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چکیده
پژوهش حاضر با هدف شناخت عوامل مؤثر بر دینداری انجاام شاده اساتز از آنجاایی کاه
دینداری بر روابط خانوادگی اثر گاذار اسات و باا نبار باه این اه در شارایط کناونی اسات

ام

ارزشهای دینی در خانواده ی ی از اهداف مهم جامعه بشامار مایرود ،لاذا پاژوهش علمای در
این زمینه از ضرورت و اهمیت باالیی برخوردار استز روش پژوهش در این مطالعه ،توصیفی و
از نوع پیمایشی استز جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی زنان متأهل سااکن شاهر گرگاان
است که تعداد آنها  411121نفر بوده استز حجم نموناه آمااری ایان پاژوهش شاامل  912نفار
است که با استفاده از فرمول کوکران تعیین و باا ب اارگیری روش نموناهگیاری تصاادفی دناد
مرحلهای توأم با شیوه نمونهگیری تصاادفی سیساتماتید در  91م لاه شاهر گرگاان انت اا و
مورد مطالعه قرار گرفتندز ابزار سنجش در این پژوهش پرسشنامه دیناداری گاالو و اساتارو
بودز جهت ت لیل دادهها افزون بار روشهاای آماار توصایفی از ضاریب همبساتگی پیرساون و
ت لیل مسیر استفاده شادز نتااین نشاان داد کاه رابطاه معنااداری باین مصارف رساانهای ،اعتمااد
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اجتماعی و دینداری وجود ندارد در حالی ه بین سن ،ت صیالت ،مدت ازدواج ،جمع فرزنادان،
پایگاه اقتصادی-اجتماعی و دینداری رابطه معناادار وجاود داردز نتااین همنناین نشاان داد کاه
ت صیالت و پایگاه اقتصادی-اجتماعی با دینداری زنان رابطه منفی دارندز نتاین ت لیل مسیر نیاز
نشان داد که جمع فرزندان باالترین اثر کل (به صورت فزاینده) را بر میزان دینداری زنان متأهل
داشته استز همننین بین دینداری زنان متولد شهر و روستا تفاوت معنیدار وجود داردز
واژههای کلیدی :دینداری ،اعتماد اجتماعی ،مصرف رساانهای ،پایگااه اقتصاادی-اجتمااعی،
زنان ،گرگانز
مقدمه
دین سنگ بنای سامان اجتماعی و منبعی برای ارزشهای اجتماعی است و بار گازینشهاای
فردی و بسیاری از زمینههای زندگی روزمره تأثیر میگاذارد و همنناین باه عناوان تجلّای روح
جمعی ،عامل همبستگی و ی پاردگی جامعه م سو میشودز دین ی ای از قادیمیتارین و در
عین حال پویاترین نهادهای جامعه استز از نقطه نبر مردم شناسای و جامعاه شناسای دیان یاد
واقعیت تاری ی ˚ اجتماعی و نهادی اولیه استز برخی از مردم شناسان و جامعاه شناساان بارای
آن ،وضع و کاربرد زیست -اجتماعی قائل گردیده و بایسته یاا ساودمندش دانساتهاناد ،پاارهای
آسیب شناسانه نقادی کردهاند و بعضی روی ردی دوسویه از خود نشان دادهاند (نویدنیا:4932 ،
)11ز از آنجایی که وظیفه اصلی جامعهشناسی دین ،تبیاین وجاود باورداشاتهاا و عمل ردهاای
مذهبی در جامعه بشری و عالقه بنیادی بیشتر جامعهشناسان دینی باالبردن فهام ماا از نقاش دیان
در جامعه ،ت لیل اهمیت و تأثیر دین بر تااریخ بشاری و شاناخت جلاوههاای گونااگون دیان و
نیروهای اجتماعی تأثیرگذار و ش ل دهنده آنهاسات (همیلتاون)44 :4923 ،ز همنناین جامعاه-
شناسان وقتی س ن از دین میگویند ،مرادشان نه اصل دین (یا دین فی نفساه) بل اه ماحصال و
ثمری است که از مواجهه انسان با دین و امر قدسی بهدست میآید (ذوالفقاری)28 :4938 ،ز در
واقع جامعهشناسی کارش مطالعه جوهر پدیده دینی نیست ،بل ه رفتارهای دینی را که با ت یه بر
پارهای تجربیات خاص ،تصورات و اهداف معین صورت میگیرند ،مورد بررسی قرار میدهاد
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(فروند)411 :4929 ،ز بنیان گذاران جامعه شناسی همنون کنات  ،)4219( 4ماارک ،)4394( 8
وبر )4311( 9ودورکیم )4314( 1توجاه ویاژهای باه نقاش دیان در جامعاه عصار جدیاد مباذول
داشتهاندز در نتیجه ت قیقات این متف ران ،مفاهیم و دیدگاههای نبری بسیاری باه وجاود آماده
که هنوز هم راهنمای پژوهشهای جامعاه شناساان دربااره دیان اساتز عاالوه بار آن برخای از
م ققان متأخر از قبیال پیتربرگار ،)4313( 1کلیفاورد گیرتاز ،)4319( 1رابارت ان باال،)4312( 1
مری دوگالس  ،)4311( 2نی الس لوهمان ،)4392( 3تومااس الکمان )4311( 42و دیگاران نیاز
سهمی در زمینه گسترش مطالعات مربوط به دین دارندز دین به اندازهای غنی ،فراگیار و پینیاده
است که هیچ دورهای در تاریخ بشر خالی از اعتقادات دینی نبوده است این که حتی ید انسان
بی اعتقاد به دین ،در شرایط نا مطمئن ب ران روحی و درمانادگی باه واور ناهوشایار باه خادا و
نیروهای ماوراءالطبیعی میاندیشد و استمداد میولبد ،ید پدیده ثابت شدهای است (احمادی،
)11 :4921ز
میدانیم که انسان به وور فطری والب کمال انسانی خاویش اسات و مایخواهاد باه وسایله
انجام دادن کارهایی به کمال حقیقی خویش برسدز اما برای این ه بداناد داه کارهاایی او را باه
هدف مطلوبش نزدید میکند ،باید :ن ست کمال نهایی خودش را بشناسد ،و شناخت ،آن در
گرو آگاهی از حقیقت وجود خودش و آغاز و انجام آن استز سپ

باید رابطه مثبت یاا منفای

میان اعمال م تلف و مراتب گوناگون کمالش را تش یص دهد تا بتواند راه صا ی ی را بارای
ت امل انسانی خویش بیابدز و تا این شاناختهاای نباری ( اصاول جهاانبینی) را بدسات نیااورد
نمیتواند نبام رفتاری ( ایدئولوژی ) ص ی ی را پذیردز لذا تالش برای شاناختن دیان حاه کاه
شامل جهانبینی و ایدئولوژی ص یح است ضارورت دارد ،و بادون ،رسایدن باه کماال انساانی،
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میسر ن واهد بود ،دنان ه رفتاری که برخاسته از دناین ارزشهاا و بیانشهاایی نباشاد ،رفتااری
انسانی ن واهد بودز
بررسی علمی دین و دینداری و عوامل تأثیرگذار بر آن از دند ضرورت ناشی میشود:
 دین درجامعه ایران زیربنای ساایر نهادهاا (سیاسات ،آماوزش و پارورش ،خاانواده و ززز )است و در سیاستگذاری و برنامهریزی برای این نهادها به صورت مبنا عمل میکندز
 دین منشاء ت والت و دگرگاونیهاای عماده (انقاال اساالمی وززز) باوده و در اکثریاتت والت جامعه (جنبش مشرووه 41 ،خرداد  4918وززز) نقش مؤثری داشته استز
 دین و دینداری از فاکتورهای عمده برای دستیابی به قدرت سیاسی م سو میشود پضروری است این پدیده مهم که به هر ن وی در جامعه ده در سطح خرد (بین افاراد) و داه در
سطح کالن (ساختارها) نفوذ و اعتباری خاص دارد ،مورد بررسی قرار گیرد (همان منبع)11 ،ز
 دینداری ،جلوه و مصداق دین است و بارای آنناه کاه در واقعیات وجاود دارد ضاروریاست به دینداری پرداخته شودز از آنجا کاه زناان از جملاه گرداننادگان فاردای جامعاه هساتند،
مطالعاه روحیاات و نگاارشهاای آناان درعرصااههاای م تلاف خصوصااً باه ل اا دینااداری و
جهتگیاری دینای مایتواناد دورنماایی از وضاعیت آتای جامعاه خصوصااً نگارش خاانواده و
گردانندگان فردای جامعه ایران ترسیم کندز با توجه باه ماوارد مطارح شاده و باا نبار باه این اه
جمعیت زیادی از جامعه ایران را زنان تشا یل مایدهناد و باتوجاه باه تغییارات ارزشای کاه در
جامعه روی داده و زنان هم در معرض ایان تغییارات قارار دارنادز از اینارو ،در مقالاه حاضار باه
بررسی دینداری پرداخته و عوامل موثر در کم و کیف آن مورد مطالعه قرار گرفتاه اساتز دارا
که بر این باور هستیم که به حسب ویژگیهای جوامع ،عوامل موثر بر دینداری تفااوت پذیرفتاه
و نیازمند بررسی بومی استز لذا سؤال اصلی این پژوهش اینگونه مطرح شد که ده عاواملی در
تغییرات میزان دینداری زنان متأهل دخالت دارند؟
پیشینه پژوهش
پژهشهای متعددی در زمینههای گوناگون نبیر میزان دینداری ،نیاز به مذهب ،تاأثیر دیان
بر سالمت جسم،بهداشت روان و زنادگی زناشاویی وزززز انجاام شاده اساتز حاال باا توجاه باه
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موضوع این ت قیه ،ما به تعدادی از پژوهشهای خارجی و داخلی صورت گرفته در این زمیناه
اشاره میکنیمز
احمدی و هم اران در سال  4921در مقالهای با عنوان« :بررسی رابطه بین تقیدات ماذهبی و
سازگاری زناشویی» در شهر تهران به این نتیجه میرسند که میازان ساازگاری زناشاویی در باین
افرادی که تقیدات ماذهبی زیاادی دارناد باه واور معنااداری بایش از کساانی اسات کاه دارای
تقیدات مذهبی کمای هساتندز بار ایان اسااس میازان ساازگاری زناشاویی در میاان افاراد دارای
تقیدات مذهبی خیلی زیاد ،بیشترین حد و در میان افاراد دارای تقیادات ماذهبی کام ،کمتارین
میزان را داردز
کاللی ( )4921در ت قیقی با عنوان« :بررسی مقایسۀ میزان تادین جواناان و ابعااد آن در ساه
پایگاه اجتماعی باال ،متوسط و پایین» رابطاه همبساتگی پایگااه اجتمااعی جواناان و تادین آناان
بررسی میشودز سپ

