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  چكيده

شـتر  یب، ن مسـئله یـ ن ایـی در تب. اسـت  یاز بعـد نسـل   ينداریرات دییگذار، مسئله تغ جوامع در حال یاز مسائل اساس یکی

د بر یکأبا ت، کرد کالنیروبه توجه ق عالوه بر یتحقاین ند. شبا میو کالن  يساختار يکردهایبر رو یمبتن قات صرفاًیتحق

 يهـا  لفـه ؤسهم م یبررس یدر پ، یرروحانیو غ یروحان يها سه خانوادهیق مقایمانند خانواده و از طر، خرد دامنه يها دهیپد

نامـه   ک پرسـش یـ ش و تکنیمـا یاز روش پاین پژوهش، در  است. ينداریث دیاز ح ین تفاوت نسلییدر تب یخانوادگ ینید

ک یـ حـداقل   يکـه دارا ، شهر قـم  یرروحانیو غ یروحان يها ه خانوادهیان کلیعات استفاده شد. از ماطال يآور جمع يبرا

ـ گ به روش نمونـه ، ک فرزند آنینفر پدر و  390تعداد ، سال بودند 29تا  18فرزند  انتخـاب   يا چندمرحلـه  يا خوشـه  يری

ـ یتوافـق د  يرهـا یغبـا مت  یدهد عالوه بر رابطه معنادار تفاوت نسل یها نشان م افتهیشدند.  ت یـ ن و درك از اهمیوالـد  ین

کمتـر   يبه طور معنـادار ، یروحان يها در خانواده ينداریث دیاز ح ی، تفاوت نسلینیکردن دیپدر و اجتماع يبرا يندارید

  است. یرروحانیغ يها از خانواده

  .ینید يریپذ ، جامعهی، خانواده، روحانينداری، دیتفاوت نسل ها: کلیدواژه
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  مقدمه

 اجتمـاعی  علـوم  محققـان  هاي ترین دغدغه مهم از یکی همواره، دینداري و دین حوزه در تغییرات ئلهمس

 رانیـ در ا يان نوسازیبه مدرن و جر یران از مرحله سنتیهمراه با طرح موضوع گذار جامعه ا. است بوده

 ی) و عرفـ 1385، ي؛ موحـد و شـواز  1388فـرد،   یو صداقت ی؛ ساروخان1389ا، ین يریو ظه یآزاد ارمک(

در  یمهـم مطالعـات   يهـا  از حـوزه  یکـ ی، )1387و زارع،  یآزاد ارمکـ ( مـالزم بـا آن   ییاگرایـ شدن و دن

ـ اسـت. ا  یاز بعـد نسـل   ينـدار یرات دییـ ران، مسـئله تغ یـ در ا نید یشناس جامعه عـالوه بـر   ، ن توجـه ی

در  یاسـالم ت نظـام  یـ و حاکم یاز وقوع انقـالب اسـالم   یکه ناش، یاسیک و سیدئولوژیا يها ضرورت

  جامعه است. ين براید يکارکرد يها جه داللتینت، باشد یران میا

 مدرن شکل به یسنت صورت جوامع، از گذار توابع و مصادیق از ییک ،ینسل عموماً مقوله تفاوت

 يهـا  برنامه يران با اجرای، جامعۀ ایجهان يروند عام نوساز یر، در پیدر دو دهه اخ .شود یتصور م

 ی، صنعتینیچون گسترش شهرنش ییها جه، بهبود شاخصیو در نت يفرایند نوساز یو ط ییا توسعه

 یاجتماع يو توسعه نهادها یل ارتباط جمعیش سطح ارتباطات و وسایت، افزایجمع یشدن، جوان

مواجـه بـوده اسـت. در     یاسیو س یاجتماع يدر ساختارها ییها ید، مانند دانشگاه، با دگرگونیجد

 يها ندیشتر در معرض فرایو منحصر به فرد خود، ب یتیشخص يها یژگیل ویدل ان، جوانان بهین میا

 ین تجربـه نسـل  یـ شـوند. در اثـر ا   یر مـ ییـ رند و زودتر از نسل بزرگسال، دچار تغیگ یر قرار مییتغ

سه با نسل بزرگسال، نسبت بـه  یرا در مقا یمتفاوت يها يریگ ها و جهت ها و نگرش متفاوت، ارزش

  کنند. یسب ممختلف ک يها ابژه

، گـذار  اسـت کـه در جوامـع در حـال     یاصـل  يها از حوزه یکی ينداری، دينظر يها لیه تحلیبر پا

نه تنهـا نسـبت   ، مدرن در جوامع در حال توسعه ينهادهاۀ با توسع. شود یم یر و دگرگونییدستخوش تغ

همـراه بـا    يهـا  یشـود، بلکـه مجموعـه آگـاه     یدستخوش تحول مـ  یاجتماع ينهادهاسایر ن با ینهاد د

 ).89- 87، ص 1387برگـر و همکـاران،   ( دهد یر مییز تغیافراد را ن يندارید ةویمدرن سطح و ش ينهادها

ـ ، ینـ یشـات د ی، نوع و گراينداریرود به لحاظ سطح د یانتظار م ،اساس نیبرا ن دو نسـل بزرگسـال و   یب

 ن ادعاسـت یـ د ایؤران میا در یتجرب يها شتر پژوهشیتفاوت وجود داشته باشد. ب، ن جوامعیجوان در ا

  ).1383دفر، ی؛ مع1384نژاد،  ییو صفا ی؛ ربان1389 ،يبهاباد یعیطالبان و رف(

رات و ییـ حاصـل از آن، مسـئله تغ   ینسـل  يهـا  و تفـاوت  یرات فرهنگیین تغییکه در تب یشناسان جامعه

نون توجـه خـود قـرار    را در کـا  يند نوسـاز یتر، فرا قیا به عبارت دقیو  يو اقتصاد یاجتماع يها یدگرگون
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ز دو یک و تمـا یـ شتر بـر تفک یکرد کالن، بینان با اتخاذ رویکنند. ا یرا مطرح م یر اجتماعییۀ تغیدهند، نظر یم

