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  چکیده:
تحوالت  يها پیشران ترین مهماز  یکی رانیتوسعه صنعت نفت و گاز در جنوب ا

جوامع، اشکال شدن  یصنعتبا گسترش  بوده است. ریاخ يها در دهه یو فرهنگ یاجتماع
. ی حاکم گردیدجوامع سنت در يدیجد يها و ارزششکل گرفت  يریپذ جامعهمتفاوتی از 

جوامع شود و  ی در جوامع محسوب میفرهنگ يها ارزش ینپایدارتراز  یکی ینید يها ارزش
 يریپذ جامعه ریتأث بررسیپژوهش،  نیدارند. هدف ا ات آنرییبرابر تغ درمقاومت زیادي 

در  یصنعت عیرشد سر پارس است. منطقه ویژه اقتصاديدر  دینی يها بر ارزش یصنعت
ي ها نسل ي دینیها شارز ه وشد يریفراگ ینسل نیب یفرهنگ راتییمنجر به تغ منطقه

تا  18جامعه آماري شامل کلیه افراد . ه استکردحرکت سکوالر  جدیدتر به سمت رویکردهاي
گیري  صورت تصادفی از بین آنها اقدام به نمونه ساله ساکن در منطقه بوده است و به 65

 35تا  26سال،  25گردید. جهت پاسخ به سؤال پژوهش، نمونه شامل سه گروه سنی زیر 
سال به باال بود و مالك تقسیم نمونه به این سه گروه، سپري کردن دوران کودکی  35له و سا

نشان  جینتاو بلوغ در قبل، حین و بعد از استقرار صنایع نفت و گاز پارس جنوبی بوده است. 
که پس استقرار و توسعه صنایع نفت و گاز در منطقه به دنیا  سال 25 ریافراد ز نیدهد در ب یم

در عین حال که دارند.  يشتریسکوالر ب يباورها و است جیکمتر را دینی يها ارزشاند،  آمده
پذیري اینگلهارت است، برخی تحوالت در  هاي پژوهش تأییدي بر فرضیه جامعه یافته
ها در برابر تغییر در باورهاي دینی نسل  هاي نسل بزرگسال و همچنین برخی مقاومت ارزش
  پذیري اینگلهارت به بازبینی و تعدیل نیاز دارد. ه جامعهدهد نظری تر نشان می جوان
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  مسأله یانب و دمهمق
افتد. در عین حال،  توسعه موضوعی است که در سطح کالن اجتماعی اتفاق می

وح خرد، میانه و کالن امري تحلیلی بوده و در واقعیت ل اجتماعی به سطئتفکیک مسا
رو، اغلب اندیشمندان و پژوهشگران  تنیدگی تام دارند. از این جاري زندگی این سطوح درهم

یافتگی را در سطوح فردي و  ها و پیامدهاي توسعه و عدم توسعه هایی از ریشه توسعه جنبه
اي مهم و حیاتی در  و آن را زمینه کنند هاي اعضاي جوامع جستجو می تفکرات و نگرش

  دانند. فهم توسعه می
بر محور مدرنیزاسیون و  به لحاظ تاریخی، توجه به توسعه و ابعاد اجتماعی آن عموماً

معتقد است تحول گسترده در  ،)2018( 1شدن پیش رفته است. اینگلهارت ویژه صنعتی به
شناختی شده  یت اقتصادي و هستیسطح رفاه اقتصادي جوامع منجر به افزایش نوعی از امن

هاي مردم نیز دچار تحول شده است. بدین معنی  بینی ها و جهان تبع آن ارزش است که به
هاي مبتنی بر بقا و حفظ جان جاي خود را به رویکردهاي مبتنی بر آزادي فردي  که نگرش

  در انتخاب سبک زندگی داده است. 
ساله نشان  50و طی زمان حدود  اي در سطح کشورها مقایسه مطالعات گسترده

یافتگی تفاوت ماهوي باهم دارند  هاي حاکم بر جوامع با سطوح مختلف توسعه دهد ارزش می
و حرکت کشورها در مسیر توسعه یا ایستایی شرایط حاکم بر آنها بر تحوالت ارزشی آنها 

تغییر داده هاي جوامع را  ثیر بارزي داشته است. به تعبیر دیگر، توسعه صنعتی ارزشأت
دهد سکوالر شدن یکی از پیامدهاي  هاي جهانی نشان می است. نتایج پیمایش ارزش

رنی به ق نیم  ده است و این فرایند در یک بازهگریزناپذیر ورود صنعت به یک منطقه بو
عنوان عنصري هویتی پایه ر قوي داشته است و امروزه دین بهثیأرفتارهایی مانند باروري ت

ورزي شده  هاي متفاوتی جایگزین دین شود و ارزش یافته محسوب نمی عهدر جوامع توس
  است.

