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 دهیچک

 های جنبه مورددر علمی های بررسی لزوم بشری، جوامع برای دینداری و دین وافر اهمیت
 تفکر رشد و مدرن دنیای معرفتی شرایط. سازد می روشن را آن تغییرات و پدیده این گوناگون
 این. انجامد می افراد دینداری در تغییرات ایجاد به که است عواملی از دانشگاه در حضور با انتقادی
 را دانشجویان( تجربه و مناسک باور، بعد) دینداری اصلی ابعاد و انتقادی تفکر ةرابط پژوهش
 گرفته انجام پرسشنامه ابراز با و پیمایش کمی روش از استفاده با حاضر پژوهش. کند می بررسی

 ارشد کارشناسی دانشجویان را آماری جامعة تهران، دولتی های دانشگاه مجموع از. است
 فرمول طریق از تحقیق ةنمون تعداد. دهند می تشکیل بهشتی شهید و صادق امام الزهرا، های دانشگاه
 میزان بین دهد می نشان نتایج. شد تعیین نفر 370 حجم با متناسب گیری نمونه روش با و کوکران

 ،چنینهم .دارد وجود مثبت و معنادار ةرابط (تجربه و مناسک باور،) دینداری ابعاد و انتقادی تفکر
. ندارد معناداری رابطة ابعاد از یک هیچ با باز ذهن مقیاس خرده انتقادی، تفکر های مقیاس خرده بین از
 نتایج دیگر از .ندارد بعد این با معناداری رابطة نیز کنجکاوی باز، ذهن بر عالوه باور، بعد مورددر

 در مناسک بعد میزان بودنپایین و دانشجویان بین در تجربه و باور ابعاد میزان باالبودن پژوهش این
 تفکر از باالیی سطح در دانشجویان از درصد 20 نیز انتقادی تفکر میزان نظر از. است آنان بین

 .دارند قرار انتقادی
 . اجتماعی واقعیت شناختی، سبک معرفت، شناسی جامعه انتقادی، تفکر دینداری، ابعاد: کلیدی های واژه
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  مقدمه
 با اخیر، ادوار در. است بوده مختلف علوم در برانگیز چالش موضوعات از همواره دینداری و دین

 و جامعه وضع بررسی عرفی، جریانات رشد و جامعه در فردیت و دانش در عینیت یافتن اهمیت

 برای ابعادی و ها شاخص معرفی و واکاوی به را پژوه دین متفکران و کرده پیدا موضوعیت تغییرات

 محسوب دین هر ابعاد ترین مهم از شناختی بعد(. 1388 پویافر، و زاده سراج) است ساخته مشغول آن

 و اعمال) دین ابعاد سایر تغییر به آن تحول و است دینی باورهای و اعتقادات ملاش که شود می

 جریانات از متأثر که بعد این(. 16 :1390 میرسندسی،) شود می منجر..( .و دینی های تجربه و مناسک

. شد خارج وچرا چون بی تسلیم و ها سنت بالمنازع ةسیطر از مدرنیته از بعد دوران طی است، مختلف

 برتر های شاخص ءجز را آن توان می که -مدرن دوران محوری انسان به توجه با افراد اساس، براین

 زندگی مختلف های زمینه در حقیقت کشف در انسانی ةاندیش و خرد کفایت بر -دانست مدرنیته

 در دینداری رود می انتظار ،روینا از. هاست آن ةجمل از دینداری و دین که کنند می بیشتری تأکید

 به توان می ادعا این تأیید در و دشو تغییر دستخوش ایران ةجامع چون گذاری حالدر جوامع

 های نگرش و ها ارزش بررسی ملی پیمایش ؛1388 ،گودرزی و عبدی جمله از زیادی تحقیقات

 اهمیت و نقش همچنین،. کرد اشاره 1380ایران، جوانان نگرش و وضعیت پیمایش و 1382 ایرانیان،

 و دینی باورهای ،نایبرعالوه .است انکارناپذیر انسان هر هویت و بینی جهان به دهی شکل در دین

 و ها کنش به دهی شکل در که دارد عمیقی و پایدار نفوذ مختلف سطوح در ما ةجامع در دینداری

 از ای مجموعه از متشکل اجتماعی نظام یک ةمنزل به ایران. دارد عهده بر بسزایی نقش افراد رفتارهای

 و دین خانواده،: از ندا عبارت آن نهادهای ترین تاریخی و ترین اصلی که است اجتماعی نهادهای

 در بسیاری نقش سیاست کنار در خانواده، نهاد از بعد دین نهاد(. 453: 1391 ،ارمکی آزاد) حکومت

 مانند هایی جنبش و ایران اسالمی انقالب وقوع .است داشته ایران اجتماعی تحوالت ساماندهی

 ایران بزرگ تحوالت در دین اساسی نقش ةدهند نشان دارند، دینی ةصبغ که مشروطه های جنبش

 اجماع و اجتماع از معنایی جامعه برای دین. دارد فرد و جامعه برای مختلفی کارکردهای دین. است

 برای را هایی راه و کند می منع را ضداجتماعی رفتارهای. بخشد می تحکیم را آن و آورد می وجودبه را

 و است دین مصداق و جلوه دینداری(. 5 :1390 تنهایی،) کند می پیشنهاد متخلفان ةدوبار انسجام

 سطوح در آن بررسی و شود می محسوب رانیا جامعة یندهایفرادرک ساختارها و  یمهم برا یدیکل

 ایران ةجامع امروز جوانان. دارد یفراوان اهمیت. ..و علی تبیینی، توصیفی، رویکردهای با و مختلف

 و است انجامیده فرهنگی مرزهای رفتن ازبین به که فناورانه های پیشرفت اثر در دانشجویان، ویژه به
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 امری آن در آرا برخورد امکان که تحصیلی مدرن نظام یک عنوان به دانشگاه در حضور همچنین

 که شوند می رو هروب دینی باورهای ةحوز در ویژه به متضادی گاه و مختلف عقاید با است، محتمل

 از .انجامد می اجتماعی عظیم نیروهای این پریشانی و سردرگمی به انتقادیغیر برخورد صورتدر

 کشور، آموزشی نظام در خالقانه و نقادانه رویکردهای گرفتنقوت دنبالبه اخیر های سال در ،رو این

 این های برنامه اولویت در آموزانعلم در انتقادی تفکر گسترش و پرورش سمت به ها ریزی برنامه

 در ه،جویانحقیقت و پرسشگرانه های پتانسیل داشتن دلیل به تفکر نوع این. است گرفته قرار نظام

 با را افراد و کند می ایجاد چالش ،اند رسیده آن به سنتی صورت به که افراد ةعقید و باور های نظام

 مواجه متفاوت های گزینه بررسی و ها شنیده و ها گفته اعتبار و صحت مورددر اساسی های پرسش

 بر منفی تأثیر تفکری چنین اند داده نشان کشورها سایر در گرفته انجام تحقیقات اینکه براساس. کند می

 مناسک باور، بعد) دینداری اصلی ابعاد بر اثری چه تفکر این ،گذارد می افراد دینداری و خدا به باور

 اصلی ابعاد میزان با دانشجویان انتقادی تفکر میزان آیا دارد؟ ایرانی ةجامع دانشجویان( تجربه و

 .شود می داده پاسخ حاضر پژوهش در ها پرسش این به دارد؟ ای رابطه آنان دینداری

 

 قیتحق نةیشیپ
 در حاضر پژوهش با مشابه موضوع دهد می نشان دینداری حوزة در گرفته صورت تحقیقات بررسی

 باور یا دینداری و انتقادی تفکر رابطة بررسی و است هگرفتن انجام شناسی جامعه در ویژه به ایران

 به ادامه در که است گرفته صورت یشناس روان های گرایش با و ایران از خارج در بیشتر دینی

 .شود می اشاره ایران داخل و خارج در تحقیقات این از تعدادی

 در فردی های تفاوت» عنوان با را پژوهشی 2013 سال در ریو چارلی و رزمیار سروش

 بررسی با آن در که اند داده انجام «شناختی سبک و شناختی توانایی کارکرد عنوان به داریدین

 امریکا های دانشگاه از یکی لیسانس دانشجویان شناختی های توانایی و شناختی سبک و داریدین

 و شهودی تفکر مقابل در و است مرتبط دینداری با منفی طور به عقالنی تفکر سبک اند هگرفت نتیجه

 تا متوسط منفی اثر شناختی های توانایی و شود می منجر مذهبی عقاید سیستم پذیرش به تجربی

 .دارد دینداری متغیرهای پذیرش بر زیاد

 نقش: دینداری و شناختی های سبک» عنوان با یپژوهش در 2012 سال در دیگران و کوک پنی

 این های یافته. اند کرده بررسی را مذهبی اعمال و باورها و تحلیلی استدالل به تمایل ،«تضاد تشخیص

 .دارد وجود دینداری و تحلیلی تفکر بین منفی ارتباط برای ای بالقوه سازوکار دهد می نشان نیز پژوهش
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 رواج را مذهبی کفر تحلیلی تفکر» عنوان با خود ةمطالع در (2012) نورنزیان و گراویس

 ،درمجموع. دهد می ترویج را مذهبی کفر تحلیلی، تفکر که اند کرده آزمایش را فرضیه این «دهد می

 که است مذهبی اعتقادی بی کنندة تبیین عوامل از یکی شناختی سبک دهد می نشان یادشده پژوهش

 .انجامد می مذهبی کفر ترویج به تحلیلی تفکر عامل، چند میان در

 و هرگویچ که است پژوهشی عنوان «ماوراءالطبیعه به اعتقاد و انتقادی تفکر توانایی» ،همچنین

 هنر، ةرشت سه از دانشجو 180 ،تحقیق این در. ندداد انجام استرالیا در 2004 سال در آرنداسی

 و ماوراءالطبیعه تجربیات و ماوراءالطبیعه عقاید های پرسشنامه به کامپیوتری علوم و یشناس روان

 دیگر نیمی و گالسر و واتسون ةپرسشنام پاسخگویان از نیمی) انتقادی تفکر های پرسشنامه

 بین معناداری همبستگی داد نشان تحقیق این نتایج. اند گفته پاسخ( کرنل انتقادی تفکر ةپرسشنام

 .ندارد وجود آن تجربة یا ماوراءالطبیعه به اعتقاد و انتقادی تفکر

 های دانشگاه ةسال 22 تا 20 دانشجویان در دو این ةرابط و دینی هویت و انتقادی تفکر بررسی»

 سال در( س) الزهرا دانشگاه از شهشهانی زادهجواد افسانه ارشد کارشناسی ةنام پایان عنوان «تهران

