
 

  
 
 
 
 
  
  

  دار( �"ا��ن C1ر @A �رر�� و�B � دی�

  داری جوانان شهر قم بررسى وضعيت دين

  ∗∗∗∗هىلال اّهللاٰ كرم  نعمت

 چكيده

پژوهـان در مطالعـات سـنجش  ای چند بعدی است و بـه همـين دليـل ديـن داری سازه دين
بر ايـن اسـاس، تحقيـق حاضـر بـا ابتنـاء بـر . اند  داری، الگوهای گوناگونى ارائه كرده دين

داری جوانان سـاكن شـهر   الگويى بومى، كوشيده است تصويری اجمالى از وضعيت دين
نفـری از  600ای   اين تحقيق با اسـتفاده از روش پيمـايش بـر روی نمونـه. قم ترسيم نمايد

نامه  شهر قم اجرا و اطالعات مورد نياز تحقيق با ابزار پرسشسال ساكن  30تا  15جوانان  
ای متناسـب بـا  ای چندمرحله خوشهميدانى و (تركيبىگيری  روش نمونهگيری از   و با بهره

های تحقيق در ميان ابعـاد   بر اساس يافته. از افراد نمونه گردآوری شده است) (PPS)حجم 
گـو   تـرين ميـزان التـزام در بـين جوانـان پاسـخ  يشداری، اعتقادات دينى از بـ گانه دين  سه

پس از آن، به ترتيب التزام به عبادات واجب دينى، احكام فردی، احكام . برخوردار است
در مجمـوع، . گيرنـد  داری در مراتب بعدی قـرار مى  های دين  جمعى، اخالق دينى و نشانه

يان بـه اعتقـادات دينـى، اخـالق و گو نتايج به دست آمده نشانگر التزام نسبتاً بـاالی پاسـخ
تكاليف فردی و در مقابل التزام نسبتاً پايين آنها به عبادت جمعى، احكام سياسـى، تعظـيم 

  .شعائر دينى و مشاركت دينى است

  ها واژه ليدك

  .داری، سنجش دينداری، وضعيت دينداری، جوانان شهر قم  داری، ابعاد دين  دين
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  مقدمه

در طـول  .)٣٢٩: ١٣٨٣�	، -ـدور( در طول تاريخ بدون ديـن نبـوده اسـت ای شده جامعۀ شناخته هيچ
در ايـن . انـدال مختلـف وجـود داشـتهكادوار مختلف تاريخ و در جوامع متفاوت، اديان به اش

ه در كـچنان. ميان، دين در جامعه ايران نيز همواره از جايگاهى خـاص برخـوردار بـوده اسـت
دينى بوده و غالب اوقات، دين به عنوان يك فرانهاد، ساير ای طول تاريخ، ايران هميشه جامعه

   .)�١٣٨٢&�� و ���8، -( داده استالشعاع خود قرار مى  اجزاء جامعه را تحت
گيـر در   پيشـرفت چشـمبـه دليـل  امـروزهجايگاه و اهميـت ديـن در جامعـه ايـران،  رغم به

منابع اطالعـاتى و معرفتـى نسـل افزايش سرعت تغييرات در های ارتباطى و در نتيجه  آوری  فن
: ١٣٨٧%ـ�، �ا1  -�م( ن نيز افزايش يافتـه اسـتناو معرفتى آ دينى ، فراز و فرود در رويكردهایجوان

h( . ،های سلبى و ممانعـت از   اعمال سياستبه دليل عدم امكان بديهى است، در چنين شرايطى
كار، آشناسازی نسل جوان با مبانى معرفتى و   ترين راه  تماس و تعامل اجتماعى جهانى، مناسب

برای دسـتيابى بـه . ها، باورها و هنجارهای دينى در بين آنان است  دينى و نهادينه كردن ارزش
وضـعيت بـاب ويژه در   ها، انجـام مطالعـات علمـى بـه  زمينه  ترين پيش  اين مقصود، يكى از مهم

به عدم روايـى الگوهـای غربـى و نيـز كاسـتى حقيق با اذعان ت در اين .داری جوانان است  دين
داری جوانـان شـهر   وضعيت ديـنبرخى الگوهای بومى سنجش دينداری، تالش شده است تا 

  .بررسى شود، داری محقق ساخته  گيری از الگوی سنجش دين  با بهرهقم 
اد به ابعشهر قم وضعيت التزام جوانان : بر اين اساس، پرسش اصلى تحقيق از اين قرار است

داری و ضرورت   با توجه به چند ساحتى بودن مفهوم دين داری چگونه است؟  های دين  و نشانه
های   شناخت جداگانه هـر كـدام از آنهـا، بنـابراين، بررسـى وضـعيت التـزام بـه ابعـاد و نشـانه

  :شود  داری در قالب سؤاالت فرعى ذيل پى گرفته مى  دين
 ينى چگونه است؟  وضعيت التزام جوانان به باورهای د. 1

  است؟چگونه ميزان التزام جوانان به اخالق دينى . 2
 و عبادات دينى چگونه است؟ كبندی جوانان به انجام مناس  پای. 3

 چه اندازه است؟احكام دينى جوانان به  بندی  پایميزان . 4

ظـاهر دينـى، داشتن معلومـات دينـى، داشـتن ( داری  های دين  ميزان التزام جوانان به نشانه. 5
 چگونه است؟) داشتن اهتمام شعائری، داشتن مشاركت دينى و داشتن معاشرت دينى

نگرانـه از وضـعيت   تصـويری واقعبـا ترسـيم توانـد   نتايج به دست آمـده از ايـن مطالعـه مى
های عالمانـه در   ها و برنامـه  در اتخـاذ سياسـترا داری جوانان در شهر قم، مسـؤوالن امـر   دين

