
٨٤، هبار ٢، مشاره٢اي اقتصادي، دورهفصلنامه بررسي ه
٧

1.
7- 26، صفحات 94انتابست، 4، شماره 9دوره فصلنامه توسعه اجتماعی (توسعه انسانی سابق)، 

تأثیر میزان دینداري بر انسجام خانوادگی در شهر همدان

4و احمد کریمی3و دکتر اسداهللا نقدي2دکتر اسماعیل باللی،1ناهید بابایی

6/7/94تاریخ پذیرش: 25/12/93:وصولتاریخ 

یده:چک
با توجه به اهمیت امر انسجام در جامعه بحث انسجام در خانواده 

آن ازمرادشود و بعنوان یکی از نهادهاي مهم جامعه به میان کشیده می
خانوادهیکاعضايکهاستعاطفیي تعهدوپیوندهمبستگی،احساس

هدف از تحقیق حاضر سنجش میزان اثرات دینداري بر .دارندهمبهنسبت
آموز شهر همدان هاي داراي فرزند دانشجام خانوادگی در بین خانوادهانس

است. در این تحقیق از دیدگاه دورکیم، اپستین، توماس و لوینگر بعنوان 
ي حاضر پیمایشی بوده و روش مطالعهچارچوب نظري استفاده شده است. 

ن و توسط والدییافته گردآوريي ساختاز پرسشنامهها با استفادهداده
نفر 379اي برابر با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه.اندتکمیل شده

ها است. یافتهايمرحلهچندايخوشهگیري،نمونهانتخاب شده است. روش
ي دهند که از میان ابعاد دینداري بعد نمودهاي اجتماعی رابطهنشان می

ن ابعاد انسجام چنین، از میاتري را با انسجام خانوادگی دارد، همقوي
تري را با بعد اختالف بر سر مسائل ي قويخانوادگی، متغیر دینداري رابطه

ترین رابطه را هم با بعد اختالف بر سر مسائل سیاسی خانوادگی دارد و ضعیف
دارد. 

دینداري، انسجام خانوادگی، نمودهاي اجتماعی، همدانمفاهیم کلیدي:

ي مسئول)دانشگاه بوعلی سینا همدان (نویسندهشناسیجامعهارشدکارشناس1
nb66_basu@yahoo.com

balali_e@yahoo.comدانشگاه بوعلی سینا همدان دانشیار گروه علوم اجتماعی2
naghdi219@yahoo.comدانشگاه بوعلی سینا همداندانشیار گروه علوم اجتماعی3
ahmadkarimi@chmail.comکارشناس ارشد 4
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مسألهیانبمقدمه و 
یداري حیات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی یک جامعه، در گرو انسجام و استمرار و پا

ساختار اجتماعی است. انسجام، توافق در اهداف، يهمبستگی بین اجزاء و عناصر سازنده
شود و محصول کنش عقالنی و ست و در فرایندي اجتماعی متولد میهاها و نگرشارزش

اي نیست که یک بار براي همیشه ایجاد ههاست. از سوي دیگر، انسجام، پدیدمختار آن
). با توجه به اهمیت 20: 1380ازکیا، بازسازي و بازتولید مستمر است (شود، بلکه نیازمند

امر انسجام در جامعه بحث انسجام در خانواده بعنوان یکی از نهادهاي مهم جامعه به میان 
عاطفی است که اعضاي یک شود و مراد از آن احساس همبستگی، پیوند و تعهد کشیده می

خانواده نسبت به همدیگر دارند. 
عدمیاوسالمتکهچرااست،اجتماعینهادهايترینمهمازیکیخانوادهنهاد

روابطها،ارزشها،سنتحفظوجامعهبنايدرودارددستدرراسالمت جامعه
زمانیخانواده.داردمهمینقشاوعاطفیوروانیتعادلکودك،خویشاوندي، پرورش

هدفازکهزمانیبخصوص،بپوشاند،عمليجامهاهدافشبهنتواندشود کهمیزامشکل
ازیکهرکهاستآنخانوادهطبیعیشود. شکلدوربودناولیهیعنی گروهآن،اصلی
، 1است (لوئربراي خانوادهآلایدهحالتیکاینشوند وحمایتلحاظ عاطفیازاعضاء

استالزمنماید،ایفاخوبیبهراخوداصلیبتواند کارکردهايخانوادهاینکهراي). ب1998
زندگیيچرخهفرآینددرکهاستاینکند. واقعیتآن رخنهکانوندرآرامشوامنیت

سلبکوتاهیمدتبرايراآنآرامشکهآیدمیوجودمشکالتی بهومسایلخانواده،
دروخانوادهنهادکارکردهايوساختارهابهمربوطردسطح خدرمسائلاینکند.می

). از آنجا که دین 2004، 2به ساختارهاي اجتماعی است (ریتزرمربوطکالنسطح
) و 1382آذربایجانی، گذارترین نهاد اجتماعی بشر است (ترین، نافذترین، و اثرکهن

دهند. در خانواده نشان میتحقیقات فراوانی ارتباط تنگاتنگ دین را با تعلیم و تربیت
عنوان 3توان عنوان کرد که دین تأثیرات شگرفی را بر روي خانواده دارد. اديبنابراین، می

اي کند که دین عاملی براي کاهش انزواي اجتماعی، تحکیم همبستگی اجتماعی، زمینهمی
چنین براي پذیرش هنجارها و افزایش پیوند و انسجام درون خانواده است. با وجود

