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 چکیده

  ه دولتهاك به شمار مي آيد. تا جايي  تاثير گذارترين واحد تربيتي در جوامع گترين ورخانواده كوچكترين واحد اجتماعي ودرعين حال بز

توجه خاصي نسبت به رشد وتوسعه كيفي خانواده مبذول داشته و سعي دارند با در اختيار قرار دادن امتيازات و تسهيالت رفاهي 

زيرا اين امر  ومشاوره ای وبه طور كلي ارتقا ء سطح بهداشت وسالمت خانواده سعي بر افزايش كيفيت زندگي خانوادها دارند  وآموزشي

. از استهدف پژوهش حاضر بررسي رابطه ميزان دينداری با ازدواج و خانواده ي بر تربيت نسل آينده جامعه خواهد داشت تاثير مستقيم

، ير مستقل ما دينداری بود كه دارای چهار بعد؛ مناسكي. متغيری تصادفي ساده استفاده كرديمگ نمونهروش كمي و تكنيک پيمايشي با 

به  ، نگرشمتغير وابسته هم كه نگرش به ازدواج و خانواده است دارای ابعادی نظير؛ نگرش به طالق . ويامدی و اعتقادی است، پيتجرب

 111بين  نامه است. پرسشی و نگرش به روابط با جنس مخالف فرزند آوربه  ، نگرشبه روابط والدين ، نگرشبه هم خانگي ، نگرشازدواج

ها  آمده است. در بخش يافته به دستي توزيع گرديده و اطالعات مورد نظر تصادف رتمنيريه( به صوتهران )شهر  11منطقه نفر از جوانان 

يانگر ب ييد شد كهتأفرضيه اصلي تحقيق،  شدند كههای تحقيق بررسي  يهفرض و اطالعات به دست آمده مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت

 . استی قوی و مثبتي بين ميزان دينداری و نگرش به خانواده  رابطه
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 مقدمه و بیان مسئله:

 كند يآن دو را مشخص م ی كه رابطه نهادی است كه توسط زن و مرد بر اساس سنت و مذهب و قواعدی ترين يميخانواده قد

است  شده يرفتهاجتماعي پذ ی نساني و قاعدهبر اساس طبيعت ا ييها و دارای يک سری اعمال كاركردها و نقش گيرد يشكل م

گذشته نهاد خانواده در كل دنيا در حال تغيير بوده است.  ی حيات انساني بر آن استوار است در چند دهه ی و پايه و شالوده

ما هم از دنيا كته توجه كرد كه ما در زمانه ای به سر مي بريم كه تغييرات اجتماعي در تمام دنيا به هم متصلند.نبايد به اين 

زيرا اين  تغييراتي كه در خانواده و جهان در حال  رخ دادن است را نمي توان  از طريق پند و اندرزها متوقف كرد. جدا نيستيم.

تغييرات محصول  توسعه ی اقتصادی و اجتماعي جامع تری است.تغييرات دروني خانواده  شايد بسيار شديد تر از تغييراتي 

در جامعه ی جديد گرايش  شكار مشاهده مي شود و صورت جديد ی از خانواده ها را به وجود آورده است.باشد كه به صورت آ

به فرزند آوری كم شده زيرا در اين جامعه كودكان به جای آن كه سرمايه باشند يک تعهد و بار اقتصادی هستند و هيچگونه 

لذا مردم راحت تر مي  كان برای پدر و مادر وجود ندارد.بهره ی مالي برای جبران هزينه ی سنگين لباس،غذا،تحصيل كود

بينند كه بعد خانوار خود را كوچكتر نگه دارند و ترجيح مي دهند كه از خويشاوندان خود جدا باشند و مستقل زندگي كنند 

قايسه با رشد در يک دهه ی گذشته رشد طالق در م تعداد كساني كه مجرد ماندن را انتخاب كرده اند رو به افزايش است.

طالق منجرمي شود كودك وجود دارد.گسترش دسترسي به وسايل  %خانواده  هايي كه به01ازدواج فزوني گرفته است و در 

جلوگيری از باروری بالقوه  دو نقش كامال متفاوت روابط جنسي يعني توليد مثل و لذت جويي را از يكديگر جدا و متمايز 

پايه ی اين فرض استوار شده است  كه وفاداری به يک همسر وجود داشته  باشد ولي  ساخته است.خانواده ی هسته ای بر

رابطه ی جنسي يک عده را به دنبال رابطه ی جنسي خارج از ازدواج تشويق مي كند.اين دگرگوني هنجارهای   نمجاز شد

با پديده ای مواجه هستيم كه اگر چه  در سال های اخير جنسي به طور اجتناب ناپذير نظام خانواده را به مخاطره مي افكند.

بسيار اندك است احتمال افزايش آن بعيد نيست.مواردی از هم زيستي های بدون ازدواج است.در واقع نوعي هم زيستي 

خانواده را  سرواج هم خانگي ها ی بدون تعهد قانوني و هم جنس بازی ها  اسا .نامشروع كه جهات عاطفي آن پررنگ تر است

در واقع شكل سنتي خانواده در دوران گذار به سمت مدرنيته قرار گرفته است در اين روند شاهد  زلزل كشانده است.به حالت ت

 ناهنجاری ها هستيم كه به بنيان خانواده كه هسته ای ترين نهاد جامعه است ضرباتي وارد كرده است.در  واقع نگرش به برخي

هم خانگي،روابط با والدين،تقسم ، طالق ست.نگرش هايي امثال نگرش به ازدواج ،خانواده تحت تاثير اين تحوالت قرار گرفته ا

اساسا امروزه مردم توجه كمتری به مسئوليت خود در قبال خانواده ی گسترده و  .جنسيتي كار، فرزند آوری و تربيت فرزندان

حمايتي و يا نوعي وفاداری خويشاوندی حتي هسته ای خود دارند.ازدواج امروزه كمتر به عنوان يک دستگاه اقتصادی و يا 

حال با توجه  به اين تغييرات و  مطرح است بلكه بيشتر به عنوان رقابت مبتني بر تعهدات عاطفي بين دو نفر تلقي مي گردد.

ن در و انديشه در مورد پيامد های ناشي از آ  تحوالت خانواده در سال های اخير در مقايسه با گذشته نكاتي را روشن مي سازد

هش بتواند راه كار های پژو   اين   اميد است ضرورت عملي   ايران عامل بر انگيزاننده ی نگارنده در انجام اين پژوهش است.

عملي را به مجريان و دست اندر كاران ارائه نمايد تا بتوانند باتقويت عواملي كه در راستای استحكام خانواده است در اين راستا 

 ازدواج وآن بر نگرش به  يرميزان دينداری و تأث ی در اين پژوهش سعي شده است كه رابطه ذ نمايند.تصميمات درستي اتخا

با پرداختن  يما ژوهش سعي كرده . در اين پگردد ينظير تقسيم جنسيتي كار، روابط والديني، ازدواج و طالق بررسي م هخانواد

ها و تحوالت ارائه  برای كنترل اين بحران يحل ر ارتباط قرار دهيم و راهميزان دينداری را با اين مسائل د ی به اين مسائل رابطه

 .                              دهيم



 

 

  نقش و اهمیت خانواده

خانواده نظامي است كه در آن  يگرمختلف است به عبارت د های يدهاز انواع روابط، روندها و پد ای يچيدهپ ی خانواده مجموعه

اند.  را تشكيل داده ای يكپارچه ی اند و مجموعه فرهنگي و غيره باهم گره خورده ،يني، اقتصادی و اخالقمناسبات جسمي و روا

معيني از تحول جامعه پديد  ی خانواده در مفهوم اخص آن پديده و نهادی تاريخي است، يعني در مرحله (1،2831ی،)تقو

پيدايي خانواده در تاريخ هنگامي تحقق يافته است كه در جامعه  دگرگوني خاصي را از سر گذرانيده است. در اين معني،و آمده 