با استفاده از ت لیل عاملی دادهها ،به تدین و ابعااد آن پرداختاه مایشاودز

گفتنی است که در تجزیه وت لیل دادهها ،به نتااین توصایفی و تبیینای آنهاا اشااره مایشاودز در
ب ش توصیفی دادهها ،جوانان ،گرایش و آگاهی دینای بااالیی داشاتندز از ایان رو ،همبساتگی
پایگاه اجتماعی و تدین آنان مثبت ارزیابی شدز ولی جایگاه دیناداری جواناان (مشاابه باا نتااین
م قه دیگری) در بین سه پایگاه اجتماعی نشان میدهد که جوانان با پایگااه اجتمااعی پاایین و
متوسط جامعه از جوانان با پایگاه اجتماعی باالی جامعه تدین قویتری دارندز لذا فرضایه وبلان،
مبنی بر ضعف تدین وبقه متوسط در مقایسه با دیگر وبقات ،بنا به دالیال مطارح شاده ،در ایان
ت قیه تأیید نمیشودز
در ساال  4922پژوهشای باا عناوان« :بررسای تاأثیر میازان دیناداری بار رضاایت از زنادگی
زناشویی» (حاتمی و هم اران )4922 :با هدف سانجش میازان اثارات دیناداری بار رضاایت از
زندگی در میان گروهی از پاسداران متأهل انجام گرفتز تعداد  912نفر به عناوان نموناه نهاایی
در نبر گرفته شد،که از شیوه وبقهای متناسب استفاده گردیدز یافتهها نشاان داد کاه هار داه بار
میزان دینداری فرد افزوده شود ،میزان رضایت از زندگی افزایش خواهد یافتز به عبارت دیگر
دینداری با رضایت از زندگی رابطهای مثبت و مستقیم داردز
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نویدنیا ( )4932در پژوهشی با عنوان« :بررسی عوامل مؤثر در میزان پایبندی دینای جواناان
(دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهرستان گرمسار)» در سال ت صیلی  22-23انجاام شاده
استز درجامعه ایران نیز به علت بافت مذهبی آن ،دین ازجایگاه واالیی برخورداراست ،باه ایان
جهت مقاله با استفاده ازتئوری اینگلهارت و برگر باه ت لیال عوامال ماؤثر بار پاایبنادی دینای
مبادرت نموده استز جهت انجام ایان پاژوهش از روش پیماایش اساتفاده شاده اسات و حجام
نمونه  812نفر برآورد شد و ابزار جمعآوری اوالعات را پرسشنامه م قاه سااخته تشا یل داده
استز متغیرهای مستقل شاامل ت صایالت والادین ،شاغل والادین ،درآماد خاانواده ،ارتبااط باا
اجتماع مذهبی بوده استز یافتههای پژوهش نشان داد به غیراز متغیر شغل والدین ،سایر متغیرهاا
با پایبندی دینی رابطه معناداری را نشان میدهندز
گنجی ( )4932در مقالهای با عنوان « :رابطۀ گونههای دینداری و سارمایۀ اجتمااعی» کاه در
این مقاله سعی شده است تاا رابطاۀ گوناههاای متعادد دیناداری باا میازان سارمایۀ اجتمااعی در
شهرستان کاشان نشان داده شودز آننه موجب توجه به این موضوع شده ،تأکیدی اسات کاه در
نبریات گوناگون ،بر دین به عنوان ی ی از مهمترین منابع سرمایه اجتماعی شده اساتز در ایان
مقاله ،تالش شده است تا ضمن استفاده از داردو مفهومی توجاه باه ابعااد سارمایۀ اجتمااعی
(اعتماد ،انسجام و مشارکت) ،با روش پیمایش به بررسی رابطه گونههای شناخته شده دیناداری
در جامعه ماورد بررسای (غیار رسامی ،فقهای سیاسای ،مناسا ی ،تعهادی -تعلقی،کثارتگارا،
ترکیبی ،بیواساطه ) و سارمایه اجتمااعی پرداختاه شاودز جامعاه آمااری ماورد بررسای در ایان
ت قیه ،مردم شهرستان کاشان بوده است که از وریه فرمول کوکران  929نفر باه عناوان حجام
نمونه انت ا شدندز نتاین به دست آمده از پژوهش نشان میدهند کاه گوناههاایی از دیناداری
که دارای عناصر جمعی هستند (همانندگونههای فقهی  -سیاسی ،مناس ی ،تعهادی -تعلقای) باا
سرمایه اجتماعی رابطه مثبت دارند و موجب تقویت آن میگردند و گونههایی از دیناداری کاه
عناصر فردی در آنها غالب است (همانند گونههای غیررسمی ،بیواسطه) رابطه منفی باا سارمایه
اجتماعی دارندز
کلدول ( )8221در ت قیقی باا عناوان« :اثارات ماذهب بار ساطح عمل ارد خاانواده» تاالش
کردند که اثرات مذهب را بر سطح عمل رد خانواده بررسی کنندز این ت قیه پیمایشی و جامعه
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آماری شامل  21دانشجو استز دادهها از دندین جنبه مشاارکت ماذهبی و اناواع خاانوادههاا باا
استفاده از ابزار Face IIکه توسط اولسون ( (Olson,1999توسعه یافتاه ،ایان جماع آوری شاده
استز حضور در فعالیتهای مذهبی و نماز خواندن بیشترین تأثیر را بر ساطح عمل ارد خاانواده
داردز در حالی که حمایت بین مذاهب با سطوح عمل رد خانواده ارتباط منفی داشاتز باه واور
کلی در سهمیه بنادی دیان بارای توضایح خاانواده باه نبار مایرساد کاه خاانوادههاای ماذهبی
عمل ردی در سطوح باالتر دارندز
دوالهیت ( ) 8221در این ت قیه تالش کردند که به ایان پرساش پاساخ دهناد کاه دگوناه
دینداری خانواده به حال مشا الت بزرگسااالن ،جواناان و بناههاا کماد و خاانواده را قاویتر
میکندز ت قیقات تجربی نشان میدهد که در بین خانوادههای مذهبی رضایت زناشویی باالتر و
نرخ والق کمتر استز اعمال مذهبی با رضاایت زناشاویی و رواباط نزدیاد والادین و بناههاا
مرتبط است به ووری ه خشونت خانوادگی در میان زوجهای مذهبی کمتار اساتز ت لیالهاای
دقیه در بررسیهای م تلف که بر روی افراد با مذهبهای گوناگون انجام گرفتاه اسات نشاان
میدهد که سالمت روحی ،جسمی و زناشویی با دینداری مرتبط استز
هاسلی جامی ( )8221در زمینه ارزیاابی رضاایت زناشاویی در میاان زوجهاای تاازه ازدواج
کرده و ارتباط آن با دینداری و سبد دلبستگی احساسی در نموناهای شاامل  421زن و ماردی
که فرزند ندارند و  4تا  1سال از ازدواج آنهاا گذشاته اسات ،دریافات زوجهاایی باا اعتقاادات
مذهبی مشابه رضایت زناشویی باالتری از زوجهایی کاه اختالفاات ماذهبی دارناد را دارا مای-
باشندز تعهد مذهبی در رابطه بین دلبستگی و رضایت زناشویی میاانجیگاری نمایکناد اماا ایان
ارتباط را متعادل میکند ،نتاین ایان ت قیاه باه رواباط زناشاویی زوجهاای تاازه ازدواج کارده
کمد خواهد کردز
گراهام ( )8244در پژوهشی با عنوان«:بررسی ارتباط بین مذهب و ازدواج بر روی ساالمتی»
که این ت قیه شامل  8142شرکت کننده که بیشتر نمونهها آمری اایی آفریقاایی مایباشاندز در
ت لیل به این نتیجه رسیدند که مذهب و ازدواج به عنوان اشا الی از حمایات اجتمااعی هساتند
که به وور انفرادی بر سالمتی اثر میگذارندز
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در سااال ( )8244پژوهشاای بااا عنااوان« :دینااداری و عمل اارد خااانواده در دیاان رومانیااایی
ارتودک » (روسو )8244 :با این اهداف  )4کشاف ایانکاه آیاا دیناداری خاانواده و ش صای
میتواند عمل رد خانواده را برای مؤمنان ارتدکسپیشبینی کندز  )8بررسی تأثیر بعضی از عوامل
اجتماعی و جمعیتشناختی بر عمل رد خانواده و دینداری خانوادگی و ش صای اساتز جامعاه
آماری پژوهش شامل  412خانواده هماراه فرزنادانشاان اساتز نتااین ت لیال رگرسایون نشاان
میدهد که ،دینداری خانواده پیشبینی کننده قویتری از دیناداری ش صای در ساطح عمل ارد
خانواده استز بهترین پیشبینی کنناد ه عمل ارد خاانواده رفتاار دینای اساتز کاه توساط ایماان
مذهبی خانواده ،رفتار دینی ش صی و ایماان ماذهبی ش صای دنباال مایشاودز نتااین آزماون t

