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هدف پژوهش حاضر آزمون این تصور غالب در جامعه شناســی بوده است 
که شهر و روســتا به مثابه قلمرو های محیطی مدرنیسم و سنت گرایی تأثیرات 
متفاوتی بر دینداری اعضای شان می گذارند. براساس مباحث مربوط به ویژگی  ها 
و تمایز های جامعه شــناختی شهر و روستا و با طرح استدالل  های اقامه شده در 
نظریه  های عرفی شــدن در جامعه شناسی دین، دو فرضیه استنتاج شد مبنی بر 
آنکه اوالً، میانگین دینداری در روســتا بیش از شهر و ثانیًا، واریانس دینداری 
در روستا کمتر از شهر است. این فرضیات در قالب یک پژوهش پیمایشی در 
میان 200 خانوار روستایی و 200 خانوار شهری در استان اردبیل مورد آزمون 
تجربی قرار گرفت. یافته  های تحقیق نشان داد که تمایز چندانی میان دینداری 
شهرنشــینان با دینداری روستانشــینان وجود ندارد و فقط در ابعاد مناسکی، 
دینداران شهرنشینان، بیشــتر از روستائیان است. در مجموع، شواهد محکمی 

برای تأیید فرضیات تحقیق به دست نیامد. 
 واژگان كلیدی: 

شهر، روستا، دینداری، عرفی شدن، مدرنیسم، سنت گرایی
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بیان مسئله
تصور غالب در جامعه شناســی به فرهنگ شــهری به مثابه نماد مدرنیته و مدرنیســم و 
فرهنگ روســتایی به عنوان نماد سنت گرایی و رسم پرستی، این است که روستا نمایانگر 
تصویری از یک اجتماع محلی کوچک و مومیایی شده یا بسته است که اگر چه مرزبندی 
طبقاتی سخت و انعطاف ناپذیری دارد، اما مردمانش مهربان و صمیمی اند و پیوسته و در 
همه حال به همدیگر کمک می کنند. این مردم عشق پرشوری به کشاورزی زارعی دارند. 
خانــواده در این اجتماع، هم واحد تولید و هم واحد مصرف اســت و به لحاظ حاکمیت، 
اصول مناســبات پدرساالری از انسجام و همبستگی زیادی برخوردار است و بی هنجاری 
و آســیب  های اجتماعی در این اجتماع کمتر به چشــم می خورد )زاهدی، 1380( و در 
این گونــه جوامع تقدیرگرایی رواج دارد و مذهب به عنوان فصل الخطاب تفکر و تفســیر 
حیات می باشد. )صاحبی، 1382: 277( اما در فرآیند مدرنیته که با آغاز انقالب صنعتی، 
وابســتگی متقابل در روابط اقتصادی جهانی و انقالب ارتباطات به وقوع پیوسته است، از 
طریق مکانیسم جامعوی شدن، روابط چهره به چهره و بستگی های وفادارانه شخصِی موجود 
در اجتماعات کوچِک روســتایی تا حد زیادی از بین رفته و شــهرهایی به وجود می آیند 
که ویژگی اصلی شــان روابط غیرمســتقیم و تماس های محدود مردم در قالب نقش های 
اجتماعی خاص اســت. این تحوالت فی نفسه در اثر حاکمیِت عقالنی شدن و دنیایی شدن 
در شــیوه زندگی شهری، تأثیری ســکوالرکننده دارند؛ چرا که در مناطق شهری کنترل 
اجتماعی شدید مبتنی  بر دین و سنت، برخالف مناطق روستایی  وجود ندارد. به عبارتی، 
دین که به طور ســنتی مبتنی  بر دوستی  های معمولی  و بستگی  های وفادارانه بین مردم 
است، در مناطق شهری به موضوعی خصوصی بدل می شود و عرصه اعتبار و مدخلّیت دینی 
به عنوان رهنمون  ها و جهان بینی  های اخالقی به حوزه خصوصی و ترجیحات آسایش بخش 
محدود می گردد )فورشت و رپستاد، 1394: 268( و منجر به عرفی  شدن روزافزون جامعه 
می شــود که نتایجی مانند تقدس زادیی، حاشیه ای شدن مذهب، رمززدایی از اعتقادات، 
تقلیــل پایبندی به نهاد های مذهبی و شخصی شــدن امر دینــی را در پی دارد. چنین 
تحوالتی در عرصه دینداری افراد، جوامع شــهری را از جوامع روســتایی متمایز می کند. 
دیوید لیتل1 در این خصوص مدعی اســت که مدرنیزاسیون به معنای انحطاط تدریجی و 
نهایتاً محو دین از زندگی عمومی در مناطق شهری ـ که به شدت تحت تأثیر تحوالت آن 

1. David Little
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هست ـ می شــود. )غفاری و ابراهیمی لویه، 1385: 287-285( همچنین دانیل لرنر که 
از پیشکســوتان نظریه نوسازی است، رشد مراکز شهری جدید در جهان سوم را به عنوان 
عامل ترقی و تقویت کننده احســاس فردگرایی به عنوان خصلت ویژه محیط شــهری و 
تضعیف کننده سنت گرایی می داند. )غفاری و ابراهیمی لویه، 1385: 277( به عبارتی بدبینی 
و بی اعتنایــی مدرنتیه به ارزش  های جمع گرایانه نظیر »عدالت«، »تعاون« و »اخالق« و در 
مقابل بذل اهتمام شــایان به مقوالتی چون »آزادی« و »رقابت« و »لّذت« و مهم تر از آن، 
تشــدید و ترویج تقابل میان اینها و آنها شاخصه مبّینی است در کشف صبغه فردگرایی 
خودخواهانه از مدرنیته )شجاعی زند 1394: 374(، که فرد در محوری به نام آفریننده قرار 
می گیرد و جهان بینی  هایی که موجود انسان را به عنوان مخلوق خداوند و تحت نیرو های 
ورای قدرت انسانی می بیند، به حاشیه رانده می شود. )فورشت و رپستاد، 1394: 269(

به طور کلی می توان گفت که از دیدگاه جامعه شناسانه یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر 
وضعیت دینداری افراد جایگاه آنان در ساختار جامعه است. با توجه به تفاوت بین محل 
سکونت شهری و روستایی، به خصوص در کشور های جهان سوم، به لحاظ وجود شاخص ها 
و ویژگی هایی مانند روابط قوی بین ســاکنین و برخورد چهره به چهره، پایین بودن تمایز 
اجتماعی و اختالف طبقاتی، پایین بودن سطح سواد وآگاهی ها، غلبه مشاغل کشاورزی، 
شــدت کمتر تحرک فضایی و اجتماعی در روستا و وجود ویژگی هایی چون غلبه مشاغل 
صنعتی و خدماتی، روابط ضعیف بین افراد، تمایز طبفاتی باال و باال بودن ســطح ســواد 
و آگاهی در شــهر، تصور غالب در میان جامعه شناســان بر این است که دین در روستا با 
کلیت زندگی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... روستائیان درآمیخته و همچنین در روستا 
باور های مذهبی به نســبت شهر، بســیار پراهمیت تر و برجسته تر است  و در تمامی ابعاد 

زندگی روستاییان تأثیرگذار می باشد. 
با وجود این، کلیه پژوهش  ها در خصوص وضعیت دینداری ایرانیان در شهر ها و به ویژه 
در شهر های بزرگ و تهران صورت گرفته و به نظر می رسد پژوهشی جمعیت تحقیق خود 
را به روستا اختصاص نداده است. ما دراین پژوهش قصد داریم برای اولین بار به  انکشاف 
وضعیت دینداری مردم در روستا پرداخته و وضعیت دینداری شهرو روستا را با هم مقایسه 

کنیم و برای پرسش زیر پاسخ علمی فراهم نماییم: 
وضیعت دینداری افراد در روستا و شهر از لحاظ پایبندی به اعتقادات و اصول دینی، 