گرديده است. خانواده در  بشری آغاز ی يهتقسيم كار بر مبنای جنس و سن حاصل شده است و اسكان قبايل كوچ زيست اول

( 8531،41انيا؛دارد. )ك يرمعنای اعم كلمه، نخستين شكل از زندگي انسان است، بيشتر از همه در رشد اجتماعي او تأث

كه دست كم شامل دو نسل و مبتني بر ارتباط خوني است.  دانند يسامنر و كلر خانواده را مينياتوری از سازمان اجتماعي م

 ( به نظر لوی اشتروس، خانواده يک واحد اجتماعي است كه اساس آن بر ازدواج نهاده شده است.880،1،51،)كينگ ساموئل

كه در مورد تعريف خانواده توافق كاملي وجود  دهد يدست نشان م ينتعاريف و تعاريفي از ابررسي اين  (،8،1،4،)فرنگيس

تعريف  ی يسه. در مقادهد ين به دست مآندارد و هركس با توجه به پايگاه اجتماعي و ديدگاه فكری خود تعريف خاصي از 

به  برخي از آن ،شمارند يآن را سازمان اجتماعي م یا عده ،نامند يكه گروهي آن را يک نهاد اجتماعي م شود يخانواده ديده م

كه در تعريف آن  ييها . خانواده از نظر مالكنامند يو برخي آن را يک گروه اجتماعي م برند يپناهگاهي برای اعضا نام م عنوان

كه در داخل اجتماع  ساختي: خانواده نهادی است-مالك نهادی-1 :داشته باشد تواند يتعاريف متفاوتي مشود  يبه كار گرفته م

 -8( 15،1،45،. )ميشل آندرهشود يحفظ م اش دهنده يلاجزای تشك ی يلهن به وسآقرارگرفته و ارگانيسمي است كه نظام 

و معتقد است خانواده پناهگاهي است  داند يرابطه فرد و اجتماع م ی : ويليام گود خانواده را واسطه و حلقهيشناخت مالك روان

مالك كنش كاركردی: خانواده واحدی است متشكل از افرادی كه دارای -،( 15زندگي. )همان: یها شبرای فرار از كشمك

مالك كنش و نقش: به -5( 14عي برای فرد است. )همان:اوضعيت اجتم ی خانواده بناكننده حال ينبل هستند. درعاكنش متق

ها دارای موقعيتي خاص  ابل هستند هر يک از آننظر ارنست برجس خانواده واحدی است مركب از افرادی كه دارای كنش متق

مالك رابطه و كاركرد: مک آيور معتقد -4. شوند يكه به وسيله تعدادی نقش دو يا چندجانبه مشخص م باشند يدر خانواده م

( ،811،1،4،ها را بر عهده دارد. )اديبي كه توليد اطفال و پرورش آن ياست خانواده عبارت است روابط جنسي معين و بادوام

وجود دارد،  يانشانم« فرزندی-پدر و مادر»يا « زن و شوهری» ی افراد كه رابطه مالك رابطه: خانواده گاه به گروهي از-1

و گاه مفهومي از يک گروه اجتماعي محدود را در بر دارد كه افرادش با روابط گوناگوني از جمله خويشاوندی به  گردد ياطالق م

 (. 1،1،40،هم مربوط هستند )بهنام

چرا كه خانواده  شود يتبديل م ضعيف و به انساني با شخصيت یخانواده بستری است كه در آن فرد رشد يافته و از موجود

هستند كه با وی  ييها و اطرافيان كودك نخستين انسان ؛ و والدينرديگ ينخستين محيط اجتماعي است كه فرد در آن قرار م

واحد جامعه خانواده است و  نيتر یاديدر اسالم بن فراوان دارد جتماعى مردم نقش و تأثير. در حيات اكنند يارتباط برقرار م

و من اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً )ها دانسته شده است. شده و مايه آرامش انسان  ای به خانواده دادهويژه تياهم

است كه از خود شما برای شما همسر آفريد تا با او  نياو ا یها يعني يكي از نشانه( و رحمه لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودً

اسالمي برای تمامي نيازها و غرايز انساني  ينيب ( در جهان81 ،)سوره روم آيهشما مهر و محبت قرارداد. انيآرام گيريد و م

است كه  ز اين غرايز انسانيگفت مسئله ازدواج بهترين راهكار برای يكي ا توان يم باره نيدرا راهكاری در نظر گرفته شده است

است زيرا برای شروع به هر  ازدواج از ديدگاه اسالم دوره جواني  از ديدگاه اسالمي اهميت بسياری دارد. بهترين زمان برای 



 

 

. توانستم يو در پيری م دانستم ي: ای كاش در جواني مديگو يمناسب است. به همين دليل است كه سعدی م یا كاری دوره

ها به تكامل واقعي خواهد رسيد. به همين دليل  نسان همانند جسم او دارای نيازهايي است كه در صورت تأمين آنروح لطيف ا

النكاح سنتي و مَن رَغَبَ ": ديفرما يم )ص( چيز نزد خدای تعالي مسئله ازدواج است؛ تا آنجا كه حضرت رسول نيتر محبوب

دوست داشتن زنان از اخالق پيامبران  "مِن اخالق االنبياء حُب النساء.": ديرماف يم و امام صادق نيز  "عَن سُنَتي فَلَيس مِني

مِن كُل شيءٍ خلقنا ": نديفرما يم باره نيمسئله زوجيت در قرآن كريم، حتي برای اشيا نيز مطرح شده است، خداوند درا است.

 .كند يلكه برای اشيا نيز اين مسئله صدق مها و يا ساير موجودات نيست ب فقط در مورد انسان يعني مسئله زوجيت  "زوجٍ

غربي  یزن و شوهری در كشورها یها متفاوت از خانواده كامالً يدر ايران، شكل« زن و شوهری» يا« خانواده ی هسته ای»

ي پل» يقت، چنان كه تحقسا «شبكه ی خويشاوندی»در ايران دارای پيوند و بستگي تامي با  یا هسته ی كه خانواده يندارد. ا

متذكر است، « آلن ژيردار»در غرب اين بستگي، چنان كه  كه ي. درحالدارد يمطلب را مسلم م ينا« دكتر كتبي»و « ويپلي

همچنان روابط بين  یا هسته ی خانواده ی ايراني با وجود توسعه یا در جامعه (1،54،،،بستگي فرهنگي است. )مهدی يشترب

در سطح شهر تهران انجام شده است،  1،02كه در سال  یا يشاوندی است. در مطالعهها متأثر از شبكه خو افراد و بين خانواده

و  كنند يدر تهران زندگي م ها يو شبكه خويشاوندی نشان داده است. با وجود اينكه نسل سوم یا هسته ی پيوستگي خانواده

ها اصل فاميل بودن،  . اكثر آنكنند يم ها تهران است، ولي در انتخاب همسر از الگوی خانوادگي تبعيت محل تولد بيشتر آن

 .(1،02زاد ارمكي:آاند ) همشهری بودن و هم محلي بودن را به عنوان معيار محدودكننده انتخاب همسر دانسته

زيادی داشته است: باال رفتن سن ازدواج، افزايش نرخ طالق، كاهش بعد خانوار،  يراتاخير تغ یها ايراني طي سده ی خانواده

دعوی زنان برای طالق، مشاركت بيشتر زنان در  ی ممنوعيت انتخاب همسر دوم برای مردان، امكان ارائه خاب همسر،آزادی انت

هر فرد در انتخاب شدن كانديداها، امكان ورود زنان در آموزش و مشاغل جديد از  یسياسي به دليل اهميت رأ ی حوزه

 به توان مي گذارند مي تأثير تحوالت خانواده بر كه زيادی عوامل ميان از ت.ايراني اس ی شده در خانواده تغييرات انجام ينتر عمده

 بررسي است، ديني و اسالمي حكومت نيز ما حكومت و ديني و اسالمي جامعه يک ما جامعه كه آنجا از. نمود اشاره دينداری

