پژوهشهای جامعه شناختی ،سال یازدهم/شماره اول /بهار 6931

Journal of Sociological Researches, 2017 (Spring), Vol.11, No.1

رابطه بین اعتقادات دینی و آسیب پذیری فرهنگی خانواده در شهر زنجان
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چکیده
امروزه فروپاشی مرزهای اطال یتاع  ، ،ش ات ببب تح الو تتت و پیشرفتتت فننن آوری ،تأث اری تتت عمیققق و ش فرگ ییی بررر جنبههههاییی
شها و کارکردهای خانواده نیززز دچاررر دگرگ نو ییی
مختلف زندگی افراد برجا گذاشته است .همگام با این تحوالت ،ارز 
هایی شده است .بنابراین این تحقیق با هدف تاثیر اعتقادات دینی بر آسی ببب پ ریذ ییی فرهنگییی خ داونا ههه در شهررر زنج نا
انجام شده است .روش تحقیق کمی و از ابزار پرسشنامه استفاده شده است .با استفاده از فرم لو

ریگ هنومن ی نارکوک      

 083نفر به نع وان نمونه انتخاب شدند .افراد مورد نظر به شیوه نمونه گیری طبق ختنا یفداصت دعب هلحرم رد و یا ه اب     
شدند .یافته های تحقیق نشان داد که ابعاد مختلف باورهای دینی یعنی بعد اعتقادی ،عاطفی ،پیامدی و مناسکی ب داعبا ا   
گ غر ،ب
ش بههه فرهنگ گ
مختلف آسیب های فرهنگی خانواده یعنی نظارت و کنتر للل خ افارحنا ،هداونا تتتتت اخالق یارگ ،ی شش شش
استفاده از ماهواره و فضای عمومی خانواده رابطه معنی داری داشته اند .تحلیل رگرسیون چند متغیره ه اد ناشن م د هک     
ش آسی ببب
متغيرهاي بعد اعتقادی دینداری ،بعد عاطفی ،بعد پیامدی و بعد مناسکی دی رادن ییی ت یثا ررر معنیییداری بررر ک ها ش ش
پذیری فرهنگی خانواده داشته اند .این چهار متغیر با همدیگر  42درصد از تغییرات آسیب پذیری فرهنگ  هداوناخ ی ها    
را تبیین می ک نن د.
واژگان كليدي ::باورها دینی ،آسیب پذیری فرهنگی خانواده ،انحرافات اخالقی و گرایش به فرهنگ غرب

تاریخ دریافت95 / 11 / 23 :

تاریخ پذیرش1396 /20/ 15 :

-1کارشناسی ارشد جامعه شناسی و دبیر آموزش و پرورش زنجان ،نویسنده مس لؤ ایمیل khoenij@gmail.com
-2استاد یار جامعه شناسی دانشگاه پیام نور تهران غرب

................................................... 66پژوهشهای جامعه شناختی ،سال یازدهم ،شماره اول ،بهار 6931

مقدمه و بیان مساله
ل گیری و تکمیل هویتتت
ی ترین و مهمترین نهاد اجتماعی و انسانی ،در شک 
خانواده به نع وان بنیاد 
افراد و جامعه نقش به سزایی دارد و در طول تاریخ ،ارزش و جایگاه باالیی در تربیت و رشد افراددد
جامعه داشته است.
خانواده یکی از بنیانی ترین نهادهای اجتماعی است و به لحاظ نقشی که در تداوم جامعههه ایفا ا مییی
کند ،یکی از موضوعات مهم نزد متفکران تاریخی و اجتماعی است .نهاددد خ داونا ههه در طیففف نگاههه
ن و ت واد ممم آن در دوران
محافظه کارانه و مبتنی بر سنت ،جایگاه ویژهه ای در حفظظظ س اهتن ییی پیشین ن
جدید دارد و افزون بر آن نقش و کارکردهای اساسی بازسازی و قوام بخشی جامعه کههه بررر گردههه
خانواده گذاشته شده است حائذ اهمیت و نقش جدی است .نقش و خانواده در حفظ نظم و تعادل
ی از
نظام اجتماعی ،جایگاه آن را مهممم و حساسسس مییی کنددد .با ا توجههه بههه اینکههه ارزشهاییی م بهذ ی ی
ی یافتتت
ن در اخالققق م بهذ ی ی
ی خویشتن ن
ن وحد تتت و یکپ گچرا ی ی
یترین ن
جامعترین ارزشها بوده و لاع ی ی
میشود ،فقدان چنین اصل ناب و وحدتبخشی ،فرد را بهسوییی ان او ععع ازهممم پاش گدی ییی شخصیت ت
ت
ی با ا جهاننن مملووو از تنو اع تتت نامح ود ددد و
سوق میدهد و این ازهمممپاش گدی ییی در هنگاممم روی یورا ی ی
همینطور درحرکت درونی روان و ذهن انسان نمایان است .شواهد حاکی از افزایش آش اهیگتف ییی
یها ا بنگر می ،،
اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و اخالقی است .اگر با نگاهی واقع بینانه به این آش گتف ی ی
ناگزیر از آنیم که به ساختار و وضعیت خانواده ،به معنای خشت اولیه و زیربنای جامعههه و فرهنگ گ
گ
امروزی بپردازیم .زیرا به خوبی میبینیم که همه ی درهم ریختگیها از خانواده ،از محلییی کههه هررر
فرد در آن پرورش مییابد و آموختههایش را به مناسبات و روابط اجتماعی منتقل میییک دن  ،،ریشههه
میگیرد.درواقع انسان حاصل عادتواره هایش است که در میدان های مختلف زن گد ییی کس ببب مییی
کند.
ش و کارکردهاییی مختلففف م رو ددد توجههه
یکی از نهادهای مهم اجتماعی که به لحا ظظظ اهمیتتت  ،نقش ش
لع مای مذهبی  ،اخالقی و صاحب نظران تعلیم و تربیت  ،جامعه شناسی وروان شناسی قرار گرفته ،
نهاد خانواده می باشد .عملکرد خانواده یعنی توانایی خانواده در هماهنگی با تغییرات ایجاد شده در
طول حیات  ،حل تضادها و تعارضات  ،همبستگی بین اعضا ءءء و موفقیتتت در الگوهاییی انض طاب ییی ،
رعایت حد و مرز بین افراد  ،اجرای مقررات و اصول حاکم بر این نهاد با ا هد ففف حفاظتتت از کل ل
ل
ی استتت کههه س ایلا ننن
سیستم خانواده می باشد .توجه به مذهب یک رویکرد جدید نیست بلکههه امری ی
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دراز توجه دانشمندان مختلف را چه تجزیه و تحلیل دالیل رد آوری به م هذ ببب و چههه در جهتتت و
نحوۀ تأثیر آن بر فتار بخود ج بل