اهتمام و عمل به مناسک و آیین  های دینی چه تفاوتی باهم دارد؟ 

بررسی تجربی تفاوت دینداری در دو ساختار ...
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ضرورت تحقیق 
در تقابل سنت و مدرنتیه، دین به دو گونه کنش پذیر و کنش گر ظاهر می شود که در حالت 
کنش پذیر، دین و همچنین نهاد های دینی و دینداری تحت تأثیر تحوالت سکوالرکننده 
مدرنتیه قرار می گیرد. به عنوان مثال مســجد به مکان توریســتی تبدیل می شــود و یا 
عزاداری  ها به عناصری نمادین جهت عرضه خارجی و فاقد محتوای سنتی دینی می شود. 
اما در مورد نقش کنش گری دین و تقابل و مبارزه آن با جنبه  های سکوالرکننده مدرنیته، 
می توان مشــخصاً انقالب اســالمی ایران را مطرح کرد که در مقایســه با انقالب فرانسه 
)1789( و روسیه )1917( نه علیه سنت، بلکه با قرائتی جدید از دین علیه مدرنیته بود 
)صاحبی، 1382: 280-277( که حول یک ســری ارزش  ها و ایده   ها و آرمان  های اسالمی 
و با تالش فراگیر و همه جانبه و گسترده مردم علیه سیاست  های ضد اسالمی و مستبدانه 

رژیم پهلوی صورت گرفت که نهایتاً نظام جمهوری اسالمی را به ارمغان آورد. 
از سویی دیگر، مطابق آخرین اطالعات مرکز آمار ایران، جمعیت روستا های ایران در 
سال 1390 معادل با 29 درصد جمعیت کل کشور بوده است1. این جمعیت به ندرت مورد 
مطالعه دانش پژوهان علوم اجتماعی قرار گرفته است و به همین جهت، حوزه مطالعاتی در 
خصوص وضعیت دینداری روستائیان، حوزه ای بکر و ناشناخته ای است. از این رو، پژوهش 
در خصوص وضعیت دینداری افراد با توجه به دو نوع شــیوه زندگی شــهری و روستایی، 
در عصری که عصر انفجار اطالعاتی نامیده می شود، ضروری و حائز اهمیت است. بر این 
مبنا سؤال اصلی تحقیق این است که وضیعت دینداری افراد در روستا و شهر چه تفاوتی 
با هم دارد؟ به عبارت فنی تر، عضویت در دو ســاختار اجتماعی شهر و روستا چه نتایجی 

در دینداری افراد دارد؟ 
با توجه به ابعاد مختلف دینداری، سؤال فوق الذکر را می توان به چند سؤال زیر تجزیه نمود: 

اعتقادات دینی در شهر و روستا چه تفاوتی با هم دارند؟ 
مناسک دینی در شهر و روستا چه تفاوتی با هم دارند؟ 

تجربه دینی در شهر و روستا چه تفاوتی با هم دارند؟ 
پیامد های دینداری در شهر و روستا چه تفاوتی با هم دارند؟

1. سایت ریاست جمهوری، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، مرکز آمار ایران، سال 1390
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پیشینه نظری 
مارکس معتقد است که براساس تقسیم کار اجتماعی، جدایی شهر از روستا و تضاد میان 
منافع آنها نمایان می شــود )زاهدی، 1380 و فکوهی، 1389: 170( و نیروی دین زدای 
واقعی جامعه جدید، ســرمایه داری و بورژوازی اســت که »آسمانی ترین شور و جذبه  های 
اشتیاق دینی را در آب های یخ زده حسابگری خودمدارانه غرق کرده است. )الیاده، 1375: 
327( دورکیم در کتاب تقســیم کار اجتماعی، براســاس معیار همبستگی اجتماعی دو 
نــوع جوامــع را از یکدیگر تفکیــک می کند: جوامع با همبســتگی مکانیکی و جوامع با 
همبســتگی ارگانیکی. همبستگی مکانیکی ویژگی یا ساز و کار اساسی یگانگی اجتماعی 
جوامع روســتایی سنتی و کوچک اســت که در آن، شباهت ها بیشتر از تفاوت  ها است و 
یک اعتقاد مذهبی مشترک و مستحکم حکم فرماست. به عبارتی، در جوامع با همبستگی 
مکانیکــی، دین بنیاد اصلی روح جمعی جامعه را تشــکیل می دهد که به اعضای جامعه 
شیوه نگریستن و هویت مشترک اعطا می کند. )کینکالک، 1393: 101 و افروغ، 1377: 
111( همبستگی ارگانیکی، مشخصه جوامع صنعتی یا پیشرفته است که برخالف جوامع 
ساده دارای حوزه  های بزرگ با کارکرد های متمایز است و همین تمایزات و تخصصی شدن 
و تقسیم کار پیچیده غیرمشابه و روابط قراردادی باعث شکل گیری و تقویت شخصیت  های 
فردی می شود. )کینکالک، 1393: 101 و کسلر، 1394: 135( به عبارت دیگر برای دورکیم 
محیط شهری و فرایند های شهرنشینی در قالب مفهوم تغییر اجتماعی متبلور می شود و 
شــدت گرفتن فرایند تغییرات اجتماعی و عدم توانایی افراد در انطباق با تغییرات، منجر 
به خروج از دایره وجدان جمعی و از دســت دادن پیوند ها و همبســتگی  های خانوادگی، 
مذهبی، بومی و محلی می شــود و دین محکوم به این اســت که سهم هر چه کمتری در 
زندگی جدید داشته باشد و مذهب در جوامع مدرن به صورت انسان گرایی سکوالریستی 

خود را نشان می دهد. )فکوهی، 1389: 179-178 و الیاده، 1375: 356( 
چارلز کولی جوامع بشــری را با مقســم قرار دادن »نوع روابط« به دو نوع کلی تقسیم 
می نماید: جامعه مبتنی  بر روابط اولیه یا نخســتین کــه در آن روابط بین افراد روابطی 
نزدیک، صمیمانه، چهره به چهره و عاطفی اســت. این گونه جوامع در جهت پیدایش حس 
همیاری و همکاری در بشــر بهترین زمینه ی کلی را فراهم می کنند )ابوالحسن تنهایی، 
1374: 412( و همچنین برای دستیابی به بیشترین نفع همگانی، تمایالت فردگرایانه شان 
را به حداقل می رسانند و با حلقه  های هم دردی و محبت با همنوعان شان پیوندی پایدار 

بررسی تجربی تفاوت دینداری در دو ساختار ...
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برقرار می سازند. )کوزر، 1377: 413( به طور کلی، جامعه شناسان معتقدند که در جوامع 
روستایی، روابط افراد بیشتر از نوع روابط نخستین است. اما رشد و توسعه شهر های بزرگ 
بــا از بین رفتن روابط صمیمی و چهره به چهره در اجتماعات بزرگ و توســعه  روزافزون 
روابط ثانوی مالزمت داشته است که در نتیجه تحرک و تغییر الگو های روابط بین افراد، 
روابط اولیه یا نخســتین ضعیف شده  است )کوئن، 1372: 133( و بدین ترتیب نوع دوم 
جامعه، یعنی جامعه مبتنی بر روابط ثانویه شکل می گیرد که میان افراد، روابطی خشک، 
رسمی و حساب شده حاکم می گردد. روابط در این گونه جوامع نه تابع عواطف گرم، بلکه 

بیشتر در ارتباط با قرارداد است. 
تونیس نیز در سنخ شناسی خود از جوامع بشری، دو نوع جامعه را از یکدیگر متمایز 
می کند: گمین شافت در مقابل گزل شافت. گمین شافت معرف یک جامعه سنتی کوچک 
و باثبات و اشتراکی بر مبنای روابط خانوادگی بسته، هنجار های نوع دوستی، درک متقابل، 
حمایت و پیوند های اجتماعی ناشی از نوع روابط خونی و خویشاوندی، محلّی گرایی و زبان 
و اعتقادت و مذهب مشترک است. از سوی دیگر، گزل شافت معرف جامعه صنعتی مدرن، 
مبنی  بر روابط اقتصادی غیرشــخصی و خودساخته، هنجار های فایده گرایانه اقتصادی و 
حســابگری مادی و نفع شخصی، اختالف و تضاد بین سرمایه و نیروی کار، مصرف گرایی 
و پیوند های مبتنی  بر طبقه اجتماعی و مبادله قراردادی اقتصادی است. )افروغ، 1377: 
110 و کینکالک، 1393: 107( در این گونه جوامع تعهدات درازمدت نســبت به گروه و 
اتفاق نظر در مورد ارزش  ها بسیار اندک است و بیشتر افراد »غریبه هایی« هستند که تصور 
می شــود که با اکثر مردم تفاهم زیادی ندارند. )کندال، 1393: 413( این سنخ شناســی 
دقیقاً با مراحل سه گانه کنت، سنخ شناسی دومقوله ای صنعتی ـ نظامی اسپنسر و اشکال 