 شناسی جامعه و فیزیک ةرشت دو از پسر و دختر یدانشجو هشت با ،پژوهش این در .است 1383

 محتوای یکیف تحلیل نتایج. گرفت انجام ساختاریافتهنیمه عمیق ةمصاحب یبهشت شهید دانشگاه در

 انتقادی تفکر مهارت از ها آن مندی بهره میزان و افراد یدین هویت وضعیت دهد می نشان ها مصاحبه

 ،یقو یانتقاد تفکر ؛نایافتهشکل و گیری شکل حالدر یافته،شکل یدین هویت: شود می سطح سه به

شکل یدین هویت ،اند کرده استفاده خوبی به یانتقاد تفکر مهارت از که یکسان. ضعیف و متوسط

 .کنند یم یط یافتهشکل یدین هویت به یابیدست یبرا را وجو جست مراحل اینکه یا دارند یتر یافته

 سعیده ةنام پایان عنوان «دانشجویان دینی باورهای با انتقادی تفکر و شخصیتی های ویژگی رابطه»

 بینی پیش را خود پژوهش هدف وی. است گرفته  انجام تهران دانشگاه در که است 1387 سال در مظفری

 بیان تهران دانشگاه اول سال دانشجویان در انتقادی تفکر و شخصیتی های ویژگی اساسبر دینی باورهای

 متغیرهای کند می بیان آن نتایج که است گرفته صورت پرسشنامه ابزار با پژوهش این. است کرده

 .دارند را دینی باورهای واریانس تبیین و بینی پیش توانایی انتقادی تفکر و شخصیتی های ویژگی

 افراد دینی باورهای و تفکر نوع بین دهد می نشان موضوع تجربی ةپیشین بندی جمع نهایت،در

 است، منفی و معکوس ای رابطه اغلب رابطه این دهد می نشان خارجی تحقیقات. دارد وجود رابطه

 بنابراین، ؛است گرفته صورت ایران از خارج در و یشناس روان ةحوز در بیشتر تحقیقات این اما

 .اند کرده بررسی شناختی جامعه رویکرد با را رابطه این حاضر پژوهش محققان
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 ینظر چارچوب
 برای نکته چند به توجه( تجربه و مناسک باور،) دینداری ابعاد و انتقادی تفکر رابطة بررسی در

 ابعاد و انتقادی تفکر بین ةرابط ابتدا در آنکه اول نکتة. بود اهمیت حائز مناسب نظریات انتخاب

 درواقع و دارد تکیه دینی مناسک و عقاید در افراد فردی و فکری های تفاوت بر دینداری،

 الزم ،شناسی جامعه در مسئله این بررسی به توجه با اما شود، می محسوب انهشناس روان یرویکرد

 .شود پرداخته موضوع این به تلفیقی رویکرد گرفتننظردر با است

 خارج و دارد عینیت جوامع در آن ابعاد و دینداری که است این نظریات انتخاب در دوم نکتة

 افراد بین در مشترک صورت به که شود می هایی مؤلفه شامل یعنی ؛دارد قرار ها آن برابردر افراد از

 بررسی درنتیجه،. است کرده پیدا مشترکی نمادی و رفتاری الگوهای و شده درک و معنا جامعه آن

 و ذهنیت ةرابط بررسی درواقع ،دینداری ابعاد و( ذهنی ای مؤلفه عنوانبه) انتقادی تفکر ةرابط

 داشت توجه باید ،همچنین. شود توجه جامعه آن فرهنگی اجتماعی شرایط به باید و است عینیت

 شاخصی کامالً شکل به آن در عقالنیت های داعیه که دینی ؛است اسالم ایران ةجامع در غالب دین

 .باشد تفکر اساسبر باید و است تقلیدناپذیر آن در دین اصول پذیرش کهآنجا تا دارد، وجود

 و نقدها سو یک از شود می مشخص مختصر یتحقیق و اندک توجه با آنکه سوم ةنکت

 برابردر دین نهاد دیگر سوی از و دارد وجود... و پیامدها و ابعاد و دین ةحیط در بسیار های پرسش

 علوم هیئت در دفاعیات این که است داده ارائه یدفاعیات و ها پاسخ انتقادات و ها پرسش این

 های سبک با افراد درنتیجه،. اند یافته بروز( تجربی علوم حتی و الهیات ،کالم ،فلسفه) مختلف

 و دارند قرار جریان دو این برابردر -است انتقادی تفکر بر تمرکز اینجا در که -متفاوت فکری

 است این حاضر پژوهش اصلی مسئلة ،درواقع. کنند عبور جریان دو این از باید گیری تصمیم برای

 . دارد خود دینداری ابعاد به سویی و سمت چه مرحله این گذراندن از پس فرد که

 و الکمن و برگر معرفت شناسی جامعه رهیافت از استفاده با تحقیق این در ،ترتیب بدین

 موضوع این دارد، تأکید دینداری بر افراد شناختی های سبک تأثیر و رابطه بر که نظریاتی همچنین

 .شد تبیین و بررسی

 اجتماعی ساخت کتاب در الکمن توماس و برگر. آل پیتر معرفت شناسی جامعه رهیافت بنابر
 شود می گرفته درنظر ذهنی معانی و عینی های واقعیت بین دیالکتیکی ةمثاب به جامعه ،(1976) 1واقعیت

 از تبعیت به رهیافت این. دارد وجود فرد درونی آگاهی و بیرونی واقعیت بین دوسویه تعاملی و
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 و است داده قرار خود مرکزی مفهوم را آگاهی هوسرل، ادموند فلسفة و شوتس آلفرد شناسی جامعه

 و برگر(. 25 :1381 ،همکاران و برگر) داند می آگاهی اساسی مؤلفة دارای را اجتماعی تام واقعیت

 یک تشکیل برای که ندکن می بررسی ذهنی واقعیت و عینی واقعیت صورت به را جامعه الکمن

 درنظر را گریتوجیه و (سازیعینی و سازی برونی شامل) نهادسازی ةمرحل دو عینی واقعیت

 آنان. کنند می اشاره اجتماعی پرورش به ذهنی واقعیت عنوان به جامعه گیری شکل برای و گیرند می

 واقعیت درون تری مشخص صورت به فرد باشند، داشته بیشتری تطابق واقعیت دو این چههر معتقدند

 به است، موفق اجتماعی پرورش از ناشی که تطابق این درواقع و دنگزی می ینسک اجتماعی

 .دوش می منجر فرد برای خاص ةجامع یک اجتماعی واقعیت یا نهاد یک انگاریبدیهی و سازی درونی

 در کردند بیان ،جامعه یک در شدهفرض مسلم امر بداهت تهدیدکنندة موارد برشمردن از پس ها  آن

 اثبات برای نیز نهاد و دارد وجود موجود سنتی و نهادی نظم از فرد هجرت بالقوة امکان شرایط این

 فرد بازگشت یا نکردن هجرت امکان تا گیرد می کار به را راهکارهایی خود قلمرو حفظ و مشروعیت

 .شود می داده شرح اهنظر این ،ادامهدر. کند می فراهم را

 

 عینی واقعیت عنوان به جامعه
 اجتماعی مختلف های موقعیت از ناشی که ای نظریه پیش و متداول های شناخت گویند می ها آن

 وجود به را واقعیاتی ،شود می پرداخته و ریخته زبان و مفاهیم گوناگون های قالب در و است

 و یابد می استحکام جامعه در شدن نهادی و کردن عادت کردن، رسوب طریق از تدریج به که آورد می

 کهآن رایب ،عالوه به. دهد می تشکیل را اجتماعی واقعیات عینی بخش خود ساختنخارجی با

 طبیعتی و بخش اطمینان های آگاهی  به و شوند وارد جامعه افراد جان و جسم در مذکور واقعیات

 مربوط واقعیات ةمثاب به را ها آن فرد هر تا ندشو درونی نو از باید ،شوند تبدیل ها انسان برای ثانوی

 به یعنی ؛است مشروعیت نیازمند نهادی جهان ،مرحله ینا در .کند احساس خویش وجود به

 براساس(. 153 -147 :1387 پور،جالیی) شود توجیه و تبیین ها آن طریق از که دارد نیاز هایی شیوه

 نهادسازی، ةمرحل عبارتیبه یا یابیعینیت و بیرونی تحقق مراحل در کهآنجا از ،ها آن استدالل

 نیازی گریتوجیه به است بدیهی امری دارند سروکار آن با که کسانی ةهم برای اجتماعی واقعیت

 از توان نمی دیگر شود، منتقل جدید ینسل به نهادی نظام عینی مظاهر باشد قرار وقتی اما ،نیست

 ،بنابراین ؛داشت داعتقا نهادها بدیهی خصلت به ،فرد برای شده تشکیل عادات و خاطرات طریق

 .(130: 1375 الکمن، و برگر) شود می ضروری مشروعیت اثبات و گریتوجیه فرایند
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 تبیین آن ةیافتعینیت معانی به شناختی اعتبار دادننسبت با را نهادی نظام گری توجیه ها آن

 نیز شناخت بر همیشه و نیست ها ارزش به مربوط ای مسئله فقط مشروعیت اثبات ،بنابراین ؛ندنک می

 را دیگری عمل و دهد انجام را عملی باید چرا که گوید می فرد به تنها نه گری توجیه. دارد داللت

 نهادها، سازیمشروع در ،دیگر عبارتبه. هستند چنین چرا چیزها گوید می او به بلکه ،ندهد انجام

 ،ها هواژ قالب در گریتوجیه سطوح به الکمن و برگر(. 131 :همان) دارد تقدم ها ارزش بر شناخت

 کنند می اشاره نمادی قلمرو و مشخص دانشی ةمجموع برحسب نظریه ،ای نظریهپیش های گزاره

 از هایی مجموعه به و است گریتوجیه در سطح ترین کلی نمادی قلمرو .(134 -131 :همان)

 .(133: همان) کند می یگانه هم با را معنی مختلف های حوزه که شود می اطالق نظری های سنت

 توجیه کلیت سطح ترین عالی در را نهادی نظم حقانیت که -شناختی ساختمان عنوان به قلمرو این

 با و درآید مسئله یک شکل به که درصورتی مگر ،دارد اعتبار جامعه در عینیت دلیل به و -کند می

 .(146: همان) دیاب زورب آن غیریقینی ماهیت قلمروها، سایر های هماوردجویی

 این از پیش ذکرشده دلیل بر عالوه گری توجیه لزوم رموردد الکمن و برگر است ذکر شایان

. کنند می اشاره نیز دیگری موضوع به( نهادها بودن بدیهی و مشروعیت اثبات و بعدی نسل به انتقال)