مستقل نشان میدهد که عمل رد خانواده ت ت تأثیر مدت ازدواج اسات ،اماا تعاداد فرزنادان و
جنسیت بر عمل رد خانواده تأثیری ندارندز همننین دینداری ت ت تأثیر جنسیت نشان مایدهاد
که زنان نسبت به مردان در رفتارمذهبی ش صی ،ایمان مذهبی ش صی و ایمان مذهبی خاانواده
از نمرات باالتری برخوردار بودندز
درباره توجیه انجام ت قیه و اهمیت جایگاه آن نسبت به سایر پژوهشهاا بایاد اذعاان نماود
که عمده پژوهشهای انجام شده در این رابطه بر روی زوجین و یا دانشجویان صاورت گرفتاه،
در حالی ه پژوهش حاضر بر روی زنان متأهل ساکن م لههای م تلف شهر گرگان انجام شاده
است ،همننین تأثیرهمه متغیرهای زمینهای بر دینداری بررسی نشده است ،که ما در این ت قیاه
تأثیرمتغیرهای زمینهای متعددی را بر دینداری بررسی کردهایمز
مبانی نظری
به ل ا واژه شناسی ،دینداری صفت مفهاوم دیان اسات و از ایان نبار نسابی اسات یعنای
مصداق قطعی و مطله برای آن نمیتوان معلوم کرد و به این ل ا دارای مراتبی است و بین دو
وضعیت حداقلی و حداکثری جای میگیردز دوم به ل ا منطقی میتوان گفت کاه رابطاه ایان
دو واژه به نوعی رابطه مفهوم و مصاداق اساتز دیان یاد مفهاوم کلای و دیناداری مصاداق و
جلوهای از آن اسات (گنجای)424 :4932 ،ز امیال دورکایم ( )4212-4341در اثارش "اشا ال
ابتدایی حیات دینی" تعریفی اجتماعی از دین به دست میدهدز به زعم وی ،دیان نباامی اسات
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همبسته ،متش ل از اعتقادات و اعمالی در برابر موجوداتی مقدس یعنی مجزا و ممنوع التمااسز
این اعتقادات تمام کسانی را که بدان میپیوندند مت د میکند و پایه گذار اجتماعی اساتز وی
میگوید :دین ید معنویت واالست و ما باه هایچ وجاه نمایتاوانیم آن را از زنادگی فاردی و
اجتماعی خود جدا کنیمز استدالالت م تلف دورکیم در زمینه دین او را به یاد تعریاف کلای
میرساند" :دین به صورت اعتقاد به ید دنیای مقدس در برابار یاد دنیاای غیرمقادس (پلیاد)
تعریف میشود" (فصلنامه فرهنگ)22:4921،ز از نبر دورکیم ،هر نوع قطع ارتباط میاان فارد و
جامعه (دین و ارزش های اجتماعی)به دلیل ت والت فرهنگی و تغییر ارزشهاا ،باه گوناهای کاه
آنها در داردو اجتماعی موجود جذ و ادغام نشوند ،زمینه آنومی را به وجود میآورد کاه
برای رشد ان رافات اجتماعی مساعد استز دورکیم همننین بیان میکند ،جامعاه بادون ایجااد
آرمانها تش یل نمیشودز در ید جامعه معین ،ارزشها ساازمان ماییابناد و باه صاورت یاد
دستگاه یا مقیاس ارزشها در میآیند که باید نبمی منطقی در آن وجود داشته باشد حتای اگار
در برخی موارد متناقض به نبر آیدز وی جامعه را خااله و آفرینناده ارزشهاا مایدانادز تئاوری
آسیب پذیری اجتماعی زنان که بر پایه نبریات مارک

قارار دارد و اشااره مایکناد کاه دیان

برای زنان ید جبران کننده م رومیت اجتماعی و وبقه زیر دست بودن استز تئاوری دوم کاه
از آن استفاده کردهاند ،تئوری م رومیت اجتماعی ومادی زنان استز براساس این تئاوری زناان
بیش از مردان به کلیسا رو میآورند تا از سا تی زنادگی واقعای فارار کننادز مطلاب بعادی در
ارتباط با پایگاه اجتماعی زنان استز زنان همیشه دارای پایگااه اجتمااعی پاایین تاری نسابت باه
مردان در اکثر جوامع هستندز آنها به کلیسا و دین به عنوان ید حمایت کننده رسمی اجتمااعی
مینگرند و از وریه فعالیتهای دینی اجتماعی سعی میکنند م رومیاتهاای پایگااه اجتمااعی
خود را کم کنندز تبیین دیگر این ه زنان بیش از مردان احساس گناه مایکنناد و داون ی ای از
کارکردهای دین ،کاهش احساس گناه است زنان بیش از مردان احساس نیاز به دین میکنناد
(نویدنیا)13 :4932،ز ماک

وبر ،جامعهشناس آلمانی اظهار میکند اگر در ت ول جامعاه بشاری

الگوی خاصی از ت ول دینی را بتوان تش یص داد ،پ

همه گروههاای تشا یل دهناده جامعاه

نباید به ید میزان احساسات دینی از خود نشان دهندز برای مثال وبقات پایینتر تمایل دارند باه
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ادیانی روی بیاورند که آیین رستگاری را تبلیغ میکنندز درحالیکه وبقات مسلط ،4عالقۀ ویاژه
به ادیانی دارند که به موقعیت و عمل ردشان مشروعیت 8بب شاندز همنناین وی نشاان مایدهاد
که وبقات متوسط رو به پایین ،به ویژه وبقۀ صانعتگر ،باه ادیاانی ایماان مایآورناد کاه اخاالق
عقالیی را توسعه ب شند درحاالیکاه دهقاناان 9و جنگااوران ،1اشاتیاق زیاادی باه پدیادههاای
جادویی دارندز روی رد دینی وبقاتی که تا کنون ذکر کردهایم ،یعنی همان وبقات ممتاز ،غالبااً
روی ردی است که در جهت مشروع کردن موقعیت ممتاز آنها عمل میکندز به باور وبار ،آنهاا
تنها در پی تضمین روانشناختی حقانیت پایگاه اجتماعی و ارزشمندی شیوه زندگیشان هستندز
این وبقات ،ی سره غیر دینی نیستند ،بل ه باه نسابت ماذهبیاناد ،ولای احساساات و آرزوهاای
مذهبیشان ،گرایش به دلیل تراشی منبم اخالقی در جهات رساتگاری یاا هادفهاای اخاروی
نداردز آخرین رده اجتماعی عمدهای که وبر درباره جهتگیری دینی آنها ب ث مایکناد ،قشار
روشنف ران از زمینههای اجتماعی متفاوتی بر میخیزند و معموالً یا از وبقات ممتاز و یا از وبقاه
متوسط سردشمه میگیرند و به همین ترتیب ،سهم آنهاا در اندیشاههاای دینای متفااوت اساتز
روشنف ران عموماً در ت ول و ت میل مفااهیم دینای اهمیات بسایار داشاتهاناد (همیلتاون:4923،
)812ز پ