خیر قابل توجهی أشدن در ایران نسبت به زادگاه اولیه آن در اروپا با ت فرایند صنعتی
شروع شد و موانعی نیز سد راه آن گردید. اکتشاف نفت در حوزه جنوبی ایران و مزایاي آن 

اي بود که توسعه صنعت با  یر کشورها، نیروي انگیزانندههم براي حاکمان ایران و هم سا
محوریت صنایع نفت و گاز را در مناطق جنوبی ایران تسهیل و تسریع کرد. با پایان جنگ 

اي از حیات سیاسی، توجه به توسعه صنایع نفت و  هشت ساله و ورود ایران به دوران تازه

                                                 
1 Inglehart 
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و در زمانی کوتاه حجم و سطح  گاز و پتروشیمی در حاشیه خلیج فارس اولویت یافت
  اي از صنعت در این مناطق مستقر گردید.  گسترده

ترین مجموعه صنعتی کشور در سال  انداز تحقق بزرگ منطقه پارس جنوبی با چشم
پا به عرصه رشد گذاشت و روستاي کوچک عسلویه به سرعت در قامت یک شهر  1377

. سرعت در استقرار و گسترش و درگیر شده در ذهن بسیاري از ایرانیان در آمد شناخته
کردن ذینفعان متعدد در پارس جنوبی ناگزیر بر ابعاد اجتماعی و فرهنگی نیز اثرگذار بوده 

هاي فرهنگی و  ثیرات به الیهأو همچنان که اینگلهارت نیز اشاره داشته است، این ت
ک زندگی اي در سب اجتماعی زندگی شهروندان نفوذ کرده و تغییرات قابل مالحظه

  شهروندان به وجود آورده است. 
شود، این است که آیا این  هم گذاشتن این مقدمات طرح می ال اصلی که از کنارؤس

ورزي  اند، از لحاظ دین منطقه نیز همچون اغلب جوامعی که با مظاهر صنعت مواجه شده
این هاي ساکنان  هاي پیشین و سنتی همچنان بر نگرش دچار تحول شده است یا ارزش

 منطقه حاکم است؟
  

  پیشینه تجربی پژوهش
پژوهشگران با توجه به اهمیت توسعه صنعت در زندگی بشري، پیامدهاي آن را بر 

  اند.  هاي دینی بررسی کرده تغییر ارزش
  

  الف) نحقیقات داخلی
ثیر توسعه صنعت نفت و گاز بر أت) در پژوهشی به 1399پورعلی، طبیبی و رضایی (

اند.  پرداخته طقه ویژه اقتصادي پارس جنوبی و پاالیشگاه نفت آبادانتحوالت فرهنگی من
 مردم منطقه مذهبی باورهاي و اعتقادات که است این بیانگر حاضر پژوهش نهایی نتایج

 هاي سنتی در حوزه اعتقادات مذهبی، هاي مدرن جایگزین ارزش تضعیف شده و ارزش
   ازدواج و ... شده است. الگوي خانوادگی، فرهنگ

 و دینی هاي ارزش ) در پژوهشی به بررسی دگرگونی1399جاه و شمسایی ( رفعت
هاي  اند. یافته ایران پرداخته خیابان در ساکن مذهبی هاي خانواده از نسل بین دو در انقالبی

 زمینه در. است موردمطالعه افراد دینداري نوع در نسلی هاي وجود تفاوت نمایانگر پژوهش،
 دستخوش ابعاد سایر از بیش مناسکی، بعد دهد می ها نشان یافته ري،دیندا وضعیت تغییر
 میزان شد مشخص پیامدي و مناسکی بعد اعتقادي، سه در نظر گرفتن با. است بوده تغییر
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 ها اولی نسل بین تفاوت عالوه به. است دوم بوده نسل افراد از بیشتر اول نسل افراد دینداري
  . است مردان بیشتر از زنان در و غیرمت نیز جنس برحسب ها دومی نسل و

)، در پژوهشی به بررسی اثرگذاري عناصر مدرن بر 1392احمدرش و توحیدیان (
اند.  غربی پرداخته هاي مذهبی در جامعه روستایی موکریان در جنوب استان آذربایجان ارزش

افراد جهان  اي در زیست هاي پژوهش، تغییرات ارزشی و هنجاري گسترده بر اساس یافته
در حال » زندگی ناسوتی«و » دنیاگرایانه«طوري که تمایالت  صورت گرفته است؛ به

ورزي  مدارانه، سبک دین گسترش است. در عین حال، با وجود کاهش تمایالت دین
یافته و سیاسی در این جوامع در حال گسترش است که قبالً در این سطح حضور  سازمان
  نداشت.

  
  ب) تحقیقات خارجی

دهد تغییرات ارزشی عالوه بر تفاوت در  نشان می ،)1988ت طولی ماسون و لو (مطالعا
در  ،)1973یافتگی، روندي تاریخی نیز دارد. فاستر ( کشورهاي مختلف از لحاظ توسعه

ها رفتارها  بررسی شواهدي از امریکاي التین و افریقا نتیجه گرفته است اشتغال در کارخانه
  ه است.و توقعات سنتی را تغییر داد

اواخر  زمان با توسعه آلمان در دهد هم )، نشان می2017مطالعات بکر و همکاران (
قرن نوزده و اوایل قرن بیستم مراجعه شهروندان به کلیسا و اجراي مناسک مذهبی کاهش 

  یافته است. 
)، در جامعه پساکمونیستی روسیه نشان 2012مطالعه طولی اوانز و نورثمور ـ بال (

ز فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي، اقبال به مذهب ارتدکس بیشتر شده است دهد پس ا می
و اخالق  يندارید نیب ندهیفزا يو ارتباط قو سا،یحضور در کل شیافزاو نتایج حاکی از 