  .ياری رساندا جوانان تعامل ب
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  پيشينه تحقيق 

های ميدانى با استفاده از الگوهای   داری و انجام پژوهش  طراحى الگوهای سنجش تجربى دين
پژوهـان گونـاگون،   در اين مدت دين. داردای شصت ساله در كشورهای غربى   مذكور، سابقه

بـا جامعيـت و كارآمـدی بيشـتر هايى   های پيشين و ارائه مـدل  های مدل  در راستای رفع كاستى
های مـذكور،   ها در جامعيـت يـا كارآمـدی مـدل  ای تفاوت  وجود پاره رغم به. اند  تالش كرده

» غربـى بـودن«: ايـن دو ويژگـى عبارتنـد از. ندا  همگى آنهـا در دو ويژگـى اساسـى مشـترك
بودن بر   مبتنى(» مسيحى بودن«و ) بودن با شرايط اجتماعى و تاريخى كشورهای غربى  متناسب(

ها برای شـرايط اجتمـاعى غيرغربـى و   بنابراين، استفاده از اين مدل). های دين مسيحيت  آموزه
بـه همـين دليـل، . شـود  بروز مشكالت علمى و عملى مى سبباديان،  ديگرپيروان  مياننيز در 

داری،   های غربى با هدف طراحى مدل بومى سـنجش ديـن  اتخاذ موضع انتقادی نسبت به مدل
  . ناپذير است  امری ضروری و اجتناب

داری در غرب، در كشور ايـران ايـن قبيـل   سابقه نسبتاً طوالنى مطالعات تجربى دين رغم به
داری در   سـال از نخسـتين مطالعـات ديـن چهلحدود گرچه . چندانى ندارد هقمطالعات ساب

نامـه  در قالـب پايـانگـذرد و در ايـن مـدت بـيش از چنـد صـد تحقيـق پيمايشـى  ايران مى
هـای  چنـين بـه صـورت پـروژه  شناسـى و هم  شناسـى و روان جامعه های رشتهدانشجويى در 

 دهـۀ شـايد تنهـا در دوكارفرمايى در مراكز تحقيقاتى عمدتاً دولتى انجام گرفته اسـت، امـا 
 های  شناس به ضـرورت طراحـى مـدل  شناس و روان پژوهان جامعه  ه برخى از دينكاخير است 

هايى را   تالش پى برده و داری در ايران  های اسالمى جهت سنجش دين  بومى و مبتنى بر آموزه
  . اند  صورت دادهنيز در اين خصوص 

زيـر از هـم  دسـتۀتـوان در شـش   داری در ايـران را مى  در يك نگاه كلـى، مطالعـات ديـن 
  :تفكيك كرد

كـه غالبـاً همـراه بـا برخـى » داری  نميـزان ديـ«مطالعات عمدتاً پيمايشى با هدف سنجِش . 1
 گيرد؛  گو صورت مى ای از پاسخ  اطالعات زمينه

 و برعكس؛» داری  عوامل مؤثر بر دين«مطالعات عمدتاً پيمايشى با هدف بررسى . 2

های   داری و پديـده  همبستگى ميان ديـن رابطۀ «مطالعات عمدتاً پيمايشى با هدف بررسى . 3
 ؛»ديگر

 ؛»داری  شناسى دين  گونه«منظوِر مطالعه به . 4

و احيانـاً تعيـين » داری افـراد  نوع ديـن«مطالعات عمدتاً پيمايشى به منظوِر مشخص كردِن . 5
 مورد مطالعه؛ جامعۀيك در  سهم هر
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 .»داری  دين و دين نسبت به نگرش افراد«مطالعات عمدتاً پيمايشى برای سنجِش . 6

داری،   سنجش متغير دينشيوq  خود، برحسبه نوبۀ بداری،   تحقيقات پيمايشى سنجش دين
نخست تحقيقاتى كه بدون مدل و تنها با استفاده از شاخص بـه : به سه دسته قابل تقسيم هستند

داری   های غربـى بـه سـنجش ديـن  اند؛ دوم، تحقيقاتى كـه بـا مـدل  داری پرداخته  سنجش دين
داری   بـــومى بـــه ســـنجش ديـــن انـــد؛ و ســـوم، تحقيقـــاتى كـــه بـــا طراحـــى مـــدل  پرداخته
�( اند  پرداخته�QC   ،١٣٨ز*' و ه�.�رانe :e٨(.    

 135هـای پيمايشـى مـرتبط بـا موضـوع ديـن، حـدود   كاظمى و فرجى، در بررسى پژوهش
، پـژوهش، مقالـه و كتـاب را ارزيـابى و از )ارشـد و دكتـری   در سـطح كارشناسـى(نامه   پايان

شان به صورت مستقيم يـا غيرمسـتقيم بـا   ى را كه موضوعمورد پژوهش تجرب 73مجموع آنها، 
، گـزارش )داری بوده اسـت  يا متغير مستقل آن دين   متغير وابسته(داری مرتبط بوده   دين و دين

  .)١٣٨e-�&�� و ���8، ( اند  كرده
گيـری از مـدل   اند تا با بهره  داری، برخى كوشيده  باب دين های موجود در  پژوهش مياندر 

سـنجش  شـيوq تحقيقات مذكور برحسـب. داری اقدام كنند  بعدی، نسبت به سنجش دين دچن
دسـته نخسـت كـه بيشـترين نسـبت را بـه : داری، به دو دسته كلى قابل تقسيم هستند  متغير دين

های غربـى بـه سـنجش   گيـری از مـدل  دهند، تحقيقاتى هسـتند كـه بـا بهره  خود اختصاص مى
دينى ميـان  های اجتماعى  بدون توجه به تفاوت هايى از اين دست تحقيق اند؛  داری پرداخته  دين