 ).73، ص 1387؛ برگر و همکاران، 1382نگلهارت، یورزند (ر.ك: ا ید میو مدرن تأک ینوع جامعه سنت

ـ  يها هیر و نظرییکرد نظم و تغیم که رویریاگر بپذ انـد و عـدم    ک سـکه یـ  يدو رو، وط بـه آنهـا  مرب

انتقـال   ینظـم، مسـئله چگـونگ    یشناسـ  است، از نگاه جامعه يگریمانع شناخت درست د، یکیشناخت 

جامعـه مطـرح اسـت؛     ینـ ید فرهنـگ د یـ سـم بازتول ین به فرزندان و مکانیاز نسل والد، ینید يها آموزه

آنجـا بـه   ، کـرد ین دو رویمورد توجه بوده است. اکمتر ، رانیدر ا ینسل يها ن تفاوتییکه در تب يندیفرا

را  یع اجتمـاع یرات سـر ییـ که تغ یا جوامعی، شناسان جوامع در حال گذار رسند که به زعم جامعه یم هم

ـ ) و 1375، یچلبـ ر.ك: ( ينهاد يساختار یبا مشکل چندگانگ، اند تجربه کرده بـا  دیگـر،   ا بـه عبـارت  ی

د یـ در جهت متضـاد عمـل کـرده و بازتول    يریپذ جامعه يها نسمواجه شده، آژا ينهاد ياختالل کارکرد

  شود. یفرهنگ جامعه با مشکل مواجه م

گر یکـد یک جامعـه را بـه   یمختلف  يها است که نسل يندیفرا يریپذ به هر حال، چون جامعه

ـ ، بـه عنـوان   »خـانواده «ت منحصر به فـرد  یدربارة اهم يا  شک توافق گسترده یدهد، ب یوند میپ ک ی

کند، وجـود دارد   یمنتقل م يبعد يها از فرهنگ را به نسل ی، که بخش قابل توجهیاجتماعآژانس 

  ).1996رز، ی؛ ما155، ص 2003(شرکات، 

ـ    یزمـان  يریپـذ  جامعه يها آژانس: دیگو ی) م2003( شرکاتهمچنان که  ر قـرار  یثأافـراد را تحـت ت

، ن رابطـه یمورد اعتماد آنها باشند. در اافراد محسوب شده و  يبا ارزش برا یک منبع ارتباطیدهند که  یم

دهـد کـه    یران نشـان مـ  یقات انجام شده در ایبا اشاره به تحق، ق خودیاز تحق ی) در قسمت1389( یکامران

، نینخسـت  يهـا  زان اعتمـاد بـه گـروه   یـ ن میشـتر ین و بینخست يها زان احساس تعلق به گروهین میشتریب

ب و نظم زمانمنـد تمـاس   یترت شرکاتبه نظر ، نید. همچنباش یم آن يمربوط به خانواده و اعضا یهمگ

هـا   يریجاد سوگیبا ا، نیه والدیاول يها بسا که درون داده ار مهم است. چهیبس، يریپذ جامعه يها با آژانس

 يدر مراحـل بعـد  ، گـر ید يهـا  ت ارتباطات متقابل فرد بـا افـراد و سـازمان   ی، در هدایمذهب يها و علقه

  ).151، ص 2003ات، شرک( ثر باشدؤم یزندگ

ـ ید يریپـذ  با جامعـه  یخانودگ يها لفهؤدرباره رابطه خانواده و م یمطالعات اندک، رانیدر ا انجـام   ین

ن یـ ن باره انجام گرفته است که بر ایدر ا يتر ر کشورها مطالعات گستردهیدر سا ،حال نیگرفته است. با ا

ت روابـط  یـ فیو ک یکـ یدهند که نزد یود نشان مدر مطالعه خ، )2009ران (همکاو  يداند. دارد یکأرابطه ت

ـ بر شدت عقا يطور معناداره ب، نیان نوجوانان و والدیت روابط میفیز کیو ن ییزناشو  ینـ ید و اعمـال د ی
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 یزنـدگ  ،ک و ازدواج کـرده خـود  یـ ولوژیکه با هـر دو والـد ب   ینوجوانان، نیهمچن. ثر استمؤنوجوانان 

ش بـه عبـادت و   یگـرا ، کننـد  یم یزندگ يه در خانواده تک والدک یشتر از نوجوانانیدرصد ب 36کنند  یم

ـ    ینشان م یقیز در تحقی) ن2006( دسموندو  بادرپرستش خدا دارند.   يهـا  امیـ ن پیوالـد  یدهنـد کـه وقت

ن مهـم اسـت و   یند که دیگو یبه فرزندان م، به عنوان مثال کنند. به فرزندان ارائه می يا کپارچهیسازگار و 

کـه  یتا زمان، موفق خواهد بود يشتریبا احتمال ب ینیند انتقال دیسا دارند، فرایرر در کلز حضور مکیخود ن

در مطالعـه خـود   ، )2001( رانهمکـا و  فلورباره در حرف و عمل آنها وجود داشته باشد.  نیدر ا یتناقض

ان و مـدل  نوجوان ینید يرفتارها، ک مدلیند. درا به اجرا در آور یمراتب سلسله یخط یونیدو مدل رگرس

ـ ید يرفتارها يرهایکرد. متغ یم ینیب شیآنها را پ ين برایت دیاهم ،گرید  ين و انتظـار آنهـا بـرا   یوالـد  ین

ـ یکرد. توافق د ین مییمدل تب ها را در دو انسیشتر واریب، بودن فرزندانشان یمذهب ن و صـحبت  یوالـد  ین

در ، )1986( لسـن ینثر بـود.  ؤر هردو مدل مـ انس دین وارییدر تب، طور معناداره ز بیباره ن نیکردن آنها در ا

 ينـدها یو اکنون) و فرا يالدیم 50دهه  ی(اوضاع اجتماع ، زمانهيا ر ساختار فرقهیر سه متغیثأمقاله خود ت