کرئه است .وجود باورهای مذهبی ت یثا ررر بههه س ئاز ییی در اس اکحت ممم

ی هدف اد ررر و دارای معنییی
ل ه ست ی ی
ش فرددد بههه کل ل
خانواده دارد .ایمان به خدا موج ببب مییی شوددد نگرش ش
ن امررر موج ببب
ش نداشتههه باشددد و همین ن
باشد.عدم ایمان به خدا موجب می شود فرد انسجام و آرامش ش
ش
ی درزن گد ییی خ گداونا ییی مییی شوددد(س رف یرالا  .) 1379 ،،، ،،نگرش ش
ضعف و منشاء اختالفهای بس رای ی ی
ی براییی زن گد ییی
ل رهنموده یا ی ی
مذهبی می تواند در ارتباط زناشویی موثر باشد ،،زیر هذم ا ببببب ش ما ل ل
وارائه دهنده سامانه باورها وارزش هااست که این ویژگی می تواند زندگی زناشویی را متاثر سازد.
ازسوی دیگر نگرش های افراد خانواده در مورد مذهب  ،اس ارمت ررر و انتقا للل ارزش ها ا و رفتارهاییی
ک رابطههه
مذهبی به نسل های دیگررا شکل می دهد .از اینرو رابطه مذهب و خانواده را می توان یک ک
اثرگذار و اثرپذیر در نظر گرفت(خدایاری فرد و همکاران .) 1386 ،آدمی با اتکا به خداوند بزرگ
ت مع ون ییی
روحی مطمئن و آرام دارد و در مقابل پیش آمدهای زندگی خود را نمی بازد و شخصیت ت
خویش را از دست نمی دهد و هرگز از انجام وظایف خویش شانه خالی نمی کند او از تمام لذائذ
زندگی بطور مشروع و بقدر مصحلت برخوردار است و در خویش احساس امنیت می کند .محیططط
ی جواناننن خواهنددد ب دو ...
خانواده و رفتار والدین تعیین ک نن ده هاییی مهمییی براییی ارزش هاییی م بهذ ی ی
مطالعات قبلی به رابطه بین نگرش مذهبی با افسردگی  ،سالمت روانی  ،رضایت زناشویی  ،اقدام به
خودکشی  ،مرگ و میر و  ....اشاره داشته اند(به نقل از توان و همکاران .) 1389 ،روان شناسان در
تحقيقات متعدد خود به اين نتيجه رسيده اند كه خانوادۀ مطلوب و ايده آل ،خ داونا ههه اي استتت كههه
ط با ا
ام ين ت عاط يف  ،احساس ارزشمندي ،باور تعلق و مورد عشق و عالقههه ب دو ننن را بههه وس لي ههه ارتباط ط
شخص تأمين نك د .در اين خانواده ها ،افراد فرصت بيشتري براي نيل به استقالل و مسئوليت پذيري
خواهند داشت و فرزندان ،سازگاري هيجاني مناسب تر ييي دارنددد بههه دنبا للل آن ،تعارضا تتت پدررر و
فرزند به شكل پرخاشگري فيز يكي و كالمي ،يا وجود ندارد يا از طريق راهكار استدالل ،حل شده
و سازنده بوده و موجب خالقيت مي گردد(نوابي نژاد .) 1377 ،اعتقادات د يني و م هذ ببب بههه انساننن
آرامش مي دهد ،ام ين ت فرد را تضمين مي نك د ،خأل هاي اخالقي ، ،فطاع ييي و مع ون ييي را در فرددد و
اجتماعات استحكام داده و پايگاه محكمي براي انسان در برابر مشكالت و محروميت هاي زندگي
ی ایراننن ،
ش می از ننن طالققق درجامعههه ک نون ی ی
ايجاد مي نك د (اسدي نوق نا ييي و ديگر نا  .) 1384 ،،اف یاز ش ش
ضرورت بررسی عوامل موثربر سازگاری و عملکرد خانواده ها راآش اک ررر م یامن ی دد ددد .یکییی از ایننن
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ن
ی زوجین ن
عوامل نگرش دینی است که می تواند روابط  ،تصمیم گیری  ،تعهد و ابعاد فرزند پر رو ی ی
را متاثر سازد و سبب ارتقاء عملکرد خانواده و استحکام بنیان خانواده ها گردددد .شکییی نیستتت کههه
خانواده امروز ایرانی با خانواده متعادلی که باید سنگ بنای یک جامعه سالم باشد ،،فاصلههه زی دا ییی
دارد  .اين خانواده  ،از یک سو هنوز گرفتار بعضی سنت های غلط گذشته مانند بی عدالتی و ظلممم
ش ها، ،
به زنان بوده و از سوی دیگر آموزه های مدرن مانند انکار تفاوت های جنسیتی ،اختالط نقش ش
فرد گرایی و اصالت لذت های دنيا يي  ،سالمت ،ثبات و حتی کیان خانواده را بههه خطررر انداختههه و
آسیب های جدی اجتماعی به وجود آورده است ،در حال كي ه این موضوع چنان که بایسته است ،به
دغدغه اصلی اندیشمندان و مسئوالن جامعه تبدیل نشده است؛ لذا آسیب شناسی این نهاددد بایددد بههه
طور جدی مورد توجه قرار گیرد .بحث آسیب زمانی برای یک نهاددد مطر ححح مییی شوددد کههه نتوانددد
کارکردهای مورد انتظار را محقق کند یا در آستانه انحالل قرار گیرد ،لذا اهمیت شناخت و بررسی
عواملی که سبب قوام و استحکام این نهاد اجتماعی می گردند  ،می تواند گاممم مفیدییی درراس ات ییی
ارتقای سطح فرهنگ جامعه باشد .بدین منظور و با توجه به اهمیت نگرش دینی بر عملکرد خانواده
ها بررسی رابطه بین این دو متغیر یعنی نگرش دینی و آسیب پذیری فرهنگی خ لضعم کی داونا    
ی کههه
ل اجتم عا ی ی
ن مس ئا ل ل
گترین ن
اساسی می باشد که انجام آن ضروری به نظر می رسد .یکی از ب رز گ گ
جوامع امروزی به آن مبتال هستند ،ضعف بنیاد خانواده است .از آنجاییکههه مش الک

تتت خ داونا هههها ا

قالع دا هههای
ت آن از اهمیتتت فوق ق
بهصورت ناهنجاریهای اجتماعی بروز میییک دن  ،،خ داونا ههه و س مال ت ت
برخوردار هستند .آماده کردن فرزندان برای پذیرش مسئولیتهای اجتماعی یکی از وظایف مهم و
یرود .جوانان باید بتوانند بهویژه برای زندگی مش رت ککک آم دا ههه ش نو ددد و
اساسی خانوادهها به شمار م 
سعی نمایند روابط خود را با پیرامونشان در حد متعارف و قابلقبولی تنظیم نمایند.

درطول قرون ،آدمی همواره جویای کشف هویت خویش بوده و از موق رد دوخ هاگیاجو ع نیا     
عالم پرس وجو کرده است .این پرسش هویت خویش بوده و از موقع و جایگاه خود در ای ملاع ن   
پرس و جو کرده است.این پرسش و پاسخ به آن ،هم الزمه خودشناسی و هم تعیین ک نن ده کیفیت
مشی و سیرسلوک وی در این عالم است .اندیش و هفسالف ،نادنم شسرپ هب هراومه نارکفتم زا    

  

هویت آدمی ،نسبت او با خداوند و سایر انسان ها پرداختهاند .دین ،پدیده های اس .یمدآ دازمه ت   
انسان در تعاریف دینشناسی ،موجودی دینی تعریف شده است .از این رو جا دارد ک هعلاطم هب ه    
ویژگیها ،اوصاف و خصایص این موجود بنابر تعریف دینشناسان دیندار پرداخته ش ،یرازلگ(دو
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 .) 1389بیشتر ادیان جهان (با آنکه تفاوتهایی با یکدیگر دارنددد) پیر او ننن خوددد را بههه فعالیتتتهاییی
مثبت فرا میخوانند .مذهب ،یکی از عوامل تأثیرگذار بر رفتار و خشونت به شمار میرود .بسیاری
از جنبههای مذهب بر امید ،خوشبینی ،همدلی ،پیوندجویی ،فع و و بخشش تأکید دارنددد .از سوییی
ی ماننددد فس دا  ، ،خودفروشییی و دزدی ،پیوستهه ه در
دیگر ،،پرهیززز از تج وا ززز و رفتارهایی ی ض عامتجاد ی ی
م هاذ ببب

تهایی ی مثبتتت و دوری از
س راف شش ش شدهه ه استتت .هرر دو جنبههه م بهذ  ، ،،پرتخاد نن ن بههه فعالیتت 