 این. است شده فرض مسلم امر بودن بدیهی علیه تهدیدات برابردر سپری یگر توجیه ها، آن نظر به

 و اقلیت های گروه مانند ای حاشیه های موقعیت. 1 :است مختلف های موقعیت از ناشی تهدیدات

 پرورش از ناشی که (139: همان) ذهنی های هویت ؛(148 -146: همان) گذار بدعت و منحرف

 سایر ةشد فرض مسلم امور با افراد آشنایی و است درونی کامالً عوامل حتی یا ناموفق اجتماعی

 نهادی قوانین کاربردن به و آشنایی رغمعلی که ای جامعه با شدنروبرو یعنی (148: همان) جوامع

 میکند عرضه را دیگری احتمالی قلمرو برساند، منزل به را بارش خوبی به است توانسته ،دیگر ةجامع

. (170: همان) آورند می بار به را نوآوری و شکاکیت که گرایانه کثرت های موقعیت. 2 و (149: همان)

 در زندگی سالم و بدیهی واقعیت برای دائمی تهدیدی گرا،کثرت و ای حاشیه های موقعیت نوع این

 روزمره زندگی درخشان واقعیت شاید که شود می القا ذهن به اندیشه این و شود می شمرده جامعه

 و( 137 :همان) شود می بلعیده ها موقعیت این واقعیت طریق از لحظه هر که نیست پنداری زج چیزی

 هر به متعلق قلمرو دهد می نشان تجربی حیث از ظهور این. انجامد می احتمالی قلمروهای ظهور به

 ،باشد داشته نیز تبلیغاتی رسالتی احتمالی قلمرو قضا از اگر و نیست ناپذیر اجتناب هم چندان جامعه

 سنتی قلمرو از که شوند وسوسه خاص ای جامعه در موجود های گروه یا افراد شود می موجب

 .(149: همان) دهند تغییر نوین نظمی به را کهن نظم حتی یا کنند هجرت
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 و برگر. شود می متوسل قلمرو حفظ برای عقلی ابزارهای به نمادی قلمرو ،شرایط این برابردر

 اصلی کارکرد .(145: همان) دانند می عقلی سفسطة از سرشار استفادة را توجیهات این الزمة الکمن

 زندگی های واقعیت ةکنند تعیین و واال کیفیت حفظ ،الکمن و برگر نظرهای اساسبر نمادی قلمرو

. دهد می قرار خود مناسب جای در را چیزی هر قلمرو این .است کیفیت ترین واقعی در روزمره

 در را خود که هنگامی یعنی ؛دیجو انحراف نظم این به آگاهی از شخص هرگاه اینکه تر مهم

 واقعیت به یعنی واقعیت به دهد می اجازه او به نمادی قلمرو ،بیابد تجربه ای حاشیه های موقعیت

 تعلق حوزه این به ها نقش و نهادی رفتار های شکل همة آنجاکه از البته. بازگردد روزمره زندگی

 توجیه انسانی، تجربة مراتب سلسله در نهادی های نظام برتری به شدن قائل با نمادی قلمرو دارند،

 عقلی ابزار استعمال نوع دو به الکمن و برگر(. 137: همان) دهد می دست به نظام این برای غایی

 تا است عقلی ابزار کاربرد متضمن درمان .کنند می اشاره 2انکار و 1درمان عنوان با قلمرو حفظ

 و بمانند باقی واقعیت ةشد نهادی و رسمی های تعریف محدودة در بالقوه یا بالفعل منحرفان

 فردی موارد در گر توجیه دستگاه کاربرد با هدف این که کند می جلوگیری آنان  هجرت از همچنین

: همان) آید میدر اجتماعی کنترل مقولة تحت مختلف های صورت به درمان این .شود می حاصل

 ةدربار ای نظریه دربردارندة که شود می ایجاد دانشی مجموعه نیز عقلی ةجنب از .(155 -154

 درمان .(155: همان) است روان ةمعالج برای عقلی سیستمی و تشخیص برای دستگاهی انحراف،

 شخص و کند می ایجاد فرد آگاهی در آن ذهنی ضبط و عقلی ابزار میان تناسبی آمیز موفقیت

 بازگشت نوع این در البته. دهد می آشتی جامعه نمادی قلمرو عینی واقعیت با دیگر بار را منحرف

 مشابهی ابزار انکار در .(156: همان) دارد وجود ای مالحظه قابل ذهنی خشنودی طبیعی حالت به

 این .کند تصفیه قلمرو همین از خارج چیز هر با را خود حساب عقلی لحاظ از تا شود می استفاده

 یا پدیده هر واقعیت ،روش این در .(157: همان) شود می هنامید منفی یگر توجیه نوعی شیوه

 .(157: همان) کند می نفی ندارد مطابقت قلمرو آن با که را هایی پدیده تفسیرهای

 

 ذهنی واقعیت عنوان به جامعه
 ،سازی برونی عامل سه بین رونده پیش دیالکتیکی فرایند اساسبر جامعه الکمن و برگر عقیدةبه

 این در باید جامعه در حضور برای فردی هر و است تحلیل قابل سازیدرونی و سازیعینی

                                                                                                                                              
1. Therapy 
2. Nihilation 
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 صورت به فرد که دارند اذعان نکته این به ها آن حال، عین در .(177: همان) کند شرکت دیالکتیک

 ةنقط و شود می زاده پذیری جامعه برای گرایشی و استعداد با بلکه ،آید نمی دنیا به جامعه عضو یک

 یا واسطه بی درک یعنی است؛ واقعیات کردندرونی مذکور، دیالکتیک در شرکت برای وی آغازین

 فهم به که انجامد می درکی به کردندرونی این. باشد معنایی مبین که عینی رویدادی تفسیر و تعبیر

 پرورش(. 178: همان) شود می منجر فرد هر برای جهان فهم و کردنبامعنا همچنین و دیگران

 اولیه اجتماعی پرورش. دشو می حاصل آن یاری به امر این که است فردی تکامل جریان 1اجتماعی

 اجتماعی پرورش .گیرد می صورت کودکی در که است فرد شدن اجتماعی مرحلة نخستین همان

 ای تازه های بخش به را شدهاجتماعی فرد که بعدی فرایندهای از یکهر از است عبارت نیز ثانوی

 (.179: همان) دهد می سوق خود ةجامع عینی دنیای از

 اجتماعی پرورش در نفوذ با دیگران تأثیر تحت ذهنی واقعیت چگونه که دهند می توضیح ها آن

 میزان. گیرد می شکل ثانوی اجتماعی پرورش در نهادی های جهانخرده کردن درونی و اولیه

 در اما ،شود می مربوط ذهنی واقعیت و عینی واقعیت تقارن میزان به نیز اجتماعی پرورش موفقیت

 دارد قرار انسانی ةتجرب ای حاشیه های موقعیت تهدید معرض در شدهفرض مسلم واقعیت نیز اینجا

 در که است انکاری و درمان مانند شود می گرفته کاربه شرایط این با مقابله برای که سازوکاری و

 جریان در متفاوت دنیاهای وجود ندکن می بیان الکمن و برگر نیز اینجا در. شد گفته عینی واقعیت

 و ها واقعیت میان فردی انتخاب و فردگرایی امکان ناموفق، اجتماعی پرورش یا فرد شدناجتماعی

 مهاجرت بالقوة امکان کم دست شرایط این در که آورد می فراهم افراد برای را مختلف های هویت

 زا تعدادی میان از آگاهانه و عمدی طور به فرد و دارد وجود دسترس قابل های جهان از تعدادی بین

 .(233 :همان) سازد می خویش برای خودی دسترس،قابل های هویت

 اساسی نکته سه شامل الکمن و برگر نظریات از گیریبهره با حاضر پژوهش موضوع تبیین

   ؛است

 واقعیت یا نهاد هر چالش ترین اصلی کرد ادعا توان می نظریات این اساس بر ؛اول نکته

به واقعیت یا نهاد آن بودنمسلم و بداهت میزان علیه که است تهدیداتی جامعه یک در اجتماعی

 ةگزین تنها اش جامعه موجود سنتی واقعیت برد می پی فرد ،تهدیدات این براساس. آید می وجود

 نیز دیگری نهادی قلمروهای و ستین ناپذیر اجتناب ،بنابراین ؛نیست واقعی جهان در موجود

 از را هجرت ةبالقو امکان الکمن و برگر نظر از شرایطی چنین ایجاد .شود آن جایگزین تواند می

                                                                                                                                              
1. Socialization 
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 بحث در کهگونه همان(. 233 و 149: همان) کند می ایجاد دیگر نظامی به نهادی نظام یک

 موجب که دارد عقلی ابزارهای نهادی هر الکمن و برگر نظرهای اساسبر شد، اشاره ریگ توجیه

 به را فرد و کند اثبات را خود مشروعیت و دهد نشان واکنش شرایطی چنین برابردر شود می

 .بازگرداند خود قلمروی

 در که است این تحقیق ةمسئل راستای در الکمن و برگر نظرهای از برداشت قابل دوم نکتة

 اولیه اجتماعی پرورش در بانفوذ افراد و والدین نگاه دریچة همان از را جهان انسان کودکی دوران

 سایر در آنجاکه از اما ،ددار اجتماعی واقعیات دربرابر منفعالنه کامالً موضعی درواقع و ندبی می

 این ،دارند قرار خود جامعة موجود ةشدفرض مسلم امور تزلزل معرض در دائم افراد ها دوران

 را دیگری چیز فرد که دارد وجود امکان این همواره و ددار بیشتری فعالیت و پویایی موضع

 دو این نظر از ،رو این از. شود تر کمرنگ نظرش در جامعه واقعیات بودنیقینی میزان یا کند انتخاب

 و فردیت نفی معنایبه این اما ،گیرد می شکل اجتماعی یسازوکارها طریق از فرد آگاهی اندیشمند

 .نیست اجتماعی سازوکارهای این برابردر فردی های روش

 حفظ برای تالش و راهکارها مورددر مهم بسیار ای نکته به الکمن و برگر اینکه سوم نکتة

 نهاد یک شدنغیریقینی و تزلزل ایجاد از بعد حتی توضیحات، براساس .کنند می اشاره نهادها قلمرو

 نهاد از هجرت برای فرد انتخاب یا گرایش امکان درنتیجه و قلمرو یک یا اجتماعی واقعیت یا

 نهاد مشروعیت ةدوبار اثبات و فرد ذهنیت تغییر امکان شدهگرفته کاربه راهکارهای با مذکور،

