرم افزار  SPSSصورت گرفته است.جامعه آماری اين تحقیق ،کلیه دانشآموزان دختر و پسر در
مقطع تحصیلی پیش دانشگاهی شهر شیراز است .بر اساس آمار آموزش و پرورش شهر شیراز تعداد کل اين دانشآموزان در سال
تحصیلی  33-33حدود 52350نفر بوده است که حجم نمونه از طريق فرمول کوکران برابر با  113نفر بدست آمده است و از طريق
نمونهگیری طبقه ای متناسب و رعايت نسبت هر طبقه در جمعیت آماری ،انتخاب شده است.
با توجه به ماهیت متغیرهای تعريف شده ،از روشهای آماريآزمون(Fتحلیل واريانس)جهت مقايسۀهمزمان میانگین تمام
گروهها(منصورفر )531 :5116 ،و از ضريب همبستگی پیرسون برای رابطۀ بین دو متغیر فاصلهای استفاده شده استBryman (.

1.Theoretical.
2.Survey.
3.Validity.
4.Reliability.
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 )and Duncan,1997:172-174از رگرسیون چند متغیره برای تعیین اينکه چه مقدار از تغییرات در متغیر وابسته به خاطر متغیر
مستقلی است که وارد معادله شده است ،بهرهگیری میشود(.همان:ص)532همچنین از اين آماره برايپیشبینی مقدار متغیر وابسته
بوسیلۀ مجموعۀ کاملی از متغیرهای مستقل کمک گرفته میشود(دواس.)006 :5131،
اجرای تکنیک وزندهی ابعادی و سنجهای مدل دینداری

1

وزندهی به عنوان يک تکنیک روش شناختی ،پس از آزمون مقدماتی مدل دينداری با ابعاد ،شاخصه ها و سنجههايی که بصورت
پرسش نامه ترسیم شده اند ،انجام می شود .وزندهی با توجه به آموزه های دينداری و توجهات ساختاری و با تکیه بر اعتبار صوری
انجام پذير است .البته در جوامع دينی(در مقابل جوامع سکوالر) به دلیل آمیختگی واقعیت اجتماعی دين با ديگر نهادهای اجتماعی،
انجام مرحلۀ وزندهی در سنجش دينداری با مشکالت بیشتری روبرو است.تأکیداتمنابع و آموزههای دينی که از طريق رهبران،
مفسرين و معلمین دينیکه تحت تأثیرساختار سیاسی-اجتماعی خاصی طرح میشود،مرجعی قابل استناد در وزن دهیشاخصهها و ابعاد
مدلهای دينداری محسوب میشود.
وزندهی مدلهای دينداری از طريق تعیین سهم هر يک از ابعاد دينداری در میزان دينداری کلی و تعیین سهم هر يک از شاخصه
ها در ابعاد دينداری به صورت درصد تأثیرگذاری اجرا خواهد شد.در تحقیق حاضرمدل دينداری شجاعیزند که براساس معیارهای
بومی و آموزه های اسالمی به پنج بٌعداعتقادی ،0ايمانی ،1اخالقی ،4عبادی 1و تکلیفی 6تدوين شده است ،به عنوان مدل نمونهای
دينداری در اين تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است.بر اساساعتبار صوری و آنچه در بحث نسبیّت مدلها و سنجه های دينداری
طرح شد،برای هر يک از ابعاد دينداری سهمهای زيربه صورت درصد درنظر گرفتهشده است :اعتقادی ،%51 :ايمان،%12:
اخالقی ،%12:عبادی %52:و تکلیفی.%51:
همچنین اين شیوه وزن دهی بايد در سهم هر يک از شاخصه های ابعاد دينداری مورد توجه قرار گیرد .به عنوان نمونه جدول شمارۀ
،0سنجههای دينداری دربٌعد عبادی را مطابق با آموزههای اسالمینشان میدهد .سهم هر يک از سنجه هابر اساس اعتبار صوری و
آنچه در بحث نسبیّت مدل ها و سنجه های دينداری طرح شد ،تعیین شده است .جهت سهولت محاسبه ،سهم هر يک از سنجه ها
در ابعاد دينداری به صورت ضريب بیان می شود و نمره گويه در آن ضرب می شود.