دوگانه انسجام اجتماعی دورکیم هم راستا است. )کینکالک، 1393: 108( 
ردفیلد در نظریه تمدنی خود از دو سنت تمدنی سخن گفته است: نخست جماعت  های 
کوچــک به صورتی کــه می توان آن را در دین، هنر و فرهنگ عامه، یعنی مبتنی  بر دانش 
موروثی نیاکان و عمدتاً در روســتا ها مشاهده کرد و سپس یک سنت بزرگ به صورتی که 
می توان آن را در نزد نخبگان و نظام  های فکری شــامل فلسفه، علوم و هنر های مبتنی بر 
فرایند های نوآورانه شهری دید. تمدن شهری به عقیده ردفیلد به سنت شهری تعلق دارد 
و تمدن روستایی به سنت کوچک. دیدگاه ردفلید در نظریه تمدنی کاماًل تطوّری است؛ زیرا 
که معتقد است حرکتی پیوسته و پیش رونده جماعت  های اولیه را به روستا، روستا ها را به 
شهر های کوچک و شهر های کوچک را به شهر های بزرگ تبدیل کرد. )فکوهی، 1389: 199(
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پیشینه تجربی 
پژوهش درباره وضعیت دینداری به ویژه در مناطق روســتایی با توجه به حساسیت هایی 
که افراد نســبت به مقوله دینداری نشان می دهند، بســیار دشوار بوده و پژوهشگران با 
محدویت  های نمونه گیری، دسترســی به نمونه ها، پاســخ  های محافظه کارانه روستائیان 
به علت ترس از اینکه مبادا این تحقیقات برای شان نتایج سوئی داشته باشد یا بی اعتمادی 
پاسخگویان به محققان و... مواجه اند. به همین دالیل، اکثریت قریب  به اتفاق پیمایش  های 
انجام گرفته در خصوص دینداری ایرانیان در مناطق شــهری و به ویژه کالن شــهر ها و با 
جمعیت آماری اغلب جوانان و دانشــگاهیان صورت پذیرفته اســت. بنابراین در ادبیات 
پژوهشی مربوط به سنجش دینداری ایرانیان به ندرت می توان تحقیقی را یافت که جمعیت 
آماری خود را مشــخصاً به روســتا اختصاص داده، یا شهر و روستا را به لحاظ دینداری با 
هم مقایســه کرده باشــد. با وجود این، ضروری است به چند مورد از پژوهش هایی که به 

سنجش وضعیت دینداری ایرانیان پرداخته اند، اشاره کنیم. 
شاید تنها پژوهش بعد از انقالب اسالمی که توانسته است وضعیت دینداری شهر و روستا 
را با یکدیگر مقایســه نماید »پیمایش ملی تدین اسالمی ایرانیان« )طالبان، 1393( باشد1. 
جمعیت تحقیق این مطالعه ملی تمامی افراد 18 سال به باالی خانوار های معمولی شهری و 
روستایی ساکن در 30 استان کشور بوده است. نتایج این مقایسه در جدول زیر آمده است: 

جدول 1: متوسط دینداری براساس مقایسه شهر با روستا

معناداری
تفاوت

انحراف
میانگین معیار تعداد

 نمونه

0/06
1/81 19/68 2661 شهر

بعد اعتقادی بین صفر تا بیست
1/18 19/80 935 روستا

0/01
3/14 14/81 2832 شهر

 بعد عاطفی بین صفر تا بیست
2/89 14/52 1001 روستا

0/11
3/86 12/79 2839 شهر

بعد عبادت فردی بین صفر تا بیست
3/55 12/57 1003 روستا

0/006
4/15 11/31 2834 شهر

بعد عبادت جمعی بین صفر تا بیست
3/89 10/90 991 روستا

0/05
2/32 15/33 2412 شهر

دینداری کل بین صفر تا بیست
1/92 15/16 893 روستا

1. البته مقایسه شهر و روستا جزء این طرح مّلی نبوده و در اثر طالبان )1393( نیامده و صرفًا برای 
تحقیق حاضر، این نتایج مقایسه ای محاسبه شده است. 

بررسی تجربی تفاوت دینداری در دو ساختار ...
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یافته  های مندرج در جدول 1 که حاصل پیمایش ملی تدین اسالمی ایرانیان )طالبان، 
1393( است داللت بر نتایج زیر دارند: 

 )p>0/05( بین نوع سکونت شهری و روستایی با بعد اعتقادی دینداری رابطه معناداری
وجود ندارد. 

 )p>0/05( بین نوع سکونت شهری و روستایی با بعد عبادات فردی رابطه معناداری
وجود ندارد. 

به عبارت دیگر، ســبک زندگی شهری و روســتایی تفاوت مهمی را در بعد اعتقادات 
دینی و عبادات فردی افراد نشــان نداده اســت. اما بین نوع سکونت شهری و روستایی با 
بعد عاطفی دینداری و بعد عبادات جمعی دینداری رابطه معناداری مشاهده شده است. 
بدین معنا که نوع سکونت یا سبک زندگی شهری و روستایی تأثیر متفاوتی بر بعد عاطفی 
و عبادات جمعی دینداری داشته است. همچنین، این داده  ها داللت بر رابطه معنادار بین 

نوع سکونت شهری و روستایی با دینداری کل بوده است. 
در پژوهشــی با عنوان بررســی تفاوت  های بین نســلی به لحاظ وضعیت دینداری در 
سکونت گاه  های روستایی )مطالعه موردی: دهستان کارده( از توابع بخش مرکزی شهرستان 
مشهد در استان خراســان رضوی )عنابستانی  و احمدزاده، 1392( تالش شده تا تفاوت 
بین نسل  های مختلف از نظر دینداری و ارزش  های دینی در نواحی روستایی مورد بررسی 
قرار گیرد. روش تحقیق در این مطالعه تحلیلی و مقایســه ای است. که بخش عمد ه ای از 
داده  های آن براســاس مطالعات پیمایشی از سطح منطقه جمع آوری شده است. جمعیت 
تحقیق 1154 خانوار بوده که با روش کوکران 219 خانوار به عنوان نمونه تحقیق تعیین 
و به روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شده اند. یافته  های این تحقیق نشان 
داد که از حیث دینداری، بین نســل  های مختلف تفاوت معنی داری وجود دارد. کمترین 
تفاوت  ها در بعد اعتقادی و بیشــترین تفاوت  ها در بعد پیامدی و رفتاری به خصوص بین 
نســل جوان و بزرگسال مشاهده شده اســت. همچنین یافته  ها نشان داد که بین حجم 
جمعیت روســتا با میزان تفاوت  های نســلی در حوزه دینداری ارتباط معنی داری وجود 
ندارد، یعنی میزان جمعیت روستا تأثیری بر افزایش یا کاهش تفاوت  های نسلی در حوزه 
دینداری نداشــته است. اما میان فاصله روســتا تا مرکز دهستان و فاصله روستا از شهر 
مشــهد با میزان تفاوت  های نســلی در حوزه دینداری رابطه مثبت و معنی داری مشاهده 
شده است. بدین معنا که با افزایش فاصله روستا از مرکز دهستان و شهر مشهد تفاوت  های 
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نســلی در حوزه دینداری افزایش می یابد و میزان دینداری کاهش می یابد. )عنابستانی و 
احمدزاده، 1392( 