هـای ديـن اسـالم بـا ديـن   شرايط اجتماعى ايران با شرايط اجتماعى غرب و نيز تفـاوت آموزه
اغلـب ايـن (پژوهـان غربـى و مسـيحى   های ارائـه شـده از سـوی دين  مسيحيت، يكـى از مـدل

را انتخاب و با استفاده از آن نسـبت بـه ) اند  ده كردهتحقيقات از مدل گالك و استارك استفا
  هدسـت. انـد  آماری مسلمانان ايرانى اقدام كرده   داری در بين جامعه  سنجش تجربى وضعيت دين
بهـروان  آذربايجانى، خداياری فرد،(شود كه با طراحى مدل بومى   دوم، تحقيقاتى را شامل مى

داری   به سنجش دين...) زاده و پويافر و  زاده، سراج  حبيب(های بومى  و يا با استفاده از مدل...) و
هـای موجـود   اين دسته كه از نظر تعداد در اقليت هستند، با اهتمام نسبت به تفاوت. اند  پرداخته

اند، تا مبنـای   كوشيده های دين اسالم و مسيحيت،  ميان شرايط اجتماعى ايران و غرب و آموزه
 هـای ى بنا كنند كه تناسب بيشـتری بـا واقعيتيها  داری را بر مدل  مقياس خود در سنجش دين
  .ميدان و موضوع مطالعه دارد

تحقيق حاضر، با اذعان به ناكارآمدی الگوهای غربى و مسـيحى جهـت سـنجش دينـداری 
های   زام جوانـان بـه ابعـاد و نشـانهجامعه آماری مسلمان و ايرانى، بر آن اسـت تـا وضـعيت التـ

محورهــای كلـى ايــن الگـو در مبحــث . داری را بـر اســاس الگـويى بــومى بررسـى كنـد  ديـن
  .چارچوب مفهومى آمده است
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  چارچوب مفهومى

مفهوم دين، يك مفهوم كلـى اعتبـاری اسـت كـه امكـان تعريـف حقيقـى آن وجـود نـدارد، 
های مناسب برای  سنجش تجربى التـزام بـه   و سنجهپژوهان در مقام طراحى مدل   بنابراين، دين

های مصداقى آن برحسب دين خـاص   داری و تعيين ويژگى  دين، ناگزير از تعريف لفظى دين
   .  )١٩١-١٩٠: }T١٣٨س�و<��ه، ( و جامعه آماری مورد مطالعه هستند

داری در بين   در تحقيق حاضر، با توجه به اين كه موضوع مطالعه معطوف به سنجش تجربى دين
اساس منابع دين اسالم، در راستای طراحى مدل مناسب  بايست بر  مسلمانان است، بنابراين، مى

   .داری اقدام شود  برای سنجش دين
، دين اسالم دارای سه سـاحت اصـلى اسـت )قرآن و روايات معتبر(اساس منابع اسالمى  بر

، )های جهان هسـتى بـر اسـاس توحيـد  قعيتباور و اعتقاد به حقايق و وا(عقايد : كه عبارتند از
تعاليمى كه فضايل و رذايل اخالقى را به انسان شناسانده و راه تهـذيب نفـس او از (اخالقيات 

ــه فضــايل را ارايــه مــى » مناســك، احكــام و مقــررات« و شــريعت) دهــد رذايــل و تخلــق او ب
های مزبور   ساحت. )٢٨ـ٢٧: ��١٣٨٠، �8اد� >�( )كنندq روابط فرد با خود، با خدا و با ديگران  تنظيم(

در ايـن رابطـۀ طـولى، . دارنـدرابطۀ طولى و تعاملى با يكديگر  ،بيرونى بودن  /برحسب درونى
ساحت اخـالق نيـز در . دهند  پوستۀ دين را تشكيل مى ،ساحت عقايد، هسته و ساحت شريعت

هـر به اين معنا كـه ها نوعى ارتباط متقابل وجود دارد،   بين اين ساحت. ميانه آن دو جای دارد
بخش و   ، تحقـقنيـز   سـاحت بيرونـى و هـر تـر اسـت  های بيرونى  ساحت درونى، منشاء ساحت

١٣٨�، داوود( تر است های درونى  ساحت  هكنند تقويتh :١٧٩ـ١٧٨( .   
دهد، بـه   های دين را تشكيل مى  اساس منابع اسالمى، ساحت اعتقادات پايۀ ساير ساحت بر
بـه بيـان ديگـر، در صـورت . ر ابعاد ديـن اسـتديگساز فساد   ای كه فاسد شدن آن زمينه  گونه

های   ترسوخ سستى يا فساد در اعتقادات دينى، فرد مسلمان يـا اهتمـام خـود نسـبت بـه سـاح
دهد و يا در صورت التزام ظاهری به آنها، نشانۀ ريا و نفاق   اخالقيات و شريعت را از دست مى

بنـدی او بـه   پای امـادر مقابل، اگر فرد مسلمان بـه سـاحت عقايـد ملتـزم باشـد، . در وی است
   . داری او است  در دين) فسق(اخالقيات و شريعت ضعيف باشد، نشانۀ بروز آسيب 

سـاحت عقايـد، بـه لحـاظ .  هايى است  ها، به نوبۀ خود، دارای مؤلفه  ساحت اين زا يكهر 
های اين ساحت عبارتند از اعتقـاد   ترين مؤلفه  مهم. هايى است  ساختار متشكل از اجزاء و مؤلفه

   ... .، معاد، نبوت، امامت، حقانيت قرآن و)توحيد(به مبدأ
اخـالق . فـردی و اخـالق اجتمـاعى اسـت دو مؤلفـۀ اخـالق دارایساحت اخالقيات نيـز  

