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بر تأثيربررسي و انواع دينداري ميزان
 همبستگي اجتماعي

:������ 	���
 �//��� 

:����� 	���
��/�/��� 

3سمانه دلبري،*2ر صادقيعلي اكب،1دكتر بيژن زارع

 چكيده
و انواع دينـداري بـا همبسـتگي اجتمـاعي اسـت. روش ايـن هدف اين تحقيق بررسي رابطه ميزان
و اطالعـات از طريـق پرسشـنامه جمـع آوري شـدند. جامعـه آمـاري تحقيـق را  تحقيق پيمايشي بوده

مي خوارزميدانشجويان دوره كارشناسي واحد حصارك دانشگاه  ند. از ميان اين دانشجويانده تشكيل
و بـا روش نمونـه 409تعداد  اي چنـد مرحلـه بـا ايـن گيـري خوشـه نفر به عنوان حجم نمونـه انتخـاب

و  وtهـاي از آزمـون هـا تحليل دادهدانشجويان مصاحبه شد. براي تجزيه اسـتيودنت، تحليـل واريـانس
 همبستگي پيرسون استفاده شده است.

ب داري بر همبستگي اجتماعي الگوي نظري اين تحقيق است. نوع دين تأثيرا نظريه دوركيم در رابطه
و عـدم  دينداري نيز با توجه به انتقادي كه بر نظريه دوركيم در رابطه با كاركرد انسجامي دين وارد شده

شود. بر اين اساس، دسته بندي هيـك توجه دوركيم به انواع دينداري در دستگاه نظري خود مطرح مي
و تكثرگرا) مورد توجه قرار گرفته است. از انو (انحصارگرا، شمول گرا  اع دينداري

و همبسـتگي و انواع دينداري متغيرهاي مستقل تحقيـق بر مبناي دستگاه نظري تحقيق، دينداري
دومي اجتماعي متغير وابسته تحقيق به شمار و آيند. همچنين اين تحقيـق داراي يـك فرضـيه اصـلي

هاي تحقيق حاكي از آن است كـه بـين دينـداري بـا همبسـتگي اجتمـاعي شد. يافتهبامي فرضيه فرعي
و معناداري وجود دارد. در بررسي نوع دينداري سه روش به طور همزمان به كار گرفتـه  ارتباط مستقيم

نوع دينداري بـر مبنـاي عامـل انحصـارگرايي-2نوع دينداري بر مبناي شاخص نوع دينداري،-1شد: 
و  هـا، بـين نـوع نوع دينداري بر مبناي عامل تكثرگرايي ديني. با توجه بـه ايـن طبقـه بنـدي-3ديني

 دينداري با همبستگي اجتماعي ارتباط معناداري وجود ندارد. 
: همبستگي اجتماعي، همبسـتگي ارتبـاطي، احسـاس تعلـق، مشـاركت اجتمـاعي، واژگان كليدي

و نوع دينداري  دينداري

 . عضو هيات علمي دانشگاه خوارزمي تهران1
و تحقيقات تهران * نويسنده مسئول،.2  دانشجوي دكتراي جامعه شناسي فرهنگي دانشگاه آزاد واحد علوم

email: aa.sadeghy@gmail.com 
 . كارشناسي ارشد پژوهش علوم اجتماعي3
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و اهميت مو  ضوعبيان مساله
و پردازان جامعه دوركيم يكي از مهمترين نظريه كه قائل به وجود رابطه بـين ديـن شناسي است

ايـن دو نـوع همبسـتگي.همبستگي اجتماعي است. او دو نوع همبستگي را تشخيص داده بود

و ديگري همبستگي ارگانيكي است. عامل تعيين كننده در همبسـتگي  يكي همبستگي مكانيكي

و ا،اعتقادات مشترك مكانيكي دين و تفاوترو در همبستگي هاي بين افـراد گانيكي تقسيم كار

 طـي جوامـع در كـه اسـت همچنين معتقـد)1381(جامعه جهت برآوردن نيازهاست. دوركيم 

را،همبستگي مبتني بر تقسيم كار،جريان مدرن شدن جاي همبستگي اجتماعي مبتني بـر ديـن

او خواهد گرفت. كهمي اظهاردر عين حال بايد حداقلي از همبستگي مبتنـي بـر عقايـد داشت

(مناسك) در جامعه وجود داشته باشد.   ديني

طبـق نظـر كنـد ولـي دوركيم به طور مشخص مفهوم همبستگي اجتماعي را تعريـف نمـي

مي)1383(اميركافي محققان مختلف توان حول تعريف دوركيم از مفهوم همبستگي اجتماعي را

و  . در بعد ذهني منظـور از همبسـتگي اجتمـاعي احسـاس كردبندي عيني طبقهدو محور ذهني

به گروه و تعهد فرد در كه اين گروه به لحـاظ گسـتردگي مـي بوده تعلق توانـد گـروه دو نفـره

و ملي در سطوح باالتر را شامل شود. و اجتماعات محلي از كوچكترين سطح اما وقتي صحبت

ميهمبستگي اجتماعي در بعد عيني آن  و به ميان آيـد مـراد از ايـن مفهـوم شـدت پيونـد(ها)

و مشاركت در صـحنهياتصال(ها) و حضور  هـاي مختلـف اجتمـاعي فرد به گروه(ها)، جامعه

 است.

و مناسـكي كـه حـول ايـن اعتقـادات از نظر دوركيم دين شامل هرگونه اعتقادات مشترك

مي برگزار مي دين لزوماً منشاء قدسي قائـل نيسـت. امـا باشد. با اين تعريف دوركيم براي شود،

اگر به تعريف ماهيتي دين توجه شود، مطابق نظر مرتن، دين لزوماً باعث همبستگي اجتمـاعي 

و فرقـه نمي كه در يك جامعـه انـواع مختلـف ديـن و كـيش شود به خصوص موقعي هـاي هـا

پد)1381(هميلتون، مختلف در درون يك دين وجود داشته باشد يده جديدي كه در . همچنين

كه اين تنـوع دينـداري نيـز از نظـر دوران مدرنتيه جوامع شاهد آن بوده اند تنوع دينداري است

به نظر مي كه از دين در بين اقشار مختلف مردم دوركيم به دور مانده است. رسد انواع مختلفي

مي قرار دهد. حال اين سول تأثيرهمبستگي اجتماعي را نيز تحت ظهور پيدا كرده شـود مطرح
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(تنـوع) و مـدرن شـدن متنـاظر بـا تكثـر به معناي ماهيتي آن در نظر گرفتـه شـود كه اگر دين

و تكثر چه (از نوع مكانيكي آن به بيـان تأثيردينداري باشد، اين تنوع ي بر همبستگي اجتماعي

به طور تجربي مورد بررسي قرار دهيم الزم اسـت آن دوركيم) دارد؟ اگر اين سوال را بخواهيم

را در محيط جامعه معينـي دنبـال كنـيم. در ايـن پـژوهش ايـن موضـوع در ميـان جمعيتـي از 

 گيرد. دانشجويان مورد بررسي قرار مي

و خرد درخور تامل است. در سطح كالن آن اهميت همبستگي اجتماعي در دو سطح كالن

كه توسعه مي وو همچنين موجوديت يك جامعـه بـه ميـزان زيـاديي توان گفت بـه وحـدت

و ارزشي بستگي دارد. و وفاق بر سر مسائل اجتماعي در سطح خرد همبستگي مردم آن جامعه

شود. آنطور كـه خـود دوركـيم نيز همبستگي اجتماعي يك فرد مانع بروز مشكالت براي او مي

نيز در كتاب خودكشي خود همبستگي اجتماعي را يكي از مهمترين عوامل موثر بـر خودكشـي 

باميافراد  و افراد مختلف از بروز مشـكالت روانـي بـرايها گروهداند. بدين ترتيب پيوند فرد

و گوشه مي فرد از جمله انزواي اجتماعي و او را از ارتكـاب بـه بسـياري گيري جلوگيري كنـد

 دارد. انحرافات اجتماعي باز مي

به اهميت اين موضوع سواالت كه:مي مطرحذيل با توجه  شود

چه ميزان دين.1 ي بر همبستگي اجتماعي آنان دارد؟تأثيرداري دانشجويان

مختلف دانشجويان از دينداري، بر ميزان همبستگي اجتمـاعي آنـان هاي آيا تلقي.2

ي دارد؟تأثير

به سواالت مذكور  باشد.مي اين تحقيق به دنبال پاسخگويي

 پيشينه تجربي تحقيق
و خارجيآاز كه با جستجوي منابع داخلي و موضـوع نجايي و موضوعي كه بـا عنـوان ، عنوان

به نحوي بـا موضـوع؛ بنابربه دست نيامداين تحقيق همخواني داشته باشد، كه به تحقيقاتي اين

به اتقان تحقيق كمك مي و و مطالعه قرار گرفتند. اين تحقيقات مرتبط بود كردند، مورد بررسي

و خارجي مي  شوند. شامل تحيقات داخلي
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 شده داخلي تحقيقات انجام
اجتمـاعي بـر ميـزان مشـاركت روسـتائيان در فعاليتهـاي انسـجام تـأثير بررسي«تحقيقي با عنوان

در1375( توسط كوثري» عمراني اين تحقيق همبستگي اجتماعي بـه عنـوان ) انجام شده است كه

و متغيرهاي اعتماد اجتماعي، و متغير مستقل وان جمعيتي به عنـ– تركيب قومي رضايت اجتماعي

و مشاركت در فعاليتهاي عمراني هم به عنوان متغير وابسته در نظر گرفتـه شـده  متغيرهاي ميانجي

و اعتمـاد نتيجه است. اي كه از اين تحقيق به دست آمده اين است كـه بـين همبسـتگي اجتمـاعي

 وجود دارد. اجتماعي با ميزان مشاركت در فعاليتهاي عمراني رابطه مستقيمي

جا«  عنوان تحقيقي كه توسط اميركافي» شناسي انزواي اجتماعي شهر تهران معهطرح الگوي

در)1383( انجام شده است. در اين تحقيق انزواي اجتماعي نقطه مقابـل همبسـتگي اجتمـاعي

به معناي فقدان يا تضعيف اتصال و و جامعه تعريـف(ات) با افراد، گروه نظر گرفته شده (ها)

و پيامدهاي انزواي اجتماعي بودهشده است. هدف اين تحقيق بر هـاي يافتـه اسـت. رسي علل

كه متغيرهاي توسعه اجتماعي و_ اين تحقيق حاكي از اين است اقتصادي منطقه، ثبات ساكنين

و هويت تعددگره ناهمگوني در سطح ساختي، اعتماد، امنيت، بي ها و درك از اثـرات، نظمـي ها

و معناداري بر جنبه و پيوندهاي اجتماعي دارند. همچنين ميزان روابـط هاي مختلف موثر روابط

و نـاتواني  و پيوندهاي اجتماعي به نوبه خود باعث كـاهش احسـاس تنهـايي، احسـاس عجـز

و باعث افزايش تحمل اجتماعي مي  شود. اجتماعي

و سرمايه اجتماعي عنوان تحقيقي است كـه مالحسـني در بررسي رابطه بين انواع دينداري

اسـت. او بـا مـرور تعـاريف متعـدد از سـرمايه دادهانجـام 1381مـوزان در سـالآ بين دانش

اجتماعي، براي اين سازه دو بعد ساختار روابط اجتماعي، كه اين بعد اشتراك مفهـومي زيـادي 

و مي كه ما از همبستگي اجتماعي ارائه داده و كيفيت روابط اجتمـاعي، با آن تعريفي دهيم دارد،

ميكه همان اعتماد  رسـيده اسـت كـه از گيرد. اين تحقيق به اين نتيجـه اجتماعي است، در نظر

و رابطه دين هاي عقل(كه از تركيب شاخص طرفي انواع دينداري نظير دينداري سكوالر گرايي

هـاي اهميـت(كـه محصـول تركيـب شـاخص با سياست حاصل شده است)، دينـداري سـنتي 

و اهميـت اجـراي مناسـك دينـي روحانيت در دين، اهميت اعتقادات، پيروي  از مراجع تقليـد

و دينداري تكثرگرا بر سرمايه اجتماعي مي و از طرف ديگر سرمايه اجتمـاعي تأثيرباشد) دارند

 گذارد.مي تأثيرنيز بر انواع دينداري 
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و سياست عنوان تحقيق ديگري است كـه رجـب زاده انجـام داده اسـت.)1379( دانشگاه، دين

و ارزشموضوع اين تحقي و رابطـهق بررسي وضعيت باورها هاي علم، از عرصه فرهنگ دانشگاهي،

و سياسي، از عرصه جامعه است كه محقق مي كوشد اين را در بين قشر دانشـجو آن با باورهاي ديني

كوشـد بـه ها قرار دارد، مورد پژوهش قرار دهد. بر اين اساس مـي دو گروه ارزش كه در معرض هر

د و ارزشاين سوال پاسخ و رسمي آن تحت هد كه باورها فرهنـگ تـأثير هاي دين، در روايت سنتي

و سويي پيدا و ارزشمي دانشگاه چه سمت هـايي بـه عنـوان كند.و در جريان اين چالش چه باورهـا

و حل چالش مورد پذيرش افراد قرار مي يابنـد. در بـاب گيرند، يا قابليـت پـذيرش بيشـتري مـي راه

 از:اند گرفته است كه عبارتهاي گوناگوني مورد توجه قرار تحقيق مولفهورزي در اين دين

و انواع معرفت-1 راه شناخت دين: به باور فرد در خصوص جايگاه منابع مختلف معرفتي

دل از: وحـي شود. مسيرهاي شناختي عبـارت انـد در شناخت دين مربوط مي  ( سـنت)،

و علم. (تجربه ديني)، عقل

و..جهان بيني:-2 و قابليت كشف آن از طريق علم، اراده خداوند به جهان  نگاه افراد

و-3 به دين، نگاه مبتني بر تجربه دروني، نگاه مادي گرايانـه تلقي افراد از دين: نگاه سنتي

 نگاه عقل گرايانه.