 خاصی گیری جهت توان نمی افراد، ذهنیت در تغییر و تزلزل ایجاد از بعد حتی ،بنابراین ؛دارد وجود

 از پس مجدد بازگشت و استحاله یا نمادی قلمرو با انطباق عدم یا انطباق) ها آن انتخاب برای را

 به بهتر عبارتبه و فردیت به نوعی به الکمن و برگر. گرفت نظردر( نمادی قلمرو از انحراف مدتی

 تعبیر به و فردی های آگاهی مجموعة اما ،کنند می اشاره خود سرنوشت تعیین در انسان عاملیت

 شدنبرجسته رغمعلی و دانند می اجتماعی سازوکارهای از متأثر نیز را افراد ذهنی واقعیت خود

 افراد انتخاب برای را خاصی گیری جهت توان نمی وهله، این در افراد ذهنیت و عاملیت نقش

 با را فرد ،شود می شدهفرض مسلم امر بداهت تهدید موجب آنچه کهحالیدر .گرفت نظردر

 دنیاهای و نهادی نظام از دیگری های گزینه اجتماعی، واقعیت دانستنغیریقینی تردید، و شکاکیت

 دیگر سوی از مسلم امر آن ةانگر توجیه عقلی ابزارهای و سو یک از نوآوری و متغایر و متفاوت

 برای بسیاری امکان امروزه. است انتخاب به ملزم فرد شرایطی چنین در و کند می رو هروب

 و ها گزینه از یکی ترتیب این به و دارد وجود متغایر شدت به قلمروهای و نهادها رویارویی
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 آموزه این رود می انتظار که است انتقادی تفکر رشد و آموزش شرایط این با برخورد راهکارهای

 .کند رشد دانشگاهی و باال سطوح در ویژه به آموزشی محیط در

 :برد بهره چنین توان می حاضر تحقیق ةمسئل راستای در شده مطرح نکات از

 به که هستند هنجارهایی و ها آگاهی از یکهر تجربه و مناسک باور، یعنی دینداری؛ اصلی ابعاد

 نهاد یا اجتماعی یواقعیت حکم در( 1996) واقعیت اجتماعی ساخت کتاب در الکمن و برگر تعبیر

 یک افراد بین در که شوند می مشترک رفتاری الگوهای و معانی از ای رشته شامل و دارند عینیت

 و برگر) دارد وجود ها آن به جمعی بندیپای نوعی و نداکرده پیدا معنا و اند شده تعریف جامعه

 رو هروب متغایر گاه و متعدد قلمروهای با کنونا باور این شد، گفته کهطور همان(. 83: 1375 الکمن،

 نسل در ویژه به ،است کرده تزلزل دچار را آن بودنمسلم و بداهت زیاد احتمال به و است شده

 انتقادی، و جدید علوم مانند) مدرنیته مصادیق با را مواجهه بیشترین که تحصیلکرده و جوان

 در سعی نیز ابعاد این نهادی نظام و نمادی قلمرو البته. دارند( متعدد های جهان زیست و فناوری

 مانند علوم مختلف های حوزه در ،بنابراین ؛دارد قلمروها دیگر با رقابت و خود مشروعیت اثبات

 ،مدرن و طبیعی علوم اساسبر دینی مناسک و باورها مشروعیت اثبات حتی و الهیات ،کالم فلسفه،

 همچنین،. دوش می رو هروب تردید و شکاکیت با فرد ،شرایط ینا در. دکوش می خویش حفظ در

 رشد برای را مناسبی ةزمین( دکتری و ارشد کارشناسی) باالتر سطوح در ویژه به دانشگاه در تحصیل

 مطرح پرسشی اینجا در. آورد می فراهم استداللی و منطقی اندیشیدن و انتقادی تفکر تقویت و

 در توانند می فرادا که است فردی سازوکارهای از یکی انتقادی تفکر اینکه به توجه با :شود می

 شده بسیاری تأکید آن بر شناختی یضرورت عنوان به امروزه و شوند مند بهره آن از موقعیتی چنین

 تزلزل شرایط در دینداری ابعاد اجتماعی واقعیت مورددر فرد انتخاب به سویی و سمت چه است،

 برای جوگریو جست و کنجکاوی به فرد ،انتقادی تفکر های مؤلفه براساس دهد؟ می آن بداهت

 از استفاده با و دکن می بررسی غیرمتعصبانه را ها دیدگاه سایر دارد، تمایل حقیقت به رسیدن

 شد، اشاره کهطورهمان. دگیر می تصمیم خود توانایی بر تکیه با و منطقی و مستدل های روش

 به شکاکیت و تردید برابردر مشابه انتقادی تفکر با افراد کرد بینی پیش توان نمی تئوری این براساس

 و عقلی اثبات مانند عقلی ابزارهای از اعم) ها آن نمادی قلمرو ةانگر توجیه تالش و دینداری ابعاد

 و است پیگیری قابل... و الهیات و کالم ،فلسفه علوم در که دینی ةتجرب و مناسک و باورها منطقی

 مشابهی نتایج به خویش مشروعیت اثبات برای( شد مطرح که درمان و انکار راهکارهای همچنین

 .برسند دینداری ابعاد مورددر
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 و مسئله حل اطالعات، پردازش به را فرد ،متفاوت و مختلف اطالعات برابردر گرفتنقرار

 ةگزین برابردر گزینه یک انتخاب و ها فرصت ارزیابی شامل گیری تصمیم. دنک می وادار گیری تصمیم

 .(693: 1387 استنبرگ،) است موضوع این با مرتبط تفکر نوع استدالل،. شود می دیگر

. است شده مطرح اجتماعی یشناس روان و یشناس روان در فرایندها این دربارة متعددی نظریات

 شناختی راهبردهای از مجزا ةطبق دو طریق از انسان تفکر .است 1دوگانه پردازش نظریات جملة از

 برمبتنی یا شهودی راهبرد ها آن از یکی. کند می اجرا را مختلفی پردازشی اصول که شود می هدایت

 تحلیلی یا قانون برمبتنی یا رسمی یراهکار صورت به دیگری که درحالی ،است نگرانه لک یا تجربه

 را ها آن که پردازش سبک دو این تفکیک با 2کانمان دانیل ،2003 سال در. شود می هداد شرح

 روش یا) شهود شد مشخص .ددا ارائه بیشتری تفسیرهای نامید، می 4استدالل و 3شهودی دریافت

. است همراه خودکار و سریع استدالل، فرایند در موجود قوی هیجانی پیوندهای با معموالً (1

 آن کاری دست یا تغییر و دارد قرار گرفته شکل عادات براساس استدالل نوع این کرد بیان کانمان

 آگاهانه، های نگرش و ها قضاوت معرض در قرارگرفتن با( 2 روش یا) استدالل. است دشوار بسیار

 دارد کلی ةدامن و کند می اجرا را تری متوالی و تر آهسته تفکر روش، این. بود ناپایدارتر و تر آهسته

 نسبت و دارد محدودی ظرفیت علت، همین به .دگیر می انجام مرکزی کاری ةحافظ سیستم در که

 براساس روش این ،همچنین. است ندترک شود، می مربوط عمومی هوش به که 1 روش به

 هایی ویژگی از بعضی. شود می محسوب منطقی یروش بنابراین، ؛کند می استدالل منطقی معیارهای

 ندیک و شناختی ظرفیت خواستار شده، کنترل تحلیلی، قوانین، برمبتنی :از اند عبارت 2 روش کلی

 عامل دو بر و آورد می فراهم را نظری زمینة فرایند دو این .(1996 ،آور و ایوان ؛2003 کانمان،)

 بر که کند می تأکید ...(و حافظه هوش،) 6شناختی توانایی و 5شناختی سبک شامل فردی تفاوت

 اخذ به که است شده تعریف فردی های تفاوت ،شناختی سبک. دنگذار می تأثیر استدالل عملکرد

 ؛2001 اسمیت،) شود می منجر اطالعات پردازش و سازماندهی راستای در مطلوب های روش

 از بیش شناختی سبک در فردی های تفاوت تجربی، تحقیقات اساسبر .(1997 اسمیت، و رایدینگ

اینبه .(2000 وست، و استانویچ) ددار را افراد استدالل عملکرد بینی پیش قدرت شناختی توانایی

 .دهد می قرار تحلیلی شناختی سبک در را افراد انتقادی تفکر ترتیب،

                                                                                                                                              
1. Dual-process theories 
2. Daniel Kahneman 
3. Intutition 
4. Reasoning 
5. Cognitive style 
6. Cognitive ability 
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 بررسی انتقادی نظر از ،اولیه پذیرش از بعد چندهر ،را ادعاها صحت افراد ،تحلیلی سبک در

 تحلیل برابردر باید مذهبی عقاید البته .ندهست تحلیل و سشپر قابل ها ایده و عقاید تمام و دکنن می

 تا باشند داشته را عقاید این اولیة پذیرش و تعصبات بر غلبه توانایی افراد و گیرند قرار تجزیه و

 افراد ،تحلیل از بعد است ممکن. دهند تغییر را آن یا کنند رد را توجیه غیرقابل اعتقادات ندنبتوا

 به. شوند معتقد ها آن به تر عمیق طوربه و دهند تغییر را عقاید آن شوند، اعتقاد بی ها آن به نسبت

 در که 1نوگرا ةزمین در ویژه به ،پذیرترند آسیب ها ارزیابی این برابردر مذهبی باورهای ،زیاد احتمال

 درمورد چه و خدایان بی مورددر چه را حقیقی ادعاهای مبناهای ،گرایی تجربه و عقالنیت آن

 دنیای تقابل برابردر باورها این ،همچنین .(2012 ،همکاران و کوک پنی) است کرده فراهم باخدایان

 استفاده بیشتر مسئله حل طی تحلیلی فرایند از که افرادی ،رو این از .پذیرند آسیب غیرمادی و مادی

 پنی ،2013 کوک، پنی و چین) بندندپای ماوراءالطبیعه عقاید یا خاص مذهبی عقاید به کمتر کنند، می

 .(2012 ،همکاران و شنهاو ؛2012 نورنزیان، و گرویس ؛2012 ،همکاران و کوک

 

 قیتحق یها هیفرض

 کلی فرضیه

 .دارد وجود رابطه دانشجویان دینداری اصلی ابعاد و انتقادی تفکر میزان بین

 

 یئجز فرضیات

 .دارد وجود رابطه دانشجویان دینی باور میزان و انتقادی تفکر میزان بین

 .دارد وجود رابطه دانشجویان مناسک به التزام میزان و انتقادی تفکر میزان بین

 .دارد وجود رابطه دانشجویان ةتجرب بعد میزان و انتقادی تفکر میزان بین

 