فردی، ناظر به حاالت يا اعمال اخالقى فردی است و اخالق اجتماعى نيز ناظر بـه حـاالت يـا 
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   .است) ها، طبيعت و حيوانات  اعم از ديگر انسان(اعمال اخالقى معطوف به ديگران 
غيرعبـادی و ) مناسـكى( سرانجام، ساحت شريعت نيز شـامل اعمـال و رفتارهـای عبـادی  
تر فردی و اجتماعى تقسـيم   اعمال عبادی و غيرعبادی نيز به نوبۀ خود به دو مؤلفۀ جزئى. است

   . شوند  مى
 بـاب ابـواب و مسـائل شـريعت ارائـه شـده اسـت، امـا های مختلفـى در  شناسى  گرچه گونه

شناسـى   هعالمه حلى در ايـن گون. حلى است هشناسى معروف و جاافتاده، مربوط به عالم  گونه
اقسـام مـذكور . امكـعبـادات، عقـود، ايقاعـات، اح: چهار قسـم دانسـته اسـت ابواب فقه را بر

تـر عبـادات و   بـه دو دسـته كلى» بودن صحت عمـل بـه قصـد قربـت مشروط«برحسب مالك 
آنهـا را  ىه انسـان بايـد بـر ميـزان شـرعك يىارهاكبه اين معنا كه . شوند  غيرعبادات تقسيم مى

صـرفاً  ىه قصد تقرب به خداوند در آنها شرط شـده اسـت، يعنـكست اي گونهيا به انجام دهد، 
شـود و  ىنمـ ليف ساقطكار باشد، تكديگر در  ىخدا بايد انجام شود و اگر قصد و غرض یبرا

شـود،  ىناميـده مـ»  عبـادت«اگر از نـوع اول باشـد،  بايد دوباره صورت گيرد، يا چنين نيست؟
اّما، اگر از نـوع . نامند ىم»  عبادات«ارها را در فقه كگونه   اين. غيره مانند نماز، روزه، خمس، و

ديگر نيز صـورت  ىو اگر به قصد و غرض شرط صحت آن نباشد  قصد قربت، ىدوم باشد، يعن
البته مـرز ابـواب مـذكور . )١٠٩: ٢}١٣ ��%7�،( شود  گيرد، صحيح است، شامل ساير ابواب فقه مى

شود كه به دليل خارج بودن از موضوع و   ديگر تفكيك مى از يك های دقيقى  بر اساس مالك
در اين تحقيق، برحسـب مـالك قصـد قربـت، . شود  مجال تحقيق حاضر، به آنها پرداخته نمى

   .اند اعمال و احكام شريعتى به دو دستۀ عبادی و غيرعبادی تقسيم شده
كـه  گيـرد دربـر مىای دينـى را ای از مناسـك و رفتارهـ  اعمال عبادی، دامنۀ نسبتاً گسترده 

زيـارت، خوانـدن قـرآن، خوانـدن (و برخى نيـز مسـتحب ) نماز و روزه(برخى از آنها واجب 
رفتارها و احكام غيرعبادی نيز در برگيرندq مجموعه دستورات . هستند...) ادعيه، نذر، صدقه و

و تعامـل بـا خـود، زنـدگى در دنيـا   هشيودينى است كه ) مستَنبَط(و اوامر صريح و غيرصريح 
�( كند  طبيعت و ديگران را تعيين مى�QC   ،'*١٣٨زh :{تكـاليف «اين مقررات به دو دسته كلى  . )٠

تكاليف فردی نـاظر بـه دسـتورات و وظـايفى كـه . شوند  تقسيم مى» تكاليف جمعى«و » فردی
بنـد   عقـاب، پای ثواب و دوری از يابى به  دستدار بايد برای   جنبۀ فردی داشته و يك فرد دين

تـوان بـه   های عمليه آمده است كه از جملـه آنهـا مى  تفصيل اين احكام در رساله. باشدبه آنها 
تكاليف جمعى نيـز . اشاره كرد... احكام مربوط به طهارت، خوردن و آشاميدن، نگاه كردن و

و سياسـات  تـوان بـه معـامالت  از جمله تكاليف جمعـى مى. ناظر به رابطه فرد با ديگران است
   .اشاره كرد
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های دينى بودن را دارنـد؛ بـرای سـنجش تجربـى   داری كه حكم حداقل  افزون بر ابعاد دين
توان بـه اهتمـاِم   داری، مى  های دين  از نشانه. های آن نيز سود جست  توان از نشانه  داری، مى  دين

و » برپـايى شـعائر«، در »دينى داشتِن ظاهر«، در »باال بردِن دانش و معلومات دينى خود«فرد در 
   .)e٣: ه��ن( اشاره كرد» پيوندهای معاشرتى«و » اهتمام مشاركتى«داشتِن 

داری،   ، مدل مورد استفاده اين تحقيق جهت سنجش تجربى دينآنچه گفته شدبا توجه به  
ای بـه   در طراحـى مـدل مـذكور، اهتمـام ويـژه. به شرح مندرج در جدول زير ارائه شده است

  . خصلت عملياتى بودن و قابليت سنجش تجربى اجزای گوناگون آن وجود داشته است
  دار< ��k�C  �"ل س	c5 دی�): ١(�"ول 
��ره 

 داري  هاي دين  نشانه داري  ابعاد دين دين اسالم هاي  ساحت
 داشتن معلومات دينى معتقد بودن عقايد