از تلقي افراد بر كاركرد معرفت-4 شناختي دين: به اين معني است كه آيا براي ديـن فراتـر

مياحك و به طـور مشـخص ديـن داراي جنبـه هسـتي ام جايگاهي قائل شـناختي شوند،

و ارزيابي آن در مقايسه با دانش بشري.  و در آن صورت سنجش  است؟

نظر دانشجويان در مورد جايگاه روحانيت در ديـن: در ايـن محـور بـه ارزيـابي نقـش-5

و سنتي روحانيت در دين مي  پردازد. محوري

و نقـش مناسك گرايي:-6 و تحليل تغييرات پديدار گشته و تجزيه به بررسي در اين زمينه

 شود.مي مناسك در دينداري پرداخته

 تكثر گرايي: باور افراد در مورد تكثر گرايي ديني-7

و بـاور افـراد دربـاره وجـود حقيقـت ديـن وراي-8 تفسير پذيري: منظـور ارزيـابي نظـر

 تفسيرهاي مختلف است.

ون: اين مفهوم از طرق مختلف مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت: از جملـه سكوالريزاسي-9

به اين معنا دين حق دخالت در عرصه اجتماع را دارد؛ يـا از جنبـه  نقش دين در جامعه،
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و همنوايي با دنيا معطوف مي و يا نوسازي ديني  شود. ديگر رهايي جامعه از قيد دين

به ابعاد را ندارد؛ بلكـه اين تحقيق به اذعان محقق محترم، ادعاي نوع شناسي كامل با توجه

و ارزش هايي تقسيم بيشتر بر اساس مولفه هـاي بندي شده است كه در ارتباط بـا بحـث باورهـا

).56-57: 1379( رجب زاده دين است

) و انواع دينـداري دانشـجويان«) تحقيقي را با عنوان1383ميرسندسي انجـام داده» ميزان

و خارجي در مورد انـواع دينـداري تقسـيم است. او با مرو هـاي بنـدير نظرات مختلف داخلي

 اند از: دهد كه عبارت مختلفي از دينداري را مبناي كار تجربي خود قرار مي

به استنتاج انواع دينداري مبتني بـر ابعـاد• و سروش محقق بر اساس نظرات شبستري

كه يكي از اصلي پردازدمي دين تقبه اين معني هـاي انـواع دينـداري، بندي سيمترين

و بازتاب آن در  به ساير اديان يكي از ابعاد اصلي دين نسبت اوالً به ميزان برجستگي

ميها گروهدينداري افراد، يا تبليغ آن از سوي  بري اجتماعي ارتباط پيدا و عالوه كند؛

ت  و متناسب از هريك از ابعاد اصلي دين باشـد. بـدين رتيـب آن يك وضعيت متعادل

مهمترين انواع دينداري براين مبنا دينداري مناسك گرا، دينـداري بـاورگرا، دينـداري 

و دينداري اخالق گرا  باشد.مي تجربه گرا

و سروش بر اساس گفته• و عالمانـه) وجـوهد( هاي مك گواير ر تقسيم بندي عاميانـه

/ غير رسـمي ارائـه مـي دهـد كـه ديگري از دينداري را تحت عنوان دينداري رسمي

و زندگي روزمـره در چـارچوب  و اندازه دينداري افراد در واقعيت مطابق آن، حدود

مي خواسته و هنجارهاي مراجع رسمي دين مورد توجه قرار  گيرد. ها، دستورات

و ايـدولوژي مطـرح اسـت تقسـيم بنـدي• كه در مورد دين به مباحثي محقق با توجه

و ديگري از دينداري را به دست مـي  و عـدم ورود ديـن را بـه عرصـه دهـد كـه رود

مي عمومي مي و آن را دينداري ايدولوژيك / غير ايدولوژيك نام  نهد. رساند

/ نوگرايي در بحث تطور تاريخي جنبه• هاي ديگري از دينداري در قالب مفاهيم سنتي

هاي جديد اين ابعـاد بـا برخـورد بـا مدرنيتـه دامنـه شود كه در دوره اديان مطرح مي

به دين را تحت؛يافته است وسيعتري در تأثيربه طوري كه نگرش نسبت و قرار داده

زندگي روزمره افراد بازتاب يافته است. محقق بر اين اساس نوع ديگري از دينـداري 

 دهد.مي تحت عنوان دينداري سنتي/ پويا ارائه
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بي محقق نوع ديگري از دينداري با نام دينداري با• مي واسطه/ نـد كـهك واسطه مطرح

چه حد خود را مقيد مي دانند كه روند دينداري شان را هماهنگ بر اساس آن افراد تا

و دستورات مراجع ديني نمايند.ها با خواسته

عنوان تحقيقي است كـه حبيـب» بررسي انواع دينداري در بين دانشجويان دانشگاه تهران«

سه1384( زاده و و ميزان دينداري م هرنـوع از انـواع دينـداري در بـين ) با هدف بررسي انواع

به دست آمده از اين تحقيق حاكي از اين اسـت كـه ميـزان دانشجويان، انجام داده است. نتايج

پايبندي دانشجويان بـه ابعـاد مختلـف دينـداري از واريـانس قابـل تـوجهي برخـوردار اسـت 

بي بطوري و تكـاليف فـردي دركه پاسخگويان در ابعاد اعتقادات ديني، اخـالق و شـترين نمـره

و دانش ديني كمترين نمره را اخذ كرده نـد. همچنـين دينـداريا عبادات جمعي، عبادات فردي

و متغيرها بيشتر به سمت متوسط ميل مي كنـد. همچنـين نتـايج دانشجويان با تركيب همه ابعاد

كه در بين دانشجويان سه نـوع دينـداري شـريع حاصل از اين تحقيق نشان تي، دهنده اين است

به  كه نزديك به طوري و باطني وجود دارد در صد از دانشجويان داراي دينـداري38اجتماعي

به5/35 باطني، حدود و قريب درصد نيز داراي دينـداري5/28درصد داراي دينداري شريعتي

و  اجتماعي هستند. با توجه به اينكه دينداري باطني از تركيب ابعادي چـون اعتقـادات، اخـالق

كه دينـداري در بـين دانشـجويان بـه،ت فردي تشكيل شدهعبادا بيشتر است نشانگر اين است

و فردي شدن ميل مي  كند. سمت خصوصي

 تحقيقات انجام شده خارجي
(1 ستزك و ) در تحقيقي تحت عنـوان الگـو 2004و همكاران  هـاي طـولي از ديـدگاه دينـداري

به بررسي رابطه بين ترقي دينداري با همبستگي اجتماعي دانش آموزان در همبستگي اجتماعي

و سال آخر دبيرستان پرداخته آنهـا دينـداري را بـه سـطوح مختلـف تقسـم انـد. طي سال دوم

و–بـاال، بـاال–ها)، پـايين(سال آخري پايين–ها)(سال دومي اندكه شامل پايين كرده پـايين

ف باالمي-باال (كـاركردن هاي اجتمـاعي عاليتباشد. همبستگي اجتماعي نيز از طريق شركت در

و عالقـه بـه انجـام در مبارزات سياسي)، شركت در فعاليت و ميـل هاي فـوق برنامـه مدرسـه

و خطرناك نيـز است. كارهاي داوطلبانه سنجيده شده همچنين در اين تحقيق رفتارهاي انحرافي
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و ماريجونا مي به شود . نتيجه شامل استفاده از الكل دست آمده اسـت ايـن اي كه از اين تحقيق

است كه سطح دينداري باال يا ثابت ارتباط مثبتي با همبستگي اجتماعي داشته اسـت. در حـالي 

به پايين ارتباط معناداري با رفتارهاي انحرافي داشته است. و رو  كه دينداري سطح پايين

) به عنوان حمايت1)2000نرما پرداختـه براي زنان2اجتماعييدر تحقيقي به بررسي كليسا

 اند از: تعلق باشد كه اين ابعاد عبارت است. حمايت اجتماعي در اين تحقيق داراي شش بعد مي

و6، پيونــد قابــل اطمينــان5، پــرورش4، راهنمــايي3(دلبســتگي) .7ارزش، همبســتگي اجتمــاعي

و99(امتيازات)8نمرات زن آمريكايي آفريقايي با هر يك از ابعاد حمايـت44زن سفيد پوست

و وضعيت تأهل با استفاده از آزمون تحليـل واريـانس مقايسـه اج تماعي بر اساس قوميت، سن

به شرح زير است: اند. نتايجي كه اين تحقيق بدان شده  ها رسيده

از كليسـاي9در مقايسه زنان بر اساس قوميت، زنان سـياه پوسـت درك بـاالتري.1

به عنوان فراهم كننده حمايت اجتماعي دارند.  خود

بي.2 به زنان جواني سني مختلف، زنان مسنها گروهن در تر نمره بيشتري تر نسبت

 از حمايت اجتماعي را كسب كرده اند.

به زنان مجرد، دارند..3  زنان متأهل درك زيادتري از حمايت اجتماعي نسبت

كه در اين تحقيق مورد نظر خواهي قرار گرقته.4 وو سرانجام زناني اند هرچه درك

ميفهم آنان از كليس  شود زمينه حمايت اجتماعي بيشتري براي آنان فراهما بيشتر

 شود. مي

و اعمال ديني دانشجويان بر ابقـا تأثير«) در تحقيقي تحت عنوان2004( 10هارولد  11عقايد

به كليساي آموزش عالي در به آزمون مدل بازانديشي شده از ابقا» در نهادهاي وابسته (مانـدن)

هاي وابسته به كليسا، به منظور تعيين ماهيت رابطه ضر در دانشكدهبين دانشجويان سال اول حا

و همبستگي آنان با نظامهاي اجتمـاعي آن دانشـگاه  و عقايد ديني دانشجويان، و بين اعمال هـا،

 
1 . Norma 2. Social support 
2.

3. Attachment 4. Guidance 
4.

5. Nurture 6. Reliable alliance 
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به سال دوم دانشگاه، مي طـولي1پردازد. اين مطالعه يك طـرح پانـل نهايتاً ابقا آنان از سال اول

را است. جامعه آماري ايـن  وهتـن از دانشـجويان سـال اول كـه در دانشـگا408 تحقيـق هـا

در دو هـا آوري داده. جمـع دهنـد، تشـكيل مـي انـد هاي وابسته به كليسا ثبت نام كرده دانشكده

اجـرا شـده 2003در بهار مرحله دومو 2002در پاييز مرحله اول، مرحله صورت گرفته است

 است.