اســدی و همکارانش در ســال 1353 در بخشی از گزارش و تحلیل  های خود تحت 
عنوان رفتار ها و گرایش  های مذهبی، از داده  های پیمایشــی طرح »شــناخت رفتار ها و 
نگرش  هــای اجتماعی و گرایش  های فکری فعلی و آینده جامعه ایران« که شــامل 24 
منطقه شــهری و 52 منطقه روستایی سراسر کشــور بود، وضعیت دینداری افراد را با 
توجه به نوع ســکونت شــهری و روستایی مقایســه کرده اند. در این تحقیق رفتار های 
مذهبــی نماز خواندن، روزه گرفتن، دادن خمس و زکات، امر به معروف و نهی از منکر 
و رفتن به مسجد، همراه با نظر پاسخگویان در مورد روند تغییرات وضعیت مذهبی در 
آینده  ایران و نگرش افراد در مورد انســان ثوابــکار و گناهکار مورد مطالعه قرار گرفته 

که نتایج آن به شرح زیر است: 
فریضه نماز را روستاییان بیشتر از شهرنشینان انجام می دهند. روزه گرفتن در مقایسه 
با نماز عمومیت کمتری دارد و این فریضه مانند نماز، اما با اختالف بیشــتری، نســبت 

روزه گیران در شهر ها کمتر از روستا ها است. 
با توجه به اینکه سطح درآمد روستا ها نسبت به مناطق شهری پایین تر است، داده  های 
این پژوهش شــاهدی براین مدعا اســت که روستانشینان نسبت به شهرنشینان اهمیت 

کمتری به پرداخت خمس و زکات می دهند. 
اهمیــت امربــه معروف در میان رفتار های افراد از نمــاز و روزه کمتر، اما از پرداخت 
خمس و زکات بیشــتر است. نسبت کل کســانی که به این کار مبادرت می ورزند حدود 
54% است و به مانند نماز و روزه شدت گرایش به رفتار در روستا ها بیشتر از شهر ها است. 
در فریضه دینی »رفتن به مســجد« تفاوت قابل مالحظه ای بین شــهر و روستا وجود 
داشــته به نحوی که نسبت کسانی که در شهر به مسجد می روند 59% و در روستا %80 

بوده است. 
طــرز تلقی از مذهب و گرایش به رفتار های مذهبی در گذشــته و حال و همچنین 
روند این گرایش در آینده از جمله مواردی اســت که مورد مطالعه اســدی و همکارانش 
قرار گرفته  اســت. نتایج نشان داده است نسبت افرادی که اظهار داشته اند توجه به امور 
مذهبی دینی در حال حاضر فرقی با گذشــته ندارد، بســیار ناچیز است؛ و اعتقاد رایج 
بر این بود که میزان توجه به امور دینی در ســابق بیشــتر بوده است. همچنین در این 
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پژوهش چگونگی روابط دو مفهوم انســان ثوابکار و انســان گناهکار با مفاهیم این دنیا 
و دنیای آخرت و یا در ارتباط مســتقیم تر با خدا، با دو ســؤال متفاوت: به نظر شما آدم 
گناهکار و ثوابکار کیســت؟ مورد آزمون قرار گرفت که بیش از 65% پاســخگویان اظهار 
داشته اند که رفتار های ثوابکارانه و گناهکارانه جنبه دنیایی دارد و در مجموع گناهکاری 
نسبت به ثوابکاری تصویری این جهانی دارد. اما نکته قابل توجه این است که درصد پاسخ 
روستانشــینانی )72%( که معتقدند ثوابکاری و گناهکاری دالیل اجتماعی و غیرمذهبی 
دارد و جنبه این جهانی دارد و در ارتباط با خلق است، نسبت به پاسخ شهرنشینان )%63( 
بیشــتر است و این برخالف تصور غالب است که روستانشینیان را نسبت به شهرنشینان 
غرق در اعتقادات ماوراء الطبیعی و مســائل مرتبط با دنیای آخرت می دانند. )اســدی و 

همکاران، 1353: 171-194( 

ویژگی  های عمومی جامعه روستایی )سنتی( و شهری )صنعتی(
جوامع جدید با سبک زندگی شهری به مثابه شیوه ای از زیستن در تقابل با شیوه زندگی 
روستایی تعریف شده است. این تقابل، صرفاً جنبه اقتصادی ندارد و بیشتر جنبه اجتماعی 
و فرهنگی دارد. در جامعه روستایی، مردم نیازمند فرهنگ عمومی مشترک بوده تا بتوانند 
کلیت و هویت خود را اثبات کنند، ضمن آنکه امروزه شهر به عنوان نماد مرکز و روستا نماد 
حومه تلقی می شود. )رسولی، 1389: 31( با توجه به مطالب و توضیحاتی که صاحب نظران 
در مورد ویژگی  های نوع ســکونت شهری و روستای و تمایزات بین این دو گفته اند )رک 
به: کیویستو، 1378؛ زاهدی، 1380 و کینکالک، 1393( می توان ویژگی  های متمایز هر 

یک از دو شیوه زندگی شهری و روستایی را به صورت زیر خالصه کرد. 

 جدول 2: تمایز های جامعه شناختی شهر با روستا
شهر )جامعه مدرن(روستا )جامعه سنتی(مؤلفه ها

منابع  محــدود و اغلب  زراعــت، دامداری، منابع معشیت
منابع متکثر و متنوع، اغلب صنعت و خدماتباغداری

فردیاشتراکیتملک

رواج تجمل گرایی و اسرافقناعت پیشگی، در حد نیاز های اولیه و محدودالگوی مصرف

بیشترکمتر و اغلب بی سوادسطح سواد
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شهر )جامعه مدرن(روستا )جامعه سنتی(مؤلفه ها

امکان تحصیل
عدم وجــود مراکز دانشــگاهی، رشــته  های 
معدود و محدود در دبیرستان و محدودیت 

در انتخاب رشته

وجود مراکز دانشــگاهی، تعدد رشــته  ها و 
خدمات تحصیلی

فضای کار و 
جدایی فضای کار و فراغتتجانس و یکی بودن فضای کار و فراغتفراغت

جمعی و گروهی، قوی بودن انگیزه همنوایی هویت
و هم رنگی با اجتماع محلی

هویت فردی، قوی بودن انگیزه فردگرایی و 
متمایز بودن

کنش عقالنیکنش عاطفی و غیرعقالنینوع کنش

بیشترکمترتحرک اجتماعی

سریع و شتاب زدهُکند و درازمدتزمان اجتماعی

دیرتر و اغلب برون گروهی زودتر از شهر، اغلب درون گروهی ازدواج

خانواده هسته ایاغلب خانواده گستردهنوع خانواده

ناهمسان در موقعیت  ها و شرایط مختلف همسان در موقعیت  ها و شرایط مختلف پایگاه اجتماعی

محلی گرایانــه، بی اعتنایــی بــه وقایــع و نوع نگرش
رخداد های خارج از روستا

جهان گرایانــه، عالقه منــدی بــه آگاهی از 
تحوالت جهانی و رویداد های جوامع دیگر

محافظه کاری، وابستگی به  سنت  ها و مقابله  ظرفیت تغییر
ریسک پذیری، نوپذیری، استقبال از تجددبا تغییرات

دگرگونی زیادسطحی و ُکندحدود تغییرات

اقتصادی، غیرشخصی، مبتنی  بر قراردادخانوادگی، بسته، مبتنی  بر غریزهروابط

مبادله و قرارداد اجتماعیخون، مکان و ذهن مشترکپیوندها

حمایــت  و کمک  متقابــل، برابری گرایی  و عواطف
رقابت  اقتصادی، سرآمدگرایی  و رقابت جوییمساوات طلبی

ارزش اقتصادی، کار، مصرفعشق، درک، سازماندهیهنجارها

انسجام و 
انسجام پایین تر )همبستگی ارگانیکی(انسجام باالتر )همبستگی مکانیکی(همبستگی

چارچوب نظری
در جمع بندی مباحثی که تاکنون مطرح شد، می توان گفت که روستا نماد سنت و اجتماع 
محلی بســته و کوچکی است که افراد برمبنای روابط خانوادگی، هنجار های نوع  دوستی، 
درک متقابل، حمایت و پیوند های اجتماعی ناشــی از نوع روابط خونی و خویشــاوندی، 