 انجام اعمال اخالقى اخالقيات
 اخالق فردی

 اخالق اجتماعى 

  شريعت
 )عبادات و احكام(

 انجام اعمال عبادی

 عبادات واجب

 عبادات مستحب 
 فردی

 جمعى

 التزام به احكام و اعمال
 غيرعبادی

 داشتن ظاهر دينى تكاليف فردی

  تكاليف جمعى
 

 تعظيم شعائر دينى

 داشتن مشاركت دينى

 داشتن معاشرت دينى

 روش تحقيق

با توجه به موضوع تحقيق حاضر برای بررسى و شناخت وضعيت التـزام جوانـان شـهر قـم بـه 
  . شده استاستفاده » روش پيمايش«داری، از   های دين  ابعاد و نشانه

انتخـاب . هسـتندسال ساكن در شـهر قـم  29-15شامل كليه جوانان  جمعيت آماری تحقيق
شـود   نى به عنوان دوران گـذاری تعريـف مىه دوره جواكاين محدوده سنى به دليل آن است 

و به مرحله استقالل نسـبى وارد گذر كرده امل به خانواده، ككه در آن فرد از مرحله وابستگى 
هـای مختلـف تـاريخى محـدوده سـنى ثـابتى اين دوران در جوامع گوناگون و دوره. شود  مى

ل افـراد از خـانواده و نيـز دوران زيرا به تناسب شرايط اجتماعى هر جامعه، زمان استقال ؛ندارد
در ايران، افراد معمـوالً در محـدودq . ندكتحصيل و مقطع سنى و موقعيت شغلى آنان تغيير مى
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   . كنند  ، فرايند گذار از وابستگى به استقالل را طى مىگفته پيش سنى
ــد  ــاب واح ــرای انتخ ــه  ب ــه، از روش نمون ــری  های نمون ــى گي ــدانى و (تركيب ــهمي ای  خوش
اطالعـات مـورد نيـاز ايـن تحقيـق بـا . گرديـداسـتفاده  (PPS) 1ای متناسب با حجم دمرحلهچن

. همكاری پرسشگران مركز تحقيقات صدا و سيما، از مناطق مختلف شهر قـم گـردآوری شـد
بـا (ها به صورت ميدانى و از نقاط مختلف شهر قـم  در گردآوری اطالعات، نيمى از پرسشنامه

بـا مراجعـه » PPS«تكميـل شـد و نيمـى ديگـر نيـز بـا روش ) زمان و مكانگيری دقيق از   نمونه
  .مستقيم به درب منازل گردآوری شد

گيری كوكران بـا دقـت احتمـالى  در تحقيق حاضر برای تعيين حجم نمونه، از فرمول نمونه
های مورد نياز سـطح تجربـى بـا ابـزار   اطالعات و داده. شده استاستفاده ) d= 05/0(مطلوب 

اسـتفاده شـده » اعتبـار محتـوا«برای سـنجش روايـى مقيـاس از . اند  نامه گردآوری شده پرسش
گـران  محققـان حـوزوی و پژوهش(نامه در اختيـار متخصصـان  در اعتبار محتوا، پرسش. است

بـا ابعـاد  ها ها و گويه  قرار گرفت و تأييد آنان در خصوص تناسب شاخص...) عرصه فرهنگ 
  .دست آمد داری به  مختلف دين

شـده   رونبـاخ اسـتفاده كآلفـای  كنيـكهای تحقيق از ت پايايى پرسش ضريببرای سنجش 
  .)٢e٢: }١٣٧ دواٰس ( گيری ضريب پايايى است ترين روش اندازه اين روش، رايج. است

  های تحقيق  يافته

  گويان سيمای آماری پاسخ )الف

درصـد زن  48درصـد مـرد و  52اند،   های اين تحقيق پاسخ گفته گويانى كه به پرسش از پاسخ
سـال  30تـا  15با توجه به جوان بودن جمعيت آماری اين تحقيق، دامنه سنى آنها بين . اند بوده

سال و حـدود  24تا  20درصد بين  5/34سال، 19تا  15گويان  درصد پاسخ 28سن . بوده است
  . ماه است 7سال و  22گويان نيز  ميانگين سن پاسخ. سال بوده است 30تا  25درصد بين  37

 42گويان اين تحقيـق دارای تحصـيالت ابتـدايى و راهنمـايى،  حـدود  درصد پاسخ 5/20 
درصـد كارشناسـى ارشـد و  5/4درصد كاردانى و كارشناسى و  33درصد دبيرستان و ديپلم، 

) درصـد 5/4تنهـا (گويان دارای مـدارك عـالى علمـى  درصد كمى از پاسـخ. اند   دكتری بوده
درصـد  8نزديـك بـه . اند  تر بوده درصد آنها دارای مدرك ديپلم يا پايين 62اند و بيش از  بوده

درصـد زنـان  5/15درصـد سـرباز،  8/0درصد دانش آموز يا دانشـجو،  48گويان بيكار،  پاسخ
آمـوز و دانشـجو  گويان دانش نزديك به نيمى از پاسخ. اند درصد نيز شاغل بوده 28دار و  خانه

                                                        
1. Probability Proportional to Size  
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گويان  از كـل پاسـخ. آينـد مىشاغل بـه حسـاب ) درصد 72حدود (تر اين افراد  شهستند و بي
شناختى بـه دليـل واقـع   شاغل هستند كه از لحاظ جمعيت) درصد 28(حدود يك چهارم آنان 

 15كمتر از (كاری در قياس با نرخ بيكاری كل جامعه   بودن آنها در سن فعاليت، اين ميزان بى
بـاری اسـت كـه بيكـاری در  اهميـت ايـن امـر در آثـار زيان. است بيش از چهار برابر) درصد

جـا  داری او بـه  های مختلف زندگى فردی و اجتمـاعى فـرد و از جملـه وضـعيت ديـن  ساحت
  .گذارد  مى

بـا توجـه بـه . انـد درصـد متأهـل بوده 35گويان تحقيـق، مجـّرد و  درصـد پاسـخ 65حـدود 
های مركز آمار كشور در خصوص ميانگين سن ازداوج دختران و پسـران در كـل كشـور   داده