ج یدهـد. نتـا   یقـرار مـ   یمورد بررس ینید يریپذ ب والدت) را بر جامعهیت و ترتی(نقش جنس یخانوادگ

ـ از د یدهد که برگشتگ یق نشان میتحق ـ ، نی ـ ، بـرال پروتسـتان  یل يهـا  ن فرقـه یدر ب  يهـا  از گـروه  شیب

دهنـد   یق خـود نشـان مـ   یـ در تحق، )1984( بـراون و  هـانس برگـر  دهـد.   یکار پروتستان رخ مـ  محافظه

دارد کـه   يشـتر یاحتمال بند، ا ن داشتهیبر د يدید شدیکأت، شان در خانه یکه در دوران کودک یانیگو پاسخ

ـ را در ا ید کمـ یـ کأکه ت یکسان ،که یشان بمانند. درحال یران کودکدو یر چتر مذهبینده زیدر آ ن رابطـه  ی

  گردند. ین بر میشتر از دیبه احتمال ب، اند گزارش کرده

ـ ، بـا توجـه بـه تغ   ینسـل  يها ن تفاوتییت خانواده در تبید بر اهمیکأت، به هر حال و  یرات سـاخت یی

نکـه در  یا یکـ یمـل اسـت:   أو جهـت قابـل ت  از د يآن در جوامع در حال گذار، به لحاظ نظـر  يکارکرد

ز در اجتماعـات  یـ خانواده ن .اند ر بودهییاجتماعات به درجات مختلف در معرض تغ، گذار جوامع در حال

تـر   دوم و مهـم  ).1385، ییسـرا ( ر کرده باشـد یید به درجات مختلف در ساخت و کارکرد تغیمختلف با

ـ یفـائق آمـدن بـر مشـکالت تطـابق ب      ايا است که بـر یدار و پویپا يخانواده نهاد، نکهیا گـانش  یو  یرون

  ).96، ص 1375؛ سگالن، 1379و همکاران،  یآزاد ارمک( برخوردار است يریپذ از انعطاف، یدرون

ـ   يرات ساختارییکه با توجه به تغاینست انجا مطرح یکه ا یمسئله کل، نیبنابرا ن یـ رات دیثأکـالن و ت

ت یل وضـع یدر تعـد ، شیها و کارکردها یژگیتواند با توجه به و یم ا نهاد خانوادهیآ، نده آن در جامعهیزدا

  نسل جوان موفق باشد؟ ینیکردن د یو اجتماع یاز بعد نسل ينداریرات دییتغ
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 ین نسـل یب ینیرگذار بر جانشیثأت یخانوادگ ینید يها لفهؤم یبررس ق عالوه بریتحق، این منظور نیبد

ـ  ينـدار یث دیاز ح یسه تفاوت نسلیمقا یدر پ، نید ـ ن یرروحـان یو غ یروحـان  يهـا  ن خـانواده یدر ب ز ی

  د.ینه مشخص نماین زمیز در ایرا ن یخانوادگ ينقش ساختارها، ن رهگذریتا از ا باشد یم

در دسترس است.  یون، اطالعات اندکیرروحانیون و غیروحان يها در مورد تفاوت خانواده

و  یاجتمـاع  يها یژگی، داراي وخود یست اجتماعیو ز یشغل يها یژگیون به لحاظ ویروحان

ون بـه عنـوان   یه و نقش روحانیعلم يها حوزه یهستند. اساساً هدف اصل یمشخص یخانوادگ

ـ  ین سـنت یـ د یغ رسـم یـ ر و تبلیدان، تفسـ ین میا یکنشگران اصل ن افـراد جامعـه اسـت    یدر ب

  ).1386لو،  و صحبت يرزامحمدی(م

 ید خاصـ یـ ون تأکیدهد که روحان ینشان م ،)1390( يمحمدو  زاده سراجپژوهش انجام شده توسط 

ـ ) دارنـد و تعر ينـدار یت دادن به تمـام ابعـاد د  ی(اهم نید یسنت يارهایبر مع ون از یروحـان  یف و تلقـ ی

امبر یـ (خداونـد و پ  ن است که با باور بـه موجـودات متعـال   یاز د یا ذاتی يف جوهریک تعری، يندارید

انجامـد.   یمـ  یو اخالقـ  یمناسک، سلوك و رفتار شـرع  از عواطف، يا و به مجموعه، شود یو...) آغاز م

سه بـا  یدر مقا يتر ینگرش منف ي، داراینیون به عنوان مدافعان سنت دیرود روحان یانتظار م، اساس نیبرا

توانـد در   ین نگـرش مـ  یباشـند. همـ  داشـته   یو اجتماع يشدن در سطح فرد ینسبت به عرف، گریافراد د

ـ ن، )1390( هیمانیسل گر شود. آنها جلوه ینیکردن د یزندانشان و اجتماعفر ينداریبه د نت دادن آنایاهم ز ی

آنـان و تـراکم    یبـودن زنـدگ  » محور خانواده«، روزمره طالب یاز نکات بارز زندگ یکیدهد که  ینشان م

ـ از اختصـاص دادن زمـان ز   یبه صورت ملموسـ ، آنان است. طالب متأهل یروابط خانوادگ يباال اد و ی

  کنند. یاد میت آنان یتوجه به فرزندان و ترب يحظه براقابل مال يانرژ

از  یت تفـاوت نسـل  یا وضـع یآ«که  یو انضمام یال اصلؤن سیپژوهش عالوه بر طرح ااین، این بنابر

ـ پاسخ به ا یدر پ، »است؟ یرروحانیغ يها متفاوت از خانواده، یروحان يها در خانواده ينداریث دیح ن ی

  .»رابطه دارند؟ ينداریث دیاز ح یبا تفاوت نسل، یخانوادگ ینید ياه لفهؤچه م«باشد که  یال مؤس

 ينه و چارچوب نظريزم

ـ ، خرد و کالن يکردهاین موضوع از روییتب يق، برایبا توجه به اهداف تحق مـان اسـتفاده   أصـورت تو ه ب