 و هستند پيچيده و وسيع موضوعاتي دو هر خانواده و دين. است مهم امری زندگي مختلف ابعاد با آن رابطه و دينداری ميزان

 آشكار را خود روانشناسي و شناختي جامعه های تحليل در مختلف طرق از كه دارند سطحي چند و چندبعدی ساختار

 همچون آن با مرتبط مفاهيم ديگر و ازدواج و خانواده اينكه و دارد ها انسان برای دين كه زيادی اهميت وجود با. اند ساخته

 سياسي و علمي های ريزی برنامه در كاربرد پر  سازه يک به گذشته دهه چند طول در 2زندگي از رضايتمندی و 1دگيزن كيفيت

 و داری دين( 131،11منظری،) است شده تبديل توسعه حال در همچنين و صنعتي ی پيشرفته كشورهای از بسياری در

 و باشد داشته بروز و ظهور افراد زندگي متن در تواند مي داری يند بلكه نيست؛ غيرمادی و استثنايي نامتعارف امور ديني حيات

 برآورده را انسان نيازهای از بسياری مذهب ،3يونگ اعتقاد به بنا. كند عطاا خاصي جهت فرد رفتار و احساسات افكار، ی همه به

 معنوی و اخالقي خصوصيات ه،بخشيد قوت شخص در را قدرت و اميد اطمينان، همچنين. كند مي پر را او وجودی یخألها و

 های محروميت و مصائب و مشكالت مقابل در محكمي بسيار پايگاه انسان برای و بخشد مي استحكام اجتماعات و فرد در را

                                                           
1
 - Quality of life 

 satisfaction with life -2 

jung.c.g -3 



 

 

 وجود با كه است اجتماعي نياز يک مذهب 1دوركيم مثل شناسي و نظريه پردازان اجتماعي جامعه نظر از. كند مي ايجاد زندگي

. داشت و عامل حفظ و تقويت پيوند اجتماعي است خواهد وجود همواره دهد روی اجتماع سازمان در است ممكن كه تغييراتي

 از است عبارت دين او نظر از. است جمعي يا گروهي امری اساساً و آورد مي وجود به را اجتماعي های گروه دين، دوركيم نظر از

 مربوط هستند محترم و مجزا جدا، كه چيزهايي آن يعني مقدس امور به كه اعمال و اعتقادات از آور الزام و مشترك نظام يک

 گرد شود مي خوانده كليسا كه اخالقي اجتماع يک در كند، مي پيروی اين از كه را هايي آن همه كه اعمالي و اعتقادات. شود مي

 است، بشر هدايت برای زيادی های برنامه از متشكل كه وسيع سامانه يک عنوان به دين( 401: 4731 ،گيدنز) آورد مي هم

 و ها ارزش احساسات، و اند عيني غير كه دارد سروكار نمادهايي با اساساً دين كه چرا هست نيز كنترلي خود از عناصری شامل

 اي كشاند مي نظم به و داده سازمان را خارجي اعيان و ها انسان ميان متقابل كنش جريان يا كند مي بيان را مؤمنان اميدهای

در انديشه  (.44: 4734 هميلتون،) دهد مي نشان را كل اين زمينه يا و كند مي بندی جمع را اعيان و اذهان مجموعه كل

جامعه شناختي دوركيم، پيامد دين پيوند اجتماعي يا همبستگي اجتماعي بين افراد است، كه در فرد احساس نيرومندی كه 

 در دين مهم كاركردهای از يكيكند كه دين درواقع فرد را قوی تر مي كند.  بيشتر نتيجه مناسک است مي داند و عنوان مي

 تقويت و بخش انسجام عامل را دين ديويس(. 441: 4733 آبادی، زين) است اجتماعي اطمينان و اعتماد ايجاد تاريخ، طول

 ( 3: 4731 پناهي،) داند مي آفرين نظم و بخش هنجار و اعضا همكاری

 مبانی نظری

سازمان اجتماعي است و نه گرايش فيزيولوژيكي و رواني. به نظر اشتروس  ی يجهاو معتقد است كه خانواده نت: 2روسلوی اشت

انساني  یها يكي از انواع مبادالت بين گروه كند يقانوني را منع م ی ازدواج با قواعد برون همسری كه ازدواج با عضو خانواده

بهاست زيرا رفع  امع ابتدايي به همان نسبت كه ازدواج اهميت حياتي دارد زن گرانموجب اتحاد شود. در جو تواند ياست كه م

ازدواج در جوامع  های يژگيو احتياجات اقتصادی بر اساس اجتماع زن و شوهری و تقسيم كار بين مرد و زن است. يكي ديگر از

 ی بين يک مرد و يک زن نيست بلكه رابطه ی ابطهر كند يكلي كه ازدواج را بنا م ی بين دو گروه است. رابطه ی ابتدايي رابطه

ها و  گروهپای پايا یها ابتدايي مبادالت زنان از پرداخت ی زيرا در جامعه« هديه كنندگان زنانند»بين دو گروه از مردان است كه 

 (1،45اردالن: ی قبائل ديگر جدا نيست. )آندره، ترجمه

 هايي يدر مورد خانواده معتقد است كه امروز با توجه به دگرگون گيدنز  :دموکراتیک( ی )خانواده3یدنزتونی گنآ ی یهنظر

و سعي دارد كه با تاكيد بر تقدس خانواده و در نظر  برد يسنتي نام م ی كه رخ داده است از بحران خانواده و فروپاشي خانواده

و از طريق ازدواج آنان را وادار به  شود يه مگرفتن خانواده به عنوان مكاني كه در آن به مردان گنه كارآموزش های عاطفي داد

ضرر از بين رفتن خانواده به صورت  ينتر . مهمبرد ينام م كند ي، مشدند يدار آن نم ون خانواده عهدهركه د هايي يتقبول مسئول
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 پدری ي. بدآور يكه نبود پدر در خانواده مشكالت اساسي برای جامعه به بار م كنند يو بيان م شود يمطرح م« بي پدری»

 .(،1،02:11)گيدنز، شود يروند اجتماعي است و باعث ايجاد مسائل اجتماعي متعددی م بارترين يانز

 ی ويليام گود نيز از ديگر افرادی بود كه اعتقاد به آن داشت در خانواده :زن و شوهری( ی )خانوادهویلیام گود ی یهنظر

يگاه يكساني برخوردارند. از ديدگاه وی صنعتي شدن معموالً همراه با صنعتي زن و شوهر از پا ی موجود در جامعه یا هسته

امروز تغيير شكل داده است.  یا هسته ی ديروز به خانواده ی گسترده ی خانواده يعنيايجاد نظام خانوادگي زن و شوهری است، 

كه بدون همكاری و موافقت  داد يد ماين امكان را به افرا انجاميد يصنعتي شدن كه به ايجاد نيروی كار آزاد م گويد ياو م

. استقالل اقتصادی شود يصنعتي باعث آزادی بيشتر فردی م داری يهخويشاوندان درآمد الزم را برای زندگي كسب كنند. سرما

ی استقالل اقتصاد فرض يش. از ديدگاه گود اين آزادی تنها زماني كه پانجامد يمرتبط با آزادی فردی م یها نيز به ايجاد ارزش

است كه برابری پايگاه ميان زن و شوهر  یتوأم با استقالل و آزاد یا هسته یها نيست. در خانواده يرپذ وجود داشته باشد امكان

 (1،21355. )پاكروان،پردازند يامور خانوادگي به تشريک مساعي م ی را به وجود مي آورد و اين دو در اداره

اساس به وجود  های يوابط خانوادگي و توزيع اقتدار بر اين اعتقادند كه دگرگونر ی اين گروه در حوزه سیر پیشرفت: ی یهنظر

رسيدن روابط  ث، باعث بهبود كيفيت زندگي زناشويي گرديده و اين موضوع خود باعداری يهصنعتي و سرما ی آمده در جامعه