 قیتحق روش و نمونه
 آماری ةجامع. است گرفته انجام پرسشنامه ابزار از استفاده با و پیمایش کمی روش با پژوهش این

 تشکیل 1392 سال در تهران دولتی های دانشگاه ارشد کارشناسی دانشجویان را پژوهش این

 شهید های دانشگاه ،تهران دولتی های دانشگاه بین از آماری، جامعة گستردگی دلیل به .دهند می

                                                                                                                                              
1. Modernist 
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 انتخاب دلیل. شدند انتخاب( برادران واحد) صادق امام دانشگاه و الزهرا دانشگاه بهشتی،

 فرهنگی و اجتماعی شرایط ،معرفت شناسی جامعه نظریات اساسبر که بود این یادشده یها دانشگاه

 اند داده نشان متعددی تحقیقات همچنین و است اثرگذار اجتماعی واقعیات و آگاهی بر افراد

 گرفتننظردر برای درنتیجه،. دندار اثر انتقادی تفکر و دینداری بر ها آن معرفتی شرایط و ها دانشگاه

 تحصیلی، های رشته تنوع جنسیت، تفکیک ةمؤلف ،ها دانشگاه اجتماعی -فرهنگی کلی شرایط

 کلی های تفاوت رسید می نظر به. شد گرفته نظردر جدید علوم با بودن منطبق یا بودناسالمی

 سو یک از بهشتی شهید دانشگاه .ستها مؤلفه این اساسبر تهران های دانشگاه( اجتماعی -فرهنگی)

 از و شود می مهندسی -فنی و پایه علوم انسانی، علوم های رشته از ای گسترده و متنوع طیف شامل

مؤنث) بودنجنسیتی تک دلیل به الزهرا دانشگاه. است جنسیتی تفکیک بدون دانشگاهی دیگر سوی

 بودنمذکر) جنسیتی تفکیک دلیل به برادران واحد صادق امام دانشگاه و( دانشجویان بودن

 ،همچنین .شدند انتخاب دانشگاه این در موجود های رشته بودن اسالمی همچنین و (دانشجویان

 از بعد دوره این دانشجویان که است بوده این مطالعه برای ارشد کارشناسی ةدور انتخاب دلیل

 در تحصیل از ناشی انتقادی تفکر پرورش و رشد از حدی به ،کارشناسی ةسال چهار ةدور گذراندن

 ،جوانی یابتدا در هویتی بحران های دوران گذراندن از پس ها آن عالوه، به. رسند می دانشگاه

 و گوناگون نظرهای و آرا با برخورد ضمن همچنین و دانشگاه به ورود بدو در ای زمینه تغییرات

 و درک و فهم بر بیشتر و ندیاب یم دست هویتی ثبات به بیشتر دینی، عقاید با متضاد کامالً گاه

 کارشناسی دانشجویان رود می انتظار درنتیجه،. دارند تکیه مسائل تحلیل و تجزیه در خویش توانایی

 را پژوهش آماری جامعة ،ترتیب بدین. باشند حاضر پژوهش برای مناسبی آماری جامعة ارشد

 صادق امام و الزهرا بهشتی، شهید های دانشگاه در 1392 سال در ارشد کارشناسی دانشجویان

 گیری نمونه از استفاده با و کوکران فرمول اساسبر و شوند می نفر 10301 شامل که دنده می تشکیل

 .شدند انتخاب مطالعه برای دانشگاه سه این از نفر 370 حجم، با متناسب

 

 میمفاه فیتعر

 یانتقاد تفکر( الف

 آن در که است دلفی گزارش در ذکرشده تعریف اساسبر انتقادی تفکر ،پژوهش این در

 تفکر از استفاده مورد تعریف ،بنابراین ؛اند رسیده نظر اتفاق به انتقادی تفکر پیرامون متخصصان

 .است زیر شرح به حاضر تحقیق در انتقادی
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 اعتقادات و ها اندیشه نادرستی یا درستی ةدربار فکورانه قضاوت مهارت عنوان به انتقادی تفکر

 عواطف ،باورها عقاید، شامل که (1995 ،فاسیونه) ستها آن کارایی ارتقای و افراد عقالنی رشد و

 دارای دارد، یتمایالت چنین که شخصی .شود می انتقادی تحلیل و نگرش به افراد تمایالت و

 است عادل و منصف خود های ارزشیابی در نقاد متفکر. است پذیری انعطاف و باز ذهن کنجکاوی،

 در شفافیت اطالعات، مجدد بازبینی به تمایل. دارد صداقت خود شخصی های سوگیری در و

 به را او ،نتیجه به رسیدن تا پشتکار و وجو جست و پژوهش بر کیدأت ،پیچیده مسائل با ههمواج

 (.2009 ؛1995 فاسیونه،) رساند می خود انتقادی تفکر به اعتماد و انتقادی تفکر در بلوغ

 و متغیر این ابعاد گرفتننظردر ،بسیار های بررسی از پس انتقادی، تفکر متغیر سنجش منظور به

 به گرایش استاندارد ةپرسشنام از استفاده شد مشخص گرفتهصورت مطالعات اساسبر همچنین

 این .داردبردر را پژوهش این محققان نظر مورد های مؤلفه و ابعاد (CCTDI) کالیفرنیا انتقادی تفکر

 ذهن 1،جویی حقیقت شامل که است شده تشکیل مقیاسخرده 7 از گویه 75 با استاندارد ةپرسشنام

 7کنجکاوی و 6قضاوت در بلوغ 5،خود انتقادی تفکر به اعتماد 4،گرایی تحلیل 3،گراییسیستم 2،باز

 مقیاس در ها پاسخ بندی رتبه پیوستار. است شده سنجیده گویه 12 -9 در مقیاسخرده هر. شود می

 مخالف، حدودی تا موافق، حدودی تا ،موافق موافق، کامالً) دارد قرار لیکرت ایدرجه شش

 بر مبنی را پرسشنامه صوری اعتبار متخصصان (.134 :1390 حسینی، حاج) (مخالف کامالً مخالف،

 و ترجمه از پس( 1386) لو برجعلی ،ایران در(. همان) اند کرده تأیید تکنیکی و مبهم واژة نبود

 7 از یکهر برای را پرسشنامه سازة اعتبار متخصصان، از نامهپرسش صوری روایی تأیید کسب

 بار معناداری و کرد بررسی لیزرل افزار نرم کمک به و تأییدی عاملی تحلیل طریق از گرایش خرده

 با .داد نشان انتقادی تفکر ةنهفت متغیر و مرتبط هایگویه در را گانههفت عوامل از یکهر عاملی

 استفاده پژوهش دادن انجام منظور به پرسشنامه این ةگوی 49 از نامفهوم، هایگویه از تعدادی حذف

 مورد هایگویه بودنمناسب بر تأییدی نیز 86/0 مقدار به گویه 49 این کرونباخ آلفای ضریب. شد

 .است استفاده

 

                                                                                                                                              
1. Truth-seeking 
2. Open-mindedness 
3. Systematicity 
4. Analyticity 
5. CT-confidence 
6. Maturity 
7. Inquisitiveness 
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 انتقادی تفکر های مقیاس خرده تعریف
 اندازه را یادگیری هب فرد تمایل و فرد فکری کنجکاوی پرسشنامه، این در «کنجکاوی» مقیاس خرده

 .(1995 ،همکاران و فاسیونه) نیست آشکار آسانی به دانش از استفاده هدف کهزمانی حتی ،گیرد می

 مربوط  خود تعصبات به بودن حساس و متفاوت های دیدگاه تحمل به «باز ذهن» مقیاس خرده

 .(همان) شود می

 روش .است مربوط بودن متمرکز و منظم سازماندهی، به تمایل به «گراییسیستم» مقیاس خرده

 (.همان) است متفکر فرد یک های نشانه گیری تصمیم و مسئله حل برای یافته سازمان

 فصل و حل در شواهد از استفاده و استدالل از استفاده به «گرایی تحلیل» مقیاس خرده

 اصلی گرایش گرایی تحلیل. شود می مربوط بالقوه عملی و مفهومی مشکالت بینی پیش مشکالت،

 از استفاده و ها ایده و رویدادها از ناشی عواقب بینی پیش به تمایل .است پرسشگر ذهن برای

 های ویژگی دیگر از ،جدی مشکالت به رسیدگی برای راهبردها از دیگر بعضی جای به استدالل

 (.همان) است مقیاس خرده این

 زمینة در دانش بهترین کسب و وجو جست برای بودن مشتاق به «جویی حقیقت» مقیاس خرده

 حقایق و قوی دالیل مجموعة اساسبر را خود عقاید شخصی چنین .شود می مربوط نظر مورد

 پذیرای و دارد توجه واقعیات یا دالیل همة به حقیقت جویای فرد. کند می تنظیم آمدهدست به

 (.همان) باشد خود ذهنیت در تغییر به ملزم کار این برای اگر حتی ،ستها آن

 گیری اندازه را شخص استدالل فرایند به اعتماد ،«خود انتقادی تفکر به اعتماد» مقیاس خرده

 خود استدالل و قضاوت صحت به تا دهد می اجازه شخص به خود، انتقادی تفکر به اعتماد .دکن می

 (.همان) کند حل منطقی صورت به را دیگر مسائل و مشکالت و کند اعتماد

 قضاوت ةقو به شخص که است تمایل این گیری اندازه دنبالبه «قضاوت در بلوغ» مقیاس خرده

 و تحقیقات در مشکالت، و مسائل در شخصی چنین .خیر یا است رسیده گیری تصمیم در سلیم

 و ندا غیرمعمول مشکالت و شرایط برخی که دارد مدنظر را دیدگاه این هایش گیری تصمیم همچنین

 و زمینه استاندارها، اساسبر باید ها قضاوت اوقات از بسیاری و دارند قبولقابل ةگزین یک از بیش

 (.همان) هستند قطعیت مانع که گیرد انجام شواهدی

 

 یندارید یاصل ابعاد( ب

 که دارند چندوجهی و پیچیده مفاهیمی و معانی انسانی، حیطة در بحث مورد های پدیده از بسیاری
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 جمله از دینداری و دین شک بی. شود مطرح ها آن از متنوعی و متعدد تعاریف شود می سبب

 بسیاری(. 1390 میرسندسی،) دارد را متنوع تعاریف و پیچیدگی مراتب باالترین که است مفاهیمی

 دسته دو دین تعریف در. رسیم می دینداری تعریف به ،دهیم می ارائه دین از که تعریفی با معتقدند
 کاری چه دین» :است پرسش این به پاسخ پی در یاول .دارد وجود گرا ماهیت و کارکردگرا تعریف