 .1هدف محقق از تدوين مدل دينداریِ بومی شده و وزن دهی شده در اين تحقیق ،بررسی تأثیر وزندهی ابعادی و سنجهای مدل دينداری بر نتايج تحقیق است .لذا محقق در ارائه مدل دينداری و
تعیین سهم و وزن ابعاد و سنجهها(که تنها به جمع بندی نظرات متخصصین دينی اکتفا شده است) ادعايی مبنی بر کامل بودن مدل دينداری ارائه شده در اين تحقیق را ندارد و با تدوين آن تنها بدنبال
تحقق هدف بیان شده است.

2.Believe.
3.

Faith.
Morality.
5. Worship.
6. Duty.
4.
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جدول  :2سنجه های دینداری در بعد عبادی دین طبق آموزه های اسالمی

رديف

ضريب

گويه

16

آيا نماز میخوانید؟

1

11

در ايّام ماه رمضان چقدر روزه می گیريد؟

0

13

آيا اهل نمازها و روزههای مستحبی نیز هستید؟

5

13

هر چند وقت يکبار  ،نماز خود را به جماعت می خوانید؟

5

42

در صورت داشتن امکانات کافی چقدر تمايل داريد که به حج برويد؟

0

برای تعیین سهم تأثیرگذاری سنجه ها و ابعاد دينداری بر میزان دينداری کلی بايدابتدا در مرحله "وزن دهی سنجه ای"نمره افراددر
هر بٌعد براساس ضريب و وزن سنجه های آن بٌعد در نظر گرفته شود،سپس در مرحله"وزن دهی ابعادی"براساس ضريب و وزن هر
بٌعد در میزان دينداری کلی ،به نمره دينداريافرد دست يافت .اين روند درنرم افزار آماری  SPSSبا اضافه کردن ستوندينداری
کلی بعد از وزن دهیبرای همه افراددر اجرای فرمان  Compute Variableبه آسانی قابل اجرا است.
توضیح اينکه در مرحله "وزن دهی سنجه ای" ابتدا نمره سنجهفردرا در ضريب آن سنجهضرب کرده و با جمع نمره سنجههای هر
بٌعد ،نمره خام دينداری فرددر آن بٌعد بدست خواهد آمد .نمره خام به صورت درصد(فرد چند درصد نمره کل آن بٌعد خاص را
بدست آورده است) برای هر يک از ابعاد در قالب ستونهای جداگانه آورده می شود .به عنوان نمونه اگر مطابق با جدول شماره0
برای هر پنج سنجه بٌعد عبادی از طیف لیکرت با پنج پاسخ و نمره يک تا پنج برای هر سنجه در نظر گرفته شود ،نمره فرد در هر
سنجه بايد در ضريب همان سنجه ضرب شود و نمره سنجههای بٌعد عبادی در هم جمع شوند تا نمره خام فردبه صورت معدل در
بٌعد عبادی بدست آيد .نهايتاً اين نمره به نسبت حداکثر نمرهای که فرد می توانست در آن بٌعداتخاذ نمايد ،بصورت درصد برای هر
فردآورده می شود.
مشابه اين روند برای مرحله "وزندهی ابعادی" انجام می پذيرد :نمره فرد در هر بٌعد را در ضريب آن بٌعد(که بر اساس شدت
تأثیرگذاری در میزان دينداری کلی تعیین شد)ضرب کرده و با جمع نمره ابعاد دينداری ،نمره خام دينداری کلی فردبصورت معدل
بدست خواهد آمد .نمره خام دينداری کلی به نسبت حداکثر نمرهای که فرد می توانست درهمه ابعاد اتخاذ نمايدبه صورت درصد
آورده خواهد شد .اين دو مرحله را می توان با طرحريزی فرمول محاسباتیدر فرمان Compute Variableدر نرم افزار
کامپیوتری SPSSبطور يکجا انجام داد.
تأثیر وزندهی سنجه های دینداری بر نتایج توصیفی پژوهش

ارتباط مستقیموزن دهی سنجههای دينداری در تعیین سطح دينداريافراد،بر آزمون فرضیههای تحقیقتأثیر زيادی خواهد
گذاشت.بررسی میزان تأثیر وزندهی سنجههای دينداری بر نتايج تحقیقات ،با مقايسه نتايج تحقیق در قبل و بعد از وزندهی سنجه
هاقابل پیگیری است.
جدول  :3گرایش های مرکزی میزان دینداری کلیدر قبل و بعد از وزن دهی سنجه ای و ابعادی دینداری