و يانگ بر اين عقيده  يلموتيانگ اشاره كرد. وبه ويلموت و  توان ياين افراد م ی از جمله شود يبرابری م ی زن و شوهر به رابطه

عمومي و اشتغال دستمزدی موجبات  ی صنعتي امروز از جمله ورود زنان به عرصه ی شده در جامعه بودند كه تغييرات حاصل

 يشتر بهبمردان  يعنيخانه دچار دگرگوني و تغيير شود،  يطآن را فراهم آورده است كه تقسيم كار بين زن و مرد در مح

دو معتقد بودند كه به اين ترتيب زن و شوهر  ينكارخانه برسند و زنان امكان بيشتری را برای كار بيرون از خانه داشته باشند. ا

كه زن و شوهر به  شود يعنوان م ين. چنشود يو خانواده دموكراتيک تر م كنند يمشاركت م ها گيری يمدر امور مالي و تصم

دوستان مشتركي دارند. در  گذرانند ياز پيش وقت آزادشان را باهم م يشداشته باشند. ب ييمجزا زناشو یها جای آن كه نقش

و در نهايت هم همانند  كنند يي زن و شوهر شباهت بيشتری به هم پيدا منيع شوند يروز متقارن تر م ها روزبه نتيجه خانواده

بين زن و شوهر نيز به طور اشتراكي خواهد بود و هر يک طبيعي است كه توزيع اقتدار  ييها هم خواهند شد، در چنين خانواده

 (110،3،1امور خانواده صاحب اقتدار و اختيار هستند. )ويلموت يانگ، ی به سهم خود در اداره

قبل  یها سير پيشرفت خانواده پردازان يهمانند ساير نظر رترادوارد شو :صمیمی( ی یانه)خانواده آشزترادوارد شو ی یهنظر

 گرفت يابزاری صورت م های يژگيبر مبنای و يني. او معتقد است در آن دوران همسرگزبيند يشدن را كامالً منفي ماز صنعتي 

زن و شوهر بر اساس قرارداد بود و مردان روستايي كمتر به همسران  ی و به دور از هر گونه عشق و آزادی انتخاب بود. رابطه

. مردان در اين نوع خانواده آمد يمكاني برای عالقه ميان اعضا به وجود نمخود توجه داشتند. به علت وجود زندگي جمعي ا

مهم است تداخل ميان زندگي خانوادگي و  ورتراند. آن چه كه از ديد ش مالک همسر و فرزندان بوده و اقتدار مطلق داشته

جاد روابط صميمي ميان خصوصي از اي ی خصوصي وجود نداشت و همين نبود حوزه ی طريق هيچ حوزه ينجامعه است، بد

اقتصاد محلي را از بين برد اما از طرف ديگر به آزادی خانواده  داری يهاز نظر شورتر ظهور سرما .كرد يمردان و زنان جلوگيری م

سنتي برای اولين بار اين امكان را مهيا ساخت كه افراد احساسات واقعي خود را بروز دهند. كار  یو رهايي از قيد و بندها

ها توانستند زندگي مستقل و جدا از والدين خود داشته  دی به رهايي و استقالل اقتصادی جوانان خانواده انجاميد و لذا آناقتصا

و انتخاب  گرفت يها بر اساس عشق و عالقه صورت م فردی را دگرگون كرد به نحوی كه ازدواج یها استقالل ارزش ينباشند. ا

زنان در  یها د و به تبع آن ارزششن بود كه وفاداری زن و شوهر نسبت به يكديگر مطرح و در اين زما شد يافراد، مهم تلقي م



 

 

مبتني بر احترام و ی  خشک و رسمي و به شكل مالک و مملوك به رابطه ی خانواده باال رفت و روابط زن و شوهر از رابطه

ه بمربوط  یها ها و نگرش فراواني را در ارزش راتيي، تغداری يهمتقابل تغيير شكل داد. شورتر معتقد است كه سرما یگذار ارزش

 دارای یا هسته ی سنتي و بدون احساسات رها كرده و به ايجاد خانواده ی خانواده ی خانواده به وجود آورد و افراد را از سلطه

كه به افراد اين  گرم و صميمي است ی يانهجديد يک آش ی كه اين خانواده كند ياحساسات مثبت و گرم تبديل كرد. او مطرح م

سرد جهان بيرون به آن پناه آورند. زنان نيز از وجود اين نوع خانواده راضي و خشنود  یها از فشارها و رقابت دهد يامكان را م

گسترده از جمله كار در مزرعه و انجام امور مربوط به  ی بودند زيرا به كمک آن توانستند از فشار كارهای سخت در خانواده

ها  نوع خانواده از اقتدار بيشتری نيز برخوردار بودند زيرا تنها كسي كه بر آن ينها در ا ی از افراد رهايي يابند. آنتعداد زياد

ها رياست  سال تر، بر آن تمام مردان و حتي زنان بزرگ يشينپ یها در خانواده كه يمرد خانواده است درحال كرد يرياست م

خود را محافظ شده، وقف همسر و فرزندان نمايند.  توانند يديد راضي هستند چون م. زنان از اين نوع خانواده جكردند يم

 (0،،1،20)صامعي،

مختلف اجتماع باعث مقابله نسل  یها بورديو در باب شكاف نسلي معتقد است كه شكاف افقي بوده و در قسمت :1بوردیو

، او بر توزيع امكانات و شوند يايجاد م يادشدهتيجه نزاع كه در ن بيند يها را ساختار اجتماع م ، او نسلشود يجديد و قديم م

موجود اقتصادی، اجتماعي و  یها مختلف از نظر برخورداری يا محروميت از امكانات و فرصت یها منابع و موقعيت نابرابر نسل

اختاری، منشأ اصلي شكاف نسلي تاكيد دارد. رهيافت مد نظر وی تضاد س يابي يشهمختلف در ر یها سياسي، فرهنگي در عرصه

مختلف اجتماعي است كه  یها ها در عرصه در اختيار نسل های يهمنازعات نسلي، توزيع نامتوازن منابع قدرت و ثروت و سرما

كه موجب  داند يمختلف نسلي كه در جامعه همزيستي مكاني و زماني دارند، م یها محور اصلي را تضاد منافع مادی گروه

. نظريات بورديو در سطح كالن ماركسيستي و رويكرد شود يها م و فرهنگي بين آن يدئولوژيكيا یها ها و شكاف مسائل نسل

. وی شكاف نسل در دنيای داند يمختلف م یها سلطه و نابرابری در عرصه یها ها را ناشي از نظام تضاد قرار دارد و چالش نسل

ليل تعارضات نسلي، ساخت اجتماعي عيني بوده و با محور قرار انداز، نقطه عزيمت در تح . در اين چشمداند يمعاصر را افقي م

 یها ها و شكاف مختلف نسلي، كه در جامعه همزيستي زماني و مكاني دارند، مسائل نسل یها دادن تضاد منافع مادی گروه

تماعي نسلي در نظر گرفته و در تناظر با موقعيت و منافع اج يادشده يربناييها را ناشي از تضاد ز ايدئولوژيک و فرهنگي بين آن

و حوادث عمده تاريخي بر روی  ها يانجر يرها با معيارهای ذهني و بر حسب تأث . بورديو به جای تبيين شكاف نسلشود يم

ذهنيت و آگاهي هويت ويژه نسلي كه بر رهيافت مانهايمي مسلط است، با رويكرد عيني به تبيين تعارضات نسلي بر حسب 

. وی پردازد يها برای استفاده انحصاری از منابع مذكور م نسل در رابطه با مجموعه منابع و نبرد نسل جايگاه استراتژيک هر

آموزشي بررسي و با توجه به مطالعات خود به نتايج ارزشمندی دست پيدا  یها ها را در چارچوب طبقات و نظام مسائل نسل

آموزش، آگاهي، نظام  -1: داند يم گونه ينرا ا وزشي دموكراتيزه شدهامتيازات طبقاتي در نظام آم يد، تبعات اين باز تولكند يم