 یا گرا ماهیت تعاریف. «چیست؟ دین»: است پرسش این به پاسخ دنبال به دومی و «؟دهد می انجام

 :شوند می تقسیم گرا عمل و گرا عاطفه گرا، عقل دستة سه به جوهری
 ؛دشو می تعریف ها گزاره از ای مجموعه به اعتقاد و ایمان نوعی دین گرا عقل تعاریف در -

 شود؛ می تأکید دین عاطفی و احساسی بعد بر گرا عاطفه تعاریف در -
 (.1388 طالبان،) دشو می منحصر مناسک و اعمال از بعضی دادن انجام در دین گرا عمل تعاریف در -

 ارائه دینداری و دین از مختلفی های مدل خارجی و داخلی محققان ،تعاریف این به توجه با
 این در ،ترتیب بدین. اند سنجیده را افراد دینداری دین، برای مختلف ابعاد گرفتننظردر با که اند داده

 دینداری انواع مدل از بخشی از استفاده با و دین از جوهری تعاریف به توجه با پژوهش

. است شده یدهسنج دینداری است، کرده ارائه 1383 سال در خود دکتری رسالة در که میرسندسی

 دینداری. است گرفته نظردر پیرامونی های الیه و مرکزی هستة بخش دو در را دینداری انواع وی
 در پژوهش، این در. اند دهکر بررسی تجربه و مناسک باور، اصلی بعد سه در را مرکزی هستة در

 و اعمال مورددر مناسک بعد در ؛..(.و امامان جزا، روز خدا، به باور) اساسی اعتقادات از باور بعد
 اثر در احساسات درک مورددر تجربه بعد در و..( .و دعا و قرآن تالوت روزه، نماز،) دینی مناسک

 این ذکر البته. شد مطرح هایی پرسش پاسخگویان برای ...و مذهبی های مکان در حضور و عبادات

 از بسیاری در که است هایی گویه حاضر تحقیق در سنجش مورد گویة 19 که است ضروری نکته
 استادان، سوی از مجدد بررسی ضمن که است شده کیدأت ها آن بر دینداری سنجش در ها مدل

در ابعاد هایگویه مجموع کرونباخ آلفای ،همچنین. دارد تحقیق دادنانجام برای را الزم اعتبار

 .است نظرمد هایگویه بودنمناسب دهندة نشان که بود 87/0 نیز شده  گرفتهنظر

 

 ها افتهی
 انیپاسخگو یها یژگیو فیتوص
 نمونة سنی میانگین. است شده تشکیل مرد درصد 5/36 و زن درصد 5/63 از پژوهش این نمونة
 مقطع در پژوهش این پاسخگویان تمام شد بیان طورکه همان .است سال 3/24 مطالعه مورد

 .دارند قرار ارشد کارشناسی
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 های رشته در درصد 3/17 1،انسانی علوم ةحوز به مربوط های رشته در نمونه درصد 57 از بیش

 .دارند قرار مهندسی -فنی حوزة به مربوط های رشته در درصد 3/24 و پایه علوم حوزة به مربوط

 های دانشگاه و اند داده تشکیل را نمونه از درصد 57 بهشتی شهید دانشگاه دانشجویان ،همچنین

 .اند داده تشکیل را نمونه ةباقیماند درصد 43 درصد، 13 و 30 با ترتیب به صادق امام و الزهرا
 

 انیدانشجو یندارید یاصل ابعاد تیوضع

 باور بعد در پاسخگویان از درصد 86 دهد می نشان تجربه و مناسک باور، ابعاد از یکهر بررسی

 بعد این در درصد 3/4 فقط و هستند  متوسط حد در درصد 7/9 حدود ،دارند قرار باالیی حد در

 .گیرند می قرار کم حد در

 حد در نمونه درصد 4/25 .دارند قرار باالیی حد در پاسخگویان درصد 40 مناسک، بعد در

 بعد به کم حد در نمونه از سوم یک حدود عبارتیبه یا پاسخگویان از درصد 5/30 و متوسط

 .ندهست بندپای دینداری مناسکی

 به متوسط حد در درصد 11 حدود و زیاد میزان به پاسخگویان از درصد 83 تجربی، بعد در

 .اند کرده تجربه کم حد در را بعد این درصد 6 از بیش کمی و اند داشته توجه بعد این

 
 اصلی ابعاد برمبتنی دینداری ابعاد فراوانی توزیع. 1 جدول

 کل زیاد متوسط کم 
 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 100 370 86 318 7/9 36 4/3 16 باور بعد
 100 370 1/44 200 4/25 94 5/30 76 مناسک بعد

 100 370 83 307 8/10 40 2/6 23 تجربه بعد

 

 انیدانشجو یانتقاد تفکر تیوضع

 گرفتننظردر به توجه با تهران دولتی های دانشگاه ارشد کارشناسی دانشجویان انتقادی تفکر

 نمرة و شد بررسی موافق کامالً تا مخالف کامالًً از 6 تا 1 طیفی در ،گانه 7 های مقیاس خرده

 میزان پاسخگو افراد درصد 28 حدود کند می بیان نتایج. گرفت قرار 100 -0 طیف در شده کسب

 میزان به درصد 20 حدود و متوسط میزان به پاسخگویان از نیمی از بیش ،انتقادی تفکر از کمی

                                                                                                                                              
 .اند شده گرفته درنظر یانسان علوم رگروهیز زین هنر رشتة انیدانشجو است ذکر انی. شا1
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 نتیجه 2 جدول در آمدهدستبه تجمعی درصد اساسبر درنتیجه،. دارند را تفکر نوع این باالیی

 قرار انتقادی تفکر از متوسط و کم سطح در پاسخگویان از درصد 80 به نزدیک شود می هگرفت

 .دارند
 انتقادی تفکر فراوانی توزیع .2 جدول

 تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی انتقادی تفکر
 6/27 6/27 102 کم

 8/79 2/52 193 متوسط
 100 2/20 75 زیاد

 8/65: مد 1/72: میانه 98/71 :میانگین مرکزی های شاخص
 

 یانتقاد تفکر یها اسیمق خرده فیتوص

 انتقادی تفکر های مقیاس خرده بین در میانگین بیشترین ،دهد می نشان 3 جدول نتایج کهطورهمان

 قضاوت در بلوغ به میزان کمترین و 3/70 میانگین با کنجکاوی مقیاس خرده به پاسخگویان بین در

 بودنباال با دهد می نشان نتایج این تر دقیق بررسی ،همچنین. است مربوط 4/54 میانگین با

 گسترش و پرورش برای مهمی های پتانسیل ،گرایی تحلیل و باز ذهن کنجکاوی، های مقیاس خرده

 .دارد وجود دانشجویان در انتقادی تفکر های مهارت

 
 انتقادی تفکر های مقیاس خرده توزیع .3 جدول

 معیار انحراف میانگین میانه 
 4/12 3/70 72 کنجکاوی

 2/17 6/68 6/71 (باز ذهن) اندیشی فراخ
 5/14 3/63 5/62 جویی حقیقت
 7/11 5/68 6/67 گرایی تحلیل
 7/10 5/63 8/63 گرایی سیستم

 3/13 7/62 65 خود انتقادی تفکر به اعتماد
 6/15 4/54 1/55 قضاوت در بلوغ

  

 دینداری اصلی ابعاد و انتقادی تفکر رابطة بررسی

 باور بعد بین رابطة دهد می نشان دین اصلی ابعاد و انتقادی تفکر بین همبستگی رابطة بررسی نتایج

 .است جهت هم و معنادار درصد 95 اطمینان سطح در انتقادی تفکر و

 مورددر. دارد مطالعه مورد دانشجویان انتقادی تفکر با جهتی هم و معنادار ةرابط نیز مناسک بعد
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 ،ترتیببدین. دارد وجود متغیر دو این بین معناداری و مثبت ةرابط کند می بیان نتایج ،تجربه بعد

 .است مناسک سپس و باور سپس و تجربه بعد با انتقادی تفکر ةرابط شدت بیشترین نتایج اساسبر

 
 دینداری اصلی ابعاد و انتقادی تفکر رابطة بررسی .4 جدول

 انتقادی تفکر 

 باور بعد
  مقدار

 معناداری
235/0 
00/0 

 مناسک بعد
 مقدار

 معناداری
145/0 
005/0 

 تجربه بعد
  مقدار

 معناداری
309/0 
00/0 

 

 دینداری اصلی ابعاد و انتقادی تفکر های مقیاس خرده رابطة بررسی

 رابطة تجربه و مناسک باور، ابعاد از یک هیچ با باز ذهن مقیاس خرده دهد می نشان 5 جدول نتایج

 ها مقیاس خرده سایر. ندارد معناداری رابطة نیز مناسک بعد با کنجکاوی مقیاس خرده و ندارد معناداری

 .دارند معنادار و مثبت ةرابط ابعاد تمام با

 
 دینداری اصلی ابعاد و انتقادی تفکر های مقیاس خرده رابطة بررسی. 5 جدول
 تجربه بعد مناسک بعد باور بعد  

 **212/0 /.003 /.068 مقدار کنجکاوی

 000/0 960/0 194/0 معناداری

 026/0 -059/0 -024/0 مقدار باز ذهن
 617/0 257/0 648/0 معناداری

 296/0 224/0 323/0 مقدار جویی حقیقت

 00/0 00/0 00/0 معناداری

 276/0 133/0 257/0 مقدار گرایی سیستم
 00/0 010/0 00/0 معناداری

 257/0 150/0 243/0 مقدار گرایی تحلیل

 00/0 004/0 00/0 معناداری

 227/0 120/0 138/0 مقدار انتقادی تفکر به اعتماد

 00/0 021/0 008/0 معناداری

 199/0 134/0 178/0 مقدار قضاوت در بلوغ

 00/0 010/0 001/0 معناداری
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 جز ذهن باز رابطة معنادار و مثبت دارد. ها، به مقیاس بعد باور با تمام خرده

جز ذهن باز و کنجکاوی، رابطة معنادار و مثبت دارد.  ها به مقیاس بعد مناسک با تمام خرده

 درمورد ذهن باز و کنجکاوی این رابطه غیرمعنادار است.