و نتايج قا كه در ايـن مطالعـه بـه مطابق نظريه ابقا بل تاييد از مطالعات پيشين، دانشجوياني

مي شبكه در هاي اجتماعي جامعه دانشگاهي كه درسال آينده نيـز پيوندند، احتمال بيشتري دارد

و همبسـتگي  دانشگاه ثبت نام كنند. بعالوه اين تحقيـق ارتبـاط بـين عقايـد دينـي دانشـجويان

و همچنين ثبت نام مجدد در مي اجتماعي كند. تعهد ديني دانشجويان سال دوم دانشگاه را تاييد

مي مقدمه اي در فرايند ابقا شود كه نقش تعيين كننده اي براي همبستگي ديني دانشجويان فرض

 دانشجوي دانشكده دارد.

اي براي نهادهاي وابسته به كليسا هسـتند: دو موضوع خاص اين مطالعه داراي اهميت ويژه

ك-1 ه عضويت در نهاد كليسا را به عنوان يك عامل مهم در انتخـاب نـام نويسـي دانشجوياني

در كنندميشان، نگاه به نام نويسي خود وها سال احتمال بيشتري دارد كه ي بعـد ادامـه دهنـد.

كه شركت آنها در فعاليت-2 ميهاي دانشجوياني يابد ميـزان بـاالتري ديني ترم پاييزي افزايش

مي همبستگي اجتماعي از دهند. محقق بر اساس نتايجي كـه در تحقيـق خـود بـدان خود نشان

و يـك چـارچوب دست يافته است يك مدل نظري از تعهد ديني دانشجويان پيشنهاد مـي  كنـد

مي نظري براي نوع  دهد. شناسي نهادهاي وابسته به كليسا ارائه

 مباني نظري پژوهش
كه حداقل با الفباي جامعه كلمـه همبسـتگي ديـدن دارنـد بـا شـنيدن يـا شناسي آشنايي كساني

بندد. البته عكس اين قضيه نيز صـادق اسـت؛ يعنـي اجتماعي نام دوركيم بر ذهن آنها نقش مي

ز كه نام دوركيم بر ميبوقتي يكي از مهمترين واژه ان كسي يا نوشتاري جاري در شود هايي كـه

به جايگـاه دوركـيم در بحـث همبستگي اجتماعي است. با توجه كند، ذهن هر كس خطور مي

1. Longitudinal panel design  
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كه ديـن در ايـن سـازه از نظـر او دارد و نقشي بـاب سـخن را بـا مـرور،همبستگي اجتماعي

مي انديشه .كنيم هاي اين نظريه پرداز در مورد همبستگي اجتماعي آغاز

و عوامل موثر بر آن از نظر دوركيم  همبستگي اجتماعي
و پيون مياز نظر دوركيم دو عامل باعث همبستگي يكـي ايـن دو عامـل شود.د افراد با يكديگر

و ديگري تقسيم كار است. از نظر او هر يك از اين عوامل از نظر ميزان اهميتـي  وجدان جمعي

به ميزان توسعه يافتگي جوامع با يكديگر متفاوت اسـت؛  كه در همبستگي اجتماعي دارند بسته

كه تقسيم كار و زماني كه در جوامع ابتدايي  نـدارد اي در جوامع وجود چندان پيچيدهبه طوري

در ايـن جوامـع عامـل تعيـين كننـده هسـتند ها همانند هـمو افراد جامعه از نظر بيشتر ويژگي

و تكامـل قـرار؛ همبستگي اجتماعي وجدان جمعي است كه جوامع در مسير توسـعه اما زماني

و تقسيم كار پيچيده مي مي گيرند به وجود تد اي در آنها ريج وجدان جمعي رو به ضـعف آيد به

ا و اهميت خود را در پيوند افراد يك جامعه به يكديگر ميزگذاشته را دست و جاي خود دهد

بـبه تقسيم كار مي كه و وابستگي متقابلي به خاطر نياز يكـديگره دهد در اين دوره زماني افراد

). 1381مي(دوركشوند دارند به گرد يكديگر جمع مي

ركيم در جوامع ساده سلطه وجـدان جمعـي شـعاع عمـل فـردي را محـدود پس از نظر دو

مي مي نه از راه نابود شـدن نيـروي كند. اين وضع با جريان تحول اجتماعي دگرگون شود، ولي

اخالقي بلكه با تغيير شكل آن. همبستگي ارگانيك نيز براي عمـل كـردن، بـه نيـروي اخالقـي 

ش جامعه نيازمند است. ـ كل اوليه مشـخص دوركـيم در بررسـي روا تقسيم كار حاوي ط ميـان ب

و قيدهاي اجتماعي نهفته و آزادي انساني است. آزادي در فرار از نيروها تاريخ، نيروي اخالقي

د  سـازد مـي استقالل عملي نهفته است كه عضويت در جامعه جامعه آن را ممكنرنيست بلكه

).26: 1363(گيدنز

و همبست دقيقبررسي كه ما خـود را فقـط بـه تر مفاهيم دين گي اجتماعي نيازمند اين است

و همبسـتگي هاي بحث و بررسـي مفـاهيم ديـن دوركيم راجع به اين مفـاهيم محـدود نكـرده

تـوانيم موضـع اجتماعي را بعد از دوركيم مرور كنيم. از گذر چنين مبـاحثي اسـت كـه مـا مـي 

و در پايان اين مبا دقيق حث مشخص كنـيم كـه همـين ادعـاي تري را در اين رابطه اتخاذ كنيم

و يا اينكه نظريه خـود دوركـيم را  دوركيم را پذيرفته يا كساني ديگري را بايد مالك قرار دهيم
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به اينكه سـير تـاريخي ايـن دو مفهـوم متفـاوت البته با يكسري اصالحات بر گزينيم. با توجه

را است، منظور اينكه يك عده اي نيـز فقـط كرده، عدهالدنباي تنها بحث همبستگي اجتماعي

و عـدهبه موضوع دين پرداختـه  و نقـش ديـن در همبسـتگي اجتمـاعي انـد اي نيـز بـه برسـي

به طور جداگانه هريك از اين مفاهيم مورد بررسي قرار مـي پرداخته به همين خاطر گيرنـد. اند،

سه گروهـي را كـه مطـرح شـده  ت اين تحقيق قصد مرور تمام نظريات هر و نهـا آن انـد نـدارد

و رابطه نظرياتي را مرور مي كه به درك مفهومي دو كند و همبسـتگي، يعنياي اين مفهوم ديـن

مي،اجتماعي د. در هـرنشو كمك كند. بدين ترتيب اين نظريات در دو قسمت جداگانه بررسي

كه يك از اين دو قسمت ابتدا تعاريف مختلف از هر مفهوم و تحوالتي ارائه شده، سپس تغيير

شـود در قسـمت پايـاني نيـز اجع به اين مفاهيم بعد از دوركيم صورت گرفتـه، پرداختـه مـير

مي چارچوب نظري تحقيق كه از خالل مباحث مطرح شده بيرون مي  شود. آيد، مشخص

و نظريه پردازان آن بعد از دوركيم همبستگي اجتماعي
اعضاي يك جامعه مبادالت رساند. در چنين شرايطي همبستگي اجتماعي روابط اجتماعي را مي

كه معموالً بايد داشته باشند را دارا هستند .)196: 1375(بيروو آن روابط اجتماعي را

مي كند: همبستگي اجتماعي واقعيتي است سيمن همبستگي اجتماعي را اين چنين تعريف

و وابستگي تامه اي را با ارزش كه در آن فرد تعلق مـ ذهني  كنـديهاي مرسوم جامعه احسـاس

).68: 1370، به نقل از محسني تبريزي 11959سيمن(

(پارسنز، الكـوود سه تن از اين نظريه پردازان درمورد نظريه پردازان همبستگي اجتماعي به

 شود.ميو لندكر) اشاره

عـت كه به فرايـم آموخـنز از دوركيـپارس– پارسنز و ضد نــند عمل ستگيـيروهاي همبــمل

و يگانگي در نظام اجتماعي توجه كنداو بي سازماني )26: 1376(روشه جتماعي، افتراق

و جلـوگيري از گـرايش هـاي در هر نظام كنش برخـي از اجـزاي كـنش كارشـان مراقبـت

و دوري كردن و حفظ هماهنگي ميان اجزا از اختاللهاي عميق است. كار اين مجموعه كجروي

مي كنش از ها را پارسنز همبستگي آن بعد ثبـات بخشـنده نظـام اسـت، بعـدي كـه نامد، منظور

و اختالل هاي حمايت منش و كنشـهايي كـه بايـد گر نظام در برابر تغييرات ناگهاني هاي بزرگ،

 
1. Seeman 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


154 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و همبستگي الزم براي ماندگاري نظام را تامين كند، در آن جاي دارد :1376(روشـه يكپارچگي

77-76.(

ا كه همبستگي ايجـاد نظام اجتماعي با كاركرد يگانگي متناظر است؛ ين نظام اجتماعي است

مي مي به پيمانها را به وجود و به اصول و فرجـه آزادي عمـل را بـه كند، وفاداري آورد، حدود

).82: 1376(روشه آورد وجود مي

و همبستگي نظامي تمايز قائل مـي- الكوود شـود. مسـاله الكوود بين همبستگي اجتماعي

م يـا تضـادي بـين عاملهـا توجـه دارد، در حـالي كـه مسـاله همبستگي اجتماعي بر روابط منظ

و گلن( همبستگي نظامي بر روابط منظم يا كشمكش بين بخشهاي نظام متمركز است ،1مرگان

2001 :7.(

و كالن قابـل تقسـيم مـي از برخي از آنها همبستگي اجتماعي را در دو سطح خرد و داننـد

و از همبسـتگي در سـطح كـالن بـه همبستگي در سطح خرد تحت عنوان همبستگي اج تماعي

مي. كنندميعنوان همبستگي نظامي ياد  به چنين تقسيم بندي مي اشد.ب الكوود قائل رسد به نظر

در براين اساس مي كه بيشـتر بـه همبسـتگي اجتمـاعي توان دوركيم را در ميان كساني قرار داد

بي  و پارسنز نيز از جمله كساني است كـه شـتر بـه همبسـتگي اجتمـاعي در سطح خرد پرداخته

دو سطح كالن توجه نموده است. هرچند كه برخي از نظريه پردازان در تحليل هايي كـه از ايـن

مي نظريه پرداز ارائه مي  باشد. دهند معتقدند نظريات آنها در هردو سطح قابل كاربست

به شناس آمريكايي با مرور آثار جامعه جامعه2ورنر لندكر-لندكر اين نتيجه رسـيده شناسي

كه جامعه او گونه تعريف عامي از همبستگي اجتماعي ارائه نداده شناسان هيچ است به زعـم اند.

به نظر لندكر اين موضـوع بـه هريك از آنها يك نوع از همبستگي اجتماعي را تعريف كرده اند

كه اين مفهوم بسيار پيچيده يـا بـا يـكو تر از آن است كه بتـوان آن را تعريـف آن علت است

كه ما ابتدا انواع سنجيد. شاخص همبستگي اجتمـاعي3راه حل اين موضوع از نظر او اين است

و سپس هر يك از آنها را به طور دقيق تعريف  و در مرحلـه بعـد نماييمرا از هم تفكيك كرده

).1375:52(كوثري براي سنجش هر نوع شاخصي را طراحي كنيم
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به عنوان يك مقدمهلندكر معتقد است كه اگر كه كوچكترين واحـدهاي1ما اين را بپذيريم

و رفتارهاي آنهاست،2 هر گروه اجتماعي از سويي استانداردهاي فرهنگي و از سوي ديگر افراد

مي توان از يكديگر تفكيك كرد: سه نوع همبستگي را

 همبستگي بين استانداردهاي فرهنگي-

و رفتاراشخاص همبستگي بين استانداردهاي فرهنگي-

 همبستگي بين اشخاص-

نامـد. مـي4و دومـين نـوع را همبسـتگي هنجـاري3لندكر نوع اول را همبسـتگي فرهنگـي

كه هم معاني به مبادله ميان افراد اشاره دارد. از آنجا 6و هـم خـدمات5همبستگي بين اشخاص

مي،شود بين افراد مبادله مي و همبسـتگي7ارتبـاطي شود: همبستگيبه دو نوع انسجام تقسيم

).52-53(همان:8كاركردي

 دين
و دينداري ارائه مـي و متعدد دين گـردد. سـپس مباحـث در اين قسمت ابتدا تعاريف مختلف

شود. بعد از بررسي نظريه دوركيم در مورد دين، انتقـادات وارد دوركيم در مورد دين مرور مي

و رفـ  و كساني كه در جهت تكميل نظريـه او ع انتقـادات وارده بـر آن بـر آمدنـد، اشـاره بر او

و رهـروان او شـده اسـت، انـواع دينـداري مي به نظريه دين دوركيم شود. از گذر انتقاداتي كه

 شود.مي مطرح 

 تعريف دين
و شناسي دو نوع تعريف از دين ارائه شـده اسـت: تعريـف اسـمي يـا ذات منظر جامعهاز گـرا

تع تعريف كاركردي يا شمول اي در نظـر اريف كاركردگرا دين را عمـدتاً بـه عنـوان پديـده گرا.