 انیدر م ینید يایاح يها نشانه ن،یعالوه بر ا است. یدوره زمان نیکارانه در امحافظه
 اتیح دی. تجدتآشکارتر اس اند، دهیبه بلوغ رس سمیمونک انیکه پس از پا ياز افراد یگروه

 جادیا یغرب يدر اروپا ونیزاسیسکوالر يروندها يبرا يقو ياستثنا هیارتدکس در روس
  کند. یم

دهد بخش شدیداً مذهبی جمعیت  )، نشان می2018نتایج مطالعات واس و چاوز (
جامعه امریکا را در  آمریکا در حال کوچک شدن است و سکوالریزاسیون تمامی ابعاد

دهد  مطالعات تجربی در حیطه سکوالریزاسیون نشان مینوردیده است. در واقع، اغلب 
اقتصادي است و در جوامع  ثر از سطوح رشدأسطوح دینداري افراد در جوامع گوناگون مت
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 ,Halman, and Draulans ( اند تر شده رنگ هاي دینی کم تر ارزش یافته صنعتی و توسعه
2006, Pollack, 2016, Schnabel and Bock, 2017; Wilkins-Laflamme, 2016; 
Norris and Inglehart, 2004; Strulik, 2016; Inglehart, 2018; Hekmatpour, 

2020.(  
یافتگی  دهد تعامل تنگاتنگی بین روند و سطح توسعه مجموعه مطالعات فوق نشان می

واقع، گسترش صنعت در  در امعه وجود دارد.هاي دینی حاکم در ج شدن با ارزش و صنعتی
هاي افراد را تغییر داده  دو سده اخیر شرایط زندگی را متحول ساخته و نیازها و خواسته

تحوالت صنعتی تاثیر عمیقی بر شیوه و سطوح دینداري افراد در یک طوري که  است. به
  جامعه داشته است.

  
  پژوهشچارچوب نظري 

شناسی و علوم اجتماعی است که  هیم کلیدي در جامعهپذیري از مفا مفهوم جامعه
شناسان و متفکران اجتماعی قرار گرفته است. هر کدام از این  مورد توجه بسیاري از جامعه

ها، هنجارها و  سازي ارزش اند، ولی نهادینه ه داشتهئافراد تعریف متفاوتی از این مفهوم ارا
پیرامون خود در شخصیت افراد در این  سایر عناصر اجتماعی موجود در جامعه یا محیط

 al, 2017;  .et & Weidmanal, 2014;  .et& Richardsتعاریف مشترك است (
20; 2019; Sedaqatifard, 20, Cohen2020; Giddens, 2020; Alaqehband, 

Ahadi & et. al, 2019; .(  
العمر است و فرد در تمامی دوران  پذیري فرایندي مادام اکثر این افراد معتقدند جامعه

ي خود قرار دارد. در  ها و هنجارهاي حاکم بر جامعه زندگی خود در معرض پذیرش ارزش
ه مربوط گیرد ک پذیري در مرحله اولیه آن شکل می هاي جامعه ترین جنبه عین حال، مهم

  به دوران کودکی و بلوغ است. 
پذیري را متمرکز بر دوران کودکی و  اینگلهارت یکی از متفکرانی است که جامعه

ترین عامل  هاي حاکم بر دوران تربیتی فرد، مهم داند و معتقد است ارزش نوجوانی می
اسی هاي اس شود. وي معتقد است ارزش هاي ارزشی وي محسوب می دهنده در اولویت جهت

کننده شرایط حاکم بر دوران کودکی و نوجوانی او هستند. بر اساس فرضیه  فرد منعکس
ثابت باقی  هاي ارزشی افراد با رسیدن به بزرگسالی تقریباً پذیري اینگلهارت، اولویت جامعه

رود در جوامعی که شاهد  دهد. پس انتظار می مانند و تغییرات اندکی در آنها رخ می می
هاي جوانان و  اي میان ارزش هاي عمده اند، تفاوت توسعه اقتصادي بودهافزایش سطوح 

  ).Inglehart, 2020: 17-25بزرگساالن مشاهده شود (
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هاي  توان نشانه هاي زیادي دارند و می هاي فرهنگی و اجتماعی ابعاد و جنبه ارزش
توجه به  ها را در الگوهاي رفتاري و مواضع گوناگونی ردیابی کرد. با تغییر در ارزش

ترین و هاي دینی از جمله مهم هاي تاریخی و فرهنگی حاکم بر جامعه ایران، ارزش زمینه
هایی هستند که بخشی اساسی از هویت فرهنگی و ارزشی شهروندان ایرانی  بارزترین ارزش

  دهند.  را شکل می
شتر کرده ها در کلیه ابعاد زندگی، تغییرپذیري آنها را بی در عین حال، تبلور این ارزش

ورزي مبتنی بر شرایط غالب را به وجود آورده است. مطالعات متعدد  و تنوع الگوهاي دین
ثیر مدرنیزاسیون به ویژه از لحاظ رشد اقتصادي و أدر حوزه سکوالریزاسیون حاکی از ت

 ;Norris and Inglehart, Gorski, 2000ورزي است ( صنعتی در کاهش سطوح دین
2004; Stark, 1999; Inglehart, 2018 .(  