بعد از وزن دهی

قبل از وزن دهی

گرايش ها

1833

1814

میانگین

2812

2816

انحراف معیار

28010

28151

واريانس

0813

0823

حداقل

4834

4831

حداکثر

جدول شمارۀ1گرايش های مرکزی میزان دينداری کلی را در قبل و بعد از وزن دهی که از مجموع نمرۀ دينداری افراد مورد
مطالعه در ابعاد پنج گانه دينداری بدست آمده است ،نشان میدهد .براساس يافتههای جدول ،تفاوت در نتايج تحقیق بر اثر وزندهی
سنجههای دينداری در ابعاد مختلف دينداری در قبل و بعد از دينداری کامالً مشهود است بهطوری که مقدار میانگین ،انحراف
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معیار ،واريانس و حداقل و حداکثر میزان دينداری در قبل و بعد از وزن دهی سنجه ای و ابعادی دينداری به ترتیب حدود،2854
 2825 ،2812 ،2861 ،2826تغییر داشته است.
جدول :4میزان دینداری قبل و بعد از وزندهی سنجهای دینداری در بٌعد عبادی دینداری

میزان دينداری

بعد از وزن دهی

قبل از وزن دهی

در بعد عبادی

درصد

درصد تراکمی

درصد

درصد تراکمی

پايین

50/1

50/1

52

52

متوسط رو به پايین

50/1

01

52

02

متوسط

11

13

04

44

متوسط رو به باال

16

34

15

11

باال

6

522

01

522

جمع

522

522

522

522

جدول شمارۀ 4میزان دينداری در بٌعد عباديرا در قبل و بعد از وزندهینشان میدهد .براساس يافتههايجدول،میزان دينداری بٌعد
عبادی دينداری در سطح باال در قبل و بعد از وزندهی سنجه ای به ترتب برابر با  6و  01درصد است .اگر هدف از تحقیقی بررسی
سطح میزان دينداری باشد ،می تواند قبل از وزن دهی حکم به پائین بودن میزان دينداری نمايد ولی بعد از وزن دهی سنجه ای
دينداری چنین حکمی بی اعتبار خواهد بود .همانطوری که مشاهده میشود تأثیروزندهی سنجهای ابعاد دينداری در سطح
توصیفی 5نتايج تحقیق تأثیرگذار است.
تأثیر وزندهی سنجه های دینداری بر نتایج تبیینی پژوهش

تأثیر وزندهی سنجههای دينداری در نتايج تحقیق زمانی محسوستر و کاربردیتر خواهد بود که نتايج تحقیق از سطح تحلیل
توصیفی به سطح تبیینی0ارتقاء يابد .به عنوان نمونه میتوان اين تأثیر رادر رابطۀ میان متغیر شغل و میزان دينداريافراد مورد بررسی
قرار داد.
جدول :5رابطه میان شغل پدر و میزان دینداری فرزندان در قبل و بعد از وزن دهی

شغل پدر و میزان دينداری فرزندان

قبل از وزن دهی

بعد از وزن دهی

آزمون F

18113

08013

سطح معنا داری()Sig

28221

2821

جدول شماره ،1نتايج آزمونFرا در رابطۀ میان شغل پدر و میزان دينداری فرزندان در قبل و بعد از وزن دهی سنجه ای و ابعادی
دينداری نشان می دهد .بر اساس داده های جدول ،سطح معناداری تفاوت میانگین های رابطۀ میان شغل پدر و میزان دينداری
فرزندان در قبل و بعد از وزن دهی سنجه های دينداری به ترتیب کمتر و بیشتر از  2/21است .بنابراين فرضیۀ صفر( )H₀در قبل از
وزن دهی رد ولی پس از وزن دهی تائید می شود .اين بدان معناست که در جمعیت میان شغل پدر و دينداری فرزندان قبل از وزن
دهی سنجه های دينداری رابطه وجود دارد ولی بعد از وزن دهی سنجه های دينداری اين رابطه حذف می شود.