ها رابطة مثبت و معناداری دارد و  مقیاس باز با سایر خرده مقیاس ذهن جز خرده بعد تجربه به

گرایی و همچنین اعتماد  گرایی و تحلیل جویی، سیستم افرادی که نمرة بیشتری از کنجکاوی، حقیقت

 اند. اند، بعد تجربه را نیز بیشتر احساس کرده به تفکر انتقادی خود و بلوغ در قضاوت کسب کرده

 

 یریگ جهینت و بحث
 مختلف نهادهای رب توجهی شایان تأثیرات مدرن، دنیای های مؤلفه از یکی عنوان به انتقادی تفکر

 انتشار سرعت و گستردگی به که فناورانه های پیشرفت به توجه با و است گذاشته جا بر جوامع

 تفکر وجود ،رساند می یاری کنونی دنیای در موضوعی هر مورددر متناقض و مختلف اطالعات

 بسیار اطالعات فوج برابر در تشویش و سردرگمی از جلوگیری و فردی استقالل کسب در انتقادی

 و پرورش حاضر، عصر در جوامع آموزشی نظام اصلی اهداف از یکی ،رو این از .نماید می ضروری

 پرسش به کنجکاوی، و جویی حقیقت های پتانسیل با تفکر این. است تفکر از نوع این گسترش

 دین سویک از رود می انتظار درنتیجه،. شود می منجر سنتی و جزمی چیز هر ویژه به مسائل مورددر

 را افراد قدرت تفکر نوع این دیگر سوی از و شود نقد و ارزیابی تفکر نوع این طرف از دینداری و

 های تجربه حتی و مناسک و عقاید مورددر برانگیز چالش اطالعات با ههمواج و گیری تصمیم در

 تردیدهایشان و شک به رهگذر این از فکری پاالیش نوع اساسبر بتوانند افراد تا دهد افزایش دینی

 .دهند پاسخ دینداری ابعاد زمینة در

 کنش و اجتماعی ساختارهای فهم در کلیدی و مهم بسیار واقعیات از ما ةجامع در دینداری

 اما اند، کرده ارزیابی را موضوع این... و شناسی جامعه و شناسی روان محققان از بسیاری. است افراد

 صورت به چندان افراد دینداری ابعاد بر تأثیرگذار عاملی عنوان به انتقادی تفکر به ها پژوهش این در

 باور، بعد) دینداری اصلی ابعاد با تفکر نوع این ةرابط ،پژوهش این در .است نشده توجه مستقیم

 .است شده بررسی تهران ارشد کارشناسی دانشجویان( تجربه و مناسک

 د،دار زیادی قوت دانشجویان بین در تجربه و باور بعد در دینداری داد نشان حاضر بررسی نتایج

 در تحقیقات بیشتر. اند نشده ظاهر قوی چندان دیگر بعد دو به نسبت مناسک بعد در پاسخگویان ولی

 سرا،خطبه زادهحبیب ؛1377 زاده، سراج مانند) اند داشته اشاره نتیجه این به ایران در دینداری ةزمین
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 جایگاه دارای و قدرتپر همچنان نظر مورد ابعاد در دین به توجه درنتیجه، (.1385 مرشدی، ؛1384

 و باورها این عمیق شدن نهادینه ةنشان را آن توان می الکمن و برگر نظریات اساسبر که است ای ویژه

 قبل دوران از دینی نهاد در آنچه اساسبر که( 153: 1387 محمدی، و پور جالیی) دانست ها آن استحکام

 .است کنترل و بینی پیش قابل و شود می منتقل بعد نسل به است، گرفته شکل

 به نزدیک .کرد اشاره ارشد کارشناسی دانشجویان انتقادی تفکر میزان به توان می نتایج دیگر از

 های پژوهش تمام. دارند قرار انتقادی تفکر از متوسطی و کم حد در پاسخگویان از درصد 80

 ایرانی دانشجویان در ها گرایش و ها مهارت این ضعف دهندة نشان دانشجویان، روی گرفته انجام

 فتحی ؛1390 نوشادی، ؛1389 همکاران، و برخورداری ؛1388 ،همکاران و گرگری بدری) است

 و نقندر کریمی ؛1390 ان،همکار و برخورداری ؛1392 ان،همکار و عباسی ؛1392 ،همکاران و آذر

 تفکر به گرایش و انتقادی تفکر های مهارت مورددر( 1388 ران،همکا و قریب ؛1389 ان،همکار

 روی تحقیقات بیشتر است ذکر شایان. (...و ریکتس کالیفرنیا،) استاندار های پرسشنامه با انتقادی

 .است گرفته صورت کارشناسی دانشجویان

 بعد و انتقادی تفکر میزان بین رابطه وجود بر مبنی اول ةفرضی داد نشان تحقیق فرضیات بررسی

 رابطه وجود بر مبنی دوم فرضیة ،چنینهم. شود می تأیید حاضر پژوهش در آن معناداری به توجه با باور،

 تفکر میزان بین رابطه وجود بر مبنی سوم فرضیة .شود می تأیید نیز مناسک بعد و انتقادی تفکر میزان بین

 .شود می تأیید اطمینان درصد 95 سطح در آن معناداری به توجه با تجربه، بعد و انتقادی

 انتقادی تفکر های مقیاس خرده و دینداری اصلی ابعاد بین همبستگی رابطة بررسی ،همچنین

 و معنادار رابطة باز ذهن و کنجکاوی جز به ها مقیاس خرده تمام با مناسک بعد و باور بعد داد نشان

 ها مقیاس خرده تمام با نیز تجربه بعد. نیست معنادار باز ذهن و کنجکاوی با رابطه این .دارد مثبت

 .نیست معنادار باز ذهن مقیاس خرده با رابطه این. دارد معناداری و مثبت رابطة باز ذهن جز به

 به و ندارند سوگیری و تعصب خویش اعتقادات به آن دارندة افراد که -باز ذهن ،بنابراین

 هم باور، بعد با هم -ندا متمایل واحد موضوع یک مورددر مختلف و متنوع های گزینه دانستن

 و ها نظام معتقدند، الکمن و برگر کهطورهمان. نداشت معناداری ةرابط تجربه هم و مناسک

زیست و قلمروها سایر با آشنایی دلیلبه افراد این های جهانزیست تعبیری به و نهادی قلمروهای

 های انتخاب شرایط این با سازگاری برای است ممکن ،بنابراین ؛شود می تزلزل دچار بیشتر ها جهان

 .باشند داشته متفاوتی

 پذیر امکان ایران در موضوع این با مشابه ای مطالعه ودنب دلیل به حاضر پژوهش نتایج مقایسة
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 به اعتقاد دینداری، با منفی ای رابطه انتقادی تفکر دهد می نشان خارجی تحقیقات بررسی اما ،نبود

 با انتقادی تفکر معنادار ةرابط نبود بر مبنی نیز تحقیقاتی چندهر. دارد ماوراءالطبیعه عقاید و خدا

 و است گرفته انجام استرالیا در (2005) آرنداسی و هرگویچ پژوهش مانند لطبیعیءاماورا باورهای

 با مخالف حاضر تحقیق ةنتیج ،بنابراین ؛است متغیر دو این بین معنادار ةرابط نبود بیانگر آن نتایج

 در آمدهدستبه ةرابط تبیین و توضیح در. است موضوع این در گرفته انجام های پژوهش نتایج اغلب

 :کرد اشاره نکته سه به توان می تحقیق این

 تحقیق؛ چارچوب و سنجش ابزارهای در تفاوت: اول نکتة

 و مناسک ،باور با را انتقادی تفکر که رویکردی دربارة متفاوت های دیدگاه وجود: دوم ةنکت

 .ددان می ناسازگار دینی تجربة

 بروز به سنجش ابزارهای در تفاوت وجود ،تحقیقات تمام در گفت باید اول ةنکت مورددر

 .شود می منجر نتایج در تفاوت

 رویکرد از متفاوت های دیدگاه مورددر گرفتهصورت های بررسی دوم، ةنکت مورددر اما

 :شد منجر پاسخ دو به دینداری و انتقادی تفکر ناسازگاری

 ماورائی و مذهبی عقاید و انتقادی تفکر ،(1995) اسمیت رین چون افرادی آرای اساسبر .1

 و سالم شک مشاهده، چون عناصری شامل عقاید این درواقع و نیستند ناسازگار یذات طور به

 مباحث این کهآنجا از. ندهست انتقادی تفکر عناصر نوعی به خود که شوند می حواس تمرکز

  .شود نمی پرداخته آن بررسی به ،است خارج پژوهش این ةحوز از و است فلسفی

. است( 2011) همکاران و گروایس چون افرادی تحقیقات و آرا از برگرفته دوم پاسخ. 2

 از نظری چارچوبی مذهبی، عقاید انتقال و پذیرش چگونگی توضیح برای افراد این ،درواقع

 سنگ ،خالصه صورت به. اند کرده ایجاد فرهنگی یادگیری و فرهنگی تکامل نظریات ترکیب

 :است قسم دو در مدل این بنای

 شناختی( سوگیری) تعصبات به( مذهبی و طبیعهالءماورا مفاهیم جمله از) مفاهیم فرهنگی انتقال

 مفاهیم این همچنین، .کند می دهی جهت و محدود را مفاهیم آن محتوای که است وابسته فرهنگ هر

 جامعه یک افراد شود می تالش آن در که که است وابسته فرهنگی یادگیری سوگیری و تعصبات به

 یا تعهد درجات کسب و جامعه آن فرهنگ ةشد انتخاب و خاص مفاهیم برخی به  یکسان فرهنگ با

 اعتقادات از خاصی انواع گسترش به فرایند دو این از ترکیبی که شوند داده سوق مفاهیم آن به اعتقاد

 کفر حتی یا مذهبی عقاید ،دیدگاه این طبق .شود می منجر جهان در عبادت و رسوم و آداب مذهبی،
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 شود می موجب اجتماعی ةزمین و است زمینه تعصبات و محتوایی تعصبات محصول اعتقادیبی و

 که محیطی در افراد اگر. باشند داشته باور طبیعیءالماورا و مذهبی عقاید مختلف های شکل به مردم

 افرادی اطرافشان اگر و شوند می معتقد عقاید این به هم آنان کنند رشد دارد، وجود مذهبی مدل

 با را عقایدشان اعتبار واقعدر و نباشد عمل با همراه اعتقادشان یا ندارند مذهب به اعتقادی که باشند

 نظر این(. 2009 ،دیگران و گروایس) داشت نخواهد مذهبی اعتقاد شخص ،اند نرسانده ظهور به عمل

 آگاهی بر مهم و بانفوذ دیگران تأثیر و واقعیت اجتماعی ساخت مورددر الکمن و برگر نظرهای با

 آنان ةروزمر و اجتماعی زندگی از برخاسته افراد های آگاهی معتقدند آنان. دارد زیادی شباهت افراد