كه عهده مي (دوركـيم)؛ گيرند و يا رواني خاصي مثل انسجام اجتماعي دار كاركردهاي اجتماعي
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(الكمن)؛ يا نظام معاني غايي و بـا ايـن كاركردهـا مشـخص نظام معنايي فراگير (يينگر) اسـت

دي مي كه شود. در تعاريف اسمي يا ذاتي از و مناسك و عقايد به عنوان نظامي از باورها ن، دين

به يك امر مقدس است اطالق مي ازين. همچن)1377(سراج زداه شود مربوط وقتـي صـحبت

مي سنجش دين در سطح خرد مي به وجود كه صفت افراد يك جامعـه شود بحث دينداري آيد

استش تجربي دين درنظر گرفتهچهار بعد را براي سنج)1959( است. به همين منظور گالرك

و پيامدي مي شود. اين ابعـاد الگـوي بيشـتر تحقيقـاتكه شامل بعد اعتقادي، تجربي، مناسكي

و خارجي دين است.  داخلي

 دين از نظر دوركيم
از نظر دوركيم، دين چيزي جز نيروي جمعي جامعه بر افراد نيست. دين نظام فكري اسـت

به وسيله  ميكه افراد، جامعه را به خودشان باز و در ضـمن صـميمانه آن و روابط مبهم نمايانند

و نـه كنندميشان را با جامعه از اين طريق بيان  نه يك توهم اسـت . پس به نظر دوركيم، دين

و مطيع يك قـدرت كنندمييك چيز اساساً ساختگي. وقتي مومنان اين اعتقاد را پيدا  كه وابسته

في خارجي كه همه چيزهاي انـد؛ ايـن نفسه خوبشان را از او دارند، در واقع فريب نخـورده اند

و آن هم جامعه است. اما دين فقط نظامي از باورداشت و مفـاهيم قدرت در واقع وجود دارد ها

و در بر گيرنده مناسك عملي اسـت  : 1377(هميلتـون نيست، زيرا كه دين نظام كنش نيز هست

176.(

ميهرچند دوركيم دين را شامل يكسر و مناسك و اعمال داند؛ ولي اهميت يكسـانيي اعتقادات

و باعـث حفـظ براي آن دو قائل نيست. از نظـر دوركـيم مناسـك اهميـت بيشـتري در ديـن دارنـد

و ارزش مي اعتقادات او ها ديـن زاييـده مناسـك اسـت. [ دوركـيم«شوند؛ به طوري كه از به اعتقـاد

و مناسـك مـذهبي اسـت كـه قـدرت اخالقـي جامعـه دارد] از طريق مشاركت در مراس اظهار مي م

و تجديـد آشكارا احسـاس مـي و اجتمـاعي از همـين طريـق تقويـت و احساسـات اخالقـي شـود

و بـاز 176-177: 1381 هميلتون»(شوند مي ). در جريان همين مراسم است كه چيز مقـدس آفريـده

ر شود، آدمي در چنين حالت وجدي كه حاصل مـيمي آفريده شناسـد.ا ديگـر بـاز نمـي شـود خـود

و پيمـان  و هم در عين حال تجديد عهـد و چشمه ابداع است مراسم ديني هم انگيزه اشتياق جمعي

و سمبل مي به عقايد و براي همين تجديد عهد است كـه مراسـم بـه طـور هاي موجود را باعث شود
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و انواع دينداري بر همبستگي اجتماعي بررسي 157 ـــــــــــــــــــــــ تأثير ميزان

و دوره مي تكراري دارد. چنـينه مـي هـاي جمعـي را زنـده نگـ شود. مراسـم دينـي آرمـان اي انجام

). به نظر دوركيم در اين فراينـد، مناسـك80-81: 1363(گيدنز هايي پايه اصلي انسجام است آرمان

و حفظ مي و انسجام اجتماعي را ايجاد ).177: 1381كند(هميلتون همبستگي

و ظهور انواع دينداري  نقد دوركيم
و مهمتر)1381(از ميان نظريه پردازان عرصه دين، دوركيم ين كسي است كه بـه طـور مفصـل

به نقش دين در همبستگي اجتماعي اشاره مـي  به مطالعات انجام شده كنـد. ايـن نگـاه با استناد

به دين از سوي نظريه پردازان متعددي مورد نقد قرار گرفت به طوري؛يكجانبه دوركيم نسبت

كه مي كه دين همانقدر يك جامعه را فراهم كنـد بـهط انسجاميتواند شراكه آنها بر اين نظرند

و تضاد در يك جامعـه شـود همان اندازه نيز مي چـون در يـك جامعـه.تواند باعث كشمكش

و يا كيش و فرقه خاص ممكن است انواع دين هاي مختلفي از دين وجود داشـته باشـند. بـا ها

و بـه اين انتقاد رهروان دوركيم را بر آن داشت كه در جهت اصالح نظر دوركيم گـام بردا  رنـد

از اين نتيجه رسيدند كه دين كاركرد دو گانه مي و بـراي جامعـه تواند براي افـراد از يـك سـو

سوي ديگر داشته باشد. براي جامعه عالوه بر انسجام آن ممكن اسـت در شـرايطي بـه از هـم 

. عالوه بـر اينكـه بحـث مربـوط بـه اديـان)1377(هميلتون، گسيختگي يك جامعه منجر شود

و و كيش فرقه مختلف هاي مختلف در يـك ديـن در نظريـه دوركـيم جـايي نـدارد، بحـث ها

كه افـراد در يـك  به اين معني به وجودآمده است جديدي نيز در جريان دوران مدرنيته در دين

و تلقي دين مشخص نگاه مختلفي از دين دارند كه ممكـن اسـت انسـجام اجتمـاعي را هاي ها

 خود قرار دهد. تأثيرتحت 

و نگاه اين تلقياز مي ها به عنوان انواع دينداري ياد به دين شـود. حـال هاي مختلف نسبت

كه ظهور انواع دينداري در بين اقشار مختلف يك جامعه چه عـواقبي اين سوال مطرح مي شود

خواهد داشت؟ آيـا مطـابق نظريـه دوركـيم انـواع دينـداري كـاركرد را براي يك جامعه در پي

خود را ايفا خواهد كرد يا اينكه خالف نظريه دوركيم آنطور كه منتقـدان او همبستگي اجتماعي 

مي مي و تضاد در جامعه نيز شود؟ البته در مورد دوركيم اين نكته را بايد گويند باعث كشمكش

كه از نظر او با مدرن شدن يك جامعه سهم دين در همبستگي اجتماعي تضـعيف  توجه داشت

كه دور مي و هر گونه شود. از آنجايي به دين دارد و غير قدسي نسبت كيم يك نگاه غير ماهوي
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نامد، در دوران مدرن هرچند تقسيم كار باعـث انسـجام اجتمـاعي اعتقادات مشترك را دين مي

و الزامـات بيشتر مي شود ولي دوركيم معتقد است اين انسـجام از رهگـذر اعتقـادات مشـترك

شـود. بـدين ترتيـب نقـش ديـن بـه معنـاي اخالقي درون هر گروه صنفي خاص حاصـل مـي 

. اگـر معنـاي ديـن را از نظـر ماندميدوركيمي آن همچنان در تكوين همبستگي اجتماعي باقي 

دوركيم مالك قرار دهيم در دوران مدرن براي بررسي نقش دين بايد نگـاه صـرفاً درون دينـي 

و در م. اگر ديـن را بـه معنـايي شغلي خاص نيز اين موضوع را دنبال كنيها گروهداشته باشيم

و ماهوي در نظر بگيريم كاركرد دين را در طيـف وسـيعي از افـراد و اعتقادات مقدسي باورها

مي جامعه مي و در آنجاست كه به آزمون كشيد به كاركرد ديـن در عـالم واقـع توان توان راجع

كه آيا نظريه خود دوركيم صحيح است يا منتقدان او؟  و ديد  داوري نمود

به انواع دينداري نگاشته شده استمر كه راجع ميور متوني كه نظريه پـردازان، چنين نمايد

و هريك، يـك دسـته  مختلف عرصه دين اظهار نظرهاي مختلفي در مورد انواع دينداري دارند

مي بندي ويژه و به طوري كه اين دسته بندي را نمي اي از انواع دينداري ارائه داده به دهند؛ توان

و آنها را از يكـديگر تفكيـك كـرد. طور  بـا ايـن وجـود در اينجـا تنهـا مستقل در نظر گرفت

كه راجع به انواع دينـداري هاي نظريه و هيك، و متفكران خارجي، باربور دو تن از انديشمندان

به درك ما در رابطه انواع دينداري با همبستگي اجتماعي كمك و كنـد، مـوردمي صحبت كرده

 گيرند.مي بررسي قرار

و در جريان توسعه علم در پرتو يافتـه معتقد است كه باربور-باربور هـاي مختلـف علمـي

به تاكيـدي كـه  كه هر يك باتوجه فكري چند قرن اخير، صور مختلف دين دينداري پديد آمده

به وي و عقـل، اند ژه علم، داشته بر ساير انواع معرفت، و اصالت دادن به تجربه به ميزان توجه و

و مبلغ آن شده  اند. نوعي از دينداري را قابل دفاع دانسته

و ارزش بر اين اساس مي و در بياني كلـي توان مرتبط با توسعه علم از هاي آن تـر مدرنيتـه

 صور مختلف دينداري ياد كرد.

كه در آن اعتقاد به وحـي دينيرا اگر دين سنتي باربور بر اين نظر است كه در نظر بگيريم

م ميو نص و عقل مددرسان آن محسوب شود. با توسعه معرفت علمي كه مقارن بـا حور است

آيد.كـه مهمتـرين آنهـا هـاي ديگـري از دينـداري پديـد مـي صورتتوسعه عقل گرايي است، 

 اند از: عبارت
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به خدا رهنمون-1 و همراه با وحي ما را و علم همتراز كه در آن عقل .كنندميديني

آن-2 كه در و حاكم بـر وحـي مـا ديني و علم مستقل از وحي را بـه خـدا رهنمـون عقل

. كنند مي

كه با علم گرايي-3 و علم، تجربـهوقوت روشنگري( عقل گرايـي)،نفي دين توسط عقل

 گرايي خام همراه است.

و عقل-4 و قلمرو آن از علم كه بر تجربه شخصي از امر قدسي استوار است دين شخصي

 تفكيك شده است.

مي-5 كه بر تجربه اخالقي تكيه و قلمرو هسـتي شـناختي را تـرك كـرده دين اخالقي كند

 است.

و كفايـت-6 و عقالنيت جديـد و نفي علم كه بر نقد و بنياد گرايي از نص گرايي هـاي آن

به عنوان راه درسـت ديـن از سـوي ديگـر تاكيـد  و سنت و وحي، متن مقدس يك سو

و نگـاه بـه گشت يا تاكيد بر دريافتشود.اين موضوع با نوعي باز مي هاي سنتي از ديـن

و مي و نص همراه است به عنوان مدد رسان وحي توان آن را همـان موضـع دينـي عقل

و عقالنيت جديد مي  پردازد. سنتي تلقي كرد كه در دفاع از خود به نقد علم

).54: 1379(رجب زاده علميهاي تلقي نمادي از تعليمات ديني مغاير با يافته-7

كه در روند تحول موضـع نگرش1هيك- هيك (كليسـا) هاي مختلفي را گيـري مسـيحيت

سه دسته تقسيم مي به عبارتي تنوع اديان شكل گرفته به و يا و تكثرات به تنوعات كنـد: نسبت

سه نوع نگرش كـه مـا از آن بـه4گرايي كثرتو3شمول گرايي،2انحصارگرايي . هر يك از اين

ميسه نوع دي در نداري ياد كنيم در مرحله تاريخي معينـي مطـرح شـده اسـت. انحصـارگرايي

) گرايـي در شـورايم) صورت رسمي به خود گرفت. شمول1438-1445شوراي اول واتيكان

) و پس از پنج قرن م) مطرح شد. در حالي كـه كثرتگرايـي در حـال1963-1965دوم واتيكان

و اين امر حاكي از سرسختي كليسا در قبـول حاضر يكي از چالشهاي اساسي محسوب مي شود

 
1. John Hick 
2. Exclusivism 
3. Inclusivism 
4. Pluralis 
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 تنوعات ديني است.