هاي دینی که در دوران  بر این اساس، در این پژوهش فرض بر این است که ارزش
پیش از استقرار صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در منطقه پارس جنوبی حاکم بوده است، 
با استقرار و توسعه این صنایع در منطقه پارس جنوبی دچار تحول شده است و شهروندان 

نگرند  هاي متفاوتی به جهان می شدن منطقه، با ارزش ر دوران پس از صنعتییافته د پرورش
  کنند. و از هنجارهاي متفاوتی تبعیت می

پژوهشگران با توجه به اهمیت توسعه صنعت در زندگی بشري، پیامدهاي آن را بر 
دهد  نشان می ،)1988مطالعات طولی ماسون و لو (اند.  هاي دینی بررسی کرده تغییر ارزش

یافتگی، روندي  تغییرات ارزشی عالوه بر تفاوت در کشورهاي مختلف از لحاظ توسعه
در بررسی شواهدي از امریکاي التین و افریقا نتیجه  ،)1973تاریخی نیز دارد. فاستر (

  ها رفتارها و توقعات سنتی را تغییر داده است.  گرفته است اشتغال در کارخانه
نژاد  ) و امینی1395)، مطالعه پارسایی و کیایی (1973هاي فاستر ( راستا با یافته هم

ي فرایند  حاکی از تغییر الگوهاي ارتباطی زنان و مردان است و در نتیجه ،)1394(
شدن در قطب صنعتی پارس جنوبی، الگوهاي روابط دو جنس و ازدواج متحول  صنعتی

 شده است.
دینداري افراد در  دهد سطوح مطالعات تجربی در حیطه سکوالریزاسیون نشان می

تر  یافته ثر از سطوح رشد اقتصادي است و در جوامع صنعتی و توسعهأجوامع گوناگون مت
 ;Becker, Nagler and Woessmann, 2017اند ( تر شده رنگ هاي دینی کم ارزش

Evans and Northmore-Ball, 2012; Halman, and Draulans, 2006, 
Pollack, 2016, Schnabel and Bock, 2017, Voas and Chaves, 2016, 2018; 
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Wilkins-Laflamme, 2016; Norris and Inglehart, 2004; Strulik, 2016; 
Inglehart, 2018; Hekmatpour, 2020.(  

یافتگی  دهد تعامل تنگاتنگی بین روند و سطح توسعه مجموعه مطالعات فوق نشان می
واقع، گسترش صنعت در  در ه وجود دارد.هاي دینی حاکم در جامع شدن با ارزش و صنعتی

هاي افراد را تغییر داده  دو سده اخیر شرایط زندگی را متحول ساخته و نیازها و خواسته
تحوالت صنعتی تاثیر عمیقی بر شیوه و سطوح دینداري افراد در یک طوري که  است. به

  جامعه داشته است.
در این پژوهش فرض  پذیري جامعه مبتنی بر این مطالعات و همچنین با اتکا به نظریه

هاي دینی که در دوران پیش از استقرار صنایع نفت و گاز و  بر این است که ارزش
پتروشیمی در منطقه پارس جنوبی حاکم بوده است، با استقرار و توسعه این صنایع در 

یافته در دوران پس از  منطقه پارس جنوبی دچار تحول شده است و شهروندان پرورش
نگرند و از هنجارهاي متفاوتی  هاي متفاوتی به جهان می شدن منطقه، با ارزش یصنعت

  کنند. تبعیت می
  

  شناسی پژوهش  روش
این پژوهش با رویکرد کمی انجام گرفته است. جامعه آماري هدف این پژوهش شامل 

هاي جم، عسلویه و دیر است که در منطقه ویژه  ساله شهرستان 65تا  18کلیه ساکنان 
نفر تعیین  393تصادي پارس قرار دارد. تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر با اق

گردید و بر اساس سه شاخص نسبت جمعیت هر شهرستان، نسبت جنسی و نسبت سنی 
در هر شهرستان، توزیع نسبت نمونه مشخص گردید و به صورت تصادفی اقدام به 

  گیري گردید.  نمونه
ها از  پیمایش و با استفاده از ابزار پرسشنامه گردآوري شده است. گویهها از طریق  داده

االت در چندین ؤاند. این س برداري شده هاي جهانی گرته پرسشنامه استاندارد پیمایش ارزش
اند و اعتبار و روایی قابل  موج پیمایشی در نقاط مختلف جهان از جمله ایران سنجیده شده

محاسبه  هاي دینی هاي روایی و پایایی براي سازه ارزش صشاخ 1قبولی دارند. در جدول 
 ید نیکویی برازش ابزار پژوهش است.ؤشده و نتایج آماري نیز م
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  هاي روایی و پایایی شاخص :1جدول 
  .KMO Sig  آلفا  سازه

  000/0  788/0  764/0  هاي دینی ارزش
  

ي افراد و  لیهپذیري او ش جامعهبا توجه به فرض بنیادي این پژوهش از لحاظ نق
هاي فرهنگی و اجتماعی آنها از فضاي صنعتی، در این پژوهش به مقایسه  ثیرپذیري ارزشأت

ي متفاوتی با مظاهر  شود که مواجهه هاي متفاوت پرداخته می هاي دینی در نسل ارزش
  اند.  صنعت در منطقه پارس جنوبی داشته