فعالیتهای م فن ی ،با ثع

پدیددد آمدننن احساسسس ارزش مثبتتت در پیر او ننن ادیاننن میییشوددد(اس نماک ، ،

 .) 2002مذهب به نع وان یک میانجی بر فرایند فکری و ارزیابی روی اهداد ییی روزمرهه زن گد ییی فرددد
ی
تأثیر میگذارد .بدین ترتیب ،حتی بسیاری از رویدادهای به ظاهر م یفن  ، ،مثبتتت و مع ادان ررر ارزی با ی ی
میشوند و فرد از آنها احساس مثبت خواهد داشت .بسیاری از پژوهشگران بررر ایننن باورنددد کههه بههه
کمک ایمان ،برخورد با هیجانها و شرایط اجتماعی ،آسانتر میییشوددد (دینر ،،لوکاسسس و اویشی، ،
.) 2002
یکی از آسیبهای فن آوری مدرن ،آسیبهای فرهنگی است که در حوزههای مخت فل  ،،زن گد ییی
انسان را تهدید میکند و آداب و رسوم ،عقاید و سنتهای ملی و بومی را دچار چالش میییس زا ددد.
فن آوری مدرن که پیآمد مدرنیته غرب است و فرهنگ و ارزشهای غربییی را در خوددد دارد ،با ا
ورود به خانوادههای ایرانی ،فرهنگ حاکم بر خانوادهها ا را دگرگ نو  ،،و کارکردهاییی خ داونا ههه را
شها و کارکردهای خانواده که با ورود فن آوری
مترین ارز 
یسازد .مه 
دچار تعارض و دوگانگی م 
یشوند عبارتند از-1 :جایگزینی ارزشهاییی دینییی خ داونا هههها ا با ا
مدرن ،دچار چالش و تعارض م 
فرهنگ و ارزشهای غربی :در فرهنگ مدرن ،ارزشهای معنوی و دینی ،دگرگوننن و ارزشهاییی
مدرن جایگزین آنها میشود .پیآمد این دگرگونی ،غیراخالقی و غیردینییی شدننن جوام ععع استتت.
ط خ داونا ههه و کمممارزش
یاعتباری تدریجی هنجارها ،اصول اخالقی و اعتقادات مذهبی ،با ا س وق ط ط
ب 
شدننن آن همراههه استتت (موالنا .) 15 2 : 1380 ، ،با ا ورود فننن آوری م نرد  ،،خ داونا هههها ا تحتتت تأثیررر
ن ارزشها ا و بایدددها ا و
ارزشهای آن قرار میگیرند؛ فضای امن و صمیمی خانواده با نادیده گر تف ن ن
نبایدهای دینی و اخالقی ،از بین میرود و کانون ثبات و آرامش گذشته ،به فضای پررر اض ارط ببب و
یشود.
یثبات و نامناسب برای رشد و تربیت اخالقی و دینی فرزندان تبدیل م 
ب 
گ م نرد  ،،فردگرایییی استتت کههه از جنبههههاییی
 -2فردگرایی در خانواده :یکی از ارزشهای فرهنگ گ
ی بشررر را تحتتت تأثیررر قراررر داده استتت .پیییآمددد فردگرایی ، ،احساسسس
گوناگون ،زن گد ییی اجتم عا ی ی
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بیمعنایی و کمرنگ شدن ارزشهای اخالقی و اجتماعی است .توجه و تمرکز بر فرددد و تم الیا تتت
ی ایجاددد
او در فرهنگ مدرنیته ،او را از زن گد ییی گروهییی و خ گداونا ییی دور میییگردانددد و خ نیبدو ی ی
یکند(گیوی-3 .) 1381 ،ترویج مادیگرایی و کمرنگ شدن معنویت در خانواده :گرایش به رفاه
م 
افراطی ،از پیآمدهای فن آوری مدرن و فرهنگ مدرنیته است که کانون خانواده را از عواطففف و
ی کههه
احساسات معنوی دور کرده و به دلمشغولیهای مادی و دنیوی سر رگ ممم س تخا ههه استتت .زم نا ی ی
شهاییی م دا ییی باشد،،
شها ،نگرشها و باورهای حاکم بر روابط افراد خانواده بررر اساسسس گر یا ش ش
ارز 
شهاییی مع ون ییی و
لذتطلبییی و س یبلطدو  ، ،روابططط انس نا ییی را از معنویتتت تهییی میییکنددد .تغییررر ارز 
ل اقتص یدا  ، ،اجتم عا ییی و سیاسییی
اعتقادی ،سبب تغییر نگرش خانوادهها ا و فرزن اد ننن آنها ا بههه مس ئا ل ل
یگردد و ارزشهای اصیل اسالمی انسانی نادیده گرفته میشود .در چنین وضعیتی ،خانواده دیگر
م 
کانون پرورش احساسات و عواطف معنوی و انسانی نیست و انحصار خود را در برآوردن نیازهای
جنسی و عاطفی از دست میدهد .در نتیجه ،تعهد و مسئولیتپذیری اعضا در مقابل خانواده سست
یکنددد(نصری، ،
میشود و آنها را برای برآوردن نیازهای خود ،به فضای بیرون از خانواده هدایت م 
ش سبککک
-4 .) 1387مصرفگرایی افراطی در خانوادهها :فن آوری مدرن رسانهای از طریق گس رت ش ش
یرویه در خانواده و ترغی ببب بههه خریددد و
زندگی مدرن با ظاهر زیبا و فریبندهاش ،و رواج مصرف ب 
مصرف کاذب کاالها ،سالمت روحی و روانی افراد را با توجه به نیاز رو به رشد ،تهدید میییک دن ؛؛
زیرا با مصرفگرایی افراطی ،مشکالت مالی گریبانگیر خ داونا ههه میییشوددد و خ داونا ههه را بههه کاررر و
خگوی ایننن نیازهاییی
اشتغال تماموقت مجبور میسازد .در چنین خانوادههایی ،درآمد یک نفر ،پاس 
کاذب نیست (پاستر) 1378 ،
ی بههه
-5بحران هویت در خانواده :در عصر حاضر ،بحران هویت خانواده ،در گذررر از زن گد ییی س تن ی ی
مدرن ،دامنگیر جوامع بشری شده است .پاستر ،از نظریهپردازان پستمدرنیسم ،آثار فنننآوریهاییی
جدید و رسانهها را اجتماع و فرهنگ ،بررسی کرده و در اثر خود به نام عصر دوم رس نا هههها ا نوشتههه
ط بههه عصررر دوم رس نا هههها ، ،یعنییی عصررر اینترنت ، ،پستتت
یهاییی فنییی مربوط ط
است« :آنچه در ن روآو ی ی
ی گس درت ههه فره گن  ،،هویتتت فرهنگییی و روش جدیددد
الکترونیکی و ماهواره مهم است ، ،دگرگ نو ی ی
ساخته شدن هویتهاست»( .پاستر.) 1378 ،
به عقيده دورکيم دین عامل همبستگی و ثبات اجتماعی و پایداری جامعههه و مظهررر ق رد تتت جامعههه
است و نقش مثبت دین در حل و فصل مشکالت اجتماعی ،در ایجاد یگانگی و در معنویتی که در
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جامعه به وجود می آید نیز سخت اهم ّیّیت دارد .به عالوه دیننن موج ببب ثب تا  ،،اس ارمت ررر و پای راد ی ی
ی
جامعه می شود .وی برای دین چند عملکرد قائل است-1 :وحدت بخشیدن :دین اج از ییی جامعههه را
به یکدیگر متصل می کند و آن را به نع صری واحد بدل و سمبل های اساسی وحدت را فراهم می
کند .به نظر وی ،ریشه های تفکر و فرهنگ و حتی سازمان یافتن ذهن انس ینا  ، ،مس میقت ًاًا ًاًا وابستههه بههه
ی استتت
اعمال دینی اوست -2 .احیا و تقویت قوا :مؤمنی که با خدا راز و نیاز می کند،نه تنها انس نا ی ی
که به حقایق جدیدی دست می یابد ،بلکه انسانی است که خود را قدرتمند احساس می کند .او در
درون خود نیروی بیشتری احساس می کند و توانایی بیشتری در غلبه بر سختی ها و مشکالت دارد.