). در واقع، همگونی و 1961آید (ادي، کارکردي، در جامعه نوعی انسجام اجتماعی پدید می

1 Lauer
2 Ritzer
3 O'Dea
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گیري انسجام در خانواده به عوامل متعددي بستگی دارد که هر یک در جاي خود، در شکل
تواند دین و یکپارچگی خانواده و همبستگی درونی آن مؤثر هستند و یکی از این عوامل می

مذهب باشد.
ازبشريجامعهکهاستنهادهاییتریناساسیوترینمهمازیکیمذهبودین

زیستپدیدهاینازخارجبشرگاههیچکهبطوريدیده است،خودبهحالتا بهگذشته
دوربسیارهايدورهازکهاستنهادهاییمعدودازوبرنکشیده استآندامن ازونکرده
اثرانسانیموجودزندگینوعونحوهدرودادهشکیلتراحیات بشريازمهمیجزء

آندرکهنیستايشدهي شناختهجامعههیچ.داده استتأثیر قرارتحتراآنوگذاشته
درلحظات،يهمهدرانساندرونبهبا رسوخدیننداشته باشد.وجوددینازشکلی
تأثیرتحتراويعملوشهاندیو سختی،آرامشدرتنهایی،وجمعدرآشکار،وخلوت

تبلور باوگردیدتصعیدیافت،خاکی تعالیجسمآسمانیهايارزشحلولباداده،قرار
). 150- 173: 1390رسید (موسوي و دیگران، اوجبهدر آنابعاد ملکوتی

برمالدینخاللازکهاجتماعیروابطسمبولیکوهاي ارزشیجنبهازنظرصرف
انسجامدرحساس آنواساسیالعادهفوقنقشرسدمینظربهممسلشود، آنچهمی

صورتمردم بهيو تأثیر آن بر تودهجامعهدینیيروحیهوقتیتازیراها است.خانواده
ي دربارهاتکاییقابلوجامعشناختبهتواننمینشود،احساسودركصحیحودرست
افت.یدرون خانواده دستآن درهايارزشوجامعه

گوناگونجوامعدرهاانساننگرشورفتاربرمؤثرعواملازیکیکهنیستشکی
توجهبسیارآنبهاجتماعیعلومپژوهشگرانکهاستمفاهیمیازدینداري است. دینداري

انسجاموشدناجتماعیاساسیعاملدینداريکهاست)، معتقد1983(1اند. هدنکرده
هدن، است (اجتماعیمسائلوهاپدیدهمشکالت،رفعردگیريو جهتعملیفکري،
تواند از طریق حمایت ). در واقع، مذهب می160: 1377ارمکی و بهار، زادبه نقل از آ1983

هاي خانواده و از طریق تسهیل در امر سازگاري با مشکالت، زندگی را ها، فعالیتاز ارزش
تر کند. جذاب

شناختی از دینداري و تأثیر آن بر تحلیلی جامعهياصلی این تحقیق، ارائهيمسأله
ي ما با آن انسجام خانوادگی در شهر همدان است. زیرا، یکی از مسائلی که امروزه جامعه

ها است. انسجام خانواده باشد، وضعیت کنونی انسجام و همبستگی در خانوادهرو میروبه
باشد که اگر در ي هر جامعه مییهگر همبستگی بین اعضاء خانواده و همچنین سرمابیان

1 Haddon
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هایی که خانواده را تهدید ي آن قادریم در مقابل آسیبها بنیان شود، در سایهخانواده
دهد انسجام کند، واکنش خوبی را نشان دهیم. شواهدي وجود دارد که نشان میمی

درصد 7/2، حدود 11390خانواده در شهر همدان در معرض تهدید است. طبق آمار سال
ماه ابتداي 6درصد در آمار طالق افزایش داشته است. همچنین، در 3/3در آمار ازدواج و 

مورد طالق در استان ثبت شده که تقریباً برابر با 1659ازدواج و 12513نیز 1391سال 
است، یعنی 5/7آمار سال قبل بوده است. همچنین در مجموع نرخ طالق در استان یک به 

مدیرکل ثبت احوال يکشد، همچنین، به گفتهواج، یک مورد به جدایی میازد5/7از هر 
درصد افزایش داشته است بطوري که از ثبت 15، طالق 1393اول ياستان، در سه ماهه

). 11: 1391دهد (کیهان، مورد طالق در این مدت خبر می919
عمل کرده و دهند، سیر طالق به صورت صعوديطور که این آمارها نشان میهمان

ها باشد که پیامدهاي تواند زنگ خطري براي انسجام خانوادهدر این استان می
ناپذیري از جمله: افزایش بزهکاري فرزندان، دعوا و درگیري، اختالفات خانوادگی و جبران

امر توانند در اینفرار فرزندان از خانه را نیز به دنبال دارد. از آنجا که نهادهاي زیادي می
ترین نهادهاي اجتماعی یعنی دخالت داشته باشند، محقق بر آن است تا تأثیر یکی از مهم

بنابراین، از جمله اهداف اصلی این پژوهش ؛ها را مورد بررسی قرار دهدنوادهدین در بین خا
این آنست که بدانیم وضعیت میزان دینداري و انسجام خانوادگی در شهر همدان به چه 

اي با انسجام خانوادگی دارد؟ و دیگر دینداري در ابعاد مختلف خود چه رابطهصورت است؟ 
هاي همدانی سبب باال رفتن انسجام اینکه آیا داشتن اعتقادات مذهبی در بین خانواده

شود یا نه؟ ها میخانوادگی آن

پیشینه پژوهش
الف) تحقیقات داخلی

در ایران به رغم تنوع نظري و مروري بر نتایج حاصل از تحقیقات کثیر دینداري 
اي دیندار است. در عین حال ي ایران جامعهدهد که جامعهشناختی آنها نشان میروش