 -5 بين نسلي.  یها منافع نسلي و تنش -،  .يت اجتماعي بنيان تعارضات نسليموقع - 8 طالبات و شكاف نسلي در امكانات.م

  (1،22311تضاد منافع نسلي و تحول اجتماعي. )مقدم فر،

يكي از عوامل مهم در تاثير گذاری بر نگرش به ازدواج و خانواده در نظر گرفته شده است با توجه به موضوع تحقيق، دينداری 

اقدامي انساني است كه بر اساس  ين: دكند يتعريف م گونه يندين را ا برگردر ادامه چند مورد از اين نظريات مرور خواهد شد: 
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 Pierre Bourdieu 



 

 

مقدس است و مراد از مقدس در اين جا ويژگي  های يوهنظم بخشيدن به ش ينبه بياني ديگر، د شود يآن نظمي مقدس ايجاد م

و مرتبط با او. اعتقاد او بر اين است كه اين قدرت در برخي از  يرانسانيو كيفيت نوعي قدرت رازآلود و مهيب است قدرتي غ

قدرتمند  اندازه يجای گرفته است. انسان با اين نظم مقدس همچون واقعيتي ب گيرند يامور كه از سوی آدمي مورد توجه قرار م

را در نظمي معنادار به جريان  ياتشو ح كند يواقعيت خود را به انسان نزديک م حال ين. درعشوند يو جدای از خويش مواجه م

بوده است. به نظر برگر دين  ها یدين در طول تاريخ يكي از موثرترين مامن ها در برابر ناهنجار، (1،28311. )برگر،اندازد يم

و نوع مهمي از آگاهي  يگانگيينكه دين قدرتمندترين ابزار از خود بات اين كار را به درستي انجام دهد، به خاطر قادر بوده اس

كز فقط يک موضوع يان مردكه ا دهد ياين واقعيت را مورد تاكيد قرار م يمدورك (1،213،1)تامسون،است. كاذب بود ه

شعائر منظمي هستند كه در آن گروهي از مؤمنان گرد هم همه اديان متضمن اعمال تشريفاتي و  اعتقادی نيستند.

كنندگان در مناسک غالباً بر اين باورند كه  اما شركت اند يمناسک برای حفظ انسجام گروه (1،02:518يدنز،...)گآيند يم

( :101:731،يلتون. )همكنند ييا از اين وضعيت خويشاوندی جلوگيری م و آورند يمناسک وضعيت خويشاوندی را به ارمغان م

كه از جمله  دهد ياز نظر دوركيم دين برخي كاركردهای اجتماعي را با حفظ باورهای مشترك از طريق اعمال مناسكي انجام م

است. برگر نيز از اين نظر كه به كاركردهای دين توجه دارد شبيه دوركهايم بوده و از وی « ايجاد همبستگي»ها  آن ينتر مهم

جادويي و  یها جنبه و كند يجديد موجبات آن را فراهم م ی جامعه وبر معتقد به تحول ديني است كه پذيرفته است؛ و يرتأث

 يدر تحول روابط ميان جهان مادی و ماوراء است. تحول-در قياس با گذشته-خرافي زدوده شود. از نظر وبر ويژگي عصر جديد

 گيرد. يصورت م نامد يه وی عقالنيت صوری مجهان توسط عقالنيت علمي و تكنيكي ك« افسون زدايي»كه با روند 

 .(1،0131،4)شريعتي،

 ی تحقیق: یشینهپ

نتايج تحقيق . است دادهانجام   و عوامل مرتبط با آن نتحت عنوان تغيير ارزش های جوانا ( در پژوهشي1،24)گودرزی -1

ميزان استفاده از وسايل  خانواده، تعداد اعضای وضعيت تاهل، جنسيت، نشان مي دهد تغيير ارزش ها با متغير تحصيالت،

ميزان تشتت ارزشي در جامعه از ديد پاسخگويان  ميزان تضاد خانوادگي، ميزان خرد گرايي، ميزان تقدير گرايي، ارتباط جمعي،

يت نتايج حاصل از تحليل چند متغيره نيز بيانگر اين واقع و عملكرد مسئولين از ديدگاه پاسخگويان رابطه ی معنا دار دارد.

تغيير ارزش های جوانان معلول شبكه  %واريانس متغير تغيير ارزش ها به وسيله ی متغير مستقل تبيين مي شوند.51است كه 

تحليل بيسشتر و تقويت نهاد های حمايتي و ارتقای آگاهي  ،اجتماعي است كه نيازمند مطالعات-ی پيچيده ای از عوامل رواني

تحت عنوان تغيير خانواده و تغيير روابط پژوهشي آزاد ارمكي  -8. اني و اسالمي استجوانان درباره ی ارزش های سنتي اير

. به طور وضعيت و سرنوشت خانواده در ايراندر اين پژوهش بيان اينكه  .داده استانجام 1،28بين نسلي  در ايران در سال 

در تلقي اول بسياری بر  ي دو تلقي وجود دارد.در ادبيات علوم اجتماع خاص خانواده در تهران)يا خانواده ی تهراني( چيست؟

سنتي ماندن خانواده ی ايراني تاكيد دارند در حالي كه مدافعان تلقي دوم بر فروپاشي خانواده ی ايراني به لحاظ ورود ايران در 

ی ايراني فرايند  ادهخانو جريان نوسازی معاصر تاكيد مي كنند با توجه به واقعيت های اجتماعي و فرهنگي در ايران معاصر،

                                                        كند. طي مي شاره شده تاكيد مي كنند،ادو تلقي  ناز آن چه مدافعا های متفاوتي

 زيرا خانواده ی ايراني در سده های اخير و به طور خاص پس از انقالب مشروطه در جريان تغيير قرار گرفته و از حالت سنتي

و فرهنگي و پيوستگي نسل ها به گونه ای است دچار فروپاشي د تغيير به لحاظ ساختار اجتماعي ولي رون خارج شده است.

خانواده  با توجه به اطالعات ارائه شده در اين پژوهش دونكته به عنوان جمع بندی در اين قسمت قابل بيان است: نشده است.



 

 

؛ افزايش تعداد ازدواج و باالتررفتن نرخ طالق و ... در جريان تغيير عمده قرار دارد. ج،ی ايراني به لحاظ باالتر رفتن سن ازدوا

در حالي كه نسل های اول و دوم  دنسل سوم اكثراّ در تهران متولد شده اند و خود را بيشتر تهراني تا شهرستاني مي دانن

 ی جديد نسلي روبه رو شده است در خانواده سه نسل در گذر زمان خانواده ی ايراني با پديده بيشتر شهرستاني و مهاجرند.

با وجود تفاوت های نسلي افراد هر نسل از  جوان،ميانسال و كهنسال وجود دارد و هر كدام از نسل ها ويژگي خود را دارند.

تصادی و تگي دارند.اين پيوستگي منشاء عاطفي و نتيجه ی اقسطريق مراسم و آيين های خانوادگي و ديني با يكديگر پيو

انجام  (1،24)عنوان بررسي اقتدار زنان در خانواده با توجه به شكاف نسلي توسط پاكروان پژوهشي تحت-،. اجتماعي دارد

ساختار قدرت در خانواده محصول ارزش ها و هنجار های بر جوامع بوده است كه  گرفته كه چكيده ای از آن به شرح زير است.

ه تبع فرايند نوسازی )مدرنيزاسيون(رو به تغييرنهاده و ساختارها ونقش های جديد زندگي در طول قرون در جوامع پيشرفته ب

علي رغم اين تغيير  و تحوالت در جامعه ،ساختار سلسله مراتبي و تركيب  خانوادگي جايگزين نقش های سنتي آن شده است.