بررسی تجربی تفاوت دینداری در دو ساختار ...
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محلی گرایی و زبان و اعتقادت و مذهب مشترک، روابط نزدیک، صمیمانه و چهره به چهره 
دارند که برای دســتیابی به بیشترین نفع همگانی، تمایالت فردگرایانه شان را به حداقل 
می رسانند. در این گونه جوامع، دین فصل الخطاب تفکر و تفسیر حیات است که با کلیت 
زندگی اجتماعی روستاییان درآمیخته است. به عبارتی دین بنیاد اصلی روح جمعی جامعه 
روستایی را تشکیل می دهد که به اعضای این نوع جوامع، شیوه نگریستن و هویت مشترک 
می بخشــد. بنابراین، انتظار می رود تا در جوامع روستایی تشابهات افراد با یکدیگر بیشتر 
از تفاوت های شان باشــد و در نتیجه، واریانس کمتری در ویژگی  های کیفی زندگی شان 

مشاهده شود. 
اما در شــهر های جدید به عنوان جوامع مدرن، عمدتاً روابط ثانویه خشــک، رسمی و 
خالی از عاطفه جایگزین روابط صمیمی و چهره به چهره شده است. این گونه جوامع مبتنی 
 بر تنوع و تغییر پذیری، تخصص گرایی و الگویی پیچیده از تفکیک ساختاری، هنجار های 
فایده گرایانه و حســابگری مادی و نفع شــخصی، انزوا و بی سازمانی اجتماعی، اختالف و 
تضاد بین ســرمایه و کار، مصرف گرایی و پیوند هــای مبتنی  بر طبقه اجتماعی و مبادله 
قراردادی مشخص شده اند که با عقالنیت ابزاری و دنیاگرایی مالزمت دارند. بنابراین انتظار 
آن است که در جوامع شهری پراکندگی یا واریانس بیشتری در ویژگی  های کیفی زندگی 
مشاهده شود و تمایزات افراد بیشتر از تشابهات شان باشد. همه این استدالل  های نظری 

را می توان در قالب فرضیات زیر فرموله نمود و به محک آزمون تجربی زد. 

فرضیه  های پژوهش 
1. دینداری افراد در جوامع روستایی بیشتر از جوامع شهری است. 

2. واریانس دینداری در جوامع روستایی کمتر از جوامع شهری است. 

روش پژوهش 
پژوهش حاضر به اقتضای موضوع که به سنجش وضعیت دینداری در بین افراد می پردازد از 
روش پیمایشی استفاده نموده است که به عنوان شیو ه ای برای کشف و شناسایی ویژگی  های 
پدیده  ها و چگونگی توزیع این ویژگی  ها و نیز بررســی روابط بین متغیر ها مورد استفاده 
قرار می گیرد. این پژوهش از نظر نوع یک بررسی توصیفی با مقایسه شهر و روستا، از نظر 

دامنه تحقیق، پهنانگر و به لحاظ طرح تحقیق یک مطالعه مقطعی می باشد. 



85

جمعیت و نمونه تحقیق 
جمعیت تحقیق حاضر شامل شهر اردبیل و دهستان حور واقع در شهرستان نمین از استان 
اردبیل اســت. بنابر سرشماری ای که پایان سال 1394 در روستا ها انجام شده، جمعیت 
دهستان حور با 807 خانوار معادل با 3220 نفر برآورد گردیده است.1 دهستان حور مرکز 
روســتا های همجوار می باشد که به لحاظ جمعیتی می تواند نمونه ای معرف از روستا های 
منطقه باشــد. شهر اردبیل نیز چون مرکز استان بوده و عمده تحوالت شهری عمدتاً در 
مراکز صورت می گیرد، می تواند نمونه معرف برای ســایر شهر ها و شهرستان  های استان 
باشــد. همچنین طبق داده  های آماری سرشــماری سال 1390 بیش از دوسوم جمعیت 
شهرســتان اردبیل شهرنشین و بیش از دوسوم جمعیت شهرستان نمین نیز روستانشین 
بوده اند. بنابراین، جمعیت تحقیق به لحاظ مقایسه نوع سکونت شهری و روستایی متناسب 

با اهداف تحقیق می باشد.2 
برای رسیدن به عنصر نمونه گیری از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای استفاده 
گردید. در این راســتا، واحد تحلیل خانوار و واحد مشاهده افراد مدنظر قرار گرفته است. 
توضیح آنکه، از آنجا که شــهر اردبیل به لحــاظ مؤلفه  های اجتماعی ـ اقتصادی به چهار 
منطقه شهری تقسیم شده بود، جهت پوشش کامل جمعیت، هر چهار منطقه مطمح نظر 
قرار گرفت. ســپس از هر منطقه به طور تصادفی دو بلوک مســکونی انتخاب شد و با در 
نظر گرفتن و کنترل گروه  های سنی و نسبت جنسی، براساس نمونه گیری تصادفی از هر 

بلوک، 25 خانوار به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردید. 
در روســتا نیز چون به لحاظ پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی منطقه بندی خاصی صورت 
نگرفته، جهت پوشــش کامل جمعیت، کل مناطق مسکونی روستا به لحاظ جغرافیایی به 
چهار قسمت تقسیم شد و از هر منطقه50 خانوار به صورت تصادفی به عنوان نمونه تحقیق 
انتخاب شــدند. بدین صورت تعداد نمونه تحقیق 400 نفر برآورد گردید که 200 نفر از 

شهر و 200 نفر از روستا به صورت تصادفی انتخاب گردیدند. 
پژوهش در شهر توسط 8 پرسشگر و در روستا توسط 7 پرسشگر اجرا گردید. در واقع، 
پرسشگران آموزش دیده با اطالعات معین شده در ارتباط با تعداد افراد مربوط به هر یک از 

1. مرکز خانه بهداشت روستای حور، 1394
2. دفتر آمار و اطالعات استانداری اردبیل، 1391 
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گروه  های سنی1 به تفکیک جنس با مراجعه به درب منزل خانوارهایی که به عنوان نمونه 
تحقیق انتخاب شدند، اطالعات و داده  های تحقیق را جمع آوری نمودند. 

مفهوم سازی دینداری
دینداری یا تدین صفت انسان است و زمانی صورت می گیرد که گروهی از افراد به تمام 
یا بخشی از تعالیم و دستورات دینی التزام داشته باشند )طالبان، 1392: 149( که دارای 
مرتبه  های مختلفی اســت و بروز و تجلی آن به صورت نســبی و بین دو حد یا وضعیت 
بیشینه و کمینه قرار می گیرد. )میرسندسی، 1394: 83( در واقع، دینداری یعنی داشتن 
»اهتمام دینی« به نحوی که نگرش، گرایش و کنش  های فرد را متأثر سازد. تجلی ارزش  ها 
و نشانه  های دینی بودن فرد را در نگرش، گرایش و کنش  های آشکار و پنهان او می توان 
جست و شناسایی کرد. فرد متدین از سویی خود را ملتزم به رعایت فرامین و توصیه  های 
دینی می داند و از ســوی دیگر، اهتمام و ممارســت  های دینی، او را به انسانی متفاوت از 
دیگران بدل می سازد. بنابراین به دو طریق یا با دو نشانه می توان او را از دیگران باز شناخت. 
یکــی از طریق پایبندی و التزام دینی اش و دیگری از پیامد دینداری او. )شــجاعی زند، 
1384( به عبارت دیگر، دینداری، التزام فرد به دین مورد قبول خویش است و این التزام 
در مجموعه ای از اعتقادات، احساسات، اعمال فردی و جمعی پیرامون خداوند )امر قدسی( 
و رابطه ایمانی با او سامان می پذیرد. بنابراین، میزان دینداری یعنی میزان عالقه، احترام، 

سلوک و پایبندی به اعتقادات و مناسک دینی. )طالبان، 1380: 49-50(
برای سنجش دینداری از مدل گالک و استارک استفاده شده که پرکاربردترین سنجه 
در پژوهش  های دینداری جامعه شناسان بوده است. )سراج زاده، 1383( براساس مدل گالک 

و استارک، چهار بعد دینداری به شرح زیر مورد سنجش قرار گرفت: 
بعــد اعتقادی یا باور های دینی: عبارت اســت از باورهایی که انتظار می رود پیروان یک 

دین بدان ها اعتقاد داشته باشند. 
بعد مناســکی یا اعمال دینی: شامل رفتار های مذهبی مشخصی همچون خواندن نماز، 

روزه گرفتن و شــرکت در آیین  های مذهبی خاص و... است که انتظار می رود پیروان هر 
دین آنها را به جا آورد. 