 - 1گیرد:  تلف صورت میثیر صنعت در تحوالت ارزشی، با سه رویکرد مخأبررسی ت
بررسی روندهاي قابل مشاهده  - 3مقایسه کشورهاي فقیر و ثروتمند و  - 2تحلیل نسلی؛ 

  ).Inglehart, 2018: 25طی چند دهه (
هاي نسلی بهره گرفته شده است. با توجه به  در این پژوهش، از رویکرد تحلیل گروه

سیس رسمی أو به دنبال آن تدر منطقه  1375ل هاي صنعتی از سا شروع گسترده فعالیت
بر اساس سطح مواجهه با این شرایط،  1377سازمان منطقه ویژه اقتصادي پارس در سال 

جامعه هدف در سه گروه نسلی کلی شامل کسانی که کل دوران بلوغ خود را پس از آغاز 
کسانی که بخشی  - 2تر)؛  ساله و پایین 25اند ( هاي صنعتی در منطقه سپري کرده فعالیت

هاي صنعتی در منطقه سپري  از دوران بلوغ خود را قبل و بخشی را بعد از آغاز فعالیت
هاي  کسانی که کل دوران بلوغ خود را پیش از آغاز فعالیت - 3ساله) و  35تا  26اند ( کرده

سال). در نتیجه براي سنجش تفاوت این  35اند (باالتر از  صنعتی در منطقه سپري کرده
تغیر وابسته پژوهش، از آزمون آماري تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی سه گروه از لحاظ م
  استفاده شده است.

  
  هاي پژوهش   یافته

دهد ساکنان شهري، مردان، ساکنان کنگان و افراد  هاي توصیفی نشان می یافته
  گزارش شده است. 2هل نسبت باالتري در نمونه دارند که در جدول أمت
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 شناختی جمعیت  ویژگینتایج توصیفی  :2جدول 

  گروه نسلی  متغیر
  سال 35باالتر از   ساله 26-35  تر سال و پایین 25

  67.6  63.9  48.6  مرد  جنسیت
  32.4  36.1  51.4  زن

  64.7  63.9  62.5  شهر  محل سکونت
  37.5  36.1  35.3  روستا

  7.4  26.1  78.3  مجرد  هلأوضعیت ت
  92.6  73.9  21.7  هلأمت

  شهرستان
  41.2  47.1  48.6  کنگان
  25.7  17.6  22.5  دیر

  33.1  35.3  29  عسلویه
  

  هاي علوم تجربی اولویت باورهاي دینی بر یافته
دهد اغلب افراد در هر سه گروه نسلی باورهاي دینی را بر  نشان می 3نتایج جدول 

دهند. با این حال، همچنان که در جدول مشخص است  هاي علوم تجربی ترجیح می یافته
سال  25فرادي که چنین اولویتی را به باورهاي دینی قایل نیستند در افراد کمتر از نسبت ا

سال بیشتر  35بیشتر است و در مقابل نسبت افراد موافق با این موضوع در افراد باالتر از 
  است.

  
  هاي علوم تجربی به تفکیک گروه نسلی توزیع موافقت با اولویت باورهاي دینی بر یافته: 3جدول 

  خیلی موافق  موافق  نه مخالف، نه موافق  مخالف  ه نسلیگرو
  64.5  18.8  8  8.7  25کمتر از 

35-26  5.9  11.8  21.8  60.5  
  77.2  15.4  3.7  3.7  35باالتر از 
  67.7  18.6  7.6  6.1  کل

  12.6مجذور کاي = 
  0.049داري =  معنی

 
  اهمیت اعتقاد به خدا در زندگی
سلی نسبت قابل توجهی معتقدند اعتقاد به خدا هاي ن با وجود اینکه در همه گروه

دهد میزان اهمیت  نشان می 4اهمیت زیادي در زندگی آنها دارد، ولی مقایسه آرا در جدول 
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هاي نسلی مختلف تفاوت دارد و نسبت باالتري از افرادي که در  اعتقاد به خدا در گروه
اه اعتقاد به خدا در زندگی تري به جایگ اند، اهمیت پایین پذیر شده فضاي صنعتی جامعه

  قایل هستند.
  

  توزیع موافقت با اهمیت اعتقاد به خدا در زندگی به تفکیک گروه نسلی :4جدول 
  خیلی موافق  موافق  نه مخالف، نه موافق  مخالف  خیلی مخالف  گروه نسلی

  66.7  19.6  7.2  0.8  5.8  25کمتر از 
35-26  1.7  1.7  5.9  16  74.8  

  82.4  13.2  0.7  2.2  1.5  35باالتر از 
  74.6  16.3  4.6  1.5  3.1  کل

  17.2مجذور کاي = 
  0.028داري =  معنی

 
  برتري انحصاري دین افراد

عنوان تنها دین قابل دهد موافقت با جایگاه دین اسالم به نشان می 5نتایج جدول 
، ساله 35تا  26سال و  25هاي زیر  قبول در هر سه گروه نسلی قابل توجه است. در گروه
سال، حدود دو سوم از آنها، ابراز  35بیش از نیمی از پاسخگویان و در گروه نسلی باالي 