 يو بـرا  برگـر و  میمانهـا ه یاز نظر، یاز بعد نسل ينداریرات دییو تغ ین تفاوت نسلییتب يشده است. برا

 استفاده شده است. گودنوه یاز نظر، تین وضعیل این نقش خانواده در تعدییتب

۵۲     ،۱۳۹۵اول، زمستان  شمارههشتم،  سال  

 يخيم: نسل تاريمانها

ـ از تغ یدوران یعمدتاً در پ یده شکاف نسلی، پدمیمانهابه نظر  شـود. در   یجـاد مـ  یع ایسـر  یرات فرهنگـ یی

، بـه  یسـنت  يرهایتند، بـا تفسـ   یاجتماعر ییاز افراد به عنوان عامالن تغ ینسبتاً بزرگ يها ، دستهین دورانیچن

 يهـا  هـا، هـم در برابـر نسـل     ن دسـته یا يسازند. اعضا ین را مطرح میگزیجا يرهایچالش برخاسته و تفس

از نسـل خودشـان،    ییآنان و هم در برابر اعضا يعرضه شده از سو ي، هنجاریفرهنگ يها راثین و میشیپ

ـ ، تغمیمانهـا ن، بر اساس نظر یتند. بنابراسیا یدانند، م ین میشیکه خود را وامدار نسل پ رخ داده  یر اجتمـاع یی

 يهـا  جـاد شـده از نسـل   یا یراث فرهنگیر مییتر، موجب امتناع، مخالفت و تغ از نسل جوان یدر بخش مهم

  ).1383دفر، یشود (مع یاز معاصران آنان م ياریبس يرفته شده از سویتر و پذ کهن

و نظام یافته کردن این ایـده داشـت کـه هـر نسـل، مهـر       ، سهمی مهم در برجسته ساختن مانهایم

گیري (جوانی) خود را بر پیشانی دارد؛ حوادثی کـه   خاص حوادث اجتماعی سیاسی دوره اصلی شکل

کننده در تمایز ایـدئولوژیک و در تعیـین سـاختار     شوند، نفوذي قاطع و تعیین طی این دوره تجربه می

). 1385نـژاد،   یسـل خواهـد داشـت (توکـل و قاضـ     ذهنی، فرهنـگ و رفتـار بعـدي اعضـاي یـک ن     

هـاي برآمـده از آن در هـر جامعـه، گرایشـات       اساس، تجربیات منحصر به فرد نسـلی و هویـت   براین

 دهد. فرهنگی هر نسل را شکل می

 شدن يويشدن و و ضد دن يويبرگر: دن تريپ

ده یـ ن، و بـه طـور خـاص، ا   یشناخت و د یشناس و جامعه یه اجتماعیرامون نظریپ، برگرات ینظرامروزه 

ن یـی تب ياسـت بـرا   ین او تالشید یشناس جامعه، زند. در واقع یدور م» مدرن يایون در دنیزاسیسکوالر«

مخـتص  » ییمعنـاجو «: معتقـد اسـت   یشـناخت  ک مفروضه انسـان یبر اساس  برگر ته.ین در عصر مدرنید

اسـت   یات جمعـ یبه ح یمعنابخش يبرا ين بستریکند که د ید میکأن نکته تیاست و بر ا یموجود انسان

رسـاند. بـه    یمـ  ياریش در آن یگاه خویر جهان و جایمقدس، به انسان در تفس يا وهیو باالتر از آن، به ش

ن جاسـت کـه   یل کند. در همـ یت تحمیبر واقع ي، انسان مجبور است نظم معناداربرگراز نظر گر، یان دیب

ـ د .نجات دهد ینظم یوب و باست که او را از آش» یبان امنیسا« یانسان در پ ـ ( »یبانیسـا « نی  يا چتـر ی

ات مختلـف  یـ ز تجربیـ مختلف جامعـه و ن  يها کپارچه کردن بخشی ايدامن گستر) از نمادهاست که بر

 ).73، ص 1387برگر و همکاران، ( عرضه شده است یافراد انسان

د و یـ در جوامـع جد  م کـار گسـترده  یاست. اما با تقس ین در جوامع سنتین کارکرد دیا، برگراز نظر 

 يمتعـدد  يهـا  جهان  ستید، زیجد یاجتماع يشدن امور و به وجود آمدن نهادها و ساختارها یتخصص
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ـ ی، نیـ د یمیقد ۀفی، وظیاجتماع يها جهان ستیرد. با چندگانه شدن زیگ یدر جامعه شکل م جـاد  یا یعن

رد. از یـ گ ید قـرار مـ  یـ رد تهدمو يبه طور جد، جامعه يبا معنا یکپارچگی ير از نهادها، برایفراگ يچتر

ناسـازگار در   کـامالً  ییمعنا يها و نظام یمعان ةتحت ادار، یاجتماع یگوناگون زندگ يها ن پس، بخشیا

سـت  یز يها ن کثرت جهانیا يساز کپارچهینده آنها، نه تنها ینما يو نهادها ینید يها سنت يند. برایآ یم

 یشود، بلکه حتـ  یدشوار م يش به طور جدیش از پیب، ینیواحد و جامع د ینیب در قالب جهان، یاجتماع

  .رود زیر سؤال میفرد،  یشخص یدرون آگاه یعنیت، از درون، یاز واقع ینیف دیت تعاریمقبول اصوالً

فـرد   یاجتمـاع  یتجربه زنـدگ  يبا معنا يها بخش یرنده ِتمامیگ عمالً دربر ینید ينهادهازمانیکه تا 

بـاً بـا هـر    یتر، فرد تقر ان سادهیبود. به ب ینید يد موجه بودن نمادهاییت تأدر خدم ن تجربه، کالًیبودند، ا

ن کـار  یـ کـرد و بـا ا   یق میرا تصد یکسانیر یفراگ يشد، نمادها یرو م هروبخود  روزمره یکس در زندگ

ـ ، ایاز وجود چنـدگانگ  یت حاکی. در وضعگذاشت ین نمادها صحه میخود، بر اعتبار ا گـر  ین عمـل د ی