17. Descriptive level
18. Explanatory level
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جدول شماره :6رابطۀ میان پایگاه اجتماعی و میزان دینداری در ابعاد مختلف در قبل و بعد از وزن دهی سنجه های دینداری

ابعاد دينداری

دينداری کلی

تکلیفی

عبادی

اخالقی

ايمانی

اعتقادی

-28041

-28030

-28006

-28213

-28531

-28513

ضريب همبستگی پیرسون

28222

28222

28222

28515

28225

28225

سطح معنی داری

-28535

-28015

-28021

-28504

-28214

-28545

ضريب همبستگی پیرسون

28222

28222

28222

28200

28105

28223

سطح معنی داری

113

113

113

113

113

113

قبل ار وزن دهی
بعد از وزن دهی

تعداد افراد

جدول شماره  ،6رابطۀ میان پايگاه اجتماعی و میزان دينداری در ابعاد مختلف دينداری در قبل و بعد از وزندهی سنجهای و ابعادی
دينداری را نشان میدهد .براساس يافتههای جدول ،سطح معناداری ضريب همبستگی قبل از وزن دهی در بٌعد اخالقی بیشتر از
سطح معناداری2/21است ،و در ابعاد اعتقادی ،ايمانی،عبادی ،تکلیفی و میزاندينداری بیشتر از سطح معناداری2/21است .بنابراين
نتیجه میگیريم که به احتمال 2/31فرضیۀ صفر( )H₀در بٌعد اخالقی تائید میشود و در ابعاد اعتقادی،ايمانی ،عبادی ،تکلیفی و
میزاندينداری رد میشود .يعنی در جمعیت بین پايگاه اجتماعی و ابعاد اعتقادی ،ايمانی ،عبادی ،تکلیفی و میزاندينداری،
همبستگی وجود دارد ،ولی اين همبستگی بین پايگاه اجتماعی و بعد اخالقی مشاهده نمیشود.
اما سطح معناداری ضريب همبستگی بعد از وزن دهی در بعد ايمانی بیشتر از سطح معناداری2/21است ،و در ابعاد اعتقادی،
اخالقی،عبادی ،تکلیفی و میزاندينداری کمتر از سطح معنا داری2/21است .بنابراين نتیجه میگیريم که به احتمال 2/31فرضیۀ
صفر( )H₀در بٌعد ايمانی تائید میشود و در ابعاد اعتقادی،اخالقی ،عبادی ،تکلیفی و میزاندينداری کلیرد میشود .يعنی در جمعیت
بین پايگاه اجتماعی و ابعاد اعتقادی ،اخالقی ،عبادی ،تکلیفی و میزاندينداری ،همبستگی وجود دارد ،ولی اين همبستگی بین پايگاه
اجتماعی و بعد ايمانی مشاهده نمیشود.
عالوه بر تفاوت در سطح معناداری و وجود رابطه میان متغیرهای تحقیق ،در میزان همبستگی میان متغیرها نیز تغییرات محسوسی
مشاهده می شود ،بطوری که تغییرات میزان همبستگی میان پايگاه اجتماعی و میزان دينداری کلی و ابعاد تکلیفی ،عبادی ،اخالقی،
ايمانی و اعتقادی قبل و بعد از وزن دهی به ترتیب عبارت است از. 2811 ،28515 ،2846 ،2801 ،2855 ،2816 :
نتیجه گیری