-3عملکرد تسکینی دین :منظور همان آرامشی است که انسانها با توسل به دین در رابطه با اجتماععع
خود کسب می ک نن د .بههه نظررر دورک می  ،،عملکرددد تس نیک ی ، ،بههه ویژههه در ایاممم نومیدییی و اغتشاششش
اجتماعی ،دارای اهمیت بسیار زیادی است و به همین خاطر ،ما در بین افراد دی رادن  ،،کمتررر جرممم و
جنایت ،خودکشی ،بزهکاری و  ...را میبینیم؛چرا که هر چههه انساننن مت تنید ررر باشد ،،پرهیزک ترا ررر می
شود(میرسندسی.)3 138 ،
پیشینه تحقیق
ن دانش ایوج ننن انجاممم داده
ی در بین ن
حبیب زاده (  ) 1384پژوهشي تحت نع وان بررسییی ان او ععع دی رادن ی ی
س قابل ل
ل
ی از واری نا س س
است .نتایج نشان داد که میزان پایبندی دانش ایوج ننن بههه ابعاددد مختلففف دی رادن ی ی
توجهی برخوردار است .به طوری که ،،پاس ایوگخ ننن در ابعاددد اعتق ادا تتت دی ین  ، ،اخالققق و تک یلا ففف
فردی بیشترین نمره و در عبادات جمعی و فردی و دانش دینی کمترین نمره را اخذ کردند .محمددد
صادق (  ) 1379پژوهشي را تحت نع وان سنجش دینداری جوانان و عوامل م ثؤ ررر بررر آن انجاممم داده
است .یافته های پژوهش نشان داد اگر چه در میان وسایل ارتباط جمعی ،تنها ماهواره و اینترنت اثر
معنی داری بر دینداری داشته اند .خانواده بیشترین تأثیر را بر دینداری جواناننن نشاننن داده و بعددد از
آن ،مدرسه ،عام گرایی و روحانیت ،مهمترین متغیرها در این رابطههه محسو ببب ش نا هد دد ددد .احمدییی
(  ) 1388در يک پژوهش پیمایشی به بررسی وضعیت دینداری و نگرش به آینده دین در میان نسل ل
ل
ل در ابعاددد
ن د و ن سل ل
ها پرداخته است .یافته های پژوهش وی نشاننن داد کههه ت واف تتت معنییی داری بین ن
مناسکی و پیامدی دینداری و نگرش به آینده دین وجود دارد .البته ،،ت واف تتت معنییی داری میاننن دو
نسل در متغیرهای بعد اعتقادی و تلقی از مذهبی بودن افراد در آینده وجود ندارد .در زمینه نگرش
ی (  ) 1388در یک ک
ک
به آینده مذهب ،تلقی نسل بزرگسال م فن ی تر از نسل جوان ب دو ههه استتت .پوری نا ی ی
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بررسي فراتحلیلی مطالعات انجام شده در حوزه دین و ارزش های اجتماعی را م رو ددد بررسییی قراررر
داده است .نتایج حاصل از این پژوهش حکی از این است که؛ امروزه آدمی را انسان دین ورز مییی
نامند و دین در جامعه ایران حضور و نقش فعال و پررنگی دارد و ارزش های دینی یکی از نع اصررر
کلیدی در نظام فرهنگی جامعه محسوب می شود و شناخت آن نقش بسیار مه ّمّمی در شناخت نظاممم
ی و همزیستی ی
ی
فرهنگی دارد .از نتایج دیگر این پژوهش این است که در صورت تطابق و س راگزا ی ی
بین ارزش های دینی و ارزش های اجتماعی ،زمینه همگرایی و همنوایی به وجود می اید و فرآینددد
ن ایننن دو
جامعه پذیری و فرهنگ پذیری به نحو مطلوب انجام می گیرد .در صورت عدم تطابق بین ن
ش مییابددد و بههه طر ففف
میزان آسیب ها ،جرائم و مسائل اجتماعی در جامعههه اف یاز ش ش

واگرایییی میروددد.

ل جهتتت بررسییی
خدایاری فرد و همکاران (  ) 1386در پژوهش خود برروییی  156دانش وج ییی متاهل ل
رابطه نگرش مذهبی با رضایت مندی زناشوئی در دانشجویان متاهل دریافت ایم زا دن نن ننن مولفههه هاییی
ی و وج دو
ی دارد .دی رادن ی ی
دینداری  ،گرایش و عواطف دینی بیشترین رابطه را با رضایت زناش یو ی ی
ض ها ا
ل تع را ض ض
م و حل ل
ل ک دنن هه  ،ایجادک دنن هه ت هاف م م
مفاهیم مشترک دینی بین زوجین به نع وان تس یه ل ل
درروابط درون خانوادگی عمل می نماید .پژوهش احمدی درسال  86نشان داد بین اعتقادات دینی
و تقیدات مذهبی با آسیب پذیری کلی خانواده رابطههه همبس گت ییی م فن ییی وج دو د ناسک و درا یی ییی کههه
ت
ل م بهذ ییی دارن اراد،د ییی س مال ت ت
نگرش مثبتی نسبت به مسائل دینی داشته ،پایبندی عملییی بههه مس ئا ل ل
ی زناش ئو ییی ب ئالا ییی
خانوادگی بیشتری می باشند ،نسبت به آسیب های فرهنگییی مقاوم دن  ،،س راگزا ی ی
دارندو اززندگی خانوادگی راضی ترند .دراین پژوهش تقیدات مذهبی یا به عبارتی پایبندی عملی
ط دارد .حی رد ی ی
ی
ی فرهنگییی ارتباط ط
به قوانین شرعی و مذهبی بیش از نگرش دینییی با ا آسی ببب پ ریذ ی ی
مطالعه ای را با هدف بررسی رابطه جهت گیری مذهبی و رضامندی اززندگی زناشوئی برروی 50
نفر از معلمان مرد شهر قم و همسرانشان انجام داد و به این نتیجه رسید که بین جهت گیری مذهبی
و رضامندی از زندگی زناشوئی آزمودنیها رابطه مثبت معنی داروجود دارد .به والع ههه  ،نتیجههه ایننن
ی م بهذ ییی) در
تحقیق نشان داد که از بین متغیرهای متعدد ( نظیررر سننن  ،تحص الی تتت و جهتتت گیری ی
مردان  ،تنها جهت گیری مذهبی رضامندی زناشوئی رادر سطح معنییی دارتبی م نی یی ییی کنددد .هادیاننن
شبینیییک دنن هه نیروم دن ییی براییی احساسسس ذهنییی
فرد(  ) 1384نشان داد که اقامه نمازهای واجب ، ،پیش ش
بهزیستی است .همچنین انتخاب دوست مذهبی ،انتخاب همسر مذهبی ،پرداخت وجوهات شرعی،
یک نن دههای خوبی برای احساس ذهنی
ش بین 
تشویق دیگران به مذهبی بودن و بررسی درباره دین ،پی 
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بهزیستیاند .همچنین در پژوهشهای مخت فل ی نشان داده شده است که از آموزشها ا و برنامههههاییی
یتوان به بهترین شکل به نع وان وسیلهای برای پیشگیری از بروز اختاللهای روانی استفاده
مذهبی م 
کرد .سبک زندگی مذهبی به خوبی میتواند آرامش فردی ،اجتماعی و خانوادگی بسیاری همراهه
داشته باشد ( لع یجانی .) 1385 ،دیدوکا و ژوزف ( )9991در بررسی خود در مورد دختران و پسران
ی هممم سننن و سا للل خ دو ، ،
نوجوان به این نتیجه رسیدند که نوجوانان مذهبی از گروه های غیرم بهذ ی ی
ش ( )2991در نتیجههه
گ و همک نارا ش ش
کمتر عصبی هستند و قدرت سازگاری ب رتالا ییی دارنددد .کوئنیگ گ
تحقیقات خود بیان میک نن د که دین ،اثر مفید و مطلوبی در از بین بردن فساد و کاهش مرگ و میر
متر از افرادیاند که
یک نن د ،از نظر روحی و جسمی سال 
دارد و افرادی که در امور مذهبی شرکت م 
اعتقادات مذهبی ندارند.
ی کههه
از دیدگاه عالمه طباطبایی ،دین روش مخصوصی در زندگی است که صالح دنیا را به ط رو ی ی
موافق کمال اخروی و حیات دائمی باشد ،تأمین میکند .دین چیزی نیست جز سنت حیات و راه و
روشی که بر انسان واجب است آن را پیشه کند تا سعادتمند شود .پس هیچ انسانی ،هیچچچ هد ففف و
غایتی ندارد مگر سعادت و تمامی ان او ععع مخلوقا تتت بههه سوییی س داع تتت خوددد و ه فد ییی کههه ایدههآل
آنهاست ،به صورت فطری هدایت شدهاند (عالمه طباطبایی .) 1362 ،به عبارت دیگر؛ این مجموعه
ی و پر رو ش ش
ش
قواعد اعتقادی ،فقهی و حقوقی است که خداوند به منظوررر اداره فرددد و جامعههه انس نا ی ی
انسانها در اختیار بشر قرار داده است (جوادی آملی .) 1380 ،رابطه آدمی و دین و نسبتی که با ا آن
ی استتت یکییی از پیام اهد ییی
ح استتت .ب هید ی ی
ن و توضیح ح
ل تبیین ن
پیدا میکند ،دو مقوله هویت دینی قابل ل
شها و باورهای آن مکتب است .هویت
تکوین هویت دینی ،احساس تعهد و مسئولیت در قبال ارز 
دینی توانایی آن را دارد که فلسفه ارضاک نن ده حیاتی برای بشر ،تنظیم ،تدوین و ارایه کنددد(شر یف ، ،
.) 1380
ی از
دین به نع وان سامانهای وسیع که متشکل از برنامههای زیادی برای هدایت بشررر است ، ،نع اصری ی
سو
خودکنترلی را نیز شامل میشود؛ زیرا راهنماییها و قواعد خاص اخالقی به منظور کنتر للل نفس س
ی و دی رادن ی ی
ی
امتناع از برخی رفتارها را در اختیار فرد قراررر میییدهددد (اس تیم  .) 2003 ، ،خ لرتنکدو ی ی
ممکن است با یکدیگر تعامل نیز داشته باشند؛ زیرا اثر دینداری در پیشگیری از رفتارهاییی خال ففف
ی ممکننن استتت در افراددد دارای س وط ححح مختلففف خ یلرتنکدو  ، ،مت واف تتت
مقررات و رسوممم اجتم عا ی ی
باشد(راچلین .)5991 ،بنابراین می توان فرضیه های تحقیق را به صورت زیر بیان نمود:
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-1بین بعد اعتقادی دینداری و آسیب پذیری خانواده رابطه وجود دارد.
-2بین بعد مناسکی دینداری و آسیب پذیری خانواده رابطه وجود دارد.
-3بین بعد پیامدی دینداری و آسیب پذیری خانواده رابطه وجود دارد.
-4بین بعد عاطفی دینداری و آسیب پذیری خانواده رابطه وجود دارد.
-5بین متغیرهای زمینه ای و آسیب پذیری فرهنگی خانواده رابطه وجود دارد.
روش شناسی تحقیق
نظر به ماهیت پژوهش و جامعه آماری ،در ايننن پ هوژ ششش از روش پيمايش ييي مقطع ييي اس دافت ههه شدههه
است .جامعه آماري عبارت است از ک يل ه خانواده های شهر زنج هک دنشاب یم نا در نیا ماگنه 