ـ یر بـا د ی، فرد به نـاگز یچندگانگ یجیبه موازات رشد تدرمعناست.  یب شـود کـه بـه     یمربـوط مـ   یگران

شـان  یبـر زندگ  يمتضـاد ، هـا و اعتقـادات متفـاوت و گـاه     ، ارزشیندارنـد و معـان   ياو اعتقاد يباورها

ـ ی ؛نده داردین زداید يریثأز تین ین راستا، چندگانگیثر در اؤر عوامل میجه، جدا از سایاند. در نت حاکم  یعن

  ).87، ص (همان کند ین بر جامعه و فرد را سست میچندگانه شدن تسلط د

پـردازد. بـه نظـر     یه سکوالر شدن میبه نقد نظرخود،  ، در ادامه مطالعات و مشاهداتبرگراما بعدها 

را هـم   يرومند ضدسـکوالر ین يها جنبش یول، به همراه داشته يا مدرن شدن عوارض سکوالر کننده، او

برگـر،  ( انجامد یبه سکوالر شدن فرد نم لزوماً، به زعم او سکوالر شدن جامعه، نیه است. همچنختیبرانگ

در  یدانـد کـه در برابـر اجتماعـات مـذهب      یمـ  يرا دو استراتژ يامتناع و سازگار، برگر. )44، ص 1383

ق یـ هـر طر اند که بـه   دانسته یمدرن بودن را دشمن یوجود دارد: برخ، شود یکه سکوالر تصور م یجهان

انـد کـه    افتهی يریناپذ شکست ینیب گر مدرن بودن را جهانید یبرخ، د با آن مبارزه کرد. بعکسیبا، ممکن

ـ  یبه د ی، نگاهبرگرد خود را با آن سازگار کنند. به نظر یبا ینیباورها و مناسک د  یالمللـ  نین در صـحنه ب

 رتـدکس در حـال سـر بـرآوردن هسـتند     کار و ا محافظه ینید يها جا جنبش همه باًیدهد که تقر ینشان م

ـ ا، محافظه کار ینید يها ن جنبشی). وجود ا47و 45همان، ص ( ن نظـر را کـه مـدرن شـدن بـه طـور       ی

ت معتقـد اسـت: مـدرن    ین وضـع ین اییدر تب برگرکند.  یرد م، انجامد یشدن م به سکوالر یرقابل اجتنابیغ

از مردم تاب تحمل آن را ندارنـد. هـر    ياریبساست که  یکند و شک حالت ین را سست میقی يها هیبودن پا

  ).48ار خواهد داشت (همان، ص یدر اخت يا ن را بدهد، بازار آمادهیقید یا تجدیجاد یکه وعده ا یجنبش

۵۴     ،۱۳۹۵اول، زمستان  شمارههشتم،  سال  

بـا  ، ردیـ گ یون در نظر نمیزاسیو سکوالر ییان تکثرگرایک رابطه عام می برگرنکه یرغم ا یعل، نیبنابرا

کنـد،   یمـ  دیـ کأدر آن ت یلیبا تعـد هرچند ون افراد، یزاسیدر سکوالر یین همه کماکان بر نقش تکثرگرایا

ـ پد یبزرگـ  یان فرهنگـ یـ بس نامتجانس و جهـش م  یجوامع، ونیزاسیرا معتقد است که مدرنیز دآورده ی

 .یند و نه استقرار انحصارات مذهبا ییند که در جهت تکثرگراهست یاست که دو عامل

  ين نسليگودنو: توافق ب

و  یتیشخصـ  يهـا  یژگـ یالت، کسـب و یبـه تحصـ   یابیمانند دست ین اهداف مختلفیوالد، گودنوبه نظر 

 يانـه بـرا  یگرا ک موضوع عمـل یرند. یگ یفرزندانشان در نظر م يبرا، خاص یو اجتماع ینید يها ارزش

 یابیدسـت  يتوانا ساختن فرزندانشان برا يها را برا ين استراتژیثرترؤست که ما نیا، ن رابطهین در ایوالد

رش و ینـد پـذ  یف فرایتوصـ  يبـرا  يا ک مدل دو مرحلهی، )1992( گودنوص دهند. ین اهداف تشخیبه ا

پـیش  . 1: فرزنـدان  معتقد اسـت  گودنو کند. ین توسط فرزندان مطرح میوالد يها طرد اعتقادات و ارزش

؛ دا کننـد یشان پ نیاز اعتقادات والد یدرك درست، اول ۀکه در وهل دین بایرش و طرد اعتقادات والدیاز پذ

. 3خواهـد بـود.    یمتفـاوت  يهـا  ر عامـل یثأتحت ت، نیرش اعتقادات والدی. صحت ادراك فرزندان و پذ2

اسـاس   ح باشـد. بـر  یا رد ادراك صـح یاز ادراك غلط  یممکن است ناش ،فرزندان - نیفقدان توافق والد

ـ   ، نیصحت ادراك فرزندان از اعتقادات والـد ، گودنونظر  اسـت کـه    ییهـا  تیوضـع  ریثأاساسـاً تحـت ت

ـ یـ وضـوح، صـراحت و   نمونـه،   يکنند. برا یاعتقادات را کسب م ها و ن ارزشیفرزندان ا ـ پ یا فراوان ام ی

  ).296، ص 1992 (گودنو، نیوالد

ـ کننـد، با  یدا مـ یشان پ نیاز اعتقادات والد یحینکه چگونه فرزندان ادراك صحیفهم ا يبرا  یدر پـ د ی

ام ممکن اسـت بـا   یوضوح پ، مثال يگذارد. برا یر میثأام تیپ يها یژگیبود که بر و ییها تیوضع ییشناسا

ـ کنند، مـرتبط باشـد. گو   یان میم اعتقاداتشان را بیا و مستقیطور مشخص، گوه ن بیکه والد یزانیم و  ییای

ا یـ هـا   ن ارزشیباشد که والـد  یمتفاوت يها وهیاز تعداد ش یممکن است تابع، نیام والدیمشخص بودن پ