گويان ايـن  و با عنايت به دامنـه سـنى پاسـخ) سال برای مردان 27سال برای زنان و  26حدود (
 2/36(گويان تحقيـق  سـال از كـل پاسـخ 30ــ 25و نيز نسبت گروه سنى ) سال 30ـ15(تحقيق 
 . ين جوانان قم، متناسب با نرخ تأهل جوانان در سطح كشور است، اين نرخ تأهل در ب)درصد

درصـد از  42هزار تومـان، حـدود  250تر از  گويان كم درصد از پاسخ 5/16هزينۀ خانواده 
درصـد  16هـزار تومـان و  750تا  501درصد بين  16هزار تومان،  500تا  251گويان بين  پاسخ

نزديـك بـه (گويان  تر پاسـخ های فوق، بيش توجه به دادهبا . هزار تومان است 750نيز باالتر از 
در اين ميان .  اند  هزار تومان اعالم كرده 501تر از  هزينه ماهانه خانواده خود را كم) درصد 59

  .اند  هزار تومان بيان كرده 750درصد هزينه ماهانه خانواده شان را بيش از  16تنها 
های متعددی بـرای پـدر خـود مطـرح   گويان شغل در پاسخ به سؤال از نوع شغل پدر، پاسخ

درصـد پـدران  16حـدود . شناسى به هفت گروه شغلى تقسيم شـدند  اند كه پس از گونه  كرده
درصد دارای شـغل  28درصد به مشاغل فنى مشغول هستند،  12گويان به مشاغل يدی و  پاسخ

 17درصـد روحـانى و  7درصد دارای مشاغل فرهنگى،  3درصد دارای شغل اداری،  13آزاد، 
  .درصد بيكار هستند 5/3درصد بازنشسته و تنها 

درصـد بـه مشـاغل  4دار،  گويان خانـه درصـد پاسـخ 95در مورد متغير شغل مـادر، حـدود 
هـا، بيشـتر   بـر اسـاس ايـن يافتـه. اند درصد به ديگر مشاغل اشاره كرده 2فرهنگى و نزديك به 

توان با پايين بـودن  از خانه اشتغال ندارند، اين امر را مى دار هستند و به كار خارج  مادران خانه
  .هزينۀ خانواده در ارتباط دانست

 30سواد،  گويان بى درصد پدراِن پاسخ 15در خصوص وضعيت تحصيالت والدين، حدود 
درصد در سطح سـيكل يـا مقطـع  35درصد دارای تحصيالت نهضت سوادآموزی و ابتدايى، 

درصد كارشناسى ارشد و  5/6رای مدرك فوق ديپلم و كارشناس و درصد دا 9متوسطه، تنها 
سـواد و يـا دارای تحصـيالت ابتـدايى  گويان بى درصد پدران پاسـخ 45حدود . دكتری هستند
  . درصد پدران از سطح تحصيالت بااليى برخوردارند 19هستند و تنها 
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 35انـد،  بهره سواد بىگويان از  درصد مادران پاسخ 24در مورد تحصيالت مادر، نزديك به 
 4درصـد تحصـيالت راهنمـايى و ديـپلم، تنهـا  37درصد دارای تحصيالت ابتدايى و نهضت، 

درصـد دارای تحصـيالت كارشناسـى ارشـد و دكتـری  7/0درصد فوق ديـپلم يـا ليسـانس و 
درصـد از پـدران باسـوادند، در حـالى كـه ايـن درصـد در مـادران  85در كل، حـدود . هستند

  . درصد است 76نزديك به 

  داری  وضعيت دين )ب

و  بـر اسـاس منـابعداری   های ديـن  داری، ابعـاد و نشـانه  در الگوی ارائه شده برای سنجش دين
، ديـن اسـالم دارای سـه بر طبق الگوی مزبور. استخراج و توضيح داده شدسالمى های ا  آموزه

ها برحسب   ساحتاين . است» مناسك، احكام و مقررات« و شريعتاخالقيات  عقايد،ساحت 
در اين رابطۀ طـولى، سـاحت . دارندديگر  رابطۀ طولى و تعاملى با يك ،بيرونى بودنيا درونى 

ساحت اخالق نيز در ميانـه آن . دهند  پوستۀ دين را تشكيل مى ،عقايد، هسته و ساحت شريعت
التزام دينى را دارنـد، های   گانه كه حكم حداقل  داری افزون بر اين ابعاد سه  دين. دو جای دارد

داشـتن ظـاهر «، »داشـتن معلومـات دينـى«هـا عبارتنـد از   هايى نيز هست؛ اين نشانه  واجد نشانه
  . »معاشرت دينى«و » مشاركت دينى«، »تعظيم شعائر دينى«، »دينى

داری، اعتقادات دينى از بيشترين   گانه دين  های اين پيمايش، در ميان ابعاد سه  بر اساس يافته
ای اسـت ميـان   جـدول زيـر مقايسـه. گـو برخـوردار اسـت  ميزان التزام در ميان جوانـان پاسـخ

  .داری    گانه دين  های ابعاد سه  مولفه
  

  دار<  ه�< دی�  �Gی�ن �2 ا�Q2د و �+��� ��Cی�� وB�QV ا/&fام >�س� -٢�"ول 
��ره 

  دار<  ا�Q2د دی�

 

  ��fان ا/&fام
  ���5ع

ی�د   �%  �&�سY  ز

  100  3/0  3  7/96  اعتقادات دينى
  100  0  23  77  اخالق دينى

  100  12  0  88  عبادات واجب دينى
  100  3/1  3/12  3/86  احكام فردی
  100  3/1  19  7/79  احكام جمعى