    

تحقیق در این شهر ساکن هستند .تعداد خانواده های شهر زنجان برابر آمار گیری سال  1390مرکز
آمار ایران حدود  30000خانواده می باشددد .حجممم نمونههه تحقیققق بررر اساسسس فرمو للل نمونههه گیری ی
ی
ل کر يد م م
م
کوکران  083نفر برآورد شده است .در اين تحقيق براي انتخاب نمونه به ش وي هه زيررر عمل ل
:ابتدا شهر زنجان را به مناطق شهرداری طبقه بندی نموده و در مرحله بعد در هر منطق ییایفارغج ه   
مینک یم  .......در مرحلههه

چند محله و در هر محله چند خیابان و کوچه را به صورت تصادفی انتخ با

بعد در هر کوچه یا خیابان به صورت نمونه گیری تصادفی ساده به درب منازل افراد مراجعه نموده
و افراد مورد نظر تحقیق را انتخاب و پس از توضیحات الزم از آنها خواسته شد تا پرسشنامه تحقیق
را تکمیل ک نن د.
تعریف عملیاتی متغیرها:
باورهای دینی :برای سنجش باورهای دی زا ین پرسش و کالگ همان

اتسا رک    

که بر جنس یا ی ند   

نگرش ها و باورهای دینی و دینداری ساخته شده است ،استفاده شده است .ای طسوت همانشسرپ ن    
ی مخت فل
گالک و استارک در سال  ۱۹۶۵ساخته شده است .برای استاندارد کر وشک رد ند ر اه یی یی
اروپا ،آمریکا ،آفریقا و آسیا و بر روی پیروان ادیان مسیحیت ،یهودیت و اسالم اجرا گردی اب و هد   
دین اسالم هم انطباق یافته اس ،هداز جارس( ت     .) ۱۳۷۴ای قتعا دعب راهچ سایقم ن ا ،یفطاع ،ید       
پیامدی و مناسکی را اندازه گیری می کند .روایی کل آزم ناریا رد نو   

 0/ 83ان زاد ههه گیر هدش ی   

است (سراج زاده.) 1374 ،
آسیب پذیری فرهنگی خانواده :برای سنجش آسیب پذیری فرهنگی خ ققحم همانشسرپ زا هداونا    
ساخته استفاده شده است .با استفاده از منابع و پژوهش ه وص یا ر رد هتفرگ ت ب ،هنیمز نیا ر یا      

رابطه بین اعتقادات دینی و آسیبپذیری فرهنگی75 ................................................................................

آسیب پذیری خانواده ابعاد میزان نظارت و کنترل خانواده ،انحرافات اخالقی ،گرایش بههه فرهنگ گ
گ
غرب ،استفاده از ماهواره و فضای عمومی خانواده خانواده در نظر گرفته شده است .در بعد نظارت
و کنترل خانواده ها معرف هایی مانند کاهش نظ  رب نیدلاو ترا ر ندوب ربخ یب ،نادنزرف راتف         
والدین از کارهای فرزندان ،نشناختن دوستان فرزندان ،بی اطالعی از فرزندان بکار گرفته شده اند.
برای بعد انحرافات اخالقی از معرف های حساسیت نشان دادن به روابط فرزندان با جنس مخالف،
بی توجهی به حجاب ،کم رنگ شدن ارزش های معنوی و زیاد شدن روابط پنهانی زوجین استفاده
شده است .برای بعد گرایش بههه فره ف حیجرت دننام ییاه فرعم زا برغ گن ر گنه غربی رب           
فرهنگ ایرانی ،سرمشق قرار دادن غرب ،گرایش به ارزش های غربی ،تمایل به زندگی در غر ،ب
دست و پاگیر دانستن فرهنگ ایران و محدود بودن فرد در فرهنگ ایرانی اس رد .تسا هدش هدافت   
بعد استفاده از ف لي م و برنامه هاي ماهواره ای معرف های نگاه کردن به ماهواره و شبکه های فارسی
زبان ،عدم عالقه به برنامه های تلویزیون ایران ،عالقه به فیلم های سینمایی خارجی و خسته ک نن ده و
تکراری دانستن برنامه های تلویزیون ایران بکار رفته است .در بعد فضای خ ییاه فرعم زا هداونا    
چون کاهش صمیمیت در خانواده ها ،کم بودن ارتباطات درون خانواده ،سر هکبش هب ندش مرگ     
های مجازی ،کم رنگ شدن احترام در خانواده ها و عدم حرف ش راکب نیدلاو زا نادنزرف یون     
رفته اند.
یافته های تحقیق
حدود  53درصد از پاسخگویان مرد و  47درصد هم مرد بوده اند .می اهنآ ینس نیگنا      35 /4س لا
بوده است .جوان ترین و مسن ترین آنها به ترتیب  22سال و  53س لا حطس نیگنایم .تسا هدوب

    

تحصیالت پاسخگویان  31/2کالس بوده است.
برای آزمون فرضیه های تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون استفاده ش هک نانچمه .تسا هد در   
جدول زیر آمده است ضریب همبستگی بین بعد اعتقادی باورهای دینی و کنترل و نظارت خانواده
بر رفتارهای فرزندان برابر  0/ 421و سطح معنی داری آن نیز برابر  0/ 001می باشد .یع ناوت یم ین    
گفت هرچه بعد اعتقادی باورهای دینی زوجین باالتر بوده ،میزان نظارت و کنترل آنها بر رفتارهای
فرزندان هم بیشتر شده است .رابطه بین بعد اعتقادی دین و انحرافات اخالقی افر  هداوناخ رد دا ها    
برابر  -0/ 415بوده است که در سطح  0/ 001معنی دار بوده است .بنابراین می ت هچ ره تفگ ناو
بعد اعتقادی دین قوی تر باشد ،انحرافات اخالقی افراد نیز کاهش می یابد .رابطه بین بعد اعتق یدا
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دین و گرایش به فرهنگ غرب برابر  -0/ 342بوده است که م فن ی و معنی دار می باشد .ای هجیتن ن   
بدان معنی است که هر چه بعد اعتقادی باورهای دین زوجین قوی تر باشد ،گرایش افر هداوناخ دا   
ب و برغ گنهرف ه

ناگیب گ یا یگنهرف زا ی ر نا یی ییییی یییییی -اس بیرض .سکعلاب و دوش یم رتمک یمال

     

همبستگی بین بعد اعتقادی باورهای دینی پاسخگوی و استفاده اعضای خانواده از فیلم ها و سر لای
های شبک های م ربارب یا هراوها     -0/992و س نعم حط ی  نآ یراد  ن ارب زی ب بب ب بببببر  0/ 001ب .تسا هدو
بنابراین می توان گفت که بین بعد اعتقادی باوره نید یا ی و 