پایگاه اجتماعی ی ی از عوامل اجتماعی مهم است که در جهاتگیاری دینای افاراد

تأثیر داردز همانطور که اکثر نبریه پردازان از جمله ماارک  ،وبار و ززز اظهاار کاردهاناد ،افاراد
متعله به وبقه اجتماعی پایین از دینداری بااالتری برخوردارنادز همنناین اساتارو و باینبارین
اظهار نبر کردهاندافراد گروههای دینی را با توجه به پایگاه اجتماعی خود انت ا میکنناد ،در
حقیقت وقتی پایگاه اجتماعی آنها تغییر میکند روی رد دینی افراد ددار دگرگونی میشودز
این ب ث باید در جهتی ادامه یابد که به «دین» و «م رومیت» همنون دو مفهوم برجساته باه
هم مرتبط در وبقات پایین جامعه توجه شودز استارو و بینبرین نیز کاه دربااره مب اث دیان و
رابطه آن با موضوع م رومیت مطالعه کردهاند ،اظهار میکنند کاه م رومیات نقاش مهمای در
برانگی تن رفتار مذهبی ایفا میکند ،اما به هیچ روی تنها یا مهمترین عامل در ایان زمیناه نیسات
1 Ruling Classes
2 Legitimate
3 Peasants
4 Warrios
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(همیلتون)942 :4923 ،ز به نبر میرسد که «تئودیسی رنن » مفهوم اصلی دین و م رومیت برای
وبقه پایین جامعه باشد ،که ماک

وبر ،کنت و تامسون مطرح کردهاندز البتاه تامساون و جاونز،

عبارت مفهوم تئودیسی رنن را از وبر گرفتهاندز باه اعتقااد ایناان «بارای قشارهای ساتمدیده نیاز
تئودیسیهای بدب تی یا رنن بوده استززز آنهاا (تئودیسایهاا) رنان و بایعادالتی را باه گناهاان
مرت ب شده در زندگی اولیاه یاا گناهاان نیاکاان یاا شارارت هماه انساانهاا نسابت مایدادنادز
تئودیسیها همننین پاداشهای جبران کنندهای ،مثل زندگی بهتر برای فارد در آیناده ایان دنیاا
(تناسخ ارواح) ،یا امیدواریهایی برای نسلهای آیناده (قلمارو مهادویت) ،یاا زنادگی بهتار در
آخرت (بهشت) را نوید میدادند (کاللی)449 :4921،ز منبع عمده اف ار نبری گیارت

دربااره

دین ،مقالهاش با عنوان «دین به عنوان ید نبام فرهنگی» ( )4311است که در آن ،بعد فرهنگی
دین را ت لیل میکندز او به دین به عنوان ب شی از ید نبام فرهنگی نگاه مایکنادز مقصاود او
از فرهنگ« ،الگویی از معانی است که در راستای تاریخ انتقال مییابد و از وریه نهادهاا تجسام
پیدا میکند و یا نبامی از مفاهیم است که به انسانها به ارث میرسد و به صاورتهاای نماادین
بیان میشود»ز به گفته گیرت  ،دیان باه منزلاه ب شای از یاد فرهناگ ،باا نمادهاای مقادس و
کارکردهای آنها سر و کار دارد« ،تا روحیات آدمها ،یعنی آهنگ ،خصلت و کیفیات زنادگی،
سبد اخالقی و زیباییشناختی و حالت زندگی آنها را با جهانبینیشان ،یعنای هماان تصاویری
که از واقعیت عمل رد اشیاء دارند و فراگیرترین اندیشههاای آنهاا دربااره نبام ،ترکیاب کناد»ز
بنابراین میبینیم که گیرت  ،دو عنصر را از هم جدا میکند :ی ای روحیاات آدمهاا و دیگاری
جهانبینیشانز نمادهای مقدس ،یا به عبارت دیگر همان دین ،در ایجاد تصویر آدمهااز جهان و
مرتبط ساختن آن با روحیاتشان ،نقش مهمی بر عهده دارد (همیلتاون)811 :4923،ز برگار 4در
کار عمده نبریاش درباره جامعهشناسی دیان ( ،)4319اساتدالل مایکناد جامعاه یاد پدیاده
دیال تی ی است ،زیرا هم ید م صاول انساانی و هام واقعیتای خاارج از انساان اسات کاه بار
انسانهای آفریننده این م صول ،تأثیر میگذاردز فرایندی که از وریه آن میتاوانیم باه واساطه
فعالیت دهنی و جسمی ،جهاان اجتمااعیماان را بیاافرینیم و در ضامن ،ایان جهاان اجتمااعی را
دونان واقعیت خارجی و مستقل تجربه کنیم و خودمان را ش ل گرفته آن بیابیم فرایندی است
1 Berger
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که وی آن ،نبمی معنیدار بر تجربه ماا حااکم مایشاودز برگار ایان نبام معنایدار را نااموس

4

مینامدز «انسانها ذاتاً گرایش به این دارند که نبم معنیداری را بر واقعیت حاکم کنند» ( همان
منبع)818،ز این نبام معانی حاصل کار ید فرد نیست ،بل ه ید تولید اجتمااعی اسات ،تولیاد
همه مردمی است که به ی دیگر وابستهاند و در هر کجا و در هر زماان کاه باشاند باا هام پیوناد
دارندز با این حال ،از دید هرک

گوئی این نبام وجودی عینی است که خارج از خود او قارار

داردز هر فرد در مجموع سهمی در این نبام معانی دارد ،لی ن این نبام ما فوق افراد اسات و «از
ل ا اجتماعی دارای عینیت خارجی است»ز با این وصف این «نبام معانی» وقتی میتواناد دوام
یابد که استمرار آن از وریه تجربیات بعدی تأیید شود وموضاوعات تاازه باه ات اای الگوهاای
کلی ،علیالدوام مورد تفسیر قرار گیردز بروبه نبار برگار هار «نباام معاانی» بار یاد «سااخت
اجتماعی» مبتنی استز اما او اشاره میکند که دیدگاهش را در هیچ حال نباید با این بیان معاادل
دانست که «دین همواره نس ه بدل ساخت اجتماعی» اسات و ناوعی توجیاه عقالنای و نمایشای
فعالیتهای عادی روزمره به شمار میآیدز به ع

با توجه باه درهام ری تگای توجیاهپاذیری

دین در دنیای معاصر و این واقعیت که تا حاد زیاادی « مسای یت خاود گاور خاویش را کناده
است» یعنی روشی که بر اساس آن مسی یت رابطه مردم را با کلیسا و جامعاه تعریاف مایکناد،
عامل اصلی فرآیند غیردینی شدن جوامع مسی ی ،ده به ل ا عینی و ده به ل ا ذهنی ،باوده
است استز برگر استدالل میکند که بین «نبامهاای معاانی» کاه نباامهاای دینای را نیاز در بار
میگیرد و تجربه اجتماعی و انفرادی که انسان سعی دارد در پرتو دنین نباام هاایی آنرا تفسایر
کند ،برهم نش 8وجود دارد (نویدنیا)14 :4932،ز اینگلهارت به عنوان نبریه پردازی کاه بیشاتر
به ب ث تغییر ارزشهاا از دنیاای ماادیگرایی باه فارا ماادیگرایی پرداختاه اسات ،بیاان مایکناد
ارزشها ونگرشها متفاوت از وجوه تمایز افراد با همدیگر استز وی در ماورد تغییار ارزشهاا
استدالل میکند که امنیت اقتصادی ،احساس رضایت عمومی را در جامعه افزایش میدهد و باه
تدرین باعث پدیدآمدن ید هنجار فرهنگی از نوع عالی میشودز بر اساس نبر وی دگرگاونی
ارزشها از اولویتهای مادی به فرامادی در میان نسلهاای م تلاف در نتیجاه امنیات اقتصاادی
1 Nomos
2 Interaction
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بلند مدت به وقوع میپیوناددز اینگلهاارت ساه دلیال اساسای را در افاول هنجارهاای ماذهبی -
اجتماعی و هنجارهای جنسی در جواماع پیشارفته صانعتی ماؤثر مایداناد -4 :افازایش احسااس
امنیت  -8از بین رفتن کاارکرد هنجارهاای اجتمااعی-ماذهبی  -9ناهمساانی شاناختیز افازایش
احساس امنیت نیاز به هنجارهای مطله را کمرنگ کرده استز افراد ت ت فشارهای روانای نیااز
به مقررات قابل پیش بینی خشد دارند و نیاز به این دارند کاه از آنناه روی مایدهاد مطمائن
شوند ،زیرا در خطر هستندز درحالی که در شرایط نسبتاً امن و بیخطر ،ش ص میتواند تناوع و
اختالف بیشتری را ت مل کندز اینگلهارت بر این بااور اسات کاه م ااورات ش صای ،نیااز باه
اومینان دینی را افزایش میدهد و آن کسانی که از حداقل امنیت جانی و اقتصادی در زندگی-
شان برخوردارند بیشترین نیااز باه راهنماایی و ات اایی دارناد کاه هنجارهاای فرهنگای رایان و
اعتقادات دینی مطله آن را تأمین میکندز وی «امنیت سالهای رشد» 4را عامال مهمای در تبیاین
ارزشهای فرد میداندز نبریه وی مبتنی بر این فارض اسات کاه پا