ها بیانگر آن است که دینداري در ایران با تغییرات قابل تأملی همین تحقیقات و بررسی
ر نیست، مواجه است، به عبارتی، دینداري در ابعاد مختلف آن از توزیع یکسانی برخوردا

کنند که دینداري ذهنی در قیاس با دینداري بدین ترتیب غالب تحقیقات مشخص می

همداني دادگستري کل استان طبق اظهار نظر رئیس اداره1
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). 117-148: 1379عملی از قوت و شدت بیشتري برخوردار است (آزادارمکی و غیاثوند، 
ها در شکل دادن به دینداري و ها به بررسی نقش خانوادهدر این میان برخی پژوهش

)، نقش تحصیالت 27-54: 1378اند. طالبان (بیشتري کردهيتغییرات ناشی از آن توجه
گیرد که با افزایش سطح تحصیالت آنها از دینداري و کند و نتیجه میوالدین را مطرح می

،)1385شود. این یافته توسط نایبی و آزادارمکی (به ویژه در بعد عملی فرزندان کاسته می
کنند که عمومیت ابعاد دین ه آنها مشخص مینیز مورد تأیید قرار گرفته است؛ به نحوي ک

شان داراي تحصیالت عالی هستند، اندکی کمتر از افرادي است در بین افرادي که والدین
نیز، ،)139- 165: 1389شان داراي تحصیالت عالی نیستند. مهدوي و همکاران (که والدین

وسی با دینداري دارد. معکياجتماعی خانواده رابطهـنشان دادند که پایگاه اقتصادي
)، طی تحقیقی به این نتیجه دست یافت که در بین مجموعه 1379محمدصادق (

)، 1383(پذیر، خانواده بیشترین تأثیر را بر دینداري دارد. امیري کارگزاران جامعه
ثیر پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی و جنسیت بـر أشناسی تجامعهدرتحقیقی با عنوان بررسی

میان قشربندي اجتمـاعی و دینـداري جوانـان ينان، به بررسی رابطهدینـداري جوا
تر از دینداري پرداختـه اسـت. وي نشان داده است که دینداري جوانان در بعد ذهنی قوي

). 2: 1382آنان در بعد عملی است ( امیري، 
ین )، در پژوهشی به ا1387در رابطه با انسجام خانوادگی نیز، جمشیدي و همکاران (

هاي انجام شده تنها به هاي بررسیسو با یافتهنتیجه رسیدند که انسجام خانواده هم
بینی )، طی تحقیقی میزان پیش1387انجامد. زارع و سامانی (پیامدهاي مثبت می

گیري هدف فرزندان را که شامل: اهداف تسلط رویکردي، تسلط اجتنابی، عملکرد جهت
پذیري و انسجام خانواده بود، بررسی کردند. انعطافرویکردي و عملکرد اجتنابی توسط

ي مثبت هدف تسلط کنندهبینیهاي این پژوهش نشان داد که انسجام خانواده پیشیافته
(جمشیدي و ي منفی عملکرد اجتنابی استنندهکبینیرویکردي، عملکرد رویکردي و پیش

).192- 205: 1387همکاران، 
ي انسجام خانواده و دینداري صورت مختلفی در حوزههاي با توجه به اینکه پژوهش

زمان به بررسی وضعیت انسجام گرفته، اما محقق نتوانسته است به پژوهشی که بطور هم
هایی توان عنوان کرد پژوهشخانواده و تأثیر دینداري بر آن پرداخته است، دست یابد. می
ي مباحث علوم تر در حوزهکه در رابطه با انسجام خانوادگی صورت گرفته است، بیش
شناسی پرداخته شده است. تربیتی و روانشناسی بوده و خیلی کم به مباحث جامعه
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بنابراین، پژوهش حاضر در صدد است که بحث در مورد وضعیت انسجام خانواده و تأثیر 
شناختی بررسی و شناسایی کند. دینداري بر آن را با توجه به مباحث جامعه

رجیب) تحقیقات خا
و همکارانش، یک مفهوم جدید از انسجام خانواده را با نام رابطه یا درگیري 1اپستین

حدي که خانواده «یعنی، » درگیري عاطفی«اند. طبق تعریف اپستین عاطفی عنوان کرده
». نهدهاي شخصی و عالیق فردي اعضاء خانواده را ارزش میدهد و فعالیتعالقه را بروز می

ي فاقد احساسات، طه مشخص شدند و عبارتند از: فقدان رابطه، رابطهشش سطح این راب
ي همزیستی (باربر و ي بیش از حد و رابطهي همدلی، رابطهي خودشیفتگی، رابطهرابطه

نیز، در ارتباط با انسجام خانواده معتقدند که 2). کیندي و چان433-444: 1996بوهلر، 
د بر تمرکز بر روي یکپارچگی و تقویت انسجام و پایداري یک جامعه بستگی دار

ها، ترین واحد، که آن واحد بنیادین هم خانواده است. او معتقد است تعدد فرهنگاساسی
دهند که به اشکال نابرابري اجتماعی، محرومیت اقتصادي، آشفتگی اجتماعی و ... نشان می

جود دارد. همچنین معتقد ها نیاز به پرورش و تقویت انسجام اجتماعی ومتفاوت در دولت
). 3،1997گرو انسجام خانواده است (بنجامیناست انسجام جامعه در

کند که بر اساس آن محتواهایی بر اساس سه نوع انسجام را ذکر می،)1993(4توماس
اعتماد و همکاري در بین افراد وجود دارد.