اند که براي دین دیگري اعتبار قایل نیستند. تفاوت درصد موافقت حاکی از آن است  داشته
تر کمتر شده است، بدین معنی که افراد هر چقدر کمتر  که این نسبت در بین افراد جوان

پذیر شده باشند، میزان موافقت با رویکرد انحصاري به دین در بین  جامعه در فضاي صنعتی
  یابد.  آنها افزایش می

  
  به تفکیک گروه نسلی» دین من تنها دین قابل قبول است«توزیع نظر افراد درباره گزاره  :5جدول 

  خیلی موافق  موافق  نه مخالف، نه موافق  مخالف  گروه نسلی
  26.1  26.8  30.4  16.7  25کمتر از 

35-26  16  28.6  26.9  28.6  
  46.3  20.6  23.5  9.6  35باالتر از 
  33.8  24.7  27.5  14  کل

  15.3مجذور کاي = 
  0.018داري =  معنی
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  تقید به دعا خواندن و اداي نماز 
هاي سطح دینداري اجتماعی  ن نشانهتری تقید به اجراي مناسک مذهبی یکی از مهم

شود و فرض بر این است که تربیت در فضاي صنعتی و مظاهر نوسازي بر  محسوب می
ید این فرض است. بر اساس این نتایج، ؤم 6میزان این تقید تاثیر منفی دارد. نتایج جدول 

تند، در گروه به دعا خواندن و اداي نماز مقید هس اند کامالً نسبت افرادي که ابراز داشته
هاي نسلی است و بالعکس، نسبت افرادي که  تر از سایر گروه سال پایین 25نسلی کمتر از 

  ها است. اند تقیدي به خواندن دعا و نماز ندارند، باالتر از سایر گروه بیان داشته
  

  توزیع میزان تقید به دعا خواندن و اداي نماز در زندگی به تفکیک گروه نسلی :6جدول 
  خیلی موافق  موافق  نه مخالف، نه موافق  مخالف  خیلی مخالف  نسلیگروه 

  55.1  23.9  2.9  4.3  13.8  25کمتر از 
35-26  6.7  3.4  1.7  28.6  59.7  

  81.6  10.3  0.7  0.7  6.6  35باالتر از 
  65.6  20.6  1.8  2.8  9.2  کل

  29.8مجذور کاي = 
  0.000داري =  معنی

  
هاي  مربوط به مقایسه میانگین توجه به ارزشنتایج آزمون تحلیل واریانس  7جدول 

دهد. بر اساس نتایج این جدول، میانگین توجه به  هاي نسلی را نشان می دینی در بین گروه
ساله و  25طوري که گروه نسلی  هاي دینی با افزایش سن افزایش یافته است، به ارزش
راي باالترین میانگین توجه به سال دا 35تر داراي کمترین میانگین و افراد باالتر از  پایین
هاي  دهد تفاوت میانگین توجه به ارزش داري نشان می هاي دینی هستند. نتایج معنی ارزش

پذیري در فضاي  توان گفت جامعه دار است. بنابراین می درصد اطمینان معنی 99دینی با 
  داري دارد. هاي دینی افراد رابطه معنی صنعتی با سطح ارزش صنعتی و غیر

 
  هاي دینی بر حسب گروه نسلی آزمون تفاوت میانگین ارزش :7جدول 

  داري معنی  Fمقدار   میانگین  تعداد  گروه نسلی
  12.44  138  تر سال و پایین 25

  12.97  119  ساله 35-26  0.000  8.2
  14.02  136  سال و باالتر 36



1401زمستان  ،2 شماره ،هفدهم دوره ،اجتماعی توسعه فصلنامه  40  

ون تعقیبی ها، جهت کسب اطالعات تکمیلی از آزم داري میانگین با توجه به معنی
). مقایسه تعقیبی با استفاده از آزمون توکی حاکی از آن 8توکی استفاده شده است (جدول 
داري  سال تفاوت معنی 35هاي دینی در گروه نسلی باالي  است که میانگین توجه به ارزش

ساله و  25هاي دینی در دو گروه  با دو گروه دیگر دارد. تفاوت میانگین توجه به ارزش
بندي  دار نیست. نتایج گروه دهد این تفاوت معنی ساله نشان می 35تا  26ر با افراد ت پایین

تر  ساله و پایین 25دهد دو گروه نسلی  هاي نسلی بر اساس همگنی نیز نشان می  زیرگروه
 35ساله در یک زیرگروه مشترك قرار گرفته و گروه نسلی باالتر از  35تا  26به همراه افراد 

بندي گردید. درواقع این نتایج گواهی بر نقش  زیرگروه مجزا طبقه سال نیز در یک
دینی است، بدین معنی که  هاي پذیري فضاي صنعتی و غیر صنعتی بر تحول ارزش جامعه

ثیر خود را در تحول أمحدود با پیامدهاي گسترش صنعت در دوران بلوغ ت  مواجهه
  گذارد. جاي می هاي دینی بر ارزش

  
  قیبی توکی جهت کسب اطالعات تکمیلیتعآزمون  :8جدول 

  0.05زیرگروه براي آلفاي   داري معنی  تفاوت میانگین  )2گروه سنی (  )1گروه سنی (
1  2  

سال و  25  0.409  - 0.52  ساله 26-35  تر سال و پایین 25
  0.000  - 1.58  سال 35باالتر از     تر پایین