  100  9/7  4/40  7/51  داری  های دين  نشانه
m� ��T����  ٢/١  ٩/٧٩]  r  ١٠٠  
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��ره 

  
  

اعتقـادات دينـى، عبـادات واجـب  -بـه ترتيـب  -های جدول و نمودار فـوق   بر اساس داده
داری از بيشترين ميزان التزام   های دين  دينى، احكام فردی، احكام جمعى، اخالق دينى و نشانه

  . گو برخوردارند  در ميان جوانان پاسخ
بر اين اساس، پايه و هسته اصلى دين در بـين جوانـان از وضـعيت بسـيار خـوبى برخـوردار 

در . درصد جوانان دارای اعتقـادات دينـى مطلـوبى هسـتند 97است؛ به اين معنا كه نزديك به 
ينـى بـه های د  داری كه از تركيب متغيرهای مربوط به انواع نشانه  های دين  مقابل، مقياس نشانه

فطری بودن گرايش به . درصد، التزامى متوسط در بين جوانان دارد 7/51دست آمده است؛ با 
هـا و   منـدی جمعيـت آمـاری از ظرفيـت  دين و تناسب اعتقادات دينى با فطرت انسانى و بهـره

پذيرِی دوران جوانى، سبب شده تا اعتقادات دينى به عنوان پايه و اساس ديـن   های دين  قابليت
سـاز   اعتقادات در حكم اليـه بنيـادين و هويت. در بين ايشان از جايگاه وااليى برخوردار باشد

وجود ظرفيت استوار اعتقادی در ميـان جوانـان سـرمايه ارزشـمندی . آيند  شمار مى فرهنگ به
  . سازی ابعاد ارزشى، هنجاری و رفتاری دين قرار گيرد  مايه نهادينه  تواند دست  است كه مى

داری   های ديـن  التزام باالی جوانان به اعتقادات دينى، التزام به برخى از ابعاد و نشانه رغم به
درصد از  12در اين ميان، التزام پايين . شود  تر ارزيابى مى  در بين آنان در سطح متوسط و پايين

نشـان هـا   همچنـين، يافتـه. درخـور تأمـل اسـت) نمـاز و روزه(گويان به عبادات واجـب  پاسخ
داری، وضعيت التـزام جوانـان بـه آنهـا   های دين  دهد كه با افزايش خصلت اجتماعى مؤلفه  مى

داری، بيش از ابعـاد   های فردی دين  به بيان ديگر، التزام جوانان به ابعاد و نشانه. يابد  كاهش مى
ان مـورد مطالعـه بـه دهند كه ميزان التزام جوان  ها نشان مى  يافته. های اجتماعى آن است  و نشانه

ا�&�Cدات

�دی	

دی	�ا=:ق �-�دات
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شـركت در نمـاز جماعـت و (هايى چون مشاركت دينى، عبادات مستحبى جمعى  ابعاد و نشانه
، معاشرت دينى، برخـى )ژه گويه امر به معروف و نهى از منكر به وي(، احكام اجتماعى )جمعه

داری مانند   نتر دي  های فردی  های اجتماعى اخالق دينى و ظاهر دينى در مقايسه با جنبه  از جنبه
  . احكام فردی، اعتقادات دينى و دانش دينى كمتر است

دهنده التزام بسيار پايين جوانان به شـركت   برای مثال، اطالعات مندرج در جدول زير نشان
  .است) نماز جمعه(ترين ابعاد اجتماعى دين   در يكى از مهم

 

� �Gی�ن �2 �-�دات ��&�-� وB�QV ا/&fام >�س� -٣�"ول 
��ره Q�� 

  


��B در 

�Q��  ���ز 

�Q��  س� ه.&� ه�
�-��� "	$ 

 در س�ل 
 ه�� وB6 �2 �"رت

5/2  3/6  3/16  7/32  2/42  

شركت در نماز 
  جماعت

ها و ايام   در مناسبت  ای چندبار  هفته هر روز
  هيچ وقت  ندرت  به  گاهى اوقات  خاص

9/17  4/21  4/29  2/10  2/14  7  
 

 2/42كننـد و   جوانـان هـر هفتـه در نمـاز جمعـه شـركت مـىدرصد  5/2بر اين اساس تنها 
ميزان حضـور در نمـاز جماعـت نيـز وضـع . اند  درصد هيچ وقت در نماز جمعه شركت نكرده

گويان نسبت  درصد پاسخ 90های اين تحقيق نزديك به   كه مطابق يافته  در حالى. مناسبى ندارد
درصد آنـان هـر روز نمـاز خـود را بـه  9/17تنها به خواندن نمازهای يوميه التزام كامل دارند، 

انـد و يـا   ه  درصـد نيـز بـه نـدرت نمـاز خـود را بـه جماعـت خوانـد 2/21. خوانند  جماعت مى
  . اند  وقت در نماز جماعت شركت نكرده  هيچ

افزون بر اين التزام جوانان به مسئله امر به معروف و نهى از منكر كه در زمره فـروع ديـن و 
هـای   بـر اسـاس يافتـه. شود، شرايط چندان مناسبى ندارد  های اجتماعى دين شمرده مى  از جنبه

 1/16درصد جوانان نسبت به التزام به اين گويه كـامًال موافـق هسـتند و  9/28اين تحقيق، تنها 
  . درصد آنان با اين فريضه دينى مخالف و كامًال مخالف هستند

آمده است، ميزان التـزام جوانـان شـهر قـم بـه ) 2(گونه كه در جدول شماره   همچنين همان
تفصـيل وضـعيت التـزام بـه . تر اسـت  داری ضـعيف  داری در مقايسه با ابعاد دين  های دين  نشانه
  .انعكاس يافته است) 4(داری در جدول شماره   های دين  نشانه
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�"ول 
��رهr- ام >�س�f&/ا B�QVی�� و�C� ���+� �2 ی�ن�G  دار<  ه�< دی� 
  