ها یا بر اساس ی: در آن اعتماد و همکاري بر اساس تشابه ویژگ5انسجام احساسی
آید.احساس به هم پیوستگی به وجود می

ها و عقاید مشترك است.: که بر اساس آن ارزش6انسجام هنجاري
: مشارکت و همکاري بر اساس منافع تجاري دو طرفه (توماس و 7انسجام ابزاري

).1993اولسون، 
اسایی قرار شناختی، انسجام اجتماعی را بطور واضح مورد شنچه تحقیقات جمعیتگر

تغییرات خانواده بطور مشخص بر سؤاالتی از انسجام، نظم و تداوم ينداده است. مطالعه

1 Epstein
2 Cindy&chan
3 Benjamin
4 Thomas
5 affective cohesion
6 normative cohesion
7 instrumental cohesion
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کنند و زندگی گذارد. در جوامع غربی افراد خودشان را از ازدواج معاف میاجتماعی اثر می
شوند و مشترك بدون ازدواج دارند و اساساً در زندگی خصوصی خود درگیر خانواده نمی

شوند. بدین شکل در ساختار می» 1اتحادیه قانونی مشترك«ها عضو این نوع از خانوادهاکثر 
هاي تنها و مجرد، مطلقه، ناتنی و خانواده تغییراتی ایجاد شده و با افزایش سهم خانواده
ي خود انسجام در خانواده را بطور آمیخته افزایش پیدا کرده است. این تغییرات به نوبه

). این تغییرات در ساختار خانواده 2008،و راوانرا2هد (بیوجوتدمشخص کاهش می
مدت، بلکه در عواقب زیادي بر روي کودکان دارد و اثرات فروپاشی خانواده نه فقط در کوتاه

بلندمدت نیز اثرات نامطلوبی را بر روي فرزندان دارد. در تجزیه و تحلیل اولین بررسی 
هاي فرو پاشیده در خص شد که کودکان در خانوادهالمللی از کودکان و جوانان مشبین

هاي تحصیلی سهم هاي سالم از نظر رفتار، سالمتی، موفقیتمقایسه با کودکان خانواده
برند و اثرات ناپایداري کمتري را دارند و بیشتر اوقات از زندگی خود را در تنهایی به سر می

شدند که جدایی و طالق والدین شانس ها متوجهخانواده در بزرگسالی هم ادامه دارد. آن
فرزندان دختر را براي زندگی مشترك بدون ازدواج افزایش و شانس این دختران را براي 

گسیختگی و برد و فرزندان پسر هم از همدار شدن پیش از زندگی زناشویی نیز باال میبچه
ن انسجام و از هم کنند. یکی دیگر از نتایج خانواده بدوپریشانی یکسانی را تجربه می

گسیخته هاي از همگسیخته، ترك کردن خانه توسط فرزندان است و فرزندان خانواده
ي پرتنش بین کنند و علت ترکشان به دلیل رابطهبیشتر در سنین پایین خانه را ترك می

). در 2000،گردند (راوانرامیکودك و والدین است و بعد از ترك از خانه، کمتر به خانه بر
باشد، مذهب است که از طریق ین میان عامل مهمی که در انسجام خانواده مؤثر میا

هاي خانواده و از طریق تسهیل در امر سازگاري با مشکالت، ها، فعالیتحمایت از ارزش
هایی که داراي مشخصه اند خانوادهکند. فرگوسن و هارود اشاره کردهتر میزندگی را جذاب

، 3ی هستند کمتر متمایل به فروپاشی هستند (فرگسون و دیگرانباالی» پایبندي مذهبی«
کند که عقاید مذهبی به صورت نیروي خاص بیان می4). همچنین، بوث547-540: 1984

کند (بوث و دیگران، شود که انسجام و پیوستگی آن را تقویت میو نگهبان ازدواج دیده می
وام نظم و انسجام در جامعه اثرگذارند ). در مقیاس کالن دین و خانواده در ق390: 1983

دهنده فرد که به اتفاق در این دیدگاه، کنت، دین و خانواده را دو محیط اخالقی مهم شکل

1 common law union
2 Beaujot
3 Fergusson
4 Booth
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آورند و موجب پیوند اجتماعی افراد با نهادهاي اجتماعی نظم اجتماعی را پدید می
شناختی، دین بعنوان معه). در واقع، در دیدگاه جا33: 1388داند (سیدمن، شوند، میمی

بخشی و یک نهاد اجتماعی، کارکردهایی اساسی مانند انضباط، انسجام، حیات
، به نقل از 1سازد (آلپرآفرینی دارد که فقدان آن بقاي جامعه را مخدوش میخوشبختی

دین را ي). به عبارت دیگر، دورکیم چهار عملکرد عمده1388فرد و همکاران، خدایاري
دهد:ح میچنین شر

مرجوهرجازکند،میایجادکهپرهیزکاريوتقواونفسصیانتبادینانضباط:
جلوگیريجامعهدرفرديهايتضاد گرایشنفسانی وتمایالتبهانسانپرداختنازناشی

آورد؛میعملبه
شناختیوعاطفیانسجامخودپیروانبینپیوندهایشومراسمبادینامیدواري:

کند؛میایجاد
آیندهجوامعبهبعدي،هاينسلبهاجتماعیهايارزشانتقالبادینبخشی:حیات

بخشد؛میسوي تعالیبهحرکتوانضباطزندگی،روحنیز
پیروانبهراآرامشوامیدفقدان،احساسومرگمعمايحلبادینخوشبختی:

). 15- 40: 1383بخشد (دورکیم، میالهامخود
دانندمیجامعهبقايبهخدشهموجبرادیناجتماعینهادفقداننیزانشناسانسان