زمیناه خاانوادگی ،عامال

قطعی مؤثر در میزان «امنیت سالهای رشد است» و این امر ارزشهای ش ص را ش ل میدهادز
اینگلهارت از سطح حرفهای و سطح ت صیالت پدر باه عاالوه ساطح ت صایالت خاود فارد باه
عنوان « شاخصهای امنیت سالهای رشد» استفاده کرده اساتز وی معتقاد اسات کاه هار دناد
سطح ت صیالت خاود فارد منطقااً شااخص خاوبی اسات ،اماا ساابقه ت صایلی والادین ،میازان
مستقیمتر و کم ابهامتری از امنیت سالهای رشد استز دومین دلیال ایان اسات کاه هنجارهاای
اجتماعی مذهبی معموالً در ابتدا زمینه کارکردی دارندز م دود ساختن خشونت به راههای قابل
پیشبینی و مش ص بارای حیاات یاد جامعاه عااملی تعیاینکنناده اسات و بادون یاد دناین
هنجارهایی جامعه از هم گسی ته میشودز دلیل سوم ناهمساانی شاناختی اساتز ماردم باه دنباال
همسانی درونی هستندز از این رو جهانبینیشاان باا تجرباه روزاناهشاان همساان مایگاردد و در
دنیای کنونی تجربه زندگی روزانه مردم با گذشته فرق کرده یعنی در دورههای گوناگون ماردم
ت ت تأثیر جهانبینیها و هنجارهای متفااوتی هساتند کاه بازتاا شارایط و م ایط اقتصاادی-
اجتماعی آن زمان استز بنابراین در حال حاضر ماردم باا وساائل جدیادی ساروکار دارناد کاه
ب شی از زندگی آنها را شامل مایشاود و در نتیجاه مم ان اسات باین نباام تجاویزی سانتی و
1 Formative Security

 / 491فصلنامه ت صصی علوم اجتماعی ،سال نهم ،شماره اول ،پیاپی ( ،)82بهار 4931

جهااانی کااه اکثاار مااردم بااا تجربااه مسااتقیم خااود ماایشناسااند ناهمسااانی شااناختی ایجاااد شااود
(نویدنیا)12 :4932،ز آثار گالو و استارو توجه پژوهشگران را به سوی تعریف دند بعدی از
دین جلب کرد گالو واستارو در کتا ماهیت اجتماعات دینی اذعان کردهاند که با وجاود
تفاوت در میان ادیان م تلف ،وجوه مشاترکی را در میاان آنهاا مایتاوان یافاتز ایان وجاوه یاا
عرصهها در حقیقت ابعاد دینداری را تش یل میدهند (گنجی)428 :4932،ز این ابعاد پانن گاناه
بر اساس نوشته این دو م قه عبارتند از:
4ز بعد اعتقادی یا باورهای دینی :نوعی ادراو فردی برخاسته از معرفات دینای کاه باه فارد
بینش خاصی در زمینه حقانیت اصول دینی ارایه میدهدز درواقع ،بعد اعتقادی عباارت اسات از:
باورهایی که انتبار میرود پیروان آن دین به آنها اعتقاد داشته باشندز
8ز اعمال دینی :که به دو دسته تقسیم میشوند:الف) شعایر یامناسد :آدا و رسوم تادوین
شده که در میان معتقدان به دین رفتارهای نمونهای به حسا میآیندز مناساد باه واور کامال
مراسمی است که در هر دین از پیروان آن انتبار میرود آنها را بجا آورندز ) پرساتش و دعاا:
اعمال فردی و خصوصی که فرد آنها را با رضایت خاور و بدون اجبار انجام میدهدز
9ز بعد تجربه دینی :موقعیتهای برتر ایجااد شادهای کاه فارد در آنهاا خاود را رویااروی و
مواجه با شعور برتر احساس میکندز
1ز دانش دینی :شامل حداقل آگاهی فرد مؤمن از دین مورد قبول خود اوست ،زیرا شناخت
اصول و فروع دین و سنتها ،تاریخ و دیگر امور دینی در کمترین ساطح مم ان الزم اسات تاا
فرد را به عمل دینی ب شاندز
 1ز پیامدها :این بعد بر رفتار روزمره و غیر دینی افاراد نااظر اساتز حضاور و وجاود اندیشاه
وح

خداگرایانه در متن زندگی که در رفتار غیر دینی فرد است

ام ماییاباد و باه زنادگی او

رنگ و بوی دینی میدهد ،از نتاین پیامدهای دینداری است (حاتمی)11 :4922 ،ز
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جدول  -1ابعاد دینداری وشاخصهای آن (گالک واستارک)
ابعاد اصلی دینداری وتعاریف آن

4

بعد پیامدی( :اجرای اصاول و فارامین
دینی)
بعد اعتقادی( :اعتقادات و نگرشهای
پیروان ید دین)

شاخصها
 رعایت حقوق دیگران کمااد بااه م اارومین ،خااوبی کااردن در حااه دیگااران و احساااسهمدردی با دیگران
 اعتقاد به خدا و اعتقاد به فرشتگان و شیطان و اعتقاد باه روز قیامات واعتقاد به پیامبری حضرت م مد (ص) ،اعتقاد به آسمانی بودن قارآن و
حقیقت آن
 -احساس آرامش کاردن موقاع توکال باه خادا ،احسااس معنویات در

بعااد عاااوفی( :تجربیااات معنااوی و
احساسات در ارتباط با خدا)

م انهای مقدس
 احساس شعف از ارتباط با خدا ،احساس لذت از پذیرش توبه توساطخداوند
 -احساس نزدی ی به خدا موقع عبادت

بعد مناس ی( :اعمالی که پیروان ید
دیاان در دهاااردو زناادگی دیناای
انجام میدهند)

 ادای نماز روزانه ،شرکت در نماز جماعت ،قرائت قرآن ،روزه داری،شرکت درعبادات جمعی دون دعا و نیایش

مدل تحلیلی تحقیق
با در نبر گرفتن تئاوریهاای مطارح شاده و پیشاینههاای تجربای انجاام شاده حاول م اور
دینداری و عوامل مؤثر بر آن ،مدل ت لیل یپژوهش حاضر ،به صورت زیر تنبیم شده استز
فرضیات تحقیق
با توجه به مطالب ذکر شده در ب ش مبانی نبری ت قیه ،میتوان فرضیههای زیار را مطارح
نمودز
 -4بین پایگاه اقتصادی-اجتماعی و میزان دینداری زنان رابطه معنادار وجود داردز

 4بر اساس نبر مت صصان سنجش دیندا ری در ایران به دلیل برخورداری نسبتا ی سان مردم از داناش دینای ایان بعاد از سانجش مفهاوم
دینداری حذف گردید و دهار بعد دیگر مبنای سنجش قرار گرفتز
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 -8بین سن و میزان دینداری زنان رابطه معنادار وجود داردز
 -9بین میزان ت صیالت و میزان دینداری زنان رابطه معنادار وجود داردز
 -1بین تعداد فرزندان و میزان دینداری زنان رابطه معنادار وجود داردز
 -1بین اعتماد اجتماعی و میزان دینداری زنان رابطه معنادار وجود داردز
 -1بین مصرف رسانهای و میزان دینداری زنان رابطه معنادار وجود داردز
 -1بین مدت ازدواج و میزان دینداری زنان رابطه معنادار وجود داردز
 -2دینداری زنان بر حسب م ل تولد ده تفاوتی میکندز
روش پژوهش
روش پژوهش توصایفی ازناوع همبساتگی و از ل اا ن اوه اجارا ،پیمایشای اساتز جامعاه
آماری این پژوهش تمامی زناان متأهال شاهر گرگاان سااکن در  91م لاه ماورد نبار را در بار
میگیرد که شامل  411121نفر بودهاندز حجم نمونه آماری این پاژوهش شاامل  912زن متأهال
بااود کااه بااا اسااتفاده از فرمااول کااوکران بااا ضااریب خطااای  1درصااد تعیااین و پا