زا هدافتسا ه لایرس ای یا هراوهام       

رابطه معکوس و معنی داری وجود داشته است .همچنین رابطه بین بعد اعتق نید یاهرواب یدا ی و 
فضای عمومی خانواده ها برابر  0/893و سطح معنی داری آن نیز برابر  0/ 001ب بانب .تسا هدو را نی    
می توان گفت هر بعد اعتقادات دینی افراد قوی تر بوده ،صفا و صمیمیت در بین اعض هداوناخ یا   
ها نیز بیشتر شده و فرزندان حرف شنوی بیشتری از والدین خود داش قتعا نیب هطبار .دنا هت ا تاد      
دینی زوجین و آسیب پ لک یریذ ی وناخ رد  ا ارب هد بر     

 -0/ 461و س نعم حط ییییی داری آن نی ربارب ز   

 0/ 001بوده است .بنابراین با احتمال خطای یک درصد می توان گفت ک قتعا دعب هچ ره ه ا ید      
باورهای دینی افراد بیشتر بوده ،میزان آسیب پذیری فرهنگی در خانواده ها کاهش یافته است.
بعد عاطفی باورهای دینی پاسخگویان با نظارت و کنترل خانواده ها بر رفتار فرزندان برابر  0/ 323و
سطح معنی داری آن نیز  0/ 001بوده است .بنابراین می توان گفت بعد نید یاهرواب یفطاع ی رد 

  

افراد قوی تر باشد ،نظارت آنها بر رفتار فرزندان هم بیشتر خواهد بود .رابطه بع یاهرواب یفطاع د    
دینی با انحرافات اخالقی افراد خانواده برابر  ، -0/893با گرایش به فرهنگ غرب برابر  -0/582و
با استفاده از سریال ها و فیلم های ماهواره ای برابر  -0/ 312بوده است .بنابراین می توان گ هک تف   
بعد عاطفی باورهای دینی می تواند از انحرافات اخالقی افراد ،گرایش به فرهنگ غرب و اس هدافت
بی رویه از سریال های ماهواره ای جلو گیری کند .همچنین رابطه بعد عاطفی دین زوجین با فضای
عمومی خانواده برابر  0/ 61 3و سطح معنی داری آن نی ربارب ز   

 0/ 001م ناوت یم نیاربانب.دشاب ی     

گفت که بعد عاطفی دین می تواند موجب آرامش در خانواده و ایجاد فضای هداوناخ رد یفطاع   
شود .ضریب همبستگی بین بعد عاطفی دین و آسیب پذیری فرهنگی خ ربارب اه هداونا      -0/684و
سطح معنی داری آن نیز برابر  0/ 001می باشد .بنابراین م هک تفگ ناوت ی

هر چ  ه یفطاع دعب 

باورهای دینی زوجین قوی تر باشد ،آسیب پذیری فرهنگی خانواده ها کاهش خواهد یافت.
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همبستگی بین بعد پیامدی باورهای دینی زوجین با نظارت و کنترل آنها بر رفتارهای فرزندان خ دو
در خانواده برابر  0/ 461و سطح معنی داری آن نیز برابر  0/ 001می باشد .ب تفگ ناوت یم نیاربان     
که بین این دو متغیر رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد .رابطه این متغیر ب یقالخا تافارحنا ا    
افراد در خانواده برابر  ، -0/ 43 4با گرایش به فرهنگ غرب برابر  -0/592و ب وهام زا هدافتسا ا ا هر    
برابر  -0/ 309بوده است که هر سه رابطه در سطح یک درصد خطا معنی دار هس .دنت یم نیاربانب    
توان گفت که هر چه بعد پیامدی باورهای دینی زوجین قوی تر باشد ،آین آس بی
کم خواهند شد .رابطه بعد پیامدی دین با فضای عمومی خانواده برابر

وناخ رد اه ا هد    

 0/ 362و س نعم حط ی یراد    

آن نیز برابر  0/ 001می باشد؛ بنابراین می توان گفت که بعد پیامدی دینداری می تواند صمیمیت و
آرامش را در خانواده باال ببرد .همچنین رابطه بعد پیامدی باورهای دینی با آسیب پذیری فرهنگی
خانواده برابر  -0/ 53 4بوده است .بنابراین می توان گفت که بعد پیامدی دین می تواند آسیب های
فرهنگی را در خانواده ها کاهش دهد.
همبستگی بعد مناسکی دینداری زوجین با نظارت و کنترل آنها بر اتفر  ر ارب نادنزرف  بر      0/283و
سطح معنی داری آن نیز  0/ 001می باشد .پس می توان گفت که انجام مناسک دی یم بجوم ین    
شود که آنها نسبت به رفتارهای فرزندان خود حساسیت بیشتری نش کسانم دعب هطبار .دنهد نا ی      
دینداری با متغیر انحرافات اخالقی افراد خانواده برابر  ، -0/674با گرایش به فره ربارب برغ گن    
 -0/972و استفاده از فیلم های و سریال های ماهواره ای برابر  -0/4 32بوده است .بنابرین می ت ناو
گفت که انجام مناسک دینی توسط زوجین می تواند این آسیب ها را در خانواده ها کاهش ده .د
رابطه بعد مناسکی دینداری زوجین با فضای عمومی خانواده ها برابر  0/ 436بوده است .بنابراین می
توان گفت که انجام مناسک دینداری می تواند آرامش و عاطفه را در خ  اه هداونا ا دهد شیازف .........
همچنین رابطه بین انجام مناسک دینی و آس بی

ریذپ ی گنهرف  ی ربارب هداوناخ         -0/ 63 4و س حط

معنی داری آن نیز برابر  0/ 001بوده است؛ بنابراین می توان گفت که انجام مناسک دینی می تواند
آسیب ها فرهنگی خانواده را کاهش دهد.
ضریب همبستگی بین باورهای دینی زوجین و نظارت و کنترل آنها بر رفتار فرزندان برابر  0/274و
سطح معنی داری آن نیز برابر  0/ 001بوده است .بنابراین م ره تفگ ناوت ی

ینید یاهرواب هچ

     

زوجین قوی تر باشد ،نظارت آنها بر رفتار فرزندان خود بیشتر خواه ینید یاهرواب هطبار .دش د      
زوجین با متغیر انحرافات اخالقی افر رب هداوناخ دا اا ااابر

 ، -0/ 503گر ب برغ گنهرف هب شیا ر ربا      
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 -0/4 36و استفاده از سریال ها ماهواره ای برابر  -0/ 342بوده است .بنابراین می توان گ هچره تف   
باورهای دینی زوجین قوی تر باشد ،این آسیب ها در خانواده کاهش خواهند یافت .رابطه باورهای
دینی زوجین با فضای عمومی خانواده برابر  0/ 402ب ینعم نادب هجیتن نیا .تسا هدو هک تسا     

   

باورهای دینی می تواند به خانواده ها آرامش و ص هرواب هطبار نینچمه .دشخب تیمیم ا نید ی ی      
زوجین با آسیب پذیری فرهنگی خانواده برابر  -0/094و سطح معنی داری آن نیز برابر  0/ 001بوده
است .بنابراین می توان گفت که هرچه پایبندی افراد به دین و باورهای دینی بیش بیسآ ،دشاب رت   
پذیری فرهنگی خانواده ها کاهش خواهد یافت و بالعکس ضعیف شدن دین و باورهای دینی می
تواند آسیب های فرهنگی را در خانواده ها بیشتر کند.
جدول شماره  : 1همبستگی باورهای دینی با آسیب پذیری فرهنگی خانواده
اعتقادی

اعتقادات دینی

عاطفی

پیامدی

مناسکی

باورهای دینی

آسیب پذیری فرهنگی
نظارت و کنترل خانواده
انحرافات اخالقی
گرایش به فرهنگ غرب
استفاده از ماهواره