ت كه امروز كمتر كسي را مي بينيم كه با ديده ی هرمي اقتدار در خانواده آنقدر طبيعي و اجتناب ناپذير جلوه داده شده اس

نسته،مناسبات قدرت مرد اانتقاد به اين حوزه نگريسته باشد.اين مساله كه آيا واقعا تغييرات به وجود آمده در جامعه ی امروز تو

به شمار مي  ساالرانه را نيز به خصوص در حوزه ی خانواده تحت الشعاع خود قرار دهد كماكان مساله ی بحث برانگيزی

رود.مهمترين اهداف اين تحقيق عبارتند از:عوامل مرتبط و موثر بر ميزان اقتدار زنان در خانواده در بين سه گروه نسلي در 

فرضيه های اين تحقيق از تلفيق نظريه پردازان كاركرد گرا،سير پيشرفت و تا حدودی نظريه ی منابع از  ميان زنان شهر تهران.

 يافته های تحقيق نشان مي دهد، گر نظريه پردازان ماركسيست و تا حدودی فمنيست ايجاد شده است.يک سو و از سوی دي

ثوت و دارايي و پايگاه اقتصادی و اجتماعي آنان رابطه ی معناداری با  سن،تفاوت سني با همسر،، متغير های ميزان تحصيالت

رچه تحصيالت زنان بيشتر باشد ميزان اقتدار آن ها درخانواده ميان ه ندر اي ميزان اقتدار زنان  در خانواده  نداشته است.

هر چه تفاوت سني به همسر بيشتر باشد  هرچه سن زنان در سه نسل بيشتر باشد ميزان اقتدار زنان كمتر است، بيشتر است،

 بيشتر خواهد بود و بالعكس. ميزان اقتدار زنان كمتر است و هرچه پايگاه اقتصادی واجتماعي باالتر باشد ميزان اقتدار آنان نيز

 با آن كه وضعيت اشتغال در ميزان اقتدار زنان تاثيری نداشته اما نبايد از تاثير اين متغير مهم بر افزايش اقتدار زنان غافل شد.

تحت عنوان نسل ها و ارزش ها:بررسي و تحليل جامعه شناختي تفاوت و گرايشات ارزشي نسل جوان و بزرگسال  پژوهشي-5

يكي از  شكاف نسلي بعنوان شرح زير است: اين در دانشگاه تهران انجام شده كه چكيده ی آن به (1،28)قاضي نژاد توسط

اقتصادی عظيم و سريعي را  -تغييرات اجتماعي  مهمترين شكافهای اجتماعي و پديده ای اجتناب ناپذير در جوامع معاصر، كه

وم اجتماعي در قرن بيستم است و با فرض شتاب تغييرات در آينده ، عمق حوزه عل تجربه مي كنند ، از مسائل مهم مطرح در

ابعاد مختلف آن در ايران  روز افزوني نيز برای اين پديده پيش بيني شده است. ظهور چنين پديده ای در سطوح و و ابعاد

ت ، امری قابل انتظار و بر تاريخي مستمر و سريعي بوده اس - معاصر، كه بويژه در نيم قرن اخير صحنه تحوالت اجتماعي

 قابل انكار مي نمايد. مهمترين بعد چنين شكافي، فاصله ارزشي بين نسلهای مختلف جامعه حسب برخي شواهد موجود ، غير

باب آن از اهميت ويژه ای  است كه نظر به نقش محوری ارزشها در سطوح خرد و كالن اجتماعي ، تحقيق و تامل جدی در

هدف اصلي اين  .تفاوت يا شكاف نسلي در بعد ارزشها است حاضر ، كه در پي شناخت و تحليل پديده برخوردار است. بررسي

در ميان نسل  -فهرست ارزشهای بريث ويت وال  موجود در -پژوهش ، شناخت درجه اهميت و اعتبار مقوالت ارزشي اساسي 

نسل "ساله ( يا  1،-54مورد توجه نسل ميانه )و مقايسه آن با ارزشهای  " نسل پس از جنگ "ساله( يا  14- 81جوان )

نسل بصورت  ( و شناسائي تفاوتهای معني دار ارزشي در بين سه51-14) "نسل قبل از انقالب "و  "جنگ انقالب و نيز

رويكردهای جامعه شناختي مورد حسب  ، تحليل تفاوتهای مشاهده شده برو در نهايت (Cross - Sectional) مقطعي



 

 

نظری صورت گرفته است : رويكرد محوری ما در تحليل تفاوت يا شكاف  ت. مطالعه حاضر در قالب دو رويكرد، بوده اسنظر

. همچنين است ، رهيافت نسلهای تاريخي و تئوری الگوهای نسلي در سنت مانهايمي آن بودهمورد مطالعه ارزشي بين سه نسل

 ، از رهيافت تضاد ساختي و نظريه تضاد نسلي رد اصلي تحقيقبرای خالص سازی اثر نسل و ديگر متغيرهای برگرفته از رويك

حاليكه رويگرد نخست ، شكاف نسلي را نتيجه تجارب ويژه نسلهای مختلف تاريخي و  . دربورديو، استفاده بعمل آمده است

 .اندمنابع قدرت ميد ، شكاف مذكور را حاصل توزيع نابرابره از آنها مي داند، وديدگاه دومهای بر آمد هويت

 بر اين اساس، مدل مفهومي تحقيق در شكل زير مطرح شده است:

 بعد اعتقادی
 بعد پيامدی
 بعد مناسكي
 بعد تجربي

دينداری
نگرش به ارزش های 

خانوادگي

 نگرش به ازدواج
    نگرش به طالق
  نگرش به تقسم جنسيتي

كار
   نگرش به روابط با جنس

مخالف
   نگرش به روابط

جنسيتي قبل از ازدواج 
  هم خانگي

 ها: یهفرض

 تر است.مثبت ازدواج و خانوادههر چه فرد ديندارتر باشد نگرش او نسبت به  -

 تفاوت وجود دارد. ازدواج و خانوادهبين جنسيت و نگرش نسبت به  -

 .های خانوادگي تفاوت وجود داردارزش بين وضعيت تأهل و نگرش نسبت به -

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 :شناسی روش

ای و اسنادی به منظور سنجش  ها از منابع كتابخانه آوری داده تحليلي بوده و برای جمع -روش تحقيق مقاله حاضر توصيفي

 ده شده است.های خانوادگي در جامعه مورد بررسي، از روش ميداني )پرسشنامه( استفا ميزان دينداری و نگرش به ارزش

 440 كوكران فرمول از استفاده با نمونه حجم. منيريه( هستندتهران ) 11جوانان منطقه آماری اين تحقيق شامل جميعت 

 و ای مرحله چند ای خوشه گيری نمونه روش دو تركيب اساس بر نيز نمونه. است شده برآورد خطا درصد 4 اساس بر كه نفر

نظران در اين زمينه كمک گرفته  اطمينان از اعتبار پرسشنامه از تحقيقات پيشين و صاحببه منظور  .است بوده ساده تصادفي

دهنده انسجام دروني و  واقع آلفای كرونباخ نشان شد. برای تعيين پايايي تحقيق از ضريب آلفای كرونباخ استفاده شده است. در

% به دست آمده و در سطح 37 ی پرسشنامه دينداریكه در اين تحقيق ضريب آلفای كرونباخ برا همساني دروني گويه هاست

آوری  های جمع به دست آمد كه مطلوب است. داده 33/0های خانوادگي نيز  مناسبي است و برای پرسشنامه نگرش به ارزش

، با ها در سطح آمار توصيفي و استنباطي تحليل شدند. برای تجزيه و تحليل داده spssافزار آماری  شده با استفاده از نرم

استفاده شده است. همچنين اساس كار  F و آزمون T ها از آزمون همبستگي پيرسون و آزمون ها و داده توجه به نوع فرضيه

گويان است. از اين رو، ميزان  برای سنجش دينداری در اين تحقيق، مدل كالرك و استارك برای سنجش دينداری پاسخ

آثار ديني( ) عاطفي( و پيامدی) اعمال ديني(، تجربي) ورهای ديني(، مناسكيبا) گويان در پنج بعد اعتقادی دينداری پاسخ