-3بازآفرینی فرهنگی، - 2انسجام عاطفی، - 1اند: قائلآنبرايعمدهکارکردچهارو
اجتماعیانسجام اجتماعی. به عبارت دیگر، با توجه به کنش- 4معناسازي (معنابخشی) و 

طولدرکهايعمدهمشکالتومسائلسان،انفرديواجتماعیهايدغدغهمذهب،
وتنهاییازنگرانینیستی،وعدمازنگرانیجملهازاست،ها درگیرآنباهموارهزندگی

خودجایگاهبهوقوفو عدمسردرگمیمعنایی،بیوپوچیازنگرانیاجتماعی،تعلقعدم
فرديزندگیدراطمینانبلقاومتقنهايبرنامهوچارچوبنداشتنازنگرانیوجهاندر
با معنا،آفرین،رحمتبخش،آراممنبعییافتنسويبهراانسانيتوجهواجتماعی، توانو

). 1375،کند (تنهاییرفتارها، راهنمایی میبرگرنظارهوگرهدایتابدي،متعالی،
ستقل از خانواده ميپایبندي مذهبی تأثیر مستقیم روي عاطفه« گوید می2ویلکینسون

). 664: 1984(فایلسینگر و ویلسون، » هاي خانواده دارد فعالیت

1 Alper
2 Wilkinson
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نیز، در نظریات خود الزام مذهبی را به همراه مفهوم دیگري که آن ،)1976(1لوینگر
شناخت (به نامید بعنوان مانعی بر سر راه طالق می» گی تعهد نسبت به پیوند خانواد« را 

وفرديبینروابطبهبودبهدینیآشناییکهاستواضح). 95- 132: 1380نقل از چلبی 
هاي الؤشود. در این پژوهش سمیمنجرمختلفسطوحدرجامعه و خانوادهانسجام

اساسی عبارتند از:
وضعیت میزان دینداري و انسجام خانوادگی در شهر همدان به چه صورت است؟-1
؟اي با انسجام خانوادگی دارددینداري چه رابطه-2
تري دارند؟قوييکدامیک از ابعاد دینداري با انسجام خانوادگی رابطه-3
تري دارند؟قوييدینداري با کدامیک از ابعاد انسجام خانوادگی رابطه-4

شناسی پژوهشروش
از ها با استفادهاین پژوهش به روش پیمایش و از نوع کاربردي و مقطعی است. داده

آماري ياند. جامعهو توسط والدین تکمیل شدهافته گردآوريیي ساختابزار پرسشنامه
خانوارهاي همدان است. از آنجایی که تعداد کل خانوارهاي شهر يپژوهش حاضر کلیه

379باشند، بنابراین با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه خانوار می34597همدان 
اي استفاده اي چند مرحلهي خوشهگیرمحاسبه شده است. در این تحقیق از روش نمونه

شده است. بدین ترتیب که پس از تعیین حجم نمونه، شهر به چهار منطقه تقسیم شده، 
سپس در درون هر منطقه سه محله انتخاب شده است.

به منظور احراز اعتبار الزم در این پژوهش، براي سنجش برخی متغیرها از 
سازي حقق ساخته استفاده کردیم و ضمن بومیهاي استاندارد و برخی دیگر، ممقیاس
هاي استاندارد، در راستاي موضوع تحقیق حاضر و چارچوب مفهومی و نظري آن مقیاس

40آزمون با تعداد اي) از اعتبار صوري استفاده شد. بدین ترتیب که پیش(اعتبار سازه
ام اصالح شدند که االت داراي اشکال و ابهؤها و سنامه انجام گرفت و برخی گویهپرسش

گیري پایایی تحقیق از روش آلفاي کرونباخ تعداد آنها خیلی کم بود. به منظور اندازه
هاي بکار گرفته شده نشان این شاخص در مورد اکثر سنجهياستفاده شد و نتایج محاسبه

در حد مطلوبی برآورده شده است. 79/0هاي این پژوهش با آلفاي داد که پایایی سنجه
ها مورد پردازش قرار گرفت و تحلیل آنSPSSافزار ها پس از گردآوري، توسط نرمداده

1 Luinger
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ها و نتایج، هر یک از یافتهيمتناسب با سطح سنجش متغیرها انجام شد. قبل از ارائه
گردد.مفاهیم اصلی و مهم تحقیق به شرح زیر تعریف می

به صورت ،)2003(1نانسجام خانواده از دیدگاه هربرت لینگرانسجام خانواده:
شود. از نظر او دو کیفیت مربوط به انسجام گر تعریف میاحساس نزدیکی عاطفی با افراد دی

خانوادگی عبارتند از: تعهد و وقت گذراندن با همدیگر و تعهد نیز به معنی تمایل به صرف 
هاي شغلی و غیره با خانواده است که وقت و انرژي براي خانواده و عدم تداخل مسؤلیت

گی دور بماند، افراد مراقب و مواظب گردد فرد مدت زیادي از تعامالت خانوادباعث می
دهند. در صورت باال بودن هایشان نشان میهمدیگرند و این رفتار را در رفتار و صحبت

خواهند و اگر یکی از انسجام خانوادگی، اعضاي خانواده پیشرفت و شادي همدیگر را می
نند (هربرت اعضاي خانواده گرفتار مشکلی شود بقیه حاضرند براي رفع آن مشکل کار ک

). براي سنجش انسجام خانوادگی از پاسخگو درخواست شده که نظر خود را 2003لینگرن، 
انسجام خانوادگی (داد زدن همسرشان، قهر کردن با همسر، يلفهؤميگویه15در رابطه با 