1. دامنه سنی پاسخگویان در 5 گروه سنی از 18 سال تا 50 سال به باال تعیین شده است که اطالعات 
مربوطه در جدول 5 آمده است.
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بعد تجربی یا عواطف دینی: این بعد دینداری ناظر به عواطف، تصورات و احساسات مربوط 

به داشتن ارتباط با جوهر ربوبی همچون خداوند یا واقعیت غایی یا اقتداری متعالی است. 
بعد پیامدی1 یا آثار دینی: این بعد ناظر به اثرات باورها، اعمال، تجارب و دانش دینی بر 

زندگی روزمره پیروان است. )سراج زاده، 1383: 65( 

ابزار گردآوری و تحلیل داده ها
در این پژوهش برای جمع آوری داده  های تحقیق از از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. 
پرسشنامه تدوین شده مشتمل بر 47 سؤال و گویه بود که 8 سؤال مربوط به مشخصات 
فردی و زمینه ای پاســخگویان و 39 سؤال دیگر سنجه دینداری را تشکیل می داد. برای 
توصیف داده  ها از جداول فراوانی، نسبت  ها، میانگین و انحراف معیار و برای آزمون فرضیات 

تحقیق نیز از آزمون تی )t-test( استفاده گردید. 

اعتبار و پایایی سنجه دینداری 
برای تحلیل پایایی ابزار ســنجش دینداری از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. جدول 

زیر پایایی گویه  های پرسشنامه در ابعاد مختلف دینداری را نشان می دهد: 

)n=400( جدول 3: آزمون پایایی مقیاس  های سنجه دینداری

تعداد گویه  های مقدار آلفاتعداد گویه هاابعاد دینداری
حذف شده

مقدار آلفا پس 
از حذف گویه ها

--80/80بعد اعتقادی

--120/87بعد مناسکی

80/7210/74بعد تجربی

--110/75بعد پیامدی

نتایج نشان داد که تنها یک گویه در بعد تجربی دینداری باید حذف شود، چون حذف 
آن مقدار آلفای کرونباخ را باال برد. از آنجا که مقدار آلفای کرونباخ همه ابعاد دینداری از 
حد نصاب »پایا بودن« یعنی 0/70 بیشتر است می توان سنجه دینداری را پایا محسوب نمود. 
برای برآورد اعتبار ســنجه دینداری در این تحقیق از اعتبار ســازه2 مبنی بر ارتباط 

1. Consequential Dimension 
2. Construct Validity

بررسی تجربی تفاوت دینداری در دو ساختار ...
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جنسیت با دینداری استفاده شد. شایان ذکر است که متون جامعه شناسی دین و داده  های 
توصیفی به دست آمده از تحقیقات متعدد در جوامع مختلف، از جمله ایران، همگی حکایت 
از آن دارد که از هر اندازه ای که برای سنجش دینداری استفاده کنیم، زنان مذهبی تر از 
مردان اند. )دواس، 1376: 297؛ اســدی و همکاران، 1359: 81؛ محسنی، 1375: -376

380؛ طالبان، 1379 و سراج زاده، 1383؛ به نقل از طالبان، 1392: 56( اگر مقیاس  های 
دینداری ساخته شــده در این تحقیق واجد اعتبار کافی باشند، باید تفاوت معناداری بین 
دو گروه زنان و مردان پاسخگو از نظر دینداری مشاهده شود به نحوی که دینداری زنان 
باالتر از مردان باشــد. برای این منظور از آزمون تی برای مقایســه دو گروه زنان و مردان 

استفاده گردید که نتایج آن در جدول 4 منعکس شده است. 

)n=400( جدول4: آزمون اعتبار براساس مقایسه میانگین دینداری زنان با مردان

سطح معنی داریمقدار تیانحراف استانداردمیانگینتعداد نمونهجنسابعاد دینداری 

بعد اعتقادی 
20823/251/713مرد

-2/530/01
19223/641/225زن

بعد مناسکی
20833/719/945مرد

-2/620/009
19236/128/306زن

بعد تجربی
  

20832/294/733مرد
-2/760/006

19233/524/145زن

بعد پیامدی
20842/806/685مرد

-2/430/015
19244/245/019زن

همان طور که مالحظه می شــود نتایج کاربرد مقیاس  های چهارگانه دینداری در این 
تحقیق با متون جامعه شناسی و یافته  های هماهنگ در کلیه تحقیقات اجتماعی همخوانی 
داشته است، چرا که در کلیه ابعاد، زنان دیندارتر از مردان بوده اند. این یافته  ها را می توان 

شاهدی برای اعتبار سازه مقیاس  های دینداری این پژوهش محسوب نمود. 
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یافته  های پژوهش 
الف( سیمای پاسخگویان 

جدول زیر ســیمای کلی پاسخگویان را در پژوهش حاضر به تفکیک شهر و روستا براساس 
متغیر های زمینه ای مهمی که در غالب پژوهش  های علوم اجتماعی کاربرد دارند، نشان می دهد. 

)n=400( جدول 5: سیمای پاسخگویان در دو نوع سکونت شهری و روستایی 

جمعشهرروستامتغیر های زمینه های

جنس
10999208مرد

91101192زن

گروه های سنی

18-256161122

26-33434083

34-41424587

42-49222244

50323264 به باال

وضعیت تأهل
6861129مجرد

132139271متأهل

نسبت با سرپرست 
خانوار

7072142سرپرست

5757114همسر

6864132فرزند

415پدر

167مادر

تحصیالت

271441بیسواد

211435خواندن و نوشتن

281442ابتدایی

442165راهنمایی

5255107دیپلم

72128فوق دیپلم

185169لیسانس

31013فوق لیسانس  و باالتر

بررسی تجربی تفاوت دینداری در دو ساختار ...
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ب( توصیف و تحلیل داده ها
برای توصیف ساده تر وضعیت دینداری پاسخگویان بهتر دیده شد شکل تقلیل یافته ای از 
مقیاس  های دینداری درســت شود. لذا، کل نمرات پاسخگویان در مقیاس  های چهارگانه 
دینداری به سه بخش مساوی تقسیم شد و نمرات یک سوم اول، دینداری ضعیف؛ یک سوم 

دوم، دینداری متوسط و یک سوم آخر، دینداری قوی محسوب گردید. 
نتایج به دست آمده در جدول زیر منعکس شده است. 

جدول6: توزیع درصدی ابعاد دینداری پاسخگویان در شهر و روستا

)n=200( شهر)n=200( روستا

ضعیف )%(متوسط )%(قوی )%(ضعیف )%(متوسط )%(قوی )%(

97/520/59820بعد اعتقادی

3748/514/525/54430/5بعد مناسکی

821627919/51/5بعد تجربی

7228074/5250/5بعد پیامدی

داده  های مندرج در جدول 6 نشــان می دهد که میزان دینداری پاسخگویان شهری 
و روســتایی در بعد اعتقادی بسیار مشــابه هم می باشد. در بعد مناسکی، نتایج حاکی از 
آن اســت که 37% پاسخگویان شــهری و 25/5% پاسخگویان روستایی پایبندی قوی به 
اعمال و مناسک دینی داشته اند. مهم تر اینکه برخالف نتایج به دست  آمده از پاسخگویان 
شــهری، در میان پاسخگویان روستایی نســبت گروهی که از حیث پایبندی به اعمال و 
مناســک دینی ضعیف بوده اند بیشــتر از گروه قوی بوده است )30/5% در برابر %25/5(. 
مضافاً بر اینکه، نســبت گروهی که از حیث پایبندی به اعمال و مناســک دینی ضعیف 
بوده اند در روســتا بیش از دو برابر پاسخگویان شهری بوده )30/5%در برابر 14/5%( که 
کاماًل قابل تأمل می باشــد. در بعد تجربه دینی نیز الگوی نتایج حاکی از تشابه نسبی در 
دو نوع ســکونت گاه شهری و روستایی است؛ به طوری که در روستا 79% و در شهر %82 
دارای تجربه دینی قوی بوده اند )تفاوت 3 درصدی(. این تفاوت در گروه ضعیف بســیار 
کمتر شــده و به 0/5% رســیده است )2% در برابر 1/5%(. همین الگو، در نتایج مربوط به 
بعد پیامدی دینداری مشــاهده می شــود تا جایی که تفاوت نسبت گروه قوی در شهر و 
روســتا معادل با 2/5% )72% در برابر 74/5%( و تفاوت نســبت گروه ضعیف در این بعد 