به يك سنت ديني خاص مرتبط مي و آزادي انسان را منحصر سازد. بـه انصار گرايي نجات

كه اين از جمله عقايد ديني مباحث ايماني ايشان است كه نجات منحصر به همين گروه  نحوي

و بقيه ابناي بشر يا  ميز معركهاخاص بوده به صراحت از قلمرو نجـات بيرون و يا اينكه مانند

ترين بيان چنـين اعتقـادي را در ايـن عقيـده جزمـي شوند. هيك اصليو رستگاري مستثني مي

كه: مي و رستگاري وجود ندارد«بيند ).65: 1378( هيك»در بيرون از قلمرو كليسا، نجات

كه هيك در مورد انحصاگراي ميبا توجه به توضيحاتي ميي تـوان گفـت كـه در ميـان دهد

و عقايد ديني نقش بسيار مهمـي در  به دين دارند اصول افرادي كه ديدي انحصارگرايانه نسبت

و هـم  و همبستگي اجتماعي آنها با هم كيشـان و شبكه ارتباطي ارتباط با ديگران نزد آنها دارند

كه با آنها مسلكان آنها بسيار قوي به كساني  هم عقيده نيستند.تر است نسبت

مي هيك شمول به موضع مسيحيت تعريف در گرايي را با توجه كه معتقد است كند هرچند

به داخل هر يك از اديان اين ديدگاه مي تواند رواج يابد؛ با اينحال اين ديدگاه تنها در مسيحيت

مسـيحي گـراي است. فرد شـمول طور رسمي از جانب كليساي كاتوليك مورد تاييد قرار گرفته

و پـذيرش  كه مغفرت الهي (تصـليب) عيسـي مسـيح ممكـن هـا انسـان معتقد است بـا مـرگ

به كساني كه بـه طـور آشـكار گرديده و از خود گذشتگي هرگز و منافع اين ايثار است، اما آثار

به آن ابراز ايمان  و كنندمينسبت به سطه مسيح در معرض لطفامحدود نيست. همه افراد بشر

كه هرگز نام عيسي مسـيح را نشـنيده باشـندو رحمت الهي :1377،(هيـك قرار دارند، هرچند

67.(

و نيز نحوه تعامل دينداران مـي تأثيردر ارتباط با كه اين رويكرد به دين بر نگرش گـذاردي

گرايـان هماننـد تـوان بـه ايـن نكتـه اشـاره كـرد كـه شـمول با توجه به اصول اساسـي آن مـي 

دي انحصار ميگرايان تنها دانند، با اينحال براي پيروان ساير اديـان تـا حـدين خويش را برحق

باشـند، بـديني درسـتكاريها انسانحقيقت قايلند، البته به شرط اينكه در سنت ديني خويش 

كه دينداران شمول ترتيب مي گرا در مقايسه بـا دينـداران انحصـارگرا در ارتبـاط بـا توان گفت

مي ديگران تساهل بيشتري از خود  دهند. نشان

مي كثرت باشـد كـه البتـه هنـوز گرايي آخرين مرحله از تحول نگرش كليسا نسبت به اديان

محل چالش بسياري است. هرچند اين ديدگاه به طور رسـمي از سـوي كليسـا پذيرفتـه نشـده 
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و تفاسـير موجـود از ديـن را قبـول دارنـد  است اما دينداران بسياري هسـتند كـه تنـوع اديـان

.)1384،(صابر

كه از تكثرگرايي ديني ارائه شد مي به تفسيري توان گفت كه در اين نوع نگرش بـه با توجه

و همزيستي مسالمت آميز بين آنها صحبت مـي  شـود دين از يكسو از همبستگي اجتماعي اديان

كه از دين وجـود  و از سوي ديگر در يك دين واحد انواع تفسيرهايي (تكثر گرايي برون ديني)

ميدار شود. بدين ترتيب اين نوع نگاه بـه ديـن راه را بـراي برقـراريد صاحب حقيقت دانسته

و انسجام بين انواع دينداران هموار مي  كند. ارتباط

سه نوع ديند كه بحث شد سه رويكردي ميابا توجه به اين توان از يكديگر تفكيـك ري را

و آموز  كه هر كدام بر مبنـاي حقـانيتي كـه بـراي ديـن هـاي آن دارنـد منجـر بـه انسـجام كرد

مي ديني يا بروننودر را ديني شود. بدين ترتيـب دينـداران انحصـارگرا شـبكه اجتمـاعي خـود

به هم مسلكان ديني خود  و انسـجام قـوي بـا ايـن افـراد دارنـد در حـالي كـه كنندميمحدود

به طيف خاصي از دينداران دينداران كثرت و انسجام گرا شبكه اجتماعي خود را محدود نكرده

و ضعف پيدا مي  كند. اجتماعي آنها با ديگران وراي اعتقادات ديني شدت

 نظري چارچوب
كه بر نظريه دوركيم رامي وارد استبا اصالحاتي كه چارچوب نظري ايـن تحقيـق توان گفت

دهد. حـال بـه طـور نقشي كه دوركيم براي دين در همبستگي اجتماعي قائل است، تشكيل مي

و نحوه ترميم آن با كمك نظريه دقيق كه راجع تر چرايي انتخاب اين نظريه هاي مختلف ديگري

و همبستگي اجتماعي شده است، بيان مي  شود.به دين

در بحث تعريف مفهومي همبستگي اجتماعي گفته شد كـه همبسـتگي اجتمـاعي داراي دو

ا به هر دو بعد آن توجه نموده و دوركيم و عيني است ست. ايـن تحقيـق بـه منظـور بعد ذهني

چه جامع در سنجش هر به عنـوان اجـزاي همبسـتگي اجتمـاعي تر اين مفهوم هر دو بعد آن را

پردازان ايـن گيرد. با اين انتخاب انواع مختلفي كه از همبستگي اجتماعي از سوي نظريه نظر مي

مي مفهوم پس از دوركيم عنوان گرديده به خودي خود كنار گذاشته . از ميـان انـواع شـوند است

و كـاركردي بودنـد، بـا كه همبستگي فرهنگي، هنجاري، ارتبـاطي مختلف همبستگي اجتماعي

به تعريف آنها تنها همبستگي ارتباطي به منظور ما از همبستگي اجتمـاعي نزديـك اسـت  توجه
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ف دهد. عالوه بر اينكه تعري كه تنها يك بعد همبستگي اجتماعي، يعني بعد ذهني، را پوشش مي

مفهومي همبستگي اجتماعي ازنظر دوركيم با در نظر گرفتن دو بعـد آن در هـيچ يـك از انـواع

در همبستگي اجتماعي ديده نشده است، همچنين هيچ يك از اين نظريه به نقـش ديـن پردازان

اند. بدين ترتيب در بحـث همبسـتگي اجتمـاعي الگـوي ايـن همبستگي اجتماعي اشاره نكرده

د  وركيم متناظر است.تحقيق با نظريه

به منظور بررسي تجربي مالك قرا مي و اسمي اين واژه گيرد كـه در بحث دين، مفهوم ذاتي

و مناسك راجع به يك امر مقدس است، گفته  و عقايد بر اين اساس دين شامل يكسري باورها

به خاطر عدم در نظر گرفتن جنبه مي قدسي شود. با اين تعريف از دين، تعريف دوركيم از دين

و سـطح خـرد ديـن براي باورها ومناسك رد مي شود. منظور از دينداري كه صفت افراد جامعه

و مناسك دين خود اسـت. بـه منظـور سـنجش  به باورها و تعهد يك فرد است، ميزان پايبندي

و روايـي ايـن ابعـاد بـه  و اعتبار دينداري ابعادي كه گالرك براي دينداري در نظر گرفته است

تح كررات از ميقسوي  گيرد. يقات مختلف مورد تاييد قرار گرفته است، مورد توجه قرار

اين بحث دوركيم كه دين كاركرد انسجامي بـراي يـك جامعـه دارد پـذيرفتني اسـت ولـي

كه كيش به كار دوركيم وارد است اين است و فرقه ايرادي كه هاي مختلفي كه در يـك ديـن ها

و  كاركرد تضادي براي جامعه باشـد در نظريـه دوركـيم اي دارممكن است وجود داشته باشد

و واكنش جايي ندارد. عالوه بر اين تلقي هاي كليسـا هاي مختلفي كه از دين در جريان مدرنيته

به پيامدهاي اين جريان براي دين شده بود ظهور انواع دينداري را در جوامع بـه همـراه  نسبت

ردوات متفاوتي بـر همبسـتگي اجتمـاعي بگذارنـد، مـ تأثيرداشت، كه اين انواع دينداري شايد 

توجه دوركيم قرار نگرفته است. درمـورد انـواع دينـداري، ايـن تحقيـق نـه در پـي ارائـه يـك

به انواع خاصي تقسيم و نه خيال محدود كردن خود و كاملي از انواع دينداري است بندي جامع

ري بر مبناي هدفي است كه در ايـن مطالعـه از دينداري را دارد. مالك انتخاب ما از انواع ديندا

كنيم يا بهتر بگوييم مالك انتخاب ما از انواع دينداري را ادعايي كـه بـه عنـوان مسـاله دنبال مي

كند. آنطور كه در سطور آغازين اين مطالعه بدان اشاره كرديممي مشخصتحقيق مطرح كرديم 

و بر اين عقيدهانواع دينداري بر همبستگ تأثيرما مترصد پاسخگويي  ايـم كـهي اجتماعي هستيم

و شـايد تأثيررسد انواع متفاوت دينداريبه نظر مي ات متفـاوتي نيـز بـر همبسـتگي اجتمـاعي

ات متفاوتي بر ابعاد مختلف همبستگي اجتماعي دارنـد. بـا تأثيرتر هم بتوان گفت كه حتي دقيق
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ك به همين ادعا ما آن انواعي از دينداري را مبناي ميتوجه كه بتوان مكانيسـم ار خود قرار دهيم

 گذاري آن را بر همبستگي اجتماعي توضيح داد. تأثيرعلي 

نمايد كه رابطه دينداري انحصارگرا/ تكثرگرا با همبستگي اجتماعي از انواع ديگـر چنين مي

كه اوالً به ميزاني كه افراد در دينداري انحصارگرا يا تكثـ دينداري مشخص به طوري ر تر است؛

به اجتماعـات مختلـف (ابعاد همبستگي اجتماعي) و احساس تعلق آنها گرا باشند ميزان ارتباط

مي تأثيررا تحت  به قرار به ديگران و احساس تعلق خود دهند. ثانياً اگر اين دينداران در ارتباط

به اينكه افراد داراي دينداري انحصارگرا يـا تكثرگـرا  باشـند اعتقادات ديني اهميت دهند، بسته

و ضعف مي از همبستگي اجتماعي آنها شدت يابـد. بـا ايـن توضـيحات تقسـيم بنـدي هيـك

سه نوع دينداري انحصارگرا، شمول كه و تكثرگرا را تشـخ دينداري و معتقـدص مـييگرا دهـد

كه اين سه نوع دينداري تعامالت افراد با ديگران را تحت  دهـد، بـه عنـوان قرار مـي تأثيراست

برانواع ديندا ميرري در اين تحقيق  شوند.سي

 از:اند بر اين اساس مدل نظري اين تحقيق عبارت

مناسكي

اعتقادي

تجربي

شمول گرا

پيامدي

انحصارگرا

تكثرگرا

نوع دينداري

 ميزان دينداري

همبستگي اجتماعي

مشاركت

ارتباط

احساس تعلق
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 فرضيات تحقيق

 فرضيه اصلي
(انحصارگرا/ تكثرگرا) با همبستگي اجتماعي رابطه معناداري وجـود دارد. بين نوع دينداري