 ).1999 ،همکارانو  ی(اکاگاک کنند یان را به فرزندان منتقل ماعتقاداتش

چـون:   ین با عـوامل یرش اعتقادات والدیکند که پذ ی)، ادعا م1992(گودنو) و 1994( گروسکو  گودنو

. فهـم فرزنـدان از   3ن؛ یبا اعتقادات والد ییهمنوا يزش فرزندان برای. انگ2ام؛ ی. ادراك فرزندان از تناسب پ1

م باشند، مرتبط است. مناسب بـودن و بـه   یشان با آنها سهیها خواهند فرزندان در ارزش ین میوالد که یزانیم

  آنان دارد. يریپذ م بر جامعهین، از نظر فرزندان اثر مستقیها) والد (ارزش يها امیجا بودن پ
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 یرسـ الزم است بـا بر ، آن یآزمون تجرب، ق و سپسیتحق يها به پرسش ينظر یارائه پاسخ ياما برا

را  ییهـا  ات مطرح شـده، داللـت  یت مورد مطالعه و انطباق آن با نظریجمع یو خانوادگ یط اجتماعیشرا

م. ازآنجاکـه  یدست آوره ب یت مورد بررسیدر جمع ينداریث دیاز ح یح تفاوت و توافق نسلیتوض يبرا

 ییهـا  بهبـود شـاخص   ،جهیو در نت يکردن روند نوساز یو ط يا توسعه يها برنامه يبا اجرا، رانیجامعه ا

ماننـد دانشـگاه    ،دیجد یاجتماع يو توسعه نهادها یل ارتباط جمعیش سطح ارتباطات و وسایچون افزا

مواجـه بـوده    یاسـ یو س یاجتمـاع  يدر سـاختارها  ییهـا  ی)، با دگرگونیستیسکوالر و اومان ي(با محتوا

شـتر در معـرض   یزودتـر و ب ، یعو اجتمـا  يفرد یازآنجاکه جوانان بنا به الزامات زندگ، نیاست و همچن

فـرض مـا   ، برگرو  میمانهارند، طبق نظر یگ یمتکثر قرار م يها ست جهانیدر ز یر و زندگییتغ يندهایافر

ـ ، برگـر پدران باشد. اما ازآنجاکه  ينداریکمتر از د، کل طوره فرزندان ب يندارین است که دیا ک رابطـه  ی

سـت  یمسـلط بـر ز   يها رد، با توجه به ارزشیگ یر نمشدن در نظ یو عرف یین تکثرگرایرا ب یعام و خط

نسـبت بـه    يتر ی، نگرش منفینیون، به عنوان مدافعان سنت دیرود روحان یانتظار م، ونیروحان یاجتماع

منفـی  ن نگـرش  یهمـ  .ون داشته باشـند یروحان ریسه با غیدر مقا، یو اجتماع يشدن در سطح فرد یعرف

 ن،یگـر شـود. بنـابرا    آنها جلوه ینید يریپذ شان و جامعه فرزندان يدارنیت دادن آنها به دیتواند در اهم یم

باشـد و هـم تفـاوت     یرروحـان یشتر از غیب، یفرزندان روحان ينداریرود هم د ی، انتظار مگودنوطبق نظر 

ـ یکـردن د  یاجتماع يبرا ينظر يها کمتر باشد. داللت یروحان يها در خانواده ینسل ، ادراك فرزنـدان  ین

ـ ید يهـا  لفـه ؤبه عنوان م، نیوالد ینید پدر و توافق يبرا ينداریت دیاز اهم کـه بـه نظـر     یخـانوادگ  ین

 د.یاخذ گرد گودنوه یاز نظر، پدران به فرزندان شود ينداریانتقال دموجب رسد  یم

  قيات تحقيفرض

ان فرزنـد  ينـدار یرود د یانتظـار مـ   .دو نسل فرزندان و پدران تفاوت وجـود دارد  يندارین دی: ب1 هیفرض

  کمتر از پدران باشد.

رود  یتفـاوت وجـود دارد؛ انتظـار مـ     یرروحانیو غ یروحان يها فرزندان خانواده يندارین دی: ب2 هیفرض

  باشد. یرروحانیشتر از فرزندان غیب، یفرزندان روحان يندارید

 يهـا  ، کمتـر از خـانواده  یروحـان  يهـا  در خـانواده  ينـدار یث دیاز ح ی: تفاوت نسل3ه یفرض

  است. ینرروحایغ

رود هـر   یانتظار م. رابطه وجود دارد ينداریث دیاز ح یو تفاوت نسل ینیکردن د ین اجتماعی: ب4 هیفرض

  کمتر باشد. یشتر باشد، تفاوت نسلیب ینیکردن د یچه اجتماع

۵۶     ،۱۳۹۵اول، زمستان  شمارههشتم،  سال  

رود  یانتظـار مـ   .رابطـه وجـود دارد  ، ينـدار یث دیاز ح ین و تفاوت نسلیوالد ینین توافق دی: ب5 هیفرض

  کمتر باشد. یتفاوت نسل، شتر باشدین بیوالد ینیق دهرچه تواف

ـ از ح یپدر و تفاوت نسل يبرا ينداریت دین اهمی: ب6 هیفرض انتظـار   .رابطـه وجـود دارد  ، ينـدار یث دی

  کمتر باشد. یتر درك کنند، تفاوت نسل تیپدر با اهم يشان را براینداریرود هر چه فرزندان د یم

  پژوهش روش

ـ انجـام ا  ين روش بـرا یدارد، کارآمـدتر  ییه آزمـا یصبغه نظر، قیتحقاین که  ییآنجا از ق، روش یـ ن تحقی

ـ به عنوان  ،نامه ش و با استفاده از ابزار پرسشیمایبه روش پ، ينداریزان دیص میاست. تشخ یشیمایپ ک ی

  .)1384زند،  یشجاع( آورد یرا فراهم م يندارید» يها آثار و نشانه«و » ابعاد«ج، امکان سنجش یوه رایش

ل یتشـک اعـم از روحـانی و غیرروحـانی    ساکن در شهر قم  يها ه خانوادهیق را کلین تحقیت ایجمع