  0.029  - 1.06  سال 35باالتر از     ساله 26-35  0.409  0.52  تر سال و پایین 25  ساله 35-26

 35باالتر از     0.000  1.58  تر سال و پایین 25  سال 35باالتر از 
  0.029  1.06  ساله 26-35  سال

  
  گیري نتیجه

این مقاله به دنبال بررسی نقش توسعه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در تغییرات 
هاي مختلف از  ده است. نظریات و تعریفهاي دینی ساکنان منطقه پارس جنوبی بو ارزش
پذیري و همچنین مطالعات گسترده اینگلهارت در حوزه تغییرات اجتماعی و  جامعه

شناختی این پژوهش را  ي نظري و روش شدن، پایه فرهنگی ناشی از مدرنیزاسیون و صنعتی
ی و پذیري اولیه در یک جامعه پیشاصنعت شکل داده است. به زعم اینگلهارت، جامعه

دهد. اینگلهارت با طرح فرضیه  هاي متفاوتی را در افراد شکل می صنعتی، ارزش
هاي اصلی بشر پیش از رسیدن به  پذیري، معتقد است ساختار شخصیتی و ارزش جامعه

شود و تحوالت دوران بزرگسالی تأثیر اندکی در تغییر آن  بزرگسالی قوام گرفته و ثابت می
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رود رشد صنعتی در یک جامعه، سطوح احساس امنیت را در  دارد. به زعم وي، انتظار می
هاي جوانان و بزرگساالن آن جامعه  هاي بارزي بین ارزش آن ارتقا داده و در نتیجه، تفاوت

پذیري و  تر ناشی از جامعه هاي جوان به وجود آید. درواقع این تغییرات ارزشی در نسل
با استناد به  شود. ها منجر می ر این نسلهاي گسترده د پرورش در جامعه بوده و به تفاوت

پذیري در نظریه تغییرات ارزشی اینگلهارت، چارچوب نظري پژوهش تدوین  فرضیه جامعه
ثیرات فرهنگی توسعه صنعتی در مقوله تحوالت نسلی أترین زمینه بررسی ت شده و مهم

میزان مواجهه با بنیان گذاشته شد. از طرف دیگر، با انتخاب سه گروه نسلی مجزا بر اساس 
تالش گردید تحوالت  ـ ین و پسپیش، حـ شرایط توسعه صنایع نفت و گاز در منطقه 

نتایج پژوهش نشان  هاي دینی این سه گروه مورد واکاوي و مقایسه قرار گیرد. ارزش
هاي علوم تجربی در  دهد اغلب افراد فارغ از گروه نسلی، معتقدند باورهاي دینی بر یافته می

هاي نسلی نشان داد  تر در گروه نها ارجحیت دارند. در عین حال، بررسی دقیقزندگی آ
سال  هاي نسلی بزرگ تر کمتر از گروه نسبت موافقت با برتري باورهاي دینی، در افراد جوان

هاي علوم تجربی  است و تعداد بیشتري از افراد جوان با ارجحیت باورهاي دینی بر یافته
سال در  هاي جوان و بزرگ هاي دینی بین نسل به ارزش تفاوت توجه مخالف هستند.

هاي این پژوهش، نسبت باالتري از  هاي مختلف بروز یافته است. بر اساس یافته لفهؤم
تري به اعتقاد به خدا در  اند، اهمیت پایین پذیر شده افرادي که در فضاي صنعتی جامعه

ر خود را در فضاي صنعتی سپري واقع هرچه فرد نسبت بیشتري از عم اند. در لئزندگی قا
در حالی که  تر باشد. رنگ نموده، احتمال بیشتري دارد که اعتقاد به خدا در زندگی وي کم

دانستند، این نسبت در  سال دین خود را تنها دین قابل قبول می 35دو سوم از افراد باالي 
ست و رویکرد تر ا اند، پایین تر که در فضاي صنعتی رشد کرده هاي نسلی جوان گروه

تقید به اداي مناسک مذهبی (دعا و نماز)  انحصاري به دین در بین آنها کمتر است.
دهد تربیت در  شود و نتایج نشان می اي اساسی در سنجش دینداري محسوب می لفهؤم

طوري که افرادي که تمام یا  ثیر بارزي داشته است. بهأفضاي صنعتی بر کاهش این تقید ت
اند،  وغ خود را در دوران توسعه صنایع نفت و گاز در منطقه سپري کردهبخشی از دوران بل

هاي دینی  میانگین ارزش طور محسوسی تقید کمتري به دعا خواندن و اداي نماز دارند. به
اند، در  دهد افرادي که قبل از استقرار صنایع نفت و گاز بالغ و اجتماعی شده نشان می

ي خود را در دوران استقرار  پذیري اولیه ی از دوران جامعهمقایسه با افرادي که تمام یا بخش
داري از لحاظ دینداري دارند. مقدار  اند، تفاوت معنی و توسعه صنایع نفت و گاز سپري کرده

تر نیز نسبت به افراد بزرگسال  هاي دینی در نسل جوان دهد ارزش ها نشان می میانگین
ري صنعتی بر بروز رویکردهاي سکوالر حکایت پذی ثیر جامعهأتر شده است که از ت رنگ کم