اختالف بر سر زیاد پول خرج کردن، اختالف بر سر عوض کردن کانال تلویزیون، احترام 
تر، میزان بودن خانواده کنار همدیگر، میزان کمک گرفتن اعضاي خانواده بزرگگذاشتن به

ها در ها و نگرانیهاي مشترك خانواده، گفتگو در مورد ترساز هم، میزان عالقمندي
جر و بحث در مورد نوع لباس مورد دیر آمدن فرزندان به منزل، خانواده، جر و بحث در 

اب دوست، جر و بحث در مورد مسائل سیاسی، میزان پوشیدن، جر و بحث در مورد انتخ
ها با مقیاس پنج امیدواري به حمایت خانواده در مواقع بحرانی) ابراز نمایند. این گویه

نظرم، تا حدودي نادرست، کامالً کامالً درست، تا حدودي درست، بیلیکرت (قسمتی 
اند.دهنادرست) و (خیلی زیاد، زیاد، کم، متوسط و اصالً) سنجیده ش

همچنین، متغیر انسجام خانواده با استفاده از تحلیل عاملی به پنج بعد (اختالف بر 
سر مسائل خانوادگی، وجود فضاي منفی در خانواده، مسائل تربیتی فرزندان، اختالف بر سر 

مسائل سیاسی و حمایت خانواده در مواقع بحران) تقسیم شده است.
توسطپذیرش دینبهناظرتدین،یادینداريهکداشتتوجهبایدمیزان دینداري:

دینداريتوانمی.استدینيدربارهانسانحالتوصفتدینداريواقعهاست. درانسان
وآخرتانبیاء،یکتا،پروردگاربهباوروشناختازبرخورداري« کرد: تعریفچنینرا

وظایفبهعملوالتزاموابندگان خدواولیاخدا،بهنسبتعواطفداشتنوالهیاحکام
). این متغیر نیز، با استفاده 1388،فرد و همکاران(خدایاري» خداوندبهتقریببرايدینی

1 Herbert Lingern
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هاي این متغیر عبارتند از (باور به از طیف پنج قسمتی لیکرت سنجیده شده و شاخص
طال، مذهب بعنوان یک راه سعادت، اعتقاد به زندگی پس از مرگ، استفاده از انگشتر 

شرکت در نماز جماعت، گرفتن روز، خواندن قرآن، شرکت در نماز جمعه، پوشیدن چادر، 
زن، آرایش کردن، رعایت در يدست دادن به مردان نامحرم، گوش دادن به آواز خواننده

هاي مختلف). بر اساس تحلیل عاملی نیز؛ به سه بعد باورها و گوش دادن به آهنگينحوه
د التزام و عمل به وظایف دینی و بعد نمودهاي اجتماعی تقسیم شده اعتقادات دینی، بع

است.

هاها، تجزیه و تحلیل و تفسیر آنارائه یافته
نتایج توصیفی 

میزان دینداري و سبک زندگی، يدر این پژوهش عالوه بر تالش براي تبیین رابطه
اي مانند جنسیت، مینهسعی شده است تا میزان دینداري در ارتباط با یکسري متغیرهاي ز

ترین سن، و میزان تحصیالت تبیین گردد. بر این اساس، نتایج حاکی از آن است که بیش
8/43سال قرار دارند که در کل 40تا 31پاسخگویان به هنگام بررسی در گروه سنی 

گویان مردان و درصد پاسخ3/42دهند. در این میان، درصد جمعیت نمونه را تشکیل می
باشند. عالوه بر این، بیشتر پاسخگویان از سطح سواد ابتدایی و درصد زنان می7/57

باشند که قابل توجه است. تعداد اندکی راهنمایی و تعداد زیادي هم داراي مدرك دیپلم می
اند. نیز، بیسواد بوده

بررسی وضعیت انسجام خانوادگی در همدان
توزیع انسجام يورد مطالعه، نحوهقدم دوم براي کسب شناختی توصیفی از جمعیت م

يکه در میان جمعیت نمونه1خانواده و میزان دینداري در میان آنها است. نتایج جدول 
هاي همدانی داراي درصد از خانواده9/17دهد که حدود مورد بررسی قرار گرفته نشان می

درصد 6/35ود درصد داراي انسجام متوسط به پایین، حد6/30سطح انسجام پایین، حدود 
توان باشد. در واقع، میدرصد داراي انسجام باال می9/15انسجام متوسط به باال و حدود 

هاي همدانی در سطح انسجام متوسط به پایین و متوسط به باال تر خانوادهعنوان کرد بیش
باشند. می
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ي مورد بررسیمیزان انسجام خانوادگی در جامعه:1جدول 
درصدانیفراوسطح انسجام

649/17پایین
1166/30متوسط به پایین
1356/35متوسط به باال

649/15باال
379100کل

همچنین، با استفاده از تحلیل عاملی انسجام خانوادگی به پنج بعد تقسیم شد که در 
قابل مشاهده است. بر اساس این جدول، اختالف بر سر مسائل خانوادگی و فضاي 2جدول 

ي منفی و اختالف بر سر مسائل تربیتی فرزندان، در سطح متوسطی بوده است. اما دالنههم
درصد از والدین نیز بطور 2/61اختالف بر سر مسائل سیاسی خیلی باال بوده است. حدود 

متوسط به باالیی به حمایت خانواده خود در مواقع بحران امیدوار هستند.