خـانوار   299752شهر قم را  يها تعداد کل خانواده، 90سال  يپس از سرشمار، رانیمرکز آمار ا .دهند یم

، قیـ ن تحقیا يکه جامعه آمار ییقرار گرفت. ازآنجا يریگ نمونه ين تعداد مبنایگزارش کرده است که هم

 يا چندمرحلـه  يا خوشـه  يریـ گ ق بنا به ضرورت از نمونـه ین تحقیدر ا، در سطح شهر قم پراکنده بودند

ـ ، ن شدییخانوار تع، 384ق ین تحقیا يتعداد نمونه آمار، کوکراناستفاده شده است. بر اساس فرمول   یول

ن یـ ن شدند. از اییوان حجم نمونه تعخانوار به عن 390تعداد ، نمونه یزش احتمالیت با توجه به ریدر نها

  ق قرار داشتند.یدر نمونه تحق یرروحانیخانواده غ 260 و یخانواده روحان 130تعداد، 

  پژوهشابزار 

 يبـرا  یکـ ی: دیـ گرد ینامـه طراحـ   نامه اسـتفاده شـد. دو پرسـش    ها از ابزار پرسش داده يآور جمع يبرا

مربـوط   يها سنجه، نامه فرزندان ان خانواده. در پرسشپدر يبرا یکیسال) خانواده و  29تا  18( فرزندان

ـ نامـه پـدران ن   پدر و در پرسش يبرا ينداریت دیو ادراك از اهم ينداریبه د مربـوط بـه    يهـا  ز سـنجه ی

  ن قرار داشت.یوالد ینیتوافق د و ینیکردن د ، اجتماعیيندارید

  م پژوهشيمفاه ياتيو عمل يف نظريتعر

ش و کـنش فـرد را متـأثر    یکـه نگـرش، گـرا    يبه نحو ینیاشتن اهتمام دد یعنی، یان کلیبه ب يندارید

ق، بنـا بـه   یاست که در این تحق يک مفهوم چند بعدی، اساساً ينداری). د1384زند،  یسازد (شجاع یم

  چهار بعد است: يمدل سنجش دارا



   ۵۷ هاي روحاني و غيرروحاني شهر قم بررسي تفاوت نسلي در دينداري در بين خانواده ن و خانواده؛يد

بـه  ن اسـت کـه نـاظر    یـی ک آیـ  ينظـر  يمحتـوا » دهیـ عق«، یاسـالم  يها بر اساس آموزه :يبعد اعتقاد

  ات است.یح ییو مسائل غا یشناخت ین هستیادیموضوعات بن

است که فـرد در مقـام پرسـتش، نسـبت بـه معبـود        یه رفتار و آدابیکل، »اتیعباد«منظور از  :يبعد عباد

  اجرا شود. یا جمعی يصورت فرده تواند ب یم، رساند. عبادت یش به انجام میخو

ند و آن به داشـتنِ  یگو یم» اخالق«را  یشناس ییکویحوزه نمربوط به ، ینید یو نواه ی: نواصیبعد اخالق

  ).59، ص (همان شود یگران مربوط میده با دیتعامل پسند

ـ ی(مسـتنبط) د  حیصـر  ریح و غی، مجموعه دستورات و اوامر صر»عتیشر« :یبعد شرع اسـت کـه در    ین

ا و تعامل بـا خـود،   یدن در یکه نحوه زندگ یاست حداقل یات مقرراتیشود. شرع یخوانده م» فقه«، اسالم

ـ بـر حسـب م  » متشرع بـودن «لذا  .کند ین مییگران را تعیعت و دیطب ـ فـرد از ا  يرویـ زان اهتمـام و پ ی ن ی

 يریـ گ انـدازه  يا لۀ سـنجه یبـه وسـ  ، قین تحقیدر ا يندارید ).60، ص (همان شود یده میدستورات سنج

ن مـدل، چهـار بعـد    یـ در ا سـاخته شـده اسـت.    زنـد  یشـجاع  ينداریۀ مدل سنجش دیشود که بر پا یم

نظـر خـود را دربـاره هـر     ، گـو  اند. هر پاسـخ  گرفته مورد سنجش قرار يو عباد ی، شرعی، اخالقياعتقاد

  دهد. ی) نشان م5( موافقم ) تا کامال0ً( مخالفم از کامالً یف شش قسمتیک طی يه رویگو

ن بـه دسـت   یوالد فرزندان و ينداریق محاسبه تفاوت دی، از طرينداریث دیاز ح یتفاوت نسل

، گرایشی و رفتاري ما بین دو نسل با وجود یهاي دانش د. تفاوت نسلی، به معنی وجود تفاوتیآ یم

، يهاي کالن، متأثر از ساختارهاي اجتماعی فرهنگی و تاریخی است (آزادارمکـی و غفـار   پیوستگی

و  یشـ یو گرا یدانشـ  يهـا  به تفاوت ينداریث دیاز ح یاساس، تفاوت نسل نی). برا17، ص 1383

صورت اسـت کـه قـدر     نیر، بدین متغیان دو نسل اشاره دارد. محاسبه ایم ينداریث دیاز ح يرفتار

محاسبه کرده، سـپس   ينداریه، مربوط به سنجه دیمطلقِ تفاضلِ نمره پدران و فرزندان را در هر گو

از  یندازه تفـاوت نسـل  ا يم. عدد به دست آمده، به معنایکن یها را محاسبه م ن قدر مطلقین ایانگیم

 در هر خانواده است. ينداریث دیح

ک نسـل بـه نسـل    ی ینید يهاورها و با آن ارزش یکه ط است يندیفرا، ینیکردن د اجتماعی

ـ یکـردن د  اجتمـاعی  يق، سه بعد براین تحقی. در اابدی یانتقال م يبعد مشـخص شـده اسـت:     ین

و همکـاران،   ی(اکاگـاک  يریپـذ  جامعـه  يهـا  ين و استراتژی، اهداف والدیخانوادگ ینینظارت د