كه هرچه دانشجويان تلقـي تكثر  تـري از ديـن داشـته باشـند از همبسـتگي گرايانـه بدين معني

 تري برخوردارند. اجتماعي قوي

 فرضيات فرعي
 بين ميزان دينداري با همبستگي اجتماعي رابطه معناداري وجود دارد.-

 بين هريك از ابعاد دينداري با همبستگي اجتماعي رابطه معناداري وجود دارد-

 روش شناسي تحقيق

و شيوه جمع  اطالعات وريآروش تحقيق
و اطالعات از طريق پرسشنامه جمع آوري شدند.  روش اين تحقيق از نوع پيمايشي است

 آماري جمعيت

آماري اين تحقيق را دانشجويان دوره كارشناسي دانشگاه تربيت معلم واحد حصـارك جمعيت

مي85-86در سال تحصيلي  .باشدمي نفر 4000تعداد اين دانشجويان دهند. تشكيل

و تعيين حجم نمونهگيرينهشيوه نمو
از نمونه هـاي مرحلـه اي انجام شد. خوشـه اي چند مرحله آماري به روش خوشه جمعيتگيري

را،ها اول را دانشكده  هـر رشـته هايو مرحله سوم را كالسي هردانشكدهها گروهمرحله دوم

و در دهند. براي هر رشته دو كالس، كه در يك كالس دانشـجويان ورودي تشكيل مي جديـد

كالس ديگر دانشجويان ورودي قديم اكثر آنان را تشـكيل دهنـد، در نظـر گرفتـه شـد؛ بـدين 

در14( كالس28ترتيب  را كالس براي هرشته) مجمـوع كـالس2رشته هـاي مـورد مراجعـه

560دانشـجو بـراي هـر كـالس، حجـم نمونـه20دهند. با در نظر گرفتن ميـانگين تشكيل مي

اي دانشجو مي به عدد شود. كـاهش يافـت. علـت اصـلي ايـن430ن تعداد پرسشنامه، در عمل

هـاي توان در غيبت زياد دانشجويان در هر كـالس بـه خصـوص رشـته كاهش چشمگير را مي

و دانشـجويان جهـت جمـع انساني جستجو كرد، چرا كه موعد مراجعه ما بـه كـالس  آوري هـا
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عـدم عـودت تمـام،علـت ديگـر هـاي تـرم بهـاره بـود. خـر تشـكيل كـالسآاطالعات هفته

مي پرسشنامه پرسشـنامه تكميـل شـده430باشد. از تعـداد هاي هر كالس از سوي دانشجويان

به خاطر عدم تكميل كامل پرسشـنامه پرسشنامه در بررسي21دانشجويان تعداد  و هاي اوليه هـا

و تحليل خارج شدند. با كنايهاي نادرست از سوي دانشجويان، از تجز جواب ر گذاشـتن ايـنه

به ها، تعداد پرشسنامه تعداد از پرسشنامه و تحليل  عدد كاهش يافت.409ها جهت تجريه

و عملياتي مفاهيم  تعريف نظري
و نوع دينداري مهمترين مفـاهيم ايـن تحقيـق هسـتند. تعـاريف همبستگي اجتماعي، دينداري

به تفكيك مورد بحث قرار مي و عملي هريك از اين مفاهيم  گيرد. نظري

 همبستگي اجتماعي
مي) 2000بر اساس نظر كوهن( و احساس ابعاد همبستگي اجتماعي را توان ارتباطي، مشاركتي

پي. درنظر گرفتتعلق   آيد.مي بر اين اساس تعريف هر يك از اين ابعاد در

ميبعد ارتباطي و: وقتي صحبت از ارتباط با ديگران به ميان آيد بحث ماهيت خود ارتباط

و افـراد هـا گـروه شدت ارتباط يا همان ميزان صـميميت بـا شود.ميا شبكه اجتماعي مطرحي

 نيز از جمله موضوعات مهم در اين زمينه است. مختلف

و ميزان فعاليت دانشجويان در تشكلمشاركت هـاي : در اينجا منظور از مشاركت عضويت

و بيرون دانشگاه مي  باشد. داخل

و هـا گـروه ور از احساس تعلـق، ميـزان دلبسـتگي دانشـجويان بـه: منظبعد احساس تعلق

كه با آنها ارتباط دارند.  افرادي است

 دينداري
و مناسـكي مـي شـود. مفهموم دينداري در اين تحقيق شامل ابعاد اعتقادي، تجربي، پيامدي

به تفكيك هر بعد نشان مـي جدول زير مولفه از ايـن مولفـه دهـد هاي در نظر گرفته شده را هـا

كه صابر در سال  .اند انجام داده استخراج شده 1384تحقيقي

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


166 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آن عرفم  هاي تشكيل دهنده مفهوم دينداري به تفكيك ابعاد

ها گويه ابعاد دين

 اعتقادي

و بد انسان در آن ايمان دارم- و رسيدگي به اعمال نيك به زندگي پس از مرگ  

هنوز مطمئن نيستم خدا واقعاً وجود دارد-  

و جهان را پر از عدل داد خواهد نمود.- روزي منجي بشريت ظهور خواهد كرد  

شيطان واقعاً وجود دارد-  

و جهنم اعتقاد دارم.- من به بهشت  

 تجربي

مي- و كوچكي دست دهد. در پيشگاه خداوند به من احساس ترس  

مي- و ندامت كنم. پس از انجام محرمات ديني احساس پشيماني  

مي- مي هرگاه به يكي از اماكن مذهبي دهد. روم احساس معنويت عميقي به من دست  

مي- ام. كنم به خدا نزديك شده گاهي احساس

 پيامدي

صورت گيرد. ديناداره جامعه بايد بر اساس تعاليم-  

و معيار اصلي در تدوين قوانين جامعه باشد. آموزه- هاي ديني بايد مالك  

و مذهبي بودنشان چندان مهم نيست. كاردانسي بايد رهبران سيا- باشند  

و نبايد در حوزه دين امري فردي- و اجتماعي دخالت كند. است هاي سياسي  

توان ديندار بود. بدون رعايت امور شرعي نمي-  

 مناسكي

خواندن نماز-  

خواندن قرآن-  

و نيايش- دعا  

روزه-  

و- و تكيه زاداريع شركت در اعياد مذهبي مي ها كه در مساجد شود. ها برگزار  

م شاخص كل دينداري از مجموع نمرات افراد در گويه  است. كور حاصل شدهذهاي

 نوع دينداري
ودينداري تكثرگرا  رايبـ.دينداري مورد بررسي در ايـن تحقيـق اسـت انواعانحصارگرا، شمول گرا

ها از تحقيق رجـب زاده است. اين مولفهدر نظر گرفته شده هاي مختلفي مولفهها نوع از دينداري اين

)1379) و صابر و ينـداراند هـاي در نظـر گرفتـه شـده مولفـه ) اخـذ شـده اسـت. 1384) كثرتگـرا

و در سـوي ديگـر انحصارگرا را در يك طيف قرار مي دهد كه در يك سوي طيف دينداران كثرتگرا
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 گيرند.مي وسط طيف نيز دينداران شمول گرا قراردر گيرند. آن دينداراي انحصارگرا قرار مي

 انواع دينداريهاي معرف

و هركدام راهي متفاوت براي رسيدن به خداست-  همه اديان بر حق هستند
و رستگاري را به پيروانشان نشان مي دهند-  هركدام از اديان راه نجات

و سني از لحاظ حقانيت همانند يكديگر هستند.-  مذاهب شيعه
و فهم او از دين درست است.-  هيچ فرقه اي در بين مسلمانان نمي تواند مدعي شود كه فقط درك

و قرآن مي شود به يك اندازه معتبر است-  تفسيرهاي مختلفي كه از اسالم
و ظاللت به سر مي برند.- و پيروان ديگر اديان در گمراهي  اسالم تنها دين بر حق است

بر- و پيروان اديان ديگر امكان ورود به آن را پيدا نمي كنند.درهاي بهشت فقط  اي مسلمانان باز است
 اسالم تنها دين حق است.-

از- و پيروان مذاهب ديگر امكانعدر اسالم فقط شيعه است كه به خاطر باور به امامت ائمه مي تواند ذاب آخرت نجات يابد
 نجات نخواهند داشت.

و تشيع علوي است. صرفاً يك اسالم واقعي- و آن هم اسالم محمدي  وجود دارد
و انديشه-  باشند. برداشت يكساني از دين داشته،ر داشتاتوان از افراد انتظ نميها با وجود تنوع آرائ

 اي از حقيقت دارند. برداشتهاي مختلف از دين هركدام بهره-

به گويه  خته شده است.ساها شاخص نوع دينداري از مجموع نمرات افراد

 تحقيقهاي يافته

 ويژگيهاي جمعيت نمونه

و 31,3نفره نمونه،409در جمعيت-جنسيت  10,3درصد مرد هسـتند. 58,4درصد افراد زن

 اند. درصد افراد نيز جنسيت خود را مشخص نكرده

18باشد. حداقل سـنمي 1,7سال با انحراف معيار21ميانگين سن دانشجويان نمونه-سن

ح سنو  باشد.مي30داكثر

از-مذهب و80بيش ( 8,6درصد پاسخگويان شيعه  13,4درصد سـني بـوده انـد. مـابقي

و يا از پاسخ به اين سوال امتناع ورزيده اند.  درصد) گزينه ساير را انتخاب

(در وجـه منزلتـي) از افـراد پرسـش شـده-طبقه اجتماعي براي تعيين طبقه اجتماعي افراد

كه  ميدر«است و قشري شناخته چه طبقه در پاسخ بـه» شود؟ محل زندگي، خانواده شما جزء

دهد كه دانشـجويانمي نشانها . يافتهپايينو متوسط، باالگزينه وجود داشته است:3اين سوال

مي 73,8عمدتاً خود را جزء طبقه متوسط(   كنند. درصد) محسوب
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ها آزمون فرضيه

 تماعيرابطه دينداري با همبستگي اج
و دينداري رابطه وجـود دارد. بـراي آزمـون ايـن كه بين همبستگي فرضيه اين تحقيق اين بود

و ابعاد آن محاسبه شد  و ابعاد آن با همبستگي فرضيه ضريب همبستگي پيرسون براي دينداري

).1(جدول 

آن1جدول و ابعاد و ابعاد آن با همبستگي اجتماعي  . همبستگي دينداري

ماهيت
تباطار  

شدت
 ارتباط

بعد
 ارتباطي

بعداحساس
 تعلق

بعد
 مشاركت

همبستگي
 اجتماعي

بعد مناسكي
 دينداري

ضريب
 همبستگي

.098(*) .300(**) .107(*) .129(**)-.040 .120 

.048.000.030.009.424.015 سطح معناداري

تعداد
 پاسخگويان

409 409 409 409 408 408 

بعد اعتقادي
 دينداري

ضريب
 همبستگي

011.339. (**) 067.061.054.-064.

.819.000.174.216.280.194 سطح معناداري

تعداد
 پاسخگويان

409 409 409 409 408 408 

بعد تجربي
 دينداري

ضريب
 همبستگي

.65.235. (**) 085.116. (*) 045.-103.

.038 189.000.086.019.0365 سطح معناداري

دتعدا
 پاسخگويان

409 409 409 409 408 408 

بعد پيامدي
 دينداري

ضريب
 همبستگي

041.210. (**) 078.105. (*) 095.-093.

.404.000.116.034.056.061 سطح معناداري

تعداد
 پاسخگويان

409 409 409 409 408 408 

 دينداري

ضريب
 همبستگي

0650 321. (**) 101. (*) 124. (*) 073.-114.