ي مورد بررسیه تفکیک ابعاد آن در جامعهمیزان انسجام خانوادگی ب:2جدول

متوسط پایینابعاد انسجام خانوادگی
به پایین

متوسط 
پاسخ باالبه باال

تعدادنداده

379-8/146/345/333/17سطح اختالف بر سر مسائل خانوادگی
379-148/381/301/17سطح وجود فضاي منفی در خانواده

379-7/183/235/435/14تربیتی فرزندانسطح اختالف بر سر مسائل 
8/0376-4/163/255/57سطح اختالف بر سر مسائل سیاسی

6/1372-14/02/232/61سطح حمایت خانواده در مواقع بحران

بررسی وضعیت دینداري در همدان
آماري در سطح دینداري متوسط به باال ياکثر والدین جامعه3طبق جدول 

مذهبی بودن مردم شهر همدان است. اما، با توجه به يدهندهاشند. این خود نشانبمی
توان در رابطه با ابعاد آن که با استفاده از تحلیل عاملی بدست آمده، می4نتایج جدول 

گفت که در بعد نمودهاي اجتماعی و بعد باورها و اعتقادات مذهبی در سطح متوسط به 
باشند. و عمل به وظایف مذهبی در سطح متوسط به پایین میباال، ولی در بعد التزام 
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بررسی وضعیت دینداري در پاسخگویان:3جدول 
درصدفراوانیسطح انسجام

624/16پایین
10628متوسط به پایین
1534/40متوسط به باال

582/15باال
379100کل

بررسی وضعیت دینداري به تفکیک ابعاد آن:4جدول 
ابعاد دینداري 

والدین
بعد نمودهاي 

اجتماعی
بعد باور ها و 

اعتقادات مذهبی
بعد التزام و عمل به 

وظایف مذهبی
درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

649/16583/15611/16پایین
1125/291085/281559/40متوسط به پایین
1331/351655/43882/23متوسط به باال

705/18487/12758/19باال
379379379کل

متغیره استنباطیهاي دونتایج پردازش
ارتباط بین دینداري والدین و انسجام خانوادگی

)، که در سطح خطاي F)185/15، مقدار بدست آمده 5بر اساس نتایج جدول 
ن از قدرت تبیینی دهد متغیر دینداري والدیدار است، نشان میمعنی01/0کوچکتر از 

باالیی برخوردار بوده و قادر است به خوبی میزان تغییرات و واریانس متغیر انسجام 
خانوادگی را توضیح دهد.

ارتباط خطی دینداري و انسجام خانوادگی:5جدول 
مدل مجموع مجذورات درجه آزادي میانگین مجذورات Fآماره  داريسطح معنی

رگرسیونی 278/431 1 278/431 185/15 000/0
باقیمانده 471/10707 377 402/28

کل 749/11138 378
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توان گفت که متغیر مستقل دینداري توانسته است به نیز، می6بر اساس جدول 
يدرصد از تغییرات متغیر وابسته6/9تنهایی و بدون کنترل متغیرهاي دیگر، حدود 

است.271/0در این رابطه مقدار بتا چنین، ن کند؛ همانسجام خانوادگی را تبیی

ي رگرسیونی ارتباط دینداري و انسجام خانوادگیضرایب تبیین و چندگانه:6جدول
خطاي استاندارد برآوردضریب تعیین تعدیل شدهضریب تعیینضریب همبستگی چندگانه

271/0098/0096/022169/8

ضریب رگرسیونی: 7جدول 
مدل تاندارد ضرایب رگرسیونی اس

نشده
ضرایب رگرسیونی 

استاندارد شده
T

حضور نسبی متغیر 
مستقل در مدل 

سطح 
داريمعنی

b خطاي استاندارد B

عدد ثابت 286/14 618/1 827/8 000/0
انسجام خانوادگی 126/0 032/0 271/0 897/3 000/0

ر رابطه بین نیز حاکی از این مطلب است که د8در همین راستا، مندرجات جدول 
است. 238/0ابعاد دینداري و انسجام خانوادگی مقدار بتاي بعد نمودهاي اجتماعی برابر 

، میزان نمودهاي اجتماعیبا افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر این بدان معناست که 
یابد. انحراف استاندارد افزایش می238/0به مقدار انسجام خانوادگی 

و مقدار بتاي بعد 169/0ار بتاي بعد التزام و عمل به وظایف مذهبی عالوه بر این، مقد
ي ارتباط مستقیم این ابعاد با دهندهباشد که نشانمی155/0باورها و اعتقادات مذهبی 

در کل، بایستی عنوان نمود که بعد نمودهاي اجتماعی نسبت به انسجام خانوادگی است.
گذارد.نسجام خانوادگی تأثیر بیشتري را میدو بعد دیگر دینداري، بر روي متغیر ا

ضریب رگرسیونی: 8جدول

مدل
ضرایب رگرسیونی 

استاندارد نشده
ضرایب رگرسیونی 

استاندارد شده T
سطح

داريمعنی
b خطاي استاندارد B

عدد ثابت 957/41 117/2 814/19 000/0
بعد باور ها و اعتقادات مذهبی 496/0 208/0 155/0 381/2 018/0

بعد التزام و عمل به وظایف مذهبی 509/0 175/0 169/0 913/2 004/0
بعد نمودهاي اجتماعی 449/0 117/0 238/0 830/3 000/0
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ال که متغیر دینداري با کدامیک از ابعاد انسجام ؤدر ادامه، براي پاسخگویی به این س
تک متغیر دینداري را با تکتري دارد؟ با استفاده از رگرسیون خطیخانوادگی ارتباط قوي

و با توجه به بتاي گزارش شده، مشخص شد که 9ابعاد در رابطه گذاشته و بر اساس جدول
) 179/0ترین تأثیر را با بعد اختالف بر سر مسائل خانوادگی با بتاي (متغیر دینداري بیش

) 019/0با بتاي (ترین تأثیر را نیز با بعد اختالف بر سر مسائل سیاسیچنین، کمدارد. هم
دارد.