از حااذف

پرسشنامههای ناقص دادههای مربوط به  912نفر ماورد پاردازش و ت لیال قارار گرفات و بارای
انت ا نمونهها از روش نمونهگیری دند مرحلهای توأم با شیوه نموناهگیاری تصاادفی وبقاهای
استفاده شد ،به ووری که ن ست  91م له با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی سیساتماتید
از کل م الت شهرگرگان انت ا شدند ،سپ

در هر م له به مثابه ید بلوو شهری متناسب

با حجم جمعیت آن ،از خانوارهای ساکن با روش تصادفی سیستماتید  42زن متأهل انت ا و
مورد مطالعه قرار گرفتنادز ابازار اصالی جماع آوری دادههاا پرسشانامه باودز بارای جماعآوری
اوالعااات از آزمااون دینااداری گااالو و اسااتارو اسااتفاده شاادز از ایاان رو ،میاازان دینااداری
پاس گویان در دهار بعد اعتقادی (باورهای دینی) ،مناس ی (اعماال دینای) ،تجربای (عواواف
دینی) و پیامدی (آثار دینی) مورد سنجش قرار گرفته استز ضریب پایایی پرسشانامه دیناداری
 2/21بدست آمدز روایی م توایی (صوری) مقیاس مورد تأیید  48نفر از مت صصاان صااحبنبر
در حوزه های روانشناسی ،روانسنجی و دینی کاه ساابقه انجاام وارح پژوهشای در ایان زمیناه را
داشتند ،قرارگرفت (خدایاری فرد)1 :4921،ز پردازش و ت لیل دادهها با استفاده از نرمافزارهای
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آماری مناسب انجام شدز انت ا آزمونهای آماری متناسب با ساطح سانجش دادههاا صاورت
گرفتز
ویژگیهای اجتماعی -جمعیتی پاسخگویان
ویژگیهای اجتماعی ˚ جمعیتی نمونههای مورد مطالعه جهت آشنایی با زمینههای اقتصادی
˚ اجتماااعی پاسا گویان مااورد توجااه قاارار گرفااتز باارای ایاان منبااور گااروههااای ت صاایلی،
گروههای سنی ،وبقه اجتماعی ،م ل تولد ،مدت ازدواج ،و تعداد فرزنادان پاسا گویان ماورد
سنجش واقع شد که اوالعات آن به شرح جدول ذیل خالصه گردیده استز
جدول  -2توزیع ویژگیهای اجتماعی-جمعیتی پاسخگویان
متغیرهای اجتماعی-

تعداد

درصد

44-2

91

42/9

48

29

89/4

41-49

431

11/1

 41به باال

11

48/8

جمعیتی

گروههای
ت صیلی

میانگین ت صیالت 41/81

متغیرهای اجتماعی-

تعداد

درصد

پایین

12

41/4

متوسط

811

12/1

باال

12

49/9

جمعیتی

وبقه
اجتماعی

میانگین وبقه اجتماعی 8/318

دادههااای جاادول  8حاااکی از آن اساات کااه اکثریاات پاسا گویان  11/1درصااد بااه گااروه
ت صیلی ( 41-49کاردانی و کارشناسی) تعله داشتهاندز عالوه بر این دادهها حاکی از آن اسات
که اکثریت پاس گویان ( 12/1درصد) به ل ا پایگاه اقتصاادی ˚ اجتمااعی خاود را در وبقاه
اجتماعی متوسط قرار داده اندز
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جدول  -3توزیع ویژگیهای اجتماعی-جمعیتی پاسخگویان
متغیرهای اجتماعی-

تعداد

درصد

زیر 92

421

83/1

14-92

419

11/9

12-14

11

84/1

جمعیتی

گروههای
سنی

میانگین گروههای سنی 91/34

متغیرهای اجتماعی-جمعیتی

م ل تولد

تعداد

درصد

شهر

821

13/1

روستا

19

82/9

میانگین 4/131
مدت ازدواج

491/149

تعداد فرزندان

4/811

جدول  9نشان میدهد بیشترین فراوانی ( 11/9درصد) پاس گویان به گروه سنی  14-92سال
تعله داشتهاند شاخص میانگین نشان میدهد که به وور متوسط پاس گویان در مجموع حدود
 91سال سن داشتهاندز به ل ا م ل تولد ،حدود دهار پنجم آنان ( 13/3درصد) در شهر متولد
شدهاندز همننین میانگین مدت ازدواج پاس گویان حدود  44/1سال بوده است و میانگین
تعداد فرزندان  4/8فرزند بوده که نشان میدهد سیاست تد فرزندی بر ساختار تعداد مطلو
فرزندان در خانوادهها مسلط استز
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جدول  -4توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویههای ابعاد اعتقادی ،پیامدی،
عاطفی ،مناسکی
کامالً موافه
ابعاد

اعتقادی

عاوفی

پیامدی

گویهها
شیطان واقعا وجود داردز
اگر ما امار باه معاروف و نهای از من ار را
ترو کنایم فسااد و ف شاا هماه جاا را پار
میکند ز
در روز قیامت به اعماال و رفتاار ماا دقیقاا
رسیدگی میشود و نی وکاران به بهشت و
بدکاران به جهنم خواهند رفتز
قرآن کالم خداوند اسات و هار داه مای-
گوید حقیقت م ض استز
ایاان دنیااای پاار از ظلاام و جااور بااا ظهااور
حضاارت مهاادی «عاان» پاار از عاادل و داد
خواهد شدز
من به وجود فرشتگان اعتقاد دارمز
هنوز مطمئن نیستم که خداوند واقعا وجود
داردز
کساای کااه بااه خاادا ایمااان دارد از ماار
نمیترسدز
گاهی احساس مایکانم باه خادا نزدیاد
شدهامز
باادون اعتقااادات دیناای احساااس ماایکاانم
زندگیام پوچ و بی هدف استز
هر گاه به حرم ی ی از امامان و اولیاء می-
روم ،احساس معنویت عمیقی به من دست
میدهدز
بعضی وقتهاا احسااس تارس از خداوناد
به من دست میدهدز
گااران اهاای احساااس توبااه ماایکاانم و از
خداوند میخواهم تا برای جبران گناهاانم
به من کمد کندز
در مرد خرید و فاروش مشاروبات ال لای
نباید این قدر س ت گیری کردز
تقلب در پرداخات مالیاات کاار نادرساتی
استز
رهبران سیاسی باید کاردان باشند ،ماذهبی
بودن یا نبودنشان دندان مهم نیستز
به نبر میرسد بسیاری از قاوانین اساالم را
نمیتوان در جامعه امروزی اجرا کردز
با پدیده بد حجابی باید با قاوعیات مباارزه
کردز
زنان هم باید بتوانند در مساابقات ورزشای
مثال فوتباال باه عناوان تماشاادی شارکت
کنندز

بینابین

موافه

کامالً م الف

م الف

در
صد
91/9

14

441

98/1

11

82/1

11

41/2

828

11/4

29

89/4

11

48/1

88

818

12

22

88/8

84

1/2

9

2/2

431

11/8

22

81/1

12

41/1

1

4/4

فراوانی

درصد

فراوانی

411

12/3

423

فراوانی

در
صد
44/1

81
12

42/3

1/4

2
1

4/4

49

9/1

فراوانی

میانگین

در
صد
1/3

فراوانی

درصد

3

8/1

1/41

11

48/8

9/18

8/8

1/81
1/13
1/81

841

13/1

32

81/8

93

42/2

1

4/3

8

2/1

1/19

42

1

1

4/4

1

4/1

18

41/1

822

11/2

1/12

411

11/1

421

83/8

13

49/1

81

1/1

41

1/8

1/21

411

11/1

492

92/9

11

48/2

3

8/1

-

-

1/82

414

11/1

481

91/1

18

44/1

82

1/1

8

1/2

1/89

421

14/3

488

99/3

11

48/8

1

4/1

8

1/2

1/91

411

12/3

411

12/2

81

1/8

2

8/8

9

2/2

1/91

411

12/3

414

93/8

82

1/1

44

9/4

48

9/9

1/81

93

42/2

91

42

93

42/2

19

41/1

424

12/9

9/21

413

14/1

441

98/8

18

41/1

43

1/9

81

1/1

9/31

39

81/2

19

82/9

11

41/9

11

42/1

18

82

8/21

11

82/2

481

19/9

21

81/8

91

42/9

91

3/1

8/18

24

88/1

22

88/8

22

88/8

12

43/1

13

49/1

444

92/2

428

82/9

23

81/1

92

2/9

82

1/2

9/82

8/99

ادامه جدول 4
گویهها

مناس ی

هر دند وقت ید بار برای ادای نماز
جماعت به مسجد میرویدز
در ایام ماه رمضان (دناننه مریض یا مسافر
نباشید) دقدر روزه میگیرید؟
تا ده حد قرآن میخوانید؟
آیا نماز میخوانید؟