ضریب همبستگی

0/ 421

0/ 323

0/ 461

0/283

0/274

سطح معنی داری

0/ 000

0/ 000

0/ 000

0/ 000

0/ 000

ضریب همبستگی

-0/ 415

-0/893

-0/ 43 4

-0/674

-0/ 503

سطح معنی داری

0/ 000

0/ 000

0/ 000

0/ 000

0/ 000

ضریب همبستگی

-0/4 32

-0/582

-0/592

-0/972

-0/4 36

سطح معنی داری

0/ 000

0/ 000

0/ 000

0/ 000

0/ 000

ضریب همبستگی

-0/992

-0/ 312

-0/ 309

-0/4 32

-0/ 342

0/ 000

0/ 000

0/ 000

0/ 000

ضریب همبستگی

0/893

0/ 61 3

0/ 362

0/ 436

0/ 402

سطح معنی داری

0/ 000

0/ 000

0/ 000

0/ 000

0/ 000

ضریب همبستگی

-0/ 461

-0/684

-0/ 53 4

-0/ 63 4

-0/094

سطح معنی داری

0/ 000

0/ 000

0/ 000

0/ 000

0/ 000

سطح معنی داری
فضای عمومی خانواده
آسیب پذیری فرهنگی (کلی)

000

رگرسيون چند متغيره براي آسیب پذیری فرهنگی خانواده
جدول زير مدل رگرسيوني تاثیر متغیرهای مستقل را بر آسیب پذیری فرهنگی خ هاگدید زا هداونا   
پاسخگویان شهر زنجان نشان ميدهد .همانطور كه در پا يي ن نيز آمده است متغيرهاي بع یداقتعا د   
دینداری ،بعد عاطفی ،بعد پیامدی و بع ادنید یکسانم د ر یثات ی ر نعم  ییی ییییییییداری بر بیسآ شهاک    
پذیری فرهنگی خانواده داشته اند .این چهار متغیر رگیدمه اب     
عملکرد پلیس را تبیین می ک نن د.

 42درص یغت زا د ی یشخب رثا تار     
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جدول شماره  : 2ميزان تب يي ن آسیب پذیری فرهنگی خانواده توسط متغيرهاي مستقل
متغیرهای مستقل

ضر بي

بعد اعتقادی دینداری

0/34

تع يي ن چند گانه( )R2

(  )R2تعديل شده
0/ 42

سطح مع ين داري
0/ 000

بعد عاطفی دینداری
بعد پیامدی دینداری
بعد مناسکی دینداری

جدول زیر ضرایب استاندارد شده متغیره  رب لقتسم یا ر هتسباو ریغتم یو       یع یذپ بیسآ ین ری    
فرهنگی خانواده را نشان میدهد .همانگونه که نشان داده ش عب یاتب بیرض تسا هد ددددد دددددد اعتق دا ییی
یباش .د نعی ی م   ییی ییییت اب هک تفگ ناو    
دینداری بر آسیب پذیری فرهنگی خانواده برابر  -0/ 337م 
کنترل سایر متغیرهای تحقی زا هب ،ق ا ره شیازفا ی

 دحاو ا یعم فارحن ار غت ی عب رد ری ددد د ددددد دددددددددد اعتق دا ییی

دینداری 33 ،درصد واحد انحراف معیار در آسیب پذیری فرهنگ یم دوجوب شهاک هداوناخ ی
آید .ضریب بتای متغیر بعد عاطفی دینداری هم برابر  -0/ 412اس نآ ریثات هک ت اد ینعم زین ر
است .همچنین ضریب بتای متغیر بعد پیامدی دینداری با کنترل سایر متغیره ربارب ا   

   
   

 -0/ 356اس ؛ت

یعنی به ازای هر واحد انحراف استاندارد تغییر در بعد پیامدی دینداری ،مقدار  35درصد انحر فا
معیار در آسیب پذیری فرهنگی خانواده کاهش بوجود می آید .ضریب بتای بعد مناسکی دینداری
هم برابر  -0/983می باشد که در سطح یک درصد خطا معنی دار است .بنابراین می توان گفت با
کنترل سایر متغیرها ،به ازای هر واحد انحراف معیار افزایش در بعد مناس ادقم ،یرادنید یک ر     39
درصد انحراف معیار در آسیب پذیری فرهنگی خانواده کاهش بوجود می آید.
جدول شماره (  )4- 57ضرايب رگرسيوني آسیب پذیری فرهنگی خانواده توسط متغيرهاي مستقل
متغیرهای مستقل
بعد اعتقادی دینداری

ضرا بي

استاندارد شده بتا

آزمون T

سطح مع ين داري

-0/ 337

3/ 71

0/ 000

بعد عاطفی دینداری

-0/ 412

5/ 36

0/ 000

بعد پیامدی دینداری

-0/ 356

4/ 68

0/ 000

بعد مناسکی دینداری

-0/983

4/62

0/ 000

بحث و نتیجه گیری
خانواده یکی از بنیانی ترین نهادهای اجتماعی است و به لحاظ نقشی که در تداوم جامعههه ایفا ا مییی
کند ،یکی از موضوعات مهم نزد متفکران تاریخی و اجتماعی است .نهاددد خ داونا ههه در طیففف نگاههه
ن و ت واد ممم آن در دوران
محافظه کارانه و مبتنی بر سنت ،جایگاه ویژهه ای در حفظظظ س اهتن ییی پیشین ن

................................................... 80پژوهشهای جامعه شناختی ،سال یازدهم ،شماره اول ،بهار 6931

جدید دارد و افزون بر آن نقش و کارکردهای اساسی بازسازی و قوام بخشی جامعه کههه بررر گردههه
خانواده گذاشته شده است حائذ اهمیت و نقش جدی است .نقش و خانواده در حفظ نظم و تعادل
ی از
نظام اجتماعی ،جایگاه آن را مهممم و حساسسس مییی کنددد .با ا توجههه بههه اینکههه ارزشهاییی م بهذ ی ی
ی یافتتت
ن در اخالققق م بهذ ی ی
ی خویشتن ن
ن وحد تتت و یکپ گچرا ی ی
جامعترین ارزشها بوده و لاع یییترین ن
میشود ،فقدان چنین اصل ناب و وحدتبخشی ،فرد را بهسوییی ان او ععع ازهممم پاش گدی ییی شخصیت ت
ت
ی با ا جهاننن مملووو از تنو اع تتت نامح ود ددد و
سوق میدهد و این ازهمممپاش گدی ییی در هنگاممم روی یورا ی ی
همینطور درحرکت درونی روان و ذهن انسان نمایان است .این تحقیق با ه تاداقتعا هطبار فد    
دینی و آسیب پذیری فرهنگی خانواده انجام شده است .تحقیق به روش میدانی و با استفاده از ابزار
پرسش واب هک داد ناشن قیقحت یاه هیضرف نومزآ جیاتن .تسا هتفرگ ماجنا همانر ینید یاه

   

              

      

پاسخگویان و ابعاد مختف آن یعنی بعد اعتقادی ،بعد عاطفی ،بعد پیامدی و بعد مناسکی دی یرادن
با آسیب پذیری فرهنگی رابطه معکوس و معنی داری داشته اند .تحلیل رگرسیون چند متغیر مه ه   
نشان داد که کلیه ابعاد دینداری بر آسیب پذیری فرهنگی خانواده تاثیر معنی داری داشته ان .د نیا   
متغیرها با هم  42درصد از تغییرات آسیب پذیری فرهنگی خانواده را پیش بینی کرده اند.
همچنان که در باال گفته شد باورهای دینی با آس بی

ریذپ ی گنهرف  ی و سوکعم هطبار هداوناخ      

معنی داری داشته است .این نتیجه با یافته های محمد صادق (  ) 1379که دریافته است بین دینداری
ی (  ) 1388ک هتفایرد ه   
و استفاده از ماهواره رابطه مستقیم و معنی داری وجود داشته است ، ،پوری نا ی ی
است دین نقش فعال و پررنگی در زندگی افراد دارد ،خدایاری فرد و همک دنا هتفایرد هک نارا     
اعتق دا ا نید ت ی ننکداجیا  د هههههه ههه ت هاف مم م و ح لل ل تعار ضض ض ه اا ا دررواب طط ط درون خ گداونا یی ی اس ،ت

  