 به نگرش) های خانوادگي در بين پاسخگويان در شش بعد مورد سنجش قرار گرفته است. به منظور سنجش نگرش به ارزش

 از قبل جنسيتي وابطر به نگرش مخالف، جنس با روابط به نگرش كار، جنسيتي تقسيم به نگرش طالق، به نگرش ازدواج،

 در آن پايايي و اعتبار احراز از پس نامه پرسش. است بوده ساخت پژوهشگر() نامه خانگي( در پژوهش حاضر پرسش هم و ازدواج

 ابتدا منظور، همين به. گرفت قرار استفاده مورد نهايي مرحله در -نياز مورد های داده آوری جمع برای- تحقيق، مقدماتي مراحل

 بهترين انتخاب برای يا و شوند، استخراج پيشين های تحقيق های گويه از يا سنجند مي را تغيير متغير كه هايي يهگو شد سعي

 و استادان به شده تدوين نامه پرسش ديگر بار يک سپس. شود گرفته كمک ديگر اساتيد و محققين نظرات از ها گويه

 محتوايي نوع از حاضر تحقيق اعتبار بنابراين. شد استفاده رسشنامهپ تصحيح برای ها آن نظرات از و شد داده نشان متخصصان

 است. 

 های تحقیق: یافته

 الف( اطالعات جمعيت شناختي:

 اين پاسخگوی 440 مجموع از. است شده داده نشان 4 جدول در حاضر پژوهش های يآزمودن به مربوط توصيفي اطالعات

 . اند بوده مجرد افراد اين اكثر. اند داده شكيلت مردان را درصد 19 و زنان را درصد 44 تحقيق،

 تحقيق پاسخگويان های جمعيت شناختي يژگيو توزيع: 4 شماره جدول



 

 

 درصد تأهل وضع درصد جنس

 3384 مجرد 44 زن

 1484 متأهل 19 مرد

 

 های کمیب( توصیف داده
 های كميهای توصيفي برای دادهآماره :8جدول شمار 

 واريانس انحراف معيار ميانگين اكثرحد حداقل تعداد متغير

 0/5 2/8 5/88 8، 11 110 سن

 3/111 ،11/1 ،11/0 ،1 80 111 مقياس دينداری

 3/1 4/8 10/، 81 2 111 بعد اعتقادی دينداری

 ،1/، ،/1 2/11 84 0 111 بعد تجربي دينداری

 ،0/5 1/1 18/88 81 0 111 بعد پيامدی دينداری

 8/2 2/8 ،8/1 81 5 111 بعد مناسكي دينداری

 7/108 ،1/1 ،1/1 24 81 111 های خانوادگيمقياس ارزش

 9/5 8/8 1/1 11 8 111 نگرش به طالق

 1/1 5/8 5/18 14 5 111 نگرش به ازدواج

 4/4 8/، 0/1 11 8 111 نگرش به رابطه با جنس مخالف

 8/5 1/8 1/18 14 1 111 نگرش به تقسيم جنسيتي كار

 7/5 5/8 4/0 11 8 111 يخانگنگرش به هم

 5/2 1/8 4/11 14 ، 111 نگرش به روابط والديني

 8/5 2/8 1/1 11 8 111 و تربيت كودك ینگرش به فرزند آور

 

سال،  8،سال، حداكثر سن  11توان بيان كرد كه برای پاسخگويان اين تحقيق حداقل سن مي 8شماره با توجه به جدول 

شده توسط  باشد. در مقياس دينداری حداقل نمره كسبمي 2/5و واريانس  8/8ف معيار سال، انحرا 55/88ميانگين سني 

باشد. در بعد مناسكي مي 111/،و واريانس  ،11/1، انحراف معيار ،11/0، ميانگين نمره ،1، حداكثر نمره 80پاسخگويان 

و واريانس  1/8، انحراف معيار ،2/1ه ، ميانگين نمر81، حداكثر نمره 5شده توسط پاسخگويان  دينداری حداقل نمره كسب



 

 

، ميانگين نمره 24، حداكثر نمره 81شده توسط پاسخگويان  های خانوادگي حداقل نمره كسبباشد. در مقياس ارزشمي 8/2

شده توسط  باشد. در بعد نگرش به روابط والديني حداقل نمره كسبمي 0/108و واريانس  ،1/1، انحراف معيار ،1/1

 باشد.مي 5/2و واريانس  1/8، انحراف معيار 4/11، ميانگين نمره 14حداكثر نمره  ،،پاسخگويان 

 

 :های تحقيقآزمون فرضيهج( 

 تر است. های خانوادگي مثبتهر چه فرد ديندارتر باشد نگرش او نسبت به ارزش فرضیه اول:

 واج و خانوادهازدآزمون همبستگي پيرسون بين ميزان دينداری با نگرش  يجنتا :،جدول شماره 

 داری يمعن سطح همبستگي ضريب آزمون

 000/0 144/0 پيرسون

 

رابطه معناداری را نشان  ازدواج و خانوادهنتايج بدست آمده از انجام آزمون پيرسون بين دو متغير ميزان دينداری با نگرش 

باشد. ميزان همبستگي به دست آمده و سطح معناداری آن مطلوب مي 111/1دهد. در اين باره ضريب همبستگي برابر با مي

يابد نگرش وی توان نتيجه گرفت هر چه ميزان دينداری فرد افزايش حكايت از رابطه مثبت قوی بين دو متغير دارد و مي

 شود.تر ميمثبت ازدواج و خانوادهنسبت به 

 تفاوت وجود دارد. ازدواج و خانوادهبين جنسيت و نگرش نسبت به  فرضیه دوم:

 جنسيت حسببر ازدواج و خانواده پيرامون نگرش به  tنتايج آزمون  :5شماره  جدول

 آزمون آماری خطای معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين تعداد های خانوادگينگرش به ارزش

 t=1/62 11/8 14/14 14/14 45 زن

s=0/109 41/1 114/11 18/11 ،4 مرد 

باشد. مي 18/11و ميانگين نمره مردان در اين مقياس  14/14های خانوادگي ارزشميانگين نمره زنان در مقياس نگرش به 

-. با توجه به مقدار سطح معناداری بدست آمده ميs=0/109و  t=1/62مقادير روبرو به دست آمد:  tبعد از انجام آزمون 

 وجود ندارد. خانوادهگرش به يعني تفاوت معناداری بين زنان و مردان در نگردد؛ توان گفت اين فرضيه تأييد نمي

 تفاوت وجود دارد. ازدواج و خانوادهبين وضعيت تأهل و نگرش نسبت به فرضيه سوم: 

 وضعيت تأهل حسببر خانوادهپيرامون نگرش به  tنتايج آزمون  :4جدول شماره 



 

 

 آزمون آماری خطای معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين تعداد های خانوادگينگرش به ارزش

 t=-0/468 52/1 ،1/،4 21/18 25 مجرد

s=0/641 10/8 00/18 81/15 ،8 متأهل 

و ميانگين نمره پاسخگويان متأهل در  0181/18های خانوادگي ميانگين نمره پاسخگويان مجرد در مقياس نگرش به ارزش

. با توجه به s=0/641و  t=-0/468مقادير روبرو به دست آمد:  tباشد. بعد از انجام آزمون مي 8144/15اين مقياس 

ی ها ارزشبه اين معنا كه در نگرش به  گردد.توان گفت اين فرضيه تأييد نميمقدار سطح معناداری به دست آمده مي

 تفاوتي وجود ندارد. متأهلخانوادگي بين افراد مجرد و 

 :ازدواج و خانواده به نگرش با دينداری ميزان مختلف ابعاد بين رابطه بررسي -

  خانوادهدينداری با نگرش به  ميزان مختلف ابعاد رابطه بين بررسي برای پيرسون آزمون : خروجي1شماره  جدول

 داری يمعن سطح همبستگي پيرسون ضريب دينداری ابعاد

 003/0 141/0 اعتقادی

 000/0 119/0 تجربي

 000/0 177/0 پيامدی

 000/0 190/0 مناسكي

 