روزهای
تعطیل

هر روز

بعضی وقتها

به ندرت

میانگین

1

4/4

48

9/9

439

19/14

414

14/3

4/19

821

14/4

9

2/2

19

82/9

82

1/2

9/91

12
811

43/1
14/1

11
8

48/1
2/1

411
12

11/1
41/4

12
19

84/1
44/3

8/83
9/94
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ادامه جدول 4
مناسکی

گویهها
آیا در نماز جمعه شرکت میکنید؟

هر جمعه
-

-

حداقل سه

دندین مرتبه

هفته یدبار

در سال

41

1/ 8

12

41/1

به ندرت
821

13/8

میانگین
4/81

اوالعات جدول  1نشان میدهد که باالترین میاانگین ( )1/13متعلاه باه گویاه قارآن کاالم
خداوند است و هر ده میگوید حقیقت م ض است از بعد اعتقاادی اساتزگویاه آیاا در نمااز
جمعه شرکت میکنید؟ دارای کمترین میزان میانگین ( )4/81از بعد مناس ی استز میانگین هار
ید از گویهها نشانمیدهد که افراد ماورد بررسای دارای میاانگین بااالیی در ابعااد اعتقاادی و
عاوفی هستندز
جدول  -5توزیع پاسخگویان بر حسب میزان دینداری
ردیف

میزان دینداری

فراوانی مطله

فراوانی نسبی

فراوانی تجمعی

4

خیلی کم

41

1/8

1/8

8

کم

19

44/3

41/4

9

متوسط

484

99/1

13/1

1

زیاد

491

91/2

21/1

1

خیلی زیاد

11

48/1

422

912

422

_

مجموع

میانگین 9/18

همانگونه که در جدول  1مشاهده مایشاود ،اکثریات قریاب باه اتفااق پاسا گویان دارای
دینداری در حد بیشتری از متوسط استز شاخص میانگین ( )9/18نشاان مایدهاد کاه باه واور
متوسط پاس گویان از میزان دینداری در حد بیش از متوسط برخوردارندز
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جدول  -6رابطه بین مدت ازدواج،جمع فرزندان ،مصرف رسانهای ،اعتماد اجتماعی،
تحصیالت ،سن ،پایگاه اقتصادی-اجتماعی با دینداری
متغیر مستقل

نام آزمون

مقدارآزمون

سطح معناداری

مدت ازدواج

ضریب همبستگی پیرسون

2/49

2/24

جمع فرزندان

ضریب همبستگی پیرسون

2/89

2/22

مصرف رسانه ای

ضریب همبستگی پیرسون

-2/11

2/1

اعتماد اجتماعی

ضریب همبستگی پیرسون

2/214

2/42

ت صیالت

ضریب همبستگی پیرسون

-2/89

2/22

سن

ضریب همبستگی پیرسون

2/222

2/29

پایگاه اقتصادی-اجتماعی

ضریب همبستگی پیرسون

-2/82

2/221

نتاین ت لیل ضریب همبستگی پیرساون حااکی از عادم وجاود رابطاه معناادار باین مصارف
رسانهای ،اعتماد اجتماعی و دینداری استز بدین معنا که با افزایش مصارف رساانهای و اعتمااد
اجتماعی بر دینداری افزوده نمیشودز اما بین سن ،ت صایالت ،مادت ازدواج ،جماع فرزنادان،
پایگاه اقتصادی-اجتماعی و دینداری رابطه معنادار وجود داردز بدین معنا کاه باا افازایش سان،
مدت ازدواج و جمع فرزندان بر دینداری افزوده میشودز از آنجایی که مقدار همبستگی متغیار
ت صیالت و پایگاه اقتصادی-اجتماعی منفی است ،نتیجه میگیریم که با افازایش ت صایالت و
پایگاه اقتصادی-اجتماعی دینداری کاهش مییابدز
تحلیل مسیر
ت لیل مسیر ید روش پیشرفته آماری است که به کمد آن میتاوانیم عاالوه بار تاأثیرات
مستقیم ،تأثیرات غیر مستقیم هر ید از متغیرهای مستقل بر متغیر وابساته را نیاز شناساایی کنایم
(منصورفر)849 :4921 ،ز
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جدول  -7مدل اول :نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره تأثیر متغیرهای زمینهای با
دینداری
روش ورود متغیرها

همزمان

ضریب همبستگی دندگانه

R = 2/912

ضریب تعیین

R Squar=2/441

ضریب تعیین تعدیل یافته

Adjusted R Squar=2/429

خطای معیار (خطای همبستگی)

Std. Error of the Estimate= =49/141
F=3/811

ت لیل واریان

Sig.=2/222

سطح معناداری

دناننه مشاهده میشود ،ضریب همبستگی دندگانه ،ضریب تعیاین ،ضاریب تعیاین تعادیل
یافته ،خطای معیاار بارآورد (خطاای همبساتگی) ،مقادار ضاریب  Fو ساطح معنایداری آن در
جدول فوق گزارش شده استز
جدول  -7مدل اول :ضرایب آزمون تحلیل رگرسیون چند متغیره تأثیر متغیرهای
زمینهای بر سازگاری زناشویی
ضریب رگرسیون

ضریب رگرسیون

خطای معیار رگرسیون

مقدار

سطح

استاندارد نشده

استاندارد شده بتا

استاندارد نشده

آزمون

معنیداری

B

Beta

S.E

t

آزمون t

مقدار ثابت

442/122

-

1/212

42/219

2/222

پایگاه اقتصادی-اجتماعی

-9/191

4/23

4/184

-8/842

2/91

سطح ت صیالت

-8/149

-2/411

2/412

-8/181

2/221

سن

-2/919

2/433

2/419

-8/418

2/29

مدت ازدواج

2/241

-4/41

2/249

2/991

2/811

جمع فرزندان

1/112

2/188

4/821

1/128

2/222

متغیرهای مستقل

در این معادله ،میزان خطای معیار یا خطای همبستگی برابر باا  49/141اساتز ایان شااخص
نشان دهنده میزان قدرت پیش بینی معادله رگرسیون دند متغیری استز همانوور کاه مالحباه
می شاود ،ساهتا از متغیرهاای جمعیات شاناختی ساطح ت صایالت ،سان ،جماع فرزنادان رابطاه
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معناداری با دینداری داشتهاند و حدود  44/1درصد از تغییرات متغیار وابساته یعنای دیناداری را
تبیین میکنندز

نمودار  -1مدل تحلیلی تحقیق

نمودار  ،4ت لیل مسیر مدل ت لیلی را نشان میدهد و ضرایب مسیر مادل ت لیلای (تاأثیرات
مستقیم و غیرمستقیم و تأثیرات کل هرید از متغیرها) را مایتاوان در جادول  2باه شارح زیار
مشاهده نمود:

جدول  -8آثارمستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مدل تحلیلی بر دینداری
متغیرها

مستقیم

غیرمستقیم

کل

مدت ازدواج

_

2/494

2/494

سن

2/811

_

2/811

ت صیالت

2/412

-2/418

2/242

پایگاه اقتصادی-اجتماعی

_

2/441

2/381

جمع فرزندان

2/918

2/434

2/119

باتوجه به دادههای جدول در زمینه ی آثار مستقیم متغیرهای مساتقل بار دیناداری مشا ص
میشود که متغیر جمع فرزندان ( )2/918قویترین و مهمتارین پایشبینای کنناده دیناداری زناان
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متأهل اساتز پا

از ایان متغیار ،متغیرهاای سان ( ،)2/811ت صایالت ( )2/412باه ترتیاب در

ردههای بعدی بیشترین تأثیر را بر دینداری داشتهاندز در ساتون مرباوط باه آثاار غیار مساتقیم،
جمع فرزندان ( )2/434مهمترین پیش بینی کننده دینداری زنان متأهل باوده اساتز پا