 یک سوی از ها آن به اعتقاد و عمل و دارند اجتماعی ای جنبه مذهبی مناسک و باورها ،بنابراین ؛است

 بعد مورددر یادعای چنین البته. است مهم دیگران و اجتماعی محیط تأثیر تحت زیادی ةانداز تا فرد،

 ،دارد قرار اجتماعی محیط واقعدر و مناسک و باور بعد الشعاع تحت نیز بعد این. است کمتر تجربه،

 پذیرش در جامعه هر فرهنگ درنتیجه، .شود می محسوب دیگر بعد دو از تر خصوصی و تر درونی اما

 تفکر و شناختی سبک گسترش در دیگر، سوی از و باورها این شکل و مذهبی عقاید به تعهد و

 (.2012 ،همکاران و هاو شن) است مؤثر افراد انتقادی

 محور دو در پژوهش این نظری چارچوب در دینداری ابعاد و انتقادی تفکر رابطة نهایت،در

 و شدن درونی و تشکیل در مهم دیگران و اجتماعی شرایط اهمیت و نقش اول: است تبیینقابل

 تداوم و حفظ در واقعیت این نهادی قلمروهای توانایی و قابلیت دوم و دینداری ابعاد تثبیت

 .تردیدها و ها تزلزل برابردر خویش

 همواره دین و شده مشاهده ایران ةجامع در تاریخ مختلف ادوار در مذهبی و دینی فرهنگ 

 روی از یا اند بوده دین بی ایران مردم که است شده مطرح ادعا این ندرت به و است بوده مهمی نهاد

 ةگان سه ارکان از یکی همچنین،. (454 -453: 1391 ارمکی، آزاد) اند یافته گرایش دین به دینیبی

 ؛(همان) است داده تشکیل حکومت و خانواده نهاد کنار در دین نهاد را ایران اجتماعی نظام

 را افراد الکمن و برگر و همکاران و گروایس نظریات طبق ایران، ةجامع مداردین فرهنگ ،بنابراین

( 1384) زاکرمن .یابد می رواج کمتر مذهبی کفر و کند می دهی جهت بودن مؤمن و معتقد سمت به

 تعمق و تأمل با ایمان یا انتخاب به مربوط ای مسئله معموالً دینی اعتقاد و هویت است معتقد نیز

 عباداتی و طاعات چه به اطرافیان و دوستان والدین، که است مربوط این به بیشتر بلکه ،نیست

 .(101: 1384 زاکرمن،) پردازند می

 نهاد اینجا در و است شیعی –اسالمی لبغا که ایران ةجامع در دینی های گزاره همچنین،
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 ،واقعدر. ستا  داشته تزلزل برابردر را خویش تداوم و حفظ قابلیت ،شد گرفته نظردر اجتماعی

 مورد دانشجویان اند توانسته شد، گفته پیشین های قسمت در که قلمرو حفظ راهکارهای و ابزارها

 ها آن دینداری ابعاد میزان آنان، انتقادی تفکر میزان افزایش با و رنددا هنگ معتقد همچنان را مطالعه

 و دارد نیاز مفصلی و متعدد تحقیقات به تبیین، از محور این یاتئجز البته. است یافته افزایش نیز

 .ندارد وجود بیشتر یاتئجز ةارائ امکان ،تحقیق این ةمحدود در

 ةاشاع و ندارد مطلوبیت چندان ایران ةجامع در انتقادی تفکر که داشت درنظر باید ،همچنین

 تحقیقات در باال سطوح در دانشجو قشر بین در حتی انتقادی تفکر ضعیف پرورش و محدود

 ان،همکار و برخورداری ؛1392 ان،همکار و عباسی ؛1392 ،همکاران و آذر فتحی مانند) متعدد

 توجه با. است رسیده اثبات به( 1388 ران،همکا و قریب ؛1389 ان،همکار و نقندر کریمی ؛1390

 مختلف های حوزه متفکران و اندیشمندان بین در زیادی های بحث تفکر، نوع این اهمیت به

 به را آنان مدنظر علل توان می که است شده ایجاد ایران در انتقادی تفکر و نواندیشی موانع مورددر

 ییچرا کردن مطرح و نقدپذیری که ای زمینه ؛داد نسبت ایران ةجامع اجتماعی -فرهنگی های زمینه

 .دارد نمی روا چندان را

 

 منابع
 ،قطره نشر: تهران ،کلیات و مقدمات شناخت شناسی جامعه ،(1381) منوچهر آشتیانی. 

 علم نشر: تهران ،ایرانی جامعه نظریه فکری های بنیان ،(1391) تقی ارمکی، آزاد. 

 ،و 23 شمارة ،نظر و نقد مازیار، امیر ترجمة ،«دینی باور و دینی تجربه» ،(1379) پی ویلیام آلستون 

24 :146- 161. 

 ،ساوجی، محمد ترجمة ،آگاهی و نوسازی: خانمان بی ذهن ،(1381) بریجیت ،برگر و پیتر برگر 

 .نی نشر: تهران

 ،میزان بررسی» ،(1390) محمود محمودی، و الملوک شمس ،منش جالل و معصومه برخورداری 

 و پزشکی علوم های دانشگاه پرستاری پیوسته کارشناسی دانشجویان در انتقادی تفکر به گرایش

 پرستاری دانشکدة نشریة ،«یزد شهر اسالمی آزاد دانشگاه و صدوقی شهید درمانی بهداشتی خدمات

 .25 -18 :69 شمارة ،(تهران دانشگاه) مامایی و

 نی نشر: تهران ،شناسی جامعه متأخر های نظریه ،(1387) جمال محمدی، و حمیدرضا ،پور جالیی. 

 دین بزرگ شناسان جامعه آراء و دین شناسی جامعه بر درآمدی ،(1379) مسعود ،مقدم جالیی، 

 .مرکز نشر: تهران
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 بر( سقراطی بحث و گروهی بحث) گفتگومحور های روش تأثیر ،(1391) منصوره حسینی، حاج 

 .الزهرا دانشگاه دکتری، رسالة ،دانشجویان انتقادی تفکر

 دکاربر جامع راهنمای ،(1388) رضا صفری، و کرم ،پور حبیب SPSS پیمایشی تحقیقات در، 

 .لویه نشر :تهران

 ةنام پایان ،دانشجویان بین در دینداری انواع بررسی ،(1384) رامین ،سرا خطبه زاده حبیب 

 .مدرس تربیت دانشگاه ،ارشد کارشناسی

 ،و میرزایی خلیل ترجمة ،مدرن شناسی جامعه های نظریه ،(1391) داگالس گودمن، و جورج ریتزر 

 .شناسان جامعه: تهران ،زاده لطفی عباس

 تحقیقات ،«بومی رهیافت با دینداری سنجش» ،(1388) محمدرضا پویافر، و سیدحسین ،زاده سراج 

 .18 -1: 2 شمارة ،ایران اجتماعی علوم

 («ایران در دینداری سنجش درباره مالحظاتی) ایرانی دینی تجربه» ،(1385) علیرضا ،زند شجاعی، 

 .30 -28: 10 شمارة ،همشهری خردنامه

 ،اسالم دوفصلنامه ،«ایران در دینداری سنجش برای مفهومی چارچوبی» ،(1388) محمدرضا طالبان 

 .48 -2: 7 شمارة ،اجتماعی علوم و

 ،به گرایش» ،(1392) مهنوش تیماره، و شیرین فر، ایران ،احمد خشای، ،ویدا سپاهی، ،پروین عباسی 

 آموزش ،«بالینی و بالینی پیش دوره پزشکی دانشجویان در نفس عزت با آن ارتباط و انتقادی تفکر

 .508 -498 :13 شمارة ،پزشکی علوم در

 ،روش نشر: تهران ،ایران در فرهنگی تحوالت ،(1382) محسن گودرزی، و عباس عبدی. 

 دانشگاه یاندانشجو در انتقادی تفکر به گرایش روند بررسی» ،(1392) همکاران و اسکندر ،آذر فتحی 

 .42 -11 :49 شمارة ،نظامی مدیریت فصلنامة ،«(ع) علی امام افسری

 ،دانشجویان در انتقادی تفکر به گرایش و انتقادی تفکر های مهارت» ،(1388) همکاران و میترا قریب 

 -125: 9 شمارة ،پزشکی علوم در آموزش ،«درمانی –بهداشتی خدمات مدیریت آخر و اول ترم

135. 

 ،حسین و شریفی پاشایی حسن ترجمة ،رفتاری علوم در پژوهش مبانی ،(1377) فردان کرلینجر 

 تهران دانشگاه انتشارات: تهران اول، ج ،زند نجفی

 بررسی» ،(1389) محدثه پور، محسن و مهدی افروز، گل ،فاطمه رهسپار، رهنما ،مریم نقندر، کریمی 

 مامایی و پرستاری دانشکدة مجلة ،«سبزوار پزشیکی علوم دانشگاه پرستاری کارورزان انتقادی تفکر

 .28 -24 :19 شمارة ،کرمان رازی



 483    ارشد کارشناسي دانشجویان بين در دینداری اصلي ابعاد و انتقادی تفکر رابطة بررسي

 

 ،ةنام پایان ،دانشجویان دینداری های گرایش و دینداری سطح بررسی ،(1385) ابوالفضل مرشدی 

 .تهران دانشگاه ارشد، کارشناسی

 ،در دینی باورهای با انتقادی تفکر و شخصیتی های ویژگی رابطه ،(1387) سعیده مظفری 

 .تهران دانشگاه ،ارشد کارشناسی نامة پایان ،دانشجویان

 ،دانشگاه دکتری، رسالة ،دانشجویان بین در دینداری انواع بررسی ،(1383) محمد میرسندسی 

 .مدرس تربیت

 __________ (1386)، «ایران بر تأکید با دینداری انواع بر آن تأثیر و دین و ایدئولوژی رابطه»، 

 .158 -129: 36 شمارة ،متین

 __________ (1390)، شناسان جامعه: تهران ،دینداری انواع و دین شناسی جامعه بر ای مقدمه. 

 ،مراکز اجتماعی مطالعات رشته درسی برنامه ارزیابی» ،(1390) محسن خادمی، و ناصر نوشادی 

 .134 -107: 37 شمارة ،آموزشی های نوآوری فصلنامة ،«انتقادی اندیشه منظر از ایران معلم تربیت

 ایران شناسی جامعه انجمن نامة ،«معاصر ایران در دینی تحوالت به نگاهی» ،(1380) امیر پی، نیک :

 .شناسی جامعه انجمن: تهران ،(1) ایران اجتماعی مسائل همایش مقاالت مجموعه
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