ه�<   �+���
  دار<  دی�

  2	f��  >"ان >�<
 ���5ع

ی�د   �%  �&�سY  ز

  100  8/7  5/32  7/59  ظاهر دينى
  100  7/10  41  3/48  تعظيم شعائر مذهبى

  100  7/14  2/45  2/40  مشاركت دينى
  100  8/2  7/33  5/63  معاشرت دينى

  100  5/3  3/49  2/47  دانش دينى
m� ��T���� ١\/٧  r/r١٠٠  ٩/٧  ٠  

  
) درصـد 5/63(، معاشرت دينى بيشترين ميزان التـزام)4(با توجه به اطالعات جدول شماره  

گر آن است  است، اين يافته نشان   داری به خود اختصاص داده  های دين  را نسبت به ديگر نشانه
. دهند  گو، در معاشرت با ديگران به ديندار بودن آنان اهميت مى درصد جوانان پاسخ 5/63كه 
ميـزان التـزام (داری، كمترين ميزان التزام مربوط به مشاركت دينى است   های دين  ميان نشانهاز 

در مجمـوع ). داری، متوسط و ضعيف اسـت  گويان به اين نشانه دين  درصد از پاسخ 60حدود 
  . درصد است كه التزام متوسطى است 52داری نزديك به   های دين  ميانگين التزام به نشانه

  گيری  نتيجه

گرچه اين . های تحقيق نشان دهندq التزام بسيار باالی جوانان شهر قم به عقايد دينى است  يافته
يافته علمى اميدآفرين است، اما تا اين هسته بارور نشود و در جامعه تحقق عينى و عملى نيابد، 

اصـيل دينـى زمـانى  عقايـد و باورهـای. توان تعالى معنوی افراد و جامعه را انتظار داشـت  نمى
هـای فـردی و اجتمـاعى   اند كه بتوان حضور آن را در تمامى عرصـه دهنده  ساز و جهت  هويت

  . مشاهده كرد
های تحقيق نشان دهندq التزام نسبتاً قوی جوانان مورد مطالعه به عبادات واجب دينـى،   يافته

گرچه بر . حب جمعى استالتزام متوسط به عبادات مستحب فردی و التزام كم به عبادات مست
 -چه واجب و چـه مسـتحب  -های دين اسالم، التزام كامل به همه عبادات دينى   اساس آموزه

نمازهـای يوميـه و روزه (مطلوب و مهم است، اما با عنايت به جايگاه محوری عبادات واجب 
گويان  ی پاسـخدر منظومه عبادات دينى و نيز با توجه به التـزام نسـبتاً بـاال) ماه مبارك رمضان
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توان گفت كه وضعيت التزام عبادی جوانان شهر قم قابـل قبـول   هايى از اين دست، مى عبادت
ا1%ـ�،   -�م( مناسـب اسـت) درصد التـزام 60با حدود (و در قياس با برخى اقشار مانند دانشجويان 

تر آنها بـه عبـادات توان با پشتوانه التزام به عبادات واجب زمينه گرايش بيش  بنابراين، مى. )١٣٨٧
البتٰه بررسى عوامل التزام متوسط يـا ضـعيف جوانـان شـهر قـم بـه . مستحب را نيز فراهم آورد

. ای باشـد  توانـد موضـوع تحقيـق جداگانـه  خود مى) ويژه جمعى فردی و به(عبادات مستحب 
ى تحقيق حاضر به دليل توصيفى بودن، تنهـا بـه ارائـه گزارشـى علمـى از وضـعيت التـزام دينـ

  . جوانان بسنده كرده است
بندی جوانان به   پراكندگى قابل توجه ميزان پای هدهند نتايج اين پژوهش، نشاندر مجموع، 

گويان در التزام به اعتقادات دينى، اخـالق و   طوری كه پاسخ داری است؛ به  ابعاد مختلف دين
سياسى، تعظيم شعائر دينى ترين نمره و در التزام به عبادات جمعى، احكام   تكاليف فردی بيش

تفـاوت نمـرات مربـوط بـه ابعـاد مختلـف . انـد  تـرين نمـره را اخـذ كرده  و مشاركت دينى كم
ابعـاد   هبندی به همـ  پای(داری سنتى  تضعيف گرايش دانشجويان به دين هدهند داری، نشان  دين
التـزام بـه ابعـاد و (فـردیداری   گر گـرايش بـه ديـن اين نتايج همچنين، بيـان. است) داری  دين

های جمعـى   التزام نسبت به ابعـاد و نشـانه(داری اجتماعى  ، در مقابل دين)های فردی دين  نشانه
  .، است)دين

های اين تحقيق، اهميت و تأثير برجستۀ خانواده و به ويژه مـادر در   نكته پايانى در باب يافته
ای تحصيالت مادر، تأثيری مستقيم   ير زمينهدر بسياری از موارد متغ. تربيت دينى فرزندان است

ای كـه در بيشـتر   گونـه به. داری دارد  هـای ديـن  در افزايش ميزان التزام جوانان به ابعاد و نشـانه
با افزايش ميزان تحصيالت مـادر بـه كارشناسـى ) غير از تعظيم شعائر و مشاركت دينى(موارد 

گر آن  اين امر نشان. يابد  گويان افزايش مى ر پاسخداری د  ارشد و حوزوی، ميزان التزام به دين
كه متأثر از عوامل بيرونـى   داری در بين جوانان بيش از آن  است كه تربيت دينى و تحكيم دين
  ويژه تربيت دينى فرزندان توسط مادر است باشد، متأثر از تربيت خانوادگى و به
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