از آن،

متغیرهااای ت صاایالت ( )-2/418کااه تااأثیر ایاان متغیاار منفاای و مع ااوس اساات ،ماادت ازدواج
( ،)2/494پایگاه اقتصادی-اجتماعی ( )2/441در مراتب بعدی تأثیرگاذاری قارار داشاتهانادز در
نهایت ستون مربوط به اثرات کلی متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته حاکی از آن است که جماع
فرزندان باالترین اثر کل ( به صورت فزاینده) را بر میزان دینداری زنان متأهل داشته استز پا
از آن متغیرهای سان ( ،)2/811مادت ازدواج ( ،)2/494پایگااه اقتصاادی-اجتمااعی (،)2/441
ت صیالت ( ،)2/242به ترتیب دارای باالترین اثر کل بر دینداری زنان متأهل بودهاندز
جدول  -9بررسی دینداری به تفکیک زنان ساکن شهر و روستا
م ل تولد تعداد

میانگین

ان راف معیار خطای استاندارد

روستا

19

38/132

44/491

4/92

شهر

821

22/182

41/193

2/21

T

Df

419/94 8/129

سطح معنی داری
2/282

همانطور که جدول فوق نشاان مایدهاد ،میاانگین دیناداری زناان متولاد روساتا  38/132و
ان راف معیار آن  44/491در نتیجه خطاای اساتاندارد آن  4/92اساتز میاانگین دیناداری زناان
متولد شهر  22/182و ان راف معیار آن  41/193در نتیجه خطای استاندارد آن  2/21استز برای
مقایسااه میااانگینهااای دو گااروه از آزمااون  tاسااتفاده شااد بااا درجااه آزادی  419/94و سااطح
معنایداری آن برابار باا  2/282شادز از آنجااایی کاه ساطح معنایداری کاود تر از  2/21شااد،
بنابراین بین دینداری زنان متولد شهر و روساتا تفااوت معنایدار وجاود داردز باه عباارت دیگار
دینداری زنان متولد شهر و روستا ی سان نیستز
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضربا هدف بررسی جامعهشناختی عوامل مؤثر بار دیناداری زناان متأهال سااکن
شهر گرگان انجام شده استز بدین منبور میانگین دینداری ،ت صیالت ،وبقه اجتماعی ،گروه-
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های سنی ،م ل تولد توصیف شده استز همانگوناه کاه مالحباه گردیاد نتااین ت قیاه در دو
ب ش آمار توصیفی واستنباوی ارائه شدز در ب ش آمار توصیفی دنین نتایجی حاصال گردیاد،
بیشترین فراوانی ( 11/9درصد) پاس گویان به گروه سنی  14-92سال تعله داشاتهاناد شااخص
میانگین نشان میدهد که به وور متوسط پاس گویان در مجموع حدود  91سال سان داشاتهانادز
همننین اکثریت پاس گویان  11/1درصد به گاروه ت صایلی ( 41-49کااردانی و کارشناسای)
تعله داشتهاندز به ل ا م ل تولد ،حدود دهار پنجم آنان ( 13/3درصد) در شهر متولاد شاده-
اندز عالوه بر این دادهها حاکی از آن است که اکثریات پاسا گویان ( 12/1درصاد) باه ل اا
پایگاه اقتصادی ˚ اجتماعی خاود را در وبقاه اجتمااعی متوساط قارار دادهانادز میاانگین مادت
ازدواج پاس گویان حدود  44/1سال بوده است و میانگین تعداد فرزنادان  4/8فرزناد باوده کاه
نشان میدهد سیاست تد فرزندی بر ساختار تعداد مطلو فرزندان در خانوادهها مسلط اساتز
باالترین میانگین ( )1/13متعله به گویه قارآن کاالم خداوناد اسات و هرداه مایگویادحقیقت
م ض است از بعد اعتقادی استزگویه آیا در نمااز جمعاه شارکت مایکنیاد؟ دارای کمتارین
میزان میانگین ( )4/81از بعد مناس ی استز میانگین هر ید از گویهها نشان میدهاد کاه افاراد
مورد بررسی دارای میانگین باالیی در ابعاد اعتقادی و عاوفی میباشندز اما در ب ش دوم یعنای
آزمون فرضیات این نتاین به دست آمدز
رابطه بین پایگاه اقتصادی-اجتماعی ومیزان دینداری زناان نشاان داد کاه پایگااه اقتصاادی-
اجتماعی بر میزان دینداری زنان تأثیرگذار استز نتاین حاصال از آزماون ایان فرضایه باا نتااین
پژوهش کاللی ( ،)4921نویدنیا ( )4932درارتباط با این ه هار داه پایگااه اقتصاادی-اجتمااعی
زنان افزایش یابد میزان دینداری آنان کاهش مییابد هماهنگی داشته و آن دیادگاه را کاه ایان
فرضیه از آن است راج شده تأیید میکندز
همننین بین سن و میزان دینداری زنان رابطه معنادار وجود داردز بدین معنا که هر داه سان
زنان افزایش یابد میزان دینداری آنان افزایش مییابدز
همانطور که نتاین نشان داد بین ت صیالت و دینداری رابطه وجاود دارد ،جهات ایان رابطاه
مع وس است بدین معنا که با افزایش میزان ت صیالت ،دیناداری زناان کااهش ماییابادز ایان
نتیجه همانند ت قیه نویدنیا ( )4932است با ایان تفااوت کاه در آن ت قیاه ت صایالت والادین
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مورد بررسی قرارگرفت و نشان داد که بین میزان ت صیالت والدین و میزان دیناداری فرزنادان
رابطه مع وس وجود داردز
رابطه بین تعداد فرزندان و میزان دینداری زنان معنادار استز بادین معناا کاه هار داه تعاداد
فرزندان زنان افزایش یابد میزان دینداری آنان افزایش مییابدز نتاین ت لیال ضاریب همبساتگی
پیرسون حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین اعتماد اجتماعی و دینداری استز بدین معناا کاه
با افزایش اعتماد اجتماعی بر دینداری زناان افازوده نمایشاودز همنناین در بررسای رابطاه باین
مصرف رسانهای و دینداری حاکی از عدم وجود رابطه معنادار استز بدین معنا کاه باا افازایش
مصرف رسانهای بر دینداری زنان افزوده نمیشودز رابطاه باین مادت ازدواج و میازان دیناداری
زنان معنادار استز بدین معنا که هر ده مدت ازدواج زناان افازایش یاباد میازان دیناداری آناان
افزایش مییابدز
ت لیل دند متغیره گام به گام برایپ یشبینی متغیر وابسته میزان دینداری (کل) نشان داد کاه
 9متغیار سان ،ت صایالت و جماع فرزنادان توانساتهاناد  44/1درصاد از تغییارات متغیار وابساته
دینداری (کل) را تبیین نمایندز همننین نتاین ت لیل مسیر نشان میدهد که متغیر جماع فرزنادان
( )2/918قویترین و مهمترین پیشبینی کننده دینداری زنان متأهال اساتز پا

از ایان متغیار،

متغیرهای سن ( ،)2/811ت صیالت ( )2/412به ترتیب در ردههای بعدی بایشتارین تاأثیر را بار
دینداری داشتهاندز در ستون مربوط به آثار غیر مستقیم ،جمع فرزنادان ( )2/434مهمتارین پایش
بینی کننده دینداری زنان متأهل بوده استز پ

از آن ،متغیرهای ت صیالت ( )-2/418که تأثیر

این متغیر منفی و مع وس است ،مادت ازدواج ( ،)2/494پایگااه اقتصاادی-اجتمااعی ()2/441
در مراتب بعدی تأثیرگذاری قرار داشتهاندز در نهایت ستون مربوط باه اثارات کلای متغیارهاای
مستقل بر متغیر وابسته حااکی از آن اسات کاه جماع فرزنادان بااالترین اثار کال ( باه صاورت
فزاینده) را بر میزان دینداری زنان متأهل داشته استز پ

از آن متغیرهای سان ( ،)2/811مادت

ازدواج ( ،)2/494پایگاه اقتصادی-اجتمااعی ( ،)2/441ت صایالت ( ،)2/242باه ترتیاب دارای
باالترین اثر کل بر دینداری زنان متأهل بودهاندز
در بررسی میزان دینداری زنان بر حسب م ل تولد این نتیجه حاصل شد که دیناداری زناان
متولد شهر و روستا ی سان نیست ،به ووری که میزان دینداری زنان متولد روستا بااالتر از زناان
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متولد شهر استز برای رشد معنوی و دینی افراد باید از روشهای نوین مانناد افازایش جاذابیت
اوالعات نهادها و اماکن مذهبی ،برگزاری اعیااد ماذهبی در کوداه و م لاه ،مسااجد و امااکن
مذهبی با ترکیب خالقانه سنت و مدرنیته و استفاده از افراد مدبر و توانمند که اوالعات و دانش
مذهبی را همراه با نگرشهای مدرن ارائه میدهند استفاده کردز
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