داری وجود دارد، در  رابطه مستقيم و معني خانوادگي های ارزش به تلف دينداری و نگرش، ابعاد مخ4 بر اساس جدول شماره

ترين  ( و ضعيف177/0) ترين همبستگي را بعد پيامدی دينداری خانوادگي قوی های ارزش به بين ابعاد دينداری، نگرش

  ( داشته است.141/0) همبستگي را با بعد اعتقادی دينداری

 :ازدواج و خانواده به نگرش مختلف ابعاد با دينداری انميز بين رابطه بررسي -

 
 خانوادهنگرش به  مختلف ابعاد با دينداری ميزانبين  رابطه بررسي برای پيرسون آزمون : خروجي0جدول شماره 

 داری يمعن سطح پيرسون همبستگي ضريب بعد

 000/0 174/0 نگرش به ازدواج

 000/0 -401/0 نگرش به طالق

 001/0 131/0 سيم جنسيتي كارتقنگرش به 



 

 

 000/0 -134/0 روابط با جنس مخالف

 000/0 170/0 نگرش به روابط والديني

 000/0 791/0 و تربيت كودك ینگرش به فرزند آور

 000/0 191/0 خانگينگرش به هم

 

رابطه  ازدواج و خانوادهبه نگرش ابعاد مختلف نتايج به دست آمده از انجام آزمون پيرسون بين متغير ميزان دينداری با 

 یمعنادار( و در سطح -418/1آن )، جز نگرش به طالق كه ضريب همبستگي دهدنشان مي را یمعنادارمستقيم و 

ميزان همبستگي به دست آمده حكايت از رابطه نسبتاً قوی منفي  رابطه معنادار اما معكوسي با دينداری دارد يعني(111/1)

شود؛ تر مييابد نگرش وی نسبت به طالق منفيوان نتيجه گرفت هر چه ميزان دينداری فرد افزايش تبين دو متغير دارد و مي

( رابطه معنادار ولي معكوسي با 111/1) یمعنادار( در سطح -124/1آن )مخالف كه ضريب همبستگي  جنس با بعد روابط و

كند. در بين ابعاد  يمبه روابط جنس مخالف كاهش پيدا  ميزان دينداری دارد؛ يعني با افزايش ميزان دينداری از ميزان نگرش

ترين همبستگي را با نگرش به تقسيم  يفضع( و 1،1/1طالق )ترين همبستگي را با نگرش به  یقو، دينداری خانوادهنگرش 

-دواج مثبتيابد نگرش وی نسبت به ازتوان نتيجه گرفت هر چه ميزان دينداری فرد افزايش مي دارد. (805/1) يتيجنسكار 

 .شودتر مي

 :گیری بحث و نتیجه

های پژوهش  مورد بررسي قرار گرفت. به طور كلي يافته ازدواج و خانوادهاين پژوهش باهدف بررسي رابطه دينداری با نگرش به 

 توان گفت ميدر افراد دارد، در تبيين اين نتيجه  ازدواج و خانوادهنشان داد كه دينداری رابطه مثبت و معناداری با نگرش به 

شود باعث گسترش روابط اجتماعي شده و ادراك افراد ديندار  جمعي برگزار مي كه حضور در مراسم مذهبي كه به صورت دسته

های  های ديني، افراد را به مشاركت دهد. عالوه بر اين، دستورالعمل افزايش مي ازدواج و خانوادهو مذهبي را از نگرش به 

ازدواج و خواند و اين امر نيز ادراك افراد ديندار را از نگرش به  رساني به يكديگر فرامي ديگر و ياری اجتماعي، ارتباط با افراد

در بين جوانان دختر  ازدواج و خانوادهدهد كه رابطه دينداری و نگرش به  مي ندهد. نتيجه ديگر تحقيق نشا افزايش مي خانواده

های ديني، به ويژه در اسالم هر دو جنس را از پيامدهای  توان گفت كه آموزه و پسر متفاوت نيست، در تبيين اين يافته نيز مي

ازدواج و توان انتظار داشت كه دينداری در هر دو جنس با پيامدهای مثبت، از جمله  بنابراين مي سازد؛ مند مي مثبت خود بهره

ازدواج و عناداری بين زنان و مردان در نگرش به همراه باشد. همچنين از جمله نتايج تحقيق حاضر اين بود كه تفاوت م خانواده

توان به صورت كلي بيان  نتايج زير را مي ازدواج و خانوادهدر بررسي رابطه بين ابعاد مختلف دينداری و وجود ندارد.  خانواده

 نمود:

؛ بدين معنا كه با مشاهده شد ازدواج و خانوادهاز لحاظ بعد پيامدی دينداری، رابطه معنادار و مستقيمي با نگرش به  -

 افزايش پيدا كرده است. ازدواج و خانوادهافزايش بعد پيامدی دينداری 



 

 

وجود دارد؛ به طوری كه با افزايش ابعاد اعتقادی  نگرش به ازدواج و خانوادهاز لحاظ بعد اعتقادی، رابطه معناداری  -

 يابد  يز افزايش ميپاسخگويان ن نگرش مثبت به ازدواج و خانوادهدينداری پاسخگويان، ميزان 
شود؛ بدين معنا كه با  مشاهده مي ازدواج و خانوادهنگرش به  با از لحاظ بعد مناسكي رابطه معنادار و مستقيمي -

 كند. نيز افزايش پيدا مي گويان پاسخ ازدواج و خانوادهبه مثبت گويان نگرش  افزايش اعمال ديني پاسخ
وجود دارد، به طوری كه با  ازدواج و خانوادهبطه معناداری با نگرش به طور كه اشاره شد از لحاظ بعد عاطفي را همان -

گويان  پاسخ ازدواج و خانوادهبه مثبت افزايش ابعاد اعتقادی و احساسي افراد از لحاظ اعمال ديني، ميزان نگرش 

به پروردگاری كه  بخش به فرد به واسطه اعتقاد توان به قدرت اطمينان كند. از داليل اين امر مي افزايش پيدا مي

 كند، اشاره كرد.  همواره او را در نزديک خود حس مي

وجود دارد. پس فرضيه  ازدواج و خانوادهبه طور كلي، نتايج گويای اين است كه رابطه معناداری بين ابعاد دينداری و ابعاد 

توان  رسد. در كل مي مطالعه به اثبات مي پاسخگويان مورد نگرش به ازدواج و خانوادهتحقيق مبني بر تأثير دينداری بر افزايش 

 مثبت تر هستند و از سطح باالتری از نگرش نتيجه گرفت كه افراد مذهبي در مقايسه با افراد غيرمذهبي از نظر اجتماعي فعال

، بنابراين چون طرح مطالعه حاضر از نوع توصيفي است و از طريق پرسشنامه انجام گرفته است برخوردارند. ازدواج و خانوادهبه 

ای، از  ادعای روابط علي در ميان متغيرهای مورد مطالعه، ممكن نيست، همچنان كه محدوديت تمامي تحقيقات پرسشنامه

كاهد، اما نتايجي كه  های فعلي را نمي ها ارزش يافته ها را دارد. با اين كه محدوديت های آزمودني جمله ميزان اعتماد پاسخ

با توجه به وجود رابطه مثبت و معنادار بين دينداری و  كند. مورد مطالعه گرفت را محدود ميتوان راجع به متغيرهای  مي

شود در  ريزان امر و متخصصان اجتماعي كه با جوانان در ارتباط هستند، پيشنهاد مي ، به برنامه ازدواج و خانوادهنگرش به 

های اين مطالعه نقش دين را، به ويژه برای  كنند. يافتهجهت تقويت روحيه دينداری و گسترش منابع حمايتي جوانان اقدام 

كنندگان بهداشت روان بايد اين عامل را در نظر گرفته و در  كند، از اين رو فراهم هايي كه اعتقادات ديني دارند، برجسته مي آن
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