؛ ایوانز و نورتموربال، 2017بکر، نگلر و واسمن، هاي پژوهش  دارد. این یافته نیز با یافته
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؛ واس و چاوز، 2017؛ اشنابل و بوك، 2016؛ پوالك، 2006؛ هالمان و دراالنس، 2012
؛ 2016؛ استرولیک، 2004، نوریس و اینگلهارت، 2016؛ ویلکینز و الفالم، 2018، 2016

رسد با وجود قدرت  به نظر میراستا است.  هم 2020پور،  و حکمت 2018اینگلهارت، 
هاي  اي که نظریه تحول فرهنگی اینگلهارت دارد و تحوالت ارزش تبیینی قابل مالحظه

دهد، ولی نتایج پژوهش  دینی ناشی از توسعه صنایع نفت و گاز را در منطقه توضیح می
دهند این نظریه نتوانسته ابعاد و سرعت تحوالت را به صورت کامل تبیین کند و  نشان می

جهت دستیابی به تبیینی معتبر نیاز است به تعدیل و تکمیل این نظریه پرداخته شود. 
خوانی  هاي اینگلهارت هم هاي تئوریک و ایده فرض با پیش هاي پژوهش لزوماً درواقع یافته

هاي این پژوهش است و  ید یافتهؤنیز م ،)1397ارمکی ( نداشتند. نتایج پژوهش آزاد
ي  هاي دینی لزوما در چنبره هاي در برابر تغییر ارزش توان گفت تغییرات و مقاومت می

ثر نیز نقشی کلیدي در این تحوالت ؤهاي م لفهؤهاي نسلی محدود نیست و سایر م  گروه
پذیري اولیه اغلب درون خانواده  جامعه رسد با توجه به اینکه دوران بلوغ و به نظر می دارند.

تر مشاهده  ثیرپذیري از فضاي صنعتی به صورت مستقیم در نسل جوانأشود، ت سپري می
تر  هاي پیشین پس از مواجهه با فیلترهاي فرهنگی اعضاي خانواده که از نسل نشود و عموماً

نوجوانان و جوانان  ثر از فضاي صنعتی دچار تحول شده وأهاي مت اند، ساختار ارزش بوده
واقع  هاي سکوالر یا فردگرایانه را ترجیح ندهند. در شد، ارزش بینی می طور که پیش آن

اند، در تربیت کودکان خود نیز آن  پذیر شده والدینی که خود در فضاي پیشاصنعتی جامعه
هاي مدرن براي افراد در دوران  دهند و فرصت مواجهه با ارزش ها را دخالت می ارزش

از طرف دیگر با توجه به مخالفت بخشی از  شان کمتر شده است. پذیري اولیه امعهج
هاي مدرن از  توان گفت ارزش هاي دینی رایج، می هاي نسلی بزرگسال با ارزش گروه

هاي  هاي تغییر ارزش هاي نسلی وارد شده و به تعبیر دیگر نشانک مسیري فراتر از گروه
است. رصد این تغییرات و مسیرهایی که ایجاد شده است دینی در این نسل نیز بروز کرده 

اي با سایر مناطقی که با نوع  تري است که با مطالعات مقایسه هاي دقیق مستلزم واکاوي
تواند در تدقیق  اند (مانند معادن، ذوب آهن و ...) می متفاوتی از تحوالت صنعتی مواجه بوده

توجه به این نکته نیز  رسان باشد. رت یاريهاي این پژوهش و تطبیق نظریه اینگلها یافته
ضرورت دارد که سرعت تحوالت فناوري اطالعات و دسترسی گسترده به ابزارها و 

پذیري را متحول ساخته و در تحلیل  هاي ارتباطی و اجتماعی نیز فرایند جامعه شبکه
د نظر قرار عنوان یک محدودیت قابل توجه باید متغییرات امروزي عدم لحاظ این متغیر به

هاي آتی به  شود پژوهش رو، در کنار توجه به تغییرات صنعتی پیشنهاد می گیرد. از این
  هاي ارتباطی در تغییرات ارزشی بپردازند. تعامل متقابل توسعه صنعتی و فناوري
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Abstract: 
 

Oil and gas industry development has been one of the most consequential drivers 
of social and cultural changes in the south of Iran in recent decades. Industrialization 
led to different kinds of socialization and brought new values to traditional societies. 
Religious values are one of the most important cultural values that societies have 
strong resistance to change. This research aims to shed light on industrial socialization's 
impact on religious values in Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ). Rapid 
industrial growth in PSEEZ led to pervasive intergenerational cultural changes that 
reshaped the religious values of these generations, bringing a shift from religious to 
secular views. We gathered data from a survey between residents (aged 18-65 years 
old). We divide the sample into three groups (who socialize before; during and after oil 
and gas industries development in this region). We use SPSS to compare religious 
values means between groups (ANOVA). The results show that religious values are less 
common across those below 25 years old. This group was born and socialized after 
industrial development in the field. The differences between the experiences of the 
post-industrial birth cohorts and all older cohorts produced significant differences in 
their religious value priorities and, respondents who grow in the industrial space have 
more secular beliefs. Simultaneous with value changes between generations that 
confirm the socialization hypothesis of Inglehart; some changes in older generations' 
values and some resistances of younger people's religious beliefs both emphasize on 
modification of Inglehart's socialization theory. 
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