ی کلییی خ داونا ههه
احمدی(  ) 1386که نشان داد بین اعتقادات دینی و تقیدات مذهبی با آسیب پ ریذ ی ی
رابطهه ه همبس گت یی ی م فن یی ی وج اه ،دراددو دد دیا نن ن فردد د (  ) 1384ک هه ه نشا نن ن داد اقام هه ه نمازهایی ی واجب ، ،،
پیشبینیک نن ده نیرومندی برای احساس ذهنی بهزیستی است ،دیدوکا و ژوزف ( )9991که بههه ایننن
نتیجه رسیدند نوجوانان مذهبی از گروههای غیرمذهبی هم سن و سال خود ،کمتر عصبی هس نت ددد و
ش ( )2991در نتیجههه تحقیقا تتت خوددد بیاننن
گ و همک نارا ش ش
ی دارن نئوک،د یگ گ
ی ب رتالا ی ی
قدرت س راگزا ی ی
میک نن د که دین ،اثر مفید و مطلوبی در از بین بردن فساد دارد و (اسمیت) 2003 ،که دریافت سا ه تت تتت
دینداری در پیشگیری از رفتارهای خالف مقررات و رسوم اجتماعی موثر است ،همخوانی دارد.
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یو
دینر و همکارانش در تبیین نتیجه باال معتقدند که مذهب به نع وان یک میانجی بررر فراینددد فکری ی
ارزیابی رویدادهای روزمره زندگی فرد تأثیر میگذارد .بدین ترتیب ،حتی بسیاری از روی اهداد ییی
ی
به ظاهر م فن ی ،مثبت و معنادار ارزیابی میشوند و فرد از آنها احساس مثبت خواهد داشت .بس رای ی ی
از پژوهشگران بر این باورند که به کمک ایمان ،برخورد با هیجانها و شرایط اجتم یعا  ، ،آسانننتررر
میشود (دینر ،لوکاس و اویشی .) 2002 ،اسدی نوقانی و همکارانش هم در این راس دنیوگ یم ات    
أل ها ييي
که اعتقادات د يني و مذهب به انسان آرامش مي دهد ،ام ين ت فرد را تض يم ننن م ييي دنك  ،،خأل أل
اخالقي ،عاط يف و معنوي را در فرد و اجتماعات استحكام داده و پايگاههه محكم ييي برا ييي انساننن در
برابر مشكالت و محروميت هاي زندگي ايجاد مي نك د (اسدي نوقاني و ديگران .) 1384 ،اس نماک
یخوانند .بسیاری از جنبههای مذهب
تهای مثبت فرا م 
هم می گوید که دین پیروان خود را به فعالی 
ش تأکیددد دارنددد .از سوییی دیگر ،،پرهیززز از
بر امید ،خوشبینی ،همدلی ،پیوندجویی ،فع ووو و بخشش ش
تجاوز و رفتارهای ضد اجتماعی مانند فساد ،خودفروشی و دزدی ،پیوسته در مذاهب سفارش شده
است .هر دو جنبه مذهب ،پرداختن به فعالیتهای مثبت و دوری از فعالیتهای م فن ی ،باع ثثث پدیددد
آمدن احساس ارزش مثبت در پیروان ادیان میشود(اسکامن .) 2002 ،در پای ب هجوت اب نا ه جیاتن      
حاصل از تحقیق ،پیشنهادات می شود که والدین خود به صورت عملی و عقیدتی به اص لو

نید ی   

پایبند بوده و فرزندان را نیز به پیروی از اصول دینی تشویق نمایند .والدین سعی ک نن د دی رد یرادن
فرزندان درونی نموده و پیامدهای حاصل از عدم پایبندی به باورهای دینی را یادآوری نمایند.
منابع
اسدی نوقابی ،احمد لع ی؛ امیدی ،شیدا و حاجی آقاجانی ،لع ی .) 1384 (.بهداشت روان،1تهران :نشروتبلیغ بشری
احمدي ،خدابخش  ) 1386 (.بررسي رابطه بين اعتقادات د يني و آس بي

پذيري فرهنگ ييي خ هداونا  ،،ولع ممم رفت يرا  ، ،سا للل

اول ،ش  ،1ص . 16 -7
پاستر ،مارک ،عصر دوم رسانه ها  .) 1378 (.ترجمه غالمحسین صالح یار ،تهران ،موسسه ایران
پوریانی ،محمد حسین  .) 1388 (.فرا تحلیل مطالعه حوزه دین و ارزش های اجتماعی ،فص نل امه لع وم اسالمی ،سال س مو ، ،
شمار  ، 12پاییز 1388
ت روانییی
ل (  ) 1389رابطههه نگرششش دینییی و س مال ت ت
توان ،بهمن؛ جهانی ،فر ناز ؛ ؛ سر  دومحم ،یجا وو ووو محم فلاوبا ،یگیبد لل لل
دانشجویان دانشگاه لع وم پزشکییی اراک درسا للل  ،. 89مجلههه دانش اگ ههه ولع ممم پزشکییی اراک ،دوره  ،31ش هرام ،5
زمستان 1389
جوادی آملی ،عبداهلل  .) 1380 (.شریعت در آیینه معرفت ،قم ،اسراء
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حبیب زاده ،رامین  .) 1384 (.بررسی ان او ععع دی رادن ییی در بیننن دانش  نایاپ ،نایوج ن ما ههه هههه کارشناسییی ارشددد جامعههه شناسییی
دانشگاه تربیت مدرس
ی در خ داونا ههه هاییی معلماننن
حیدری ،محمد .) 1382 ( .بررسی رابطه جهت گیری مذهبی و رضامندی از زندگی زناش ئو ی ی
مرد شهرستان قم ،پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی  ،موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) قم.
خداياري فرد ،محمد  .) 1386 (.رابطه ديننن داري و خ لرتنكدو ييي پ ييا ننن با ا اس ادعت ددد سو ءءء مصر ففف م او ددد در دانش نايوج ،،
مجموعه مقاالت چهارمين سم ني ار سراسري بهداشت رواني دانشجويان ،دانشگاه شيراز.
ساالری فر محمد  .) 1379 (.مقایسههه نظریههه خ داونا هه درم نا ییی می یچون ننن با ا دی اگد ههه اسالممم دربا ببب خ داونا ههه  ،پایاننن نامههه
کارشناسی ارشد روان شناسی ،پژوهشکده حوزه و دانشگاه قم
شرفی ،محمد رضا  .) 1380 (.جوان و بحران هویت ،تهران ،سروش
صادقی گیوی ،فاطمه .) 1381 (.اخالق اصالت ،نشریه حوزه و دانشگاه
طباطبائی ،سیدمحمد  .) 1362 (.المیزان فی تفسیر القرآن ،قم ،بنیاد لع می و فکری عالمه طباطبائی
لع یج ینا  ، ،،مری مم م  .) 1385 (.رابطههه بینن ن هویتتت دینییی و سمال تت ت روان در دانش ایوج نن ن دانشاگ هه ه آزاد اس یمال  ، ،،مطالعا تتت
روانشناختی ،دانشگاه الزهرا ،دوره دوم ،ش 1-2
گلزاری ،محمود  .) 1379 (.ساخت مقیاس سنجش ویژگیهای افراد مذهبی و رابطه ایننن خصوص ای تتت با ا بهداشتتت روان،
رساله دکتری ،دانشگاه عالمه طباطبایی
گنجی ،محمد .)3 138 (.تبیین وضعیت دینداری دانش ایوج ننن دانش اگ ههه اص ایاپ ،ناهف نن ننن نامههه کارشناسییی ارشد ،،دانش اگ ههه
اصفهان
محمد صادق ،مهدی  .) 1379 (.سنجش دینداری جوانان و عوامل مؤثر بر آن ،پایان نامه کارشناسی ارشد پژوهش مولع
اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی
موالنا ،حمید  .) 1380 (.ظهور و سقوط مدرن .تهران :کتاب صبح
میرسندسی ،محمد .)3 138 ( .بررسی میزان و انواع دینداری دانشجویان .پایان نامه دکتری جامعه شناسی .دانشگاه تربیت
مدرس تهران
چگرایی ،نشریه معارف
نصری ،عبداهلل  .) 1387 (.لع ل گرایش به بدبینی و پو 
نوابي نژاد ،شكوه .) 1377 (. ،رفتارهاي بهنجار و نابهنجار كودكان و نوجوانان و راه هاي پيش ريگ ييي و درماننن ناهنج را ييي
ها ،چ ششم ،تهران ،انجمن اولياء و مربيان
هادیانفرد ،حبیب  .) 1384 (.احساس ذهنی بهزیستی و فعالیتهای م بهذ ییی در گروهییی از مس نانامل  ،،فص مانل ههه اندیشههه و
رفتار ،سال یازدهم ،ش2
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