هیچ يک از روشها و مراحل تحقیقات اجتماعی به تنهايی نمیتوانند به کشف تام يک واقعیت اجتماعی نائل آيند .هر يک از
مراحل و تکنیکهای تحقیق،صرفاً محقق را يک قدم به حقیقت يک واقعیت اجتماعینزديکتر مینمايد .وزندهی ابعادی و سنجه-
ای مدلهای دينداری ،يکی از تکنیکهای مهم و اساسی روششناسی برای رسیدن و نزديکتر شدن محقق به نتايج واقعی تحقیق
است.اين تکنیک با رويکرد نسبیگرائی تئوریهای جامعهشناختی و لزوم تطبیق ذهنیت بر عینیت تقويت میگردد .براساس رويکرد
بومیگرائی و توجه به زمینههای اجتماعیِ ساخت تئوریهای جامعهشناختی ،تعمیم مدلهای نظری و تجربی جامعهشناختی نیازمند
تطبیق تئوريکی مدلها با واقعیتهای تجربی جديد است .هرگونه تعمیم و بکارگیریِ بدون اصالح و تطبیقِ مدلهای نظری و
تجربی در سنجش يک پديده اجتماعی ،نتايج حاصله را مورد ترديد قرار میدهد .محقق براساس ساخت و زمینه اجتماعیِ جامعه
مورد مطالعه ،مدل نظری پژوهش خود را جهت سنجش توصیفی و تبیینی بکارگیری مینمايد.
براين اساس مدلهای دينداری نسبیاند و بکارگیری آنها دريک ساختار سیاسی-اجتماعی و فرهنگیجديدبايد براساس محتوای
دينی ،انتظارات درون دينی وتأکیدات سیاسی-اجتماعی جامعه مورد مطالعه صورت پذيرد .جهت ساخت ،تطبیق و تصحیح مدل-
های دينداری و همچنین تعیین شاخصهها ،وزندهی سنجهای و ابعادی مدل دينداری بايد به تأکیدات دروندينی و بروندينی مؤثر
در فرايند جامعهپذيری دينیتوجه نشان داد و براساس آن به سنجش میزاندينداری جامعه مورد مطالعه پرداخت .فرايندهای متمايز
جامعهپذيری دينی انسانها خواستار مدلهای دينداری منطبق بر شرائط اجتماعی خاص آنها است .تنها مدلهای دينداری بومی و
وزندهی شدهتوانمندی سنجش دقیقتر دينداری افراد مورد مطالعه را دارند .بکارگیری اين تکنیک در مدلسازی تئوری و تجربی
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دينداری ،توانمندی مدلها را برای سنجش دقیقتر فراهم مینمايد و ضمن دگرگونی در نتايج تحقیق ،بسیاری از نتايج تحقیقات
پیشین را به چالش میکشد.
تجزيه و تحلیل يافته ها در اين تحقیق نشان میدهد که با اجرای دو مرحله وزندهی سنجهای و ابعادی عالوه بر تأثیر درسطح
توصیفیِمیزان دينداری ،تغییرات محسوسی در سطح تبیین و رابطۀ میانمتغیرها مشاهده میشود .اهمیت تأثیر وزندهی مدلهای
دينداری در سطح تبیین به مراتب باالتر از سطح توصیفیاست .به طوری که ممکن است ارتباط میان دو متغیر تحقیق در قبل از وزن-
دهی سنجه های دينداری وجود داشته باشد ولی بعد از اجرای تکنیک وزندهیاين رابطه بهطور کلی نفیگردد .اهمیت اين مرحله از
تحقیق بیشتر در انجام پژوهشهای سطح کالن نظام اجتماعیِمرتبط با تصمیم گیریهايِبرنامهایِ جامعه نمايان خواهد شد.اعتبار اين
تالش نظری همزمان با اجرای آن در تحقیقات محسوستر خواهد بود.
رسیدن به نتايج قابل اتکا و اطمینان بخش در حوزه دينداری چه در سطح توصیفی(مقايسه نتايج دو تحقیق با افرادی مختلف) و چه
در سطح تبیینی(ارتباط متغیر دينداری با ديگر متغیرها مانند اقتصاد و سپس مقايسه نتايج دو تحقیق با افرادی مختلف) نیازمند بهره-
گیرياز مدلها و سنجههای دينداری معتبرتر و جامعتری است .مدلها بايد توسط محققین جامعه شناسی ،روانشناسی و کالمی به
صورت بین رشتهای و با توجه به محتوای دينی ،رويکرد شارحین و مفسرين مذهبی و علمی و همچنین ساختار سیاسی-اجتماعی
حاکم بر جامعهمورد مطالعه تدوين گردد و در دوره های زمانی مختلفی مورد بازبینی قرار گیرند .اين رويکرد،هرگونه بکارگیریِ
بدون اصالحِ نظری و تجربی مدلهای دينداری در جوامع مورد مطالعه جديد را مورد ترديد قرار میدهد.اين روند ،امکان دسترسی
محققین حوزه دينداری را به مدلهای دينداری معتبر و منطبق را فراهم میسازد و به سیاستمداران امکان برنامهريزی و طرحريزی
اطمینان بخشتری را خواهد داد .لذا تأسیس يک مرکزِ پژوهشیِ تدوين کننده و ارائه دهندهِمدلهای دينداری برای دسترسی و
بکارگیری محققین پیشنهاد میگردد.
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