دینداری در شهر و روستا فقط 0/5% بوده است )0% در برابر %0/5(. 
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مقیاس  های دینداری 
جهت مقایســه ابعاد دینداری با هم و همچنین مقایســه پذیر کردن نمرات مقیاس  ها با 
توجه به نوع ســکونت شهری و روســتایی تصمیم گرفته شد آنها را براساس فرمولی1 به 
گونــه ای جرح و تعدیل کنیم کــه دامنه نمرات هر مقیاس را از صفر )کمترین میزان( تا 
20 )باالترین میزان( در نوسان باشد. جدول 7 این آماره  های توصیفی را ارائه داده است. 

جدول 7: آمار های توصیفی ابعاد دینداری به تفکیک شهر و روستا

ابعاد 
دینداری

تعداد 
گویه  ها 

میانگین 
نظری 

شهرروستا

میانگین 
میانگینانحراف معیارمشاهده شده

انحراف معیارمشاهده شده 

810192/5192/5اعتقادی

1210104/3124/2مناسکی

710153/314/93/4تجربی

111012/83/812/73/6پیامدی

3810123/412/83/5دینداری کل

نتایج مندرج در جدول 7 نشان می دهد که در مقایسه میان ابعاد چهارگانه دینداری 
کمترین التزام دینی چه در پاســخگویان شــهری و چه روستایی مربوط به بعد مناسکی 
و ســپس بعد پیامدی اســت. در مقابل، باالترین میزان التزام دینی پاسخگویان شهری و 
روســتایی متعلق به بعد اعتقادی بوده است )میانگین و انحراف معیار مشابه 19 و 2/5(. 
هنگامی که دینداری کل پاســخگویان مدنظر قرار گیرد، یافته  ها حاکی از آن اســت که 
میانگین مشــاهده اگرچه هم در روستا و هم در شهر بیشتر از میانگین نظری است )12 
و 12/8(؛ ولی این مقدار کمتر از یک انحراف معیار )3/4 و 3/5( باالتر از میانگین اســت 

و نمی تواند داللت بر دینداری قوی پاسخگویان به طور کلی داشته باشد. 

آزمون فرضیه  ها 
برای وارســی تجربی فرضیات تحقیق مبنی بر میانگین بیشتر و واریانس کمتر دینداری 
پاسخگویان روستانشین نسبت به پاسخگویان ساکن شهر از آزمون تی )t-test( استفاده 

گردید که نتایج آن در جدول زیر منعکس شده است. 
1. برای آشنایی با این فرمول مراجعه کنید به دواس، 1376: 267 
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جدول 8: نتایج آزمون تی برای آزمون آماری اثر سکونت گاه بر دینداری پاسخگویان

معناداریمقدار تیواریانسمیانگینتعداد نمونهسکونت گاهمقیاس ها

بعد اعتقادی دینداری
200196/4روستا

-0/490/62
200196/3شهر

بعد مناسکی دینداری
2001019/2روستا

-4/20/000
2001218/1شهر

بعد تجربی دینداری
2001510/2روستا

0/910/36
20014/912/0شهر

بعد پیامدی دینداری
20012/815/0روستا

0/280/78
20012/713/0شهر

دینداری کل
2001211/5روستا

-2/00/04
20012/812/7شهر

نتایج مندرج در جدول 8 نشــان می دهد که از میــان ابعاد چهارگانه دینداری، تنها 
در بعد مناســکی بوده که تفاوت میانگین دینداری پاسخگویان روستانشین با شهرنشین 
از لحاظ آماری معنادار اســت )t =-2/4 و sig =0/000(. دینداری کل پاســخگویان نیز از 
لحاظ آماری معنادار می باشد)t =-2/0 و sig =0/000(. با وجود این، هم در بعد مناسکی 
دینداری و هم در دینداری کل، میانگین مشــاهده شــده پاسخگویان شهرنشین بیش از 
روستانشین است که کاماًل برخالف پیش بینی فرضیه اول تحقیق می باشد. همه این نتایج، 

داللت بر ابطال فرضیه اول تحقیق دارند. 
برای آزمون فرضیه دوم وقتی »دینداری کل« در نظر گرفته شــود، یافته  ها حکایت از 
آن دارند که واریانس دینداری پاسخگویان روستانشین به طرز معناداری )p =0/04( کمتر 
از واریانس دینداری پاسخگویان شهرنشین می باشد )11/5 در مقابل 12/7(. این نتیجه، 
همسو با پیش بینی فرضیه دوم تحقیق می باشد و برای آن فرضیه داللت تأییدی دارد. 

مع هذا، وقتی ابعاد چهارگانه دینداری )نه دینداری کل( مطمح نظر قرار گیرد، الگوی 
یافته  های مربوط به واریانس همه ابعاد دینداری )بجز بعد تجربی( در شهر و روستا کاماًل 
مغایر با پیش بینی فرضیه دوم تحقیق به دســت آمده کــه داللت بر ابطال فرضیه مزبور 
داشته است. در بعد تجربی دینداری نیز اگرچه واریانس دینداری روستانشینان کمتر از 
شهرنشینان به دست آمده )10/2 در مقابل 12(؛ ولی، این تفاوت از لحاظ آماری معنادار 

نشده است )p=0/36( و نمی توان فرضیه متناظر با آن را تأییدشده در نظر گرفت. 
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نتیجه گیری 
نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر نشان می دهد که دینداری افراد، چه در شهر و چه 
در روســتا، در ابعاد اعتقادی و تجربی جمعیت تحقیق بســیارقوی و بسیارنزدیک به هم 
است. همچنین، در بعد پیامدی نیز میزان دینداری شهر و روستا مشابه هم، اما پایین تر 
از میزان ابعاد اعتقادی و تجربی دینداری است. تفاوت قابل توجه میان شهر و روستا در 
بعد اعمال و مناسک دینی مشاهده شده است که به نفع التزام عملی شهرنشینان نسبت 
روستانشینان بوده است. یافته اصلی تحقیق مبنی بر مقایسه دینداری اعضای دو ساختار 
اجتماعی شــهری و روســتایی حکایت از رد فرضیه دینداری باالتر روستانشینان نسبت 
به شهرنشــینان داشــت. یافته  های این پژوهش برخالف نتایج تحقیقی است که در سال 
1353 اســدی و همکارانش در ارتباط با برخی رفتار های دینی در سطح ملی انجام داده 
بودند. نتیجه تحقیق اســدی و همکارانش )1353( گویای آن بود که میزان نمازخواندن 
و روزه گرفتن و رفتن به مســجد در روستا نسبت به شهر عمومیت بیشتری داشته است 
در صورتی که این تحقیق نشــان می دهد افراد روســتایی نسبت به شهری التزام کمتری 
به این نوع اعمال و مناســک دینی دارند. اما در مقایســه با نتایج داده  های پیمایش ملی 
تدین اسالمی ایرانیان )طالبان، 1393( مشاهده می شود که در بعد اعتقادات دینی نتایج 
یکســانی به دست آمده اســت )عدم تفاوت معنادار بین اعتقادات دینی روستانشینان با 
شهرنشــینان(. اما در بعد تجربی و عبادات جمعی، داده  های پیمایش ملی تدین اسالمی 
ایرانیان نشان داد که میزان دینداری شهرنشینان در بعد عاطفی و عبادات جمعی، بیشتر 
از روستانشــینان است، در صورتی که در تحقیق حاضر تفاوت معنی داری در بعد تجربی 
دینداری روستانشــینان با شهرنشینان مشاهده نشده است. اما نتیجه کلی پیمایش ملی 
تدین اســالمی ایرانیان مبنی بر دینداری کل باالتر شهرنشینان نسبت به روستانشینان 