.191.000.040.012.141.021 سطح معناداري

تعداد
 پاسخگويان

409 409 409 409 408 408 

و با قبول سطح خطاي از5برطبق جدول و در مواردي كمتر  درصد:10درصد
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و شـدت• و اجـزاي آن، يعنـي ماهيـت ارتبـاط بين بعد مناسكي دين با ابعاد ارتباطي

و خود شـاخ  ص همبسـتگي اجتمـاعي همبسـتگي معنـاداري ارتباط، احساس تعلق

مي وجود دارد. اين همبستگي و ضعيف باشـند. بـدين معنـي كـه هـر چـه ها مثبت

دهند ارتبـاط آنهـا بـا ديگـران، احسـاس دانشجويان مناسك ديني را بيشتر انجام مي

كه بـين ايـن بعـد از  و همبستگي اجتماعي آنها بيشتر است. اين در حالي است تعلق

اري با بعد مشاركت همبستگي اجتماعي ارتباط معناداري وجـود نـدارد. در ايـن ديند

و ميــزان فعاليــت دانشــجويان در  تحقيــق منظــور از مشــاركت اجتمــاعي، عضــويت

 دانشجويي در سطح دانشگاه است.هاي تشكل

و ابعاد آن بايد گفـت• در مورد رابطه بين بعد اعتقادي دينداري با همبستگي اجتماعي

وكه بجز  (يكـي از اجـزاي بعـد ارتبـاطي)، بـين ايـن بعـد دينـداري شدت ارتبـاط

و ابعاد آن رابطه معناداري وجود ندارد. رابطه بين بعـد اعتقـادي  همبستگي اجتماعي

و متوسط مي چه قدرو شدت ارتباط كه معنادار است مثبت باشد. به عبارت ديگر هر

به اعتقادات ديني بيشتر پايبند باش ند ارتباط آنها با ديگران شديدتر اسـت دانشجويان

 يا صميميت آنها بيشتر است.

و شـاخص همبسـتگي،بين بعد تجربي دينداري با شدت ارتباط• بعد احساس تعلق

اجتماعي رابطه مستقيم معناداري وجود دارد. رابطه بين اين بعد از دينداري با شدت 

و همبستگي  به رابطه آن با احساس تعلق تـر اسـت. ايـن اجتماعي قويارتباط نسبت

و بعـد مشـاركت  كه بـين بعـد تجربـي دينـداري بـا ماهيـت ارتبـاط در حالي است

 همبستگي اجتماعي رابطه معناداري وجود ندارد. 

(در• و همبستگي اجتمـاعي رابطـه معنـي داري وجـود دارد بين بعد پيامدي دينداري

و ). رابطه اين بعد با خـرده بعـد شـدت ارتبـا 0,06سطح خطاي  ط، احسـاس تعلـق

دار مي باشد. اين تنها بعدي اسـت از ابعـاد دينـداري كـه بـا بعـد مشاركت نيز معني

(همبستگي اجتماعي)رابطه معني مي دهد. مشاركت  داري را نشان

دهـد، شـاخص را نشـان مـي4در مورد شاخص كل دينداري كه مجموع نمـره افـراد از•

با مي را شاخص كل همبسـتگي رابطـه معنـي توان گفت، ميزان دينداري دانشجويان داري

آن نشان مي و بـه تبـع دهد. اما در تفكيك به ابعاد، اين شاخص با خرده بعد شدت ارتباط
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(در سطح خطـاي و احساس تعلق رابطه معني داري دارد درصـد). امـا بـا5بعد ارتباطي

ن و بعد مشاركت اجتماعي رابطه معناداري (بعد ارتباطي)  دهد. شان نميماهيت ارتباط

 رابطه نوع دينداري با همبستگي اجتماعي
و همبسـتگي اجتمـاعي رابطـه وجـود«فرضيه ديگر اين تحقيق اين بود كه بين نـوع دينـداري

از4و2،3جداول». دارد و ابعـاد آن بـا اسـتفاده رابطه نوع دينداري را با همبسـتگي اجتمـاعي

مي دهد.   تحليل واريانس نشان

(بر مبناي شاخص تكثرگرايي. رابط2جدول حصارگرايي)نا-ه همبستگي اجتماعي با نوع دينداري  

 ميانگين فراواني
درجه
 آزادي

 سطح معناداريfمقدار

 ماهيت ارتباط
147/115 انحصارگرا  

7/269 275 شمول گرا 455. 2.788  

7/211 120 تكثرگرا  

 شدت ارتباط
146/85 انحصارگرا

3/86 275 شمول گرا 786. 2.241
207/87 تكثرگرا

 بعد ارتباطي

143/456 انحصارگرا  

2/775 275 شمول گرا 2439/1.238  

9/711 120 تكثرگرا  

 بعد احساس تعلق

142/404 انحصارگرا  

3/777 275 شمول گرا 2950/1.144  

9/650 120 تكثرگرا  

بعد مشاركت
 اجتماعي

گراانحصار  144/7

6/8 275 شمول گرا 676. 2.392

7/9 119 تكثرگرا

شاخص كل
همبستگي
 اجتماعي

 14868 انحصارگرا

2/1561 275 شمول گرا 2711/1.182  

7/1372 119 تكثرگرا  
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(بر مبناي عامل انحصارگرايي)3جدول .رابطه همبستگي اجتماعي با نوع دينداري

يانگينم فراواني  
درجه
 آزادي

 سطح معناداريfمقدار

 ماهيت ارتباط

711/325 انحصارگرا  

6/213 224 شمول گرا 2070/1.344  

6/265 117 تكثرگرا  

 شدت ارتباط

8/82 71 انحصارگرا

9/87 224 شمول گرا 2971/1.141

7/86 114 تكثرگرا

 بعد ارتباطي

717/631 انحصارگرا  

5/723 224 شمول گرا 2361/2.096  

3/860 114 تكثرگرا  

 بعد احساس تعلق

711/608 انحصارگرا  

9/729 224 شمول گرا 2065/1.346  

0/797 114 تكثرگرا  

بعد مشاركت
 اجتماعي

7185/6 انحصارگرا

1/9 224 شمول گرا 2250/1.288

7/9 113 تكثرگرا

شاخص كل
بستگي هم

 اجتماعي

717/1246 انحصارگرا  

6/1462 224 شمول گرا 2625/1.198  

9/1669 113 تكثرگرا  
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(بر مبناي عامل تكثرگرايي4جدول  . رابطه همبستگي اجتماعي با نوع دينداري

 ميانگين فراواني
درجه
 آزادي

 سطح معناداريfمقدار

 ماهيت ارتباط
231/198 انحصارگرا  

4/246 209 شمول گرا 906. 2.098  

1/255 177 تكثرگرا  

 شدت ارتباط
239/83 انحصارگرا

7/88 209 شمول گرا 2478/2.085
6/84 177 تكثرگرا

 بعد ارتباطي

234/647 انحصارگرا  

9/835 209 شمول گرا 2263/3.039  

9/651 177 تكثرگرا  

 بعد احساس تعلق

گراانحصار  231/620  

6/818 209 شمول گرا 2440/2.088  

7/633 177 تكثرگرا  

بعد مشاركت
 اجتماعي

239/6 انحصارگرا

4/9 209 شمول گرا 570. 2.562

5/8 176 تكثرگرا

شاخص كل
همبستگي
 اجتماعي

236/1274 انحصارگرا  

1/1664 209 شمول گرا 2890/2.057  

9/1293 176اتكثرگر  

-دهــد، نــوع دينـداري را چــه بــر مبنــاي شــاخص تكثرگرايــي نتـايج حاصــله نشــان مــي

(جمع همه و چـه عامـل گويه انحصارگرايي چه بر مبناي عامل انحصـارگرايي هاي ارائه شده)،

و ابعـاد آن وجـود تكثرگرايي محاسبه كنيم، رابطه و همبسـتگي اجتمـاعي اي بين نوع دينداري

و آن هم در بعد ارتباطي5فقط در يك مورد در سطح خطاي ندارد. درصد تفاوت وجود دارد

ايـم كـه در ايـن مـورد نيـز است زماني كه نوع دينداري را بر مبناي عامل تكثرگرايي سـنجيده 

و تكثـر گـرا از  به دينداران انحصارگرا كه داراي دينداري شمول گرا هستند نسبت دانشجوياني

 برخوردار هستند. ميانگين باالتري 

كه در اكثـر مـوارد، اما علي رغم عدم معنا داري رابطه، آنچه جلب توجه مي كند اين است
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كه انحصارگرايي به هر سه طريق سـنجش مـي شـود، نمـره دانشـجويان-زماني كثرت گرايي

و ابعاد آن كمتر از دو گروه ديگر است. ايـن امـر نشـان مـي  انحصارگرا از همبستگي اجتماعي

مي كند، زمانيد بر خالف فرضيهده كه دين را به صورت مطلق، عامل همبستگي محسوب اي

اي متكثر، در جهت كـاهش همبسـتگي كه دين ويژگي انحصارگرايانه را تقويت كند، در جامعه

كه نتيجه قسمت مي كند. در صورتي هاي قبلي را مبني بر رابطه انحصـارگرايي بـا ميـزان عمل

و با دينداري م، بايد گفت، در جامعهدينداري را بپذيري هاي باال، همبسـتگي اجتمـاعي اي متكثر

 شود. تضعيف مي

 گيري نتيجه
مي تأثيرهدف اين تحقيق و انواع دينداري بر همبستگي اجتماعي باشد. دوركيم به عنوان ميزان

و مهمترين نظريه پرداز جامعه گي اجتمـاعي دينداري بر همبسـت تأثيرشناسي است كه از ارتباط

به ميان آورده است. انتقاداتي كه بر نظريه دوركيم در اين مورد از سوي نظريه پردازاني صحبت

به همان اندازه كه كه دين تواند باعث انسجام اجتماعي شودمي چون مرتن وارد شده اين است

يك تواند از هم گسيختگي اجتماعي در ميان كيشبه همان اندازه نيز مي ديـن بـه هاي مختلف

كه در نظريه دوركيم جاي ندارد، تلقـي  از دنبال داشته باشد. بحث ديگري هـاي مختلـف افـراد

دين است كه در جريان مدرنيته عمدتاً ظهور پيدار كـرده اسـت كـه تعبيـر بـه انـواع دينـداري 

مي تأثيرشود. انواع مختلف دينداري مي گذارند. در اين تحقيـق متفاوتي بر همبستگي اجتماعي

از ميان انواع مختلف دينداري، دينداري تكثرگرا/ انحصارگرا مـالك قـرار گرفـت. در بحـث از 

سه بعد مـي  و نظريه دوركيم به تحقيقات مختلف انجام شده تـوان همبستگي اجتماعي با توجه

و احسـاس تعلـق مـي  كه شامل ارتباطي، مشاركت شـوند. شـاخص همبسـتگي در نظر گرفت

ا  است. بعاد حاصل شدهاجتماعي از مجموع اين

و انحصارگرايي را بـا مجمـوع گويـه محاسـبه هـا در صورتي كه تكثرگرايي، شمول گرايي

و در همـه ابعـاد 0,001كنيم، در سطح خطاي كمتـر از  ، بـين سـه گـروه تفـاوت وجـود دارد

كه گرايش انحصـارگرايانه دارنـد، بـيش از دو گـروه و در ميزان كل دينداري، افرادي دينداري

(شـمول ديگ به دين دارند. دو گروه ديگـر و تكثرگـرا) دربعضـي ابعـاد تفـاوتر پايبندي گـرا

و در مواردي شمول در گراها داراي نمره چنداني با هم ندارند اي باالتر از تكثرگراها هستند. اما

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


174 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يابـد. هـر هاي تكثرگرايانه، ميزان دينداري كاهش مـي توان گفت، با افزايش گرايش مجموع مي

ف كاهش دينداري بر گرايش تكثرگرايانه نيز امري محتمل اسـت تأثيررض مقابل آن، يعني چند

 توان با تحليل آماري آن را مورد آزمون قرار داد.كه مي

و ابعاد آن و خود دينداري با همبستگي اجتماعي كه از رابطه بين ابعاد دينداري جمع بندي

دي مي به طور كلي كه و احسـاس تعلـق توان ارائه كرد اين است و ابعاد آن شدت ارتباط نداري

به ديگران را قوت مي و خود دينداري دانشجويان و تجربي دين بخشد. همچنين ابعاد مناسكي

و مشـاركت همبستگي اجتماعي دانشجويان را باال مـي  بـرد. در حـالي كـه بـا ماهيـت ارتبـاط

و گي ابعـاد درونـي همبسـتگي اي ندارد. جالب آن كه اين دو بعد همبسـت دانشجويان رابطه انـد

و بعد مشـاركت اجتمـاعي  كه خرده بعد ماهيت ارتباط داراي بار عاطفي قوي هستند. در حالي

و با الزامات عملي زندگي دانشجويان پيوند بيشتري دارد.   بيشتر جنبه عيني دارند

ج دليل رابطه معنا دار بودن ماهيت ارتباط با بعد مناسكي را مي هت دانسـت كـه توان به آن

و  (از طريق شركت در نمـاز جماعـت، جلسـات قـرآن بعد مناسكي امكان ارتباط با ديگران را

و مشــاركت را مــي دعــا) افــزايش مــي و دهــد. عــدم رابطــه دينــداري تــوان ناشــي از تعريــف

در شاخص و فعاليت آنـان سازي دانست. زيرا به منظور سنجش مشاركت دانشجويان، عضويت

و داخل دانشگاه پرسيده شده كه از منظر دانشجويان ربـط چنـداني بـه ديـن هاي خارج تشكل

 ندارد.