ضریب رگرسیونی: 9جدول 

مدل
ضرایب رگرسیونی 

استاندارد نشده
ضرایب رگرسیونی 

استاندارد شده T
سطح 

داريمعنی
b خطاي استاندارد B

عدد ثابت 484/10 789/0 280/13 000/0
بعد اختالف بر سر مسائل خانوادگی 103/0 029/0 179/0 542/3 000/0

تعدد ثاب 654/10 930/0 457/11 000/0
بعد وجود فضاي منفی در خانواده 099/0 034/0 148/0 898/2 004/0

عدد ثابت 344/12 737/0 741/16 000/0
بعد اختالف بر سر مسائل تربیتی 

فرزندان
078/0 027/0 146/0 863/2 004/0

عدد ثابت 287/4 212/0 204/20 000/0
سیاسیبعد اختالف بر سر مسائل  003/0 008/0 019/0 374/0 059/0

عدد ثابت 808/3 262/0 518/14 000/0
بعد حمایت خانواده در مواقع بحران 020/0 010/0 105/0 038/2 042/0

گیريبحث و نتیجه
تالش این مقاله در جهت تبیین مناسبات بین میزان دینداري والدین و انسجام 

اي بر ظري و مفهومی این مطالعه، دینداري نقش عمدهخانوادگی بود. بر مبناي چارچوب ن
) دارد. 1983همبستگی و انسجام خانوادگی (بوث و همکاران، 

توانند بیشترین تأثیر را بر روي فرزندان گذاشته و الگوي از آنجایی که والدین می
زندانشان) مورد آنها باشند، بنابراین، در این مطالعه والدین و رفتار آنها با فرزند (فرياولیه

تواند به میزان متفاوتی بررسی قرار گرفته است. افزون بر این، انسجام خانوادگی خود می
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واند به میزان تتحت تأثیر ابعاد مختلف دینداري باشد و عالوه بر این، دینداري نیز می
تک ابعاد انسجام خانوادگی تأثیر بگذارد. بر این اساس، دو متغیرمتفاوتی بر روي تک

اند. در این راستا، نتایج پژوهش نشان دینداري و انسجام خانوادگی به هم پیوند خورده
دهد که از بین ابعاد دینداري، بعد نمودهاي اجتماعی که شامل؛ رعایت پوشش چادر، می

شود، نسبت به دو بعد دیگر بر روي دست دادن به مردان فامیل، آرایش کردن و ... می
گی تأثیر بیشتري را داشته است. متغیر انسجام خانواد

این بدان معناست که اشکال دینداري در ترکیبی هماهنگ به انسجام خانوادگی پیوند 
گذارند. اند و بر آن تأثیر میخورده

شناسان مبنی بر خاصیت انسجام و چنین نتایجی مؤید دیدگاه دورکیم و انسان
بین میزان يت. بدین ترتیب رابطهبخشی دین بعنوان یک نهاد اساسی و مهم اسانظباط

شود. از طرفی دیگر، متغیر دینداري بیشترین تأثیر دینداري و انسجام خانوادگی تأیید می
ترین تأثیر را نیز بر روي بعد اختالف بر را بر روي بعد اختالف بر سر مسائل خانوادگی و کم

ر درون خانواده و سر مسائل سیاسی داشته است که خود نشان از اهمیت نهاد دین د
مسائل و مشکالت آن است.

االت اصلی جواب داده شد و تأیید گردید که ؤنتایج این مطالعه بیانگر آن بود که به س
معنادار و مستقیمی وجود دارد. يبین میزان دینداري والدین و انسجام خانوادگی رابطه

انسجام خانوادگی آنها نیز بدین معنی که با افزایش میزان دینداري والدین به همان میزان
ها حاکی از آن است که بعد نمودهاي اجتماعی و بعد یابد. اما، از طرفی، یافتهافزایش می

اند، ولی بعد التزام و عمل به وظایف باورها و اعتقادات دینی در سطح متوسط به باالیی
. از دیگر ابعاد دینی مانند شرکت در نماز جمعه، شرکت در نماز جماعت، خواندن قرآن و ..

تواند و این مسأله مؤید این مطلب می؛باشدتر بوده و در سطح متوسط به پایینی میضعیف
تر شده و باشد که بایستی والدین نسبت به انجام فرایض دینی مثل نماز و روزه و ... حساس

نسبت به تحقق آن مصرتر باشند. 
مبنی بر اینکه دینداري ،)1379ند (هاي آزادارمکی و غیاثواین نتیجه نیز، با یافته

ذهنی در قیاس با دینداري عملی از قوت و شدت بیشتري برخوردار است، همخوانی دارد. 
عالوه بر این، نتایج نشان داد که اختالف بر سر مسائل سیاسی خیلی باال بوده است و این 

ر الگوهاي اقتصادي، هاي امروزي به دنبال تغییر دتواند به این دلیل باشد که خانوادهمی
اند و روابط درون هاي مختلفی شدهاجتماعی، فرهنگی، سیاسی و نظایر آن دچار بحران

هاي سیاسی و اجتماعی موجود در خانواده و عناصري از این قبیل باعث خانواده، نقش
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در امور ترین نهاد اجتماعی شده است و این اختالف نظرهایی در کوچکپدیدآمدن بحران
بناي عقیدتی، حتی ممکن است بین پدر و مادر و فرزندان و به دلیل وجود زیرسیاسی

خویشاوندان جدایی بیندازد. 
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