کاماًل همسو با نتایج پژوهش حاضر بوده است. 
در هر حال، این نتایج پژوهشــی مغایر با انتظار تحلیل  های جامعه شناختی است که 
پیش بینی می کنند روستانشــینان از دینداری باالتری نسبت به شهرنشینان برخوردارند. 
یافته  های این پژوهش هیچ گونه شواهد مؤیدی فراهم ننمود. در ابعاد اعتقادی، تجربی و 
پیامدی دینداری تفاوتی واقعی میان شهر و روستا مشاهده نشد و در بعد اعمال و مناسک 
دینی نیز التزام شهرنشــینان بیشــتر از روستانشینان مشاهده گردید. در تحلیل پسینی 
این نتایج شــاید بتوان گفت که با توجه به پیشرفت  های شگرف علمی و فنی که موجب 
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گستردگی و تســریع ارتباطات و مبادالت دستاورد های مادی و ذهنی شده است، دیگر 
نمی توان انتظار داشت که روستا ها به عنوان ساختاری کاماًل متمایز از شهر ها مشخصه  ها و 
ویژگی  های گذشته خود را به شکل ایده آل حفظ کرده باشند. واقعیت آن است که به دلیل 
رســوخ فرایند ها و تکنولوژی  های مدرن به درون روستاها، فرهنگ روستایی کاماًل تحت 
تأثیر فرهنگ شهری قرار گرفته و تا حدود زیادی در آن ادغام شده است. از سوی دیگر، 
این احتمال وجود دارد که بسیاری از شهرنشینان امروزی، مهاجرین روستایی بوده که در 
طول زمان و به دلیل فرایند های نوسازی به شهر ها آمده  باشند. در حقیقت، شاید سخنی 
به گزاف نرفته اگر گفته شود که تمایز شهر و روستا به مثابه دو نوع ساختار متمایز اجتماعی، 
فقط »تیپ ایده آل جامعه شــناختی« محسوب شده که هیچ گونه مابه ازای عینی در عالم 
واقع نداشته و صرفاً کارکرد تحلیلی دارند. از سویی دیگر، در ایران کنونی شهر ها هستند 
که کانون فعالیت  های رسمی مذهبی می باشند. در واقع، سازمان مذهبی در شهر ها بسیار 
گسترده تر و فعال تر از روستا ها می باشد )تراکم مساجد، حسینه ها، کانون  های فرهنگی ـ 
دینی و... بســیار بیشتر از روستا  ها است(. همچنین، برنامه  ها و فعالیت  های جامعه پذیری 
مذهبی که نهاد های رســمی در سطح کالن عملی می سازند عمدتاً مختص شهر ها است 
و در صورت تعمیم به روســتا ها از شــهر )یا مرکز( است که به روستا )یا حاشیه( می رود. 
برای مثال، برنامه  های مختلف مذهبی در مناســبت  های خاص دینی نظیر اعیاد مذهبی 
و مراســم  های عزاداری شخصیت  های دینی در شهر ها با صرف هزینه  ها و اختصاص وقت 
بیشتر و با کیفیت باالتر نسبت به روستا ها انجام می شود. شاید اینها توضیحی باشند برای 
این یافته تحقیق که میزان التزام عملی شهرنشینان به مراسم و مناسک دینی بیشتر از 
روستانشــینان بوده است. البته، بدیهی اســت که این نتیجه گیری بر پایه نتایج پژوهش 
حاضر صورت پذیرفته و به همین سبب، ناتمام و موقتی است. به دست آوردن همین نتایج 
در تحقیقات دیگر با نمونه  های متنوع و طرح  های تحقیقاتی جامع تر و دقیق تر می تواند بر 
اعتماد به نتایج این تحقیق بیفزاید. ولی در هر حال، یافته  ها در علم همواره برای تحقیق 

بیشتر، ناتمام و موقتی می مانند. 
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ایران. سال ششم. شماره  1. 
13. شجاعی زند، علیرضا. )1394(. دین در زمانه و زمینه مدرن. چاپ اول. تهران: پژوهشگاه علوم 

انسانی و مطالعات فرهنگی.
14. صاحبی، محمدجواد. )1382(. جهانی شدن و دین. مجموعه مقاالت چهارمین كنگره دین پژوهان. 

نشر احیاگران. چاپ اول.
15. طالبان، محمدرضا. )1379(. بررسي تجربي دینداري نوجوانان كشور. معاونت پرورشي وزارت 

آموزش و پرورش.
16. طالبان، محمدرضا. )1380(. دینداری و بزهکاری در بین نوجوانان دانش آموز. تهران: پژوهشگاه 

فرهنگ، هنر و ارتباطات.
17. طالبان، محمدرضا. )1392(. دین پژوهی تجربی )پژوهش های در شناخت حیات اجتماعی دین 

در ایران(. چاپ اول. تهران: پژوهشکده امام خمینی و انقالب اسالمی. 

بررسی تجربی تفاوت دینداری در دو ساختار ...
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18. طالبان، محمدرضا. )1393(. پیمایش ملی تدین اسالمی ایرانیان. مرکز افکارسنجی دانشجویان 
ایران. )ایسپا(. تهران: انشارات جهاد دانشگاهی.

19. عنابســتانی، علی اکبــر و ســحر احمدزاده. )1392(. بررســی تفاوت های بین نســلی به لحاظ 
وضعیت دینداری در ســکونت گاه های روستایی )مطالعه موردی: دهستان کارده، شهرستان مشهد(. 

مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران. سال ششم. شماره 1. 
20. غفــاری، غالمرضا و عادل ابراهیمی لویه. )1385(. جامعه شناســی تغییرات اجتماعی. تهران: 

انتشارات آگرا و لویه. 
21. فکوهی، ناصر. )1389(. انسان شناسی شهری. تهران: نشر نی. 

22. فورشت، اینگر و پل رپستاد. )1394(. درآمدی بر جامعه شناسی دین، چشم انداز های كالسیک 
و معاصر. مجیدجعفریان. ویراســتارعلمی حسن محدثی گیلوانی. تهران: انتشارات دانشگاه ادیان و 

مذاهب اسالمی. چاپ اول.
23. کسلر، دیرک. )1394(. نظریه  های جامعه شناسان كالسیک، از آگوست كنت تا آلفرد شوتس. 

کرامت اله راسخ. انتشارات جامعه شناسان و با همکاری دانشگاه آزاد اسالمی واحد جهرم. 
24. کندال، دیانا. )1393(. جامعه شناســی معاصر. فریده همتی. تهران:، انتشــارات جامعه شناسان. 

چاپ اول. 
25. کوزر، لوئیس. )1377(. زندگی و اندیشــه بزرگان جامعه شناسی. محسن ثالثی. چاپ هفتم. 

تهران: علمی.
26. کوئن، بروس. )1372(. مبانی جامعه شناسی. تألیف  و اقتباس غالمعباس توسلی و رضا فاضل. 

تهران: انتشارات سمت. 
27. کینکالک، گراهام سی. )1393(. نظریه جامعه شناختی: تکوین دیدگاه  ها و پارادایم  های اصلی 

آن. غالمرضا جمشیدی ها و سیدرحیم تیموری. تهران: انتشارات جامعه شناسان. 
28. مركز خانه بهداشت روستای حور. )1394(. داده  های جمعیتی. 

29. کیویستو، پیتر. )1378(. اندیشه  های بنیادی در جامعه شناسی. منوچهر صبوری. تهران: نشرنی. 
30. محســني، منوچهر. )1375(. بررسي آگاهي ها، نگرش ها و رفتارهاي اجتماعي و فرهنگي در 

ایران. معاونت پژوهشي و آموزشي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
31. میرسندســی، محمد. )1394(. مقدمه ای بر جامعه شناســی دین و انواع دینداری. تهران: نشر 

جامعه شناسان. چاپ دوم.