مي اين مطلب را اهميت دين در مشاركت دانشجويان در تشكل كند. زيرا هاي مختلف تاييد

كه اهميـت ديـن را در مشـاركت در مورد تشكل كه جنبه ديني دارند، نسبت دانشجوياني هايي

كه تشكل جنبه ديني ندارد. براي مثال، اهميت دانند تفاوت خود زياد مي زيادي با مواردي دارد

در» زياد« ،»هـاي اسـالمي انجمـن«،»هـاي مـذهبي هيـات«اعتقادات مشترك ديني در مشاركت

درصـد اسـت. در حـالي كـه 47,2و 43,6، 23,1، 43,5بترتيـب» دارالقـران«و» پايگاه بسيج«

در» زياد«اهميت  و انجمـن«هايي چـون مشاركت در تشكل اعتقادات مشترك ديني هـاي ادبـي

و«،»هنري  درصد است. 7,1و10، 4,1بترتيب» شوراي صنفي«و»ي سياسيها گروهاحزاب

و شاخص كل دينداري رابطه معنا داري را در سطح خطـاي 5جز بعد اعتقادي، ساير ابعاد

و شاخص كل همبستگي دارد (جز مشاركت) . بعد اعتقادي نيز با بعـد درصد با ابعاد همبستگي

را» ماهيت ارتباط«و خرده بعد» احساس تعلق« دارد. در صورتي كـه بعـد مشـاركت اجتمـاعي
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توان گفت، بين ميزان دينداري با ميزان اهميت ديـن در همبسـتگي اجتمـاعي كنار بگذاريم، مي

باشـد بـه ديـن در رابطه مستقيم وجود دارد. يعني هر چه قدر ميزان دينداري دانشجويان بيشتر 

و همچنـين همبسـتگي اجتمـاعي اهميـت بيشـتري  و احساس تعلـق بـه ديگـران ميزان ارتباط

 دهند. مي

چه بر مبناي شاخص تكثرگرايي (جمع همه گويه-نوع دينداري را هاي ارائه انحصارگرايي

چه عامل تكثرگرايي محاسبه كنيم، رابطه و ب شده)، چه بر مبناي عامل انحصارگرايي ين نـوع اي

و ابعاد آن وجود ندارد. فقط در يك مـورد در سـطح خطـاي  و همبستگي اجتماعي 5دينداري

و آن هم در بعد ارتباطي است زماني كه نوع دينـداري را بـر مبنـاي درصد تفاوت وجود دارد

گـرا ايم كه در اين مورد نيز دانشـجوياني كـه داراي دينـداري شـمول عامل تكثرگرايي سنجيده

و تكثرگرا از ميانگين باالتري برخوردار هستند. هستند نس به دينداران انحصارگرا  بت

متفاوت نوع دينداري در همبسـتگي از ايـن طريـق تأثيرتوان گفت، ادعاي براين اساس مي

و مي (انحصارگرا نيز تاييد نشد كثرت گرا)-توان گفت بر خالف ميزان دينداري، نوع دينداري

ي افراد با يكديگر ندارد.ي بر ميزان همبستگتأثير

كه فكر مي كه در ارتباط خود بـا تصور اوليه ما اين بود كرديم دينداران تكثرگرا از آنجايي

و ديگران اهميت كمتري به اشتراك عقايـد دينـي خـود بـا ديگـران مـي  دهنـد دامنـه ارتبـاطي

اران ارتباطات خـود همبستگي اجتماعي آنها بيشتراز دينداران انحصارگراست؛ چرا كه اين ديند

به دايره اعتقادات مشترك ديني خود با ديگـران  ، در نتيجـه دايـره ارتبـاطي كننـد مـي را محدود

و در نتيجه همبستگي اجتماعي آنهـا به دينداران تكثرگرا محدود تر دينداران انحصارگرا نسبت

كه تر است. اما يافته ضعيف ارتباط معناداري هاي تحقيق خالف اين ادعا را ثابت كرد به طوري

با نوع دينداري با همبستگي اجتماعي وجود نداشت. شايد بتوان ايـن عـدم ارتبـاط را اينگونـه 

و تكثرگرا همبستگي آنها با هم مسلكان خود در  كه هر يك از دينداران انحصار گرا تفسير كرد

و با خارج از دايره همسلكان خود چندان ارتباطي ندارند. بد ين معنـي كـه دينداري قوي است

كه از دينداري دارند شبكه ارتباطي خود را با افرادي كـه داراي  هر يك از افراد بر حسب تلقي

.كنندمي تلقي مشابهي از دينداري با آنها هستند، محدود

توان در نظر گرفت مربـوط بـه احتمال ديگري را كه براي اين عدم ارتباط مي
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هاي در نظـر گرفتـه بـرايو مولفهماعي سازي ما در ابعاد همبستگي اجت نحوه شاخص

شـد مـا شـاهد ارتبـاط نـوع آنها باشد. شايد اگر با دقت بيشتري هر يك از ابعاد سـنجيده مـي 

 دينداري با همبستگي اجتماعي بوديم.
و ضـعف انتقادهـايمي آخرين احتمالي كه توان مطرح كرد قدرت الگوي نظـري دوركـيم

به دوركيم س الگوي نظري دوركيم ميزان دينداري افراد ارتباط مسـتقيمي باشد. بر اسامي وارده

با همبستگي اجتماعي آنها دارد. همچنين او در بين ابعاد دينداري تاكيد بيشتري بر بعد مناسكي

دينداري دارد. نتايج اين تحقيق متناظر با ادعاي دوركيم است. از طرف ديگر منتقـدان دوركـيم 

اي آنان تاييد نشد. البته رد ادعاي آنان در اين تحقيـق شـايد بـهكه خالف نظر او را داشتند ادع

سطح تحليل ما در اين مطالعه مربوط باشد. در اين تحقيق ما همبستگي اجتمـاعي را در سـطح 

(گـروه  و همچنـين در سـطح ميانـه و مشروط به تلقي افـراد از دينـداري خرد در نظر گرفتيم

(سـطح ميانـه) انواع دينداري) نكرديم. اگر هاي بندي واحد تحليل را در سطح انـواع دينـداري

به طـورمي مورد بررسي قرار داديم، وجود رابطه بين نوع دينداري با همبستگي اجتماعي شايد

درمي دقيق تري مورد سنجش قرار و معنادار  آمد.مي گرفت

ميهاي با توجه به يافته-پيشنهادات تحقيق عال پژوهش پيشنهاد قمند بـه شود محققاني كه

 باشند در جهت موضوعات زير تالش نمايند: تحقيق در اين حيطه مي

 هاي ديگري از انواع دينداري با همبستگي اجتماعي بررسي رابطه شكل.1

به طـور جداگانـه در يـك تحقيـق بـا دقـت.2 هر يك از ابعاد همبستگي اجتماعي

و با انواع دينداري بررسي شوند.  بيشتر سنجيده

به رابطه.3 اي نسـبتاً بين ميزان دينداري با همبسـتگي اجتمـاعي كـه رابطـه با توجه

كه كشـورها در جريـان توسـعه  به نظريه دوركيم و همچنين با توجه ضعيف بود

شـود شـود، پيشـنهاد مـي تـر مـي نقش دين در انسجام اجتماعي در آنها كمرنـگ 

دوركـيم تحقيقات طولي در اين زمينه انجام شود تا بر اساس آنها به ارزيابي نظر 

 در اين ارتباط پرداخت.

و انواع ديگري از نـوع دينـداري، متغييرهـاي ديگـري كـه بـا.4 عالوه بر دينداري

همبستگي اجتماعي در ارتباط هستند مورد ارزيابي قرار گيرند تـا از ايـن طريـق 

پي تأثيربتوان به سهم   برد. دين در همبستگي اجتماعي با تعامل متغيرهاي ديگر

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


و انواع دينداري بر همبستگي اجتماعي بررسي 177 ـــــــــــــــــــــــ تأثير ميزان

 منابع
(مهد كافي،رامي-  نامـه پايان،تهران شهر اجتماعي انزواي شناسي جامعه الگوي طرح)1383ي

.مدرس تربيت دانشگاه دكتري

.سمت انتشارات: تهران،يخرمشاهنيبهاءالد ترجمه،نيدو علم) 1374(انيا باربور،-

. معاصر نگاه انتشارات:تهران،سياستدر عقل) 1382( حسين بشيريه،-

.هانيك انتشارات: تهران،يساروخان باقر،ياجتماع علوم فرهنگ)1366( آلن رو،يب-

.مركز نشر: تهران پرهام، باقر ترجمه،ينيداتيحيانيبن صور) 1383(ليامم،يدورك-

.مركز نشر: تهران پرهام، باقر،ياجتماع كارميتقس باره در) 1381(ليامم،يدورك-

ي فرهنگـوي فكـري شـهايگرا سـنجش اسـت،يسونيدا،دانشگ)1379( احمد زاده، رجب-

.فناوريو قاتيتحق علوم، وزارتيقيتحق گزارش تهران، ان،يدانشجو

(گ روشه،-  موسسـه: تهـران گهـر،كيننيعبدالحس،پارسنز تالكوتي شناس جامعه) 1376ي

.انيبتي انتشاراتي فرهنگ

«1377(نيحسـديس زاده، سراج-  نامـه،»يتهرانـ نوجوانـانينـيدي رفتارهـاو هـا نگـرش)

.8و7 شماره دوم، سال،پژوهش

 نامـهانيـپا،ياجتمـاعي مـدارا بـري نـداريد زانيـمو انـواع تـأثير) 1384( روسيسـ صابر،-

.معلمتيترب دانشگاهي شناس جامعه رشته ارشدي كارشناس

 انتشـارات: تهـران گهـر،كيـننيعبدالحس،وبر ماكسي شناس جامعه) 1368(نيژول فروند،-

.زنيرا

 هـاي طـرحدر روسـتائيان مشـاركت بـر اجتمـاعي همبسـتگي تـأثير) 1375( كوثري،مسعود-

.مدرس تربيت دانشگاه ارشد كارشناسي نامه عمراني،پايان

(آنتون دنز،يگ- ي.خوارزم انتشاراتي سهام شركت: تهران،ياباذر وسفي،ميدورك) 1363ي

«1370( رضايعل،يزيتبري محسن- .2 شماره،ياجتماع علوم نامه،»يانگگيب)

.انيتب نشر:تهران،يثالث محسن ترجمه،نيدي شناس جامعه) 1381( ملكم لتون،يهم-

.انيبت نشر: تهران،يگواهميعبدالكر،ينيدسميپلورال مباحث) 1378( جانك،يه-

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


178 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-Cohen, S., Underwood, L., & Gottlieb, B (Eds.) (2000).  Social support 
measurement and interventions:  A guide for health and social scientists.  New 
York: Oxford. 

-Glock,Charles (1959) The Religios Revival In America, Uneversity of California   
-Greely, Andrew(1996) Religious Change in America, HARVARD Press 
-Kerestes and others, 2004,longitudinal patterns of religious perspective and civic 

integrationtholic University of American 
-Harold, Hartley,2004, The impact of students religious faith and practice on 

retention at church- related institutions of higher education, Peabody College for 
Teachers of Vandebilt Univesity University Press. 

-Lockwood, D. (1964) "Social Integration and System Integration." Pp. 244-57 in 
Explorations in Social Change, Eds. G. K. Zollschan and H. W. Hirsch. Boston: 
Houghton Mifflin. 

-International Encyclopedia of the Social Science (1964) david L. Sills Editor 
-Norma, Greenidge, 2000, The church as a social support for women: Perspective of 

female members of selected Seventh- day Adventist churches, Andrews 
University 

-Morgan, Glenn (2001) Transnational Communities and Business Systems, 
Warwick Business SchoolUniversity of Warwick 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