کنند که فرزنـدان   ین احساس میکه والد یزانیمعبارت است از:  یخانوادگ ینی). نظارت د1999

 (هوگ کنند يرویپ ینیدر مورد اعتقادات و موضوعات د ن،آنا يها ییاز دستورات و راهنماد یبا

۵۸     ،۱۳۹۵اول، زمستان  شمارههشتم،  سال  

خواهنـد فرزندانشـان    ین مـ یالدکه و یزانیمن عبارت است از: یاهداف والد). 1978و همکاران، 

 يریپذ جامعه يها ياستراتژ ).1999و همکاران،  ی(اکاگاک رندین را بپذیاعتقادات آنها در مورد د

ـ   ینـ یت دیترب م ویتعل ين برایکه والد ییها اعمال و روشعبارت است از:  کـار  ه فرزندانشـان ب

شـامل  ، میمسـتق  يهـا  روش .شـوند  یم مـ یم تقسـ یرمسـتق یم و غیبه مستق، ها ن روشیرند. ایگ یم

کـردن   تیـ کـردن و حما  قیشامل تشو، میمستق ریغ يها ح دادن و شرح دادن است و روشیتوض

ـ یکـردن د  یر اجتماعیسنجش متغ يدر مجموع، برا ).همان( است ـ ، از چهـارده گو ین ه محقـق  ی

 از کـامالً  یف شـش قسـمت  یـ ک طی يه، رویپدران نظر خود را درباره هرگو ساخته استفاده شد.

  ) ارائه دادند.5) تا کامالً موافقم (0مخالفم (

، یوسـف ی( اسـت  ینیاعتقادات و مناسک د ها، ن بر سر ارزشیتوافق والد یبه معن، نیوالد ینیتوافق د

شـد. پـدران    يریـ گ و انـدازه  یاتیه عملیگو 5توسط سنجه محقق ساخته با ، رین متغی). ا148، ص 1383

  ) مشخص کردند.4( ادیز یلی) تا خ0( از اصالً یف پنج قسمتیک طی يه رویهرگو ةنظر خود را دربار

انـد کـه    که فرزندان تـا چـه حـد درك کـرده     است ین معنیبه ا، پدر يبرا ينداریت دیادراك از اهم

توسـط  ، ریـ ن متغی). ا1999و همکاران،  یاکاگاک( مهم است پدرانشان يبرا ن،آنا ینیاعتقادات و اعمال د

ف یـ ک طیـ  يرو، هیشد. فرزندان نظر خود را درباره هر گو يریگ ه، اندازهیوگ 4سنجه محقق ساخته، با 

 ) مشخص کردند.5( موافقم ) تا کامال0ً( مخالفم از کامالً یشش قسمت

  ییایاعتبار و پا

 يهـا  ن معنـا کـه شـاخص   یق، از روش اعتبار محتوا استفاده شد؛ به ایتحق يها ش اعتبار سنجهیافزا ايبر

و پژوهشـگران مـرتبط    انادتو اظهار نظر اس یپژوهش، مورد مطالعه و بررس يرهایمتغ يساخته شده برا

ـ آنان اعمال گرد یبا موضوع قرار گرفت و نظرات اصالح ـ ن ییایـ ش پایافـزا  يد. بـرا ی شـد بـا    یز سـع ی

ان کاسـته شـود. در   یپاسـخگو  ياالت بـرا ؤاز ابهام سـ ، گران االت و آموزش پرسشؤق سیدق يبند جمله

  کرونباخ محاسبه شد. يب آلفایضر ییایون پاآزم يبرا، تینها

  قیتحق يرهایمتغ يکرونباخ برا يب آلفایمحاسبه ضر. 1 جدول

  زان آلفایم  هیتعداد گو  سنجه

  88/0  29  يندارید

  79/0  14  ینیکردن د یاجتماع

  71/0  5  نیوالد ینیتوافق د

  73/0  4  پدر يبرا ينداریت دیادراك از اهم



   ۵۹ هاي روحاني و غيرروحاني شهر قم بررسي تفاوت نسلي در دينداري در بين خانواده ن و خانواده؛يد

 قيتحق يها افتهي

  ت نمونهيجمع يها يژگيو

بـوده   48/22ن سن فرزنـدان برابـر بـا    یانگیو م 08/52ن سن پدران برابر با یانگیم، در نمونه مورد مطالعه

ت یاند. در ارتباط بـا وضـع   درصد آنها پسر بوده 3/51آنها دختر و  7/48، ان فرزندانیاز م، نیاست. همچن

ـ ، درصد 5/0ل فوت و یهمسر به دل یدرصد ب 6/2 هل،أدرصد مت 9/96هل پدران، أت ل یـ همسـر بـه دل   یب

درصـد   1هـل و  أدرصد مت 5/20درصد مجرد،  5/78هل فرزندان، أت تیاند. در ارتباط با وضع طالق بوده

  اند. ل طالق بودهیهمسر به دل یب

  ياصل يرهايمتغ يفيتوص يها افتهي

ـ یاز ایـن اسـت کـه فرا    یق، حـاک یـ مسـتقل تحق  يرهـا یدر خصوص متغ یفیتوص يها افتهی د ن

ن، که توسط پدران گزارش شده است، به طور متوسط یوالد ینیو توافق د ینیکردن د یاجتماع

ن تفاوت اندك است. یاست. گرچه ا یرروحانیغ يها شتر از خانوادهیب یروحان يها در خانواده

ب، یبه ترت یرروحانیو غ یروحان يها خانواده ي، براینیکردن د یر اجتماعین متغیانگیمقدار م

ـ ا ين برایوالد ینیر توافق دین متغیانگیو مقدار م 91/72و  48/73با  برابر هـا بـه    ن خـانواده ی

، بـه طـور   یروحـان  يهـا  ن، فرزندان در خـانواده یباشد. همچن یم 80و  25/80ب، برابر با یترت

ـ ، اهمیرروحانیغ يها سه با فرزندان در خانوادهیمتوسط در مقا  ينـدار بودنشـان را بـرا   یت دی

بـه   یروحـان  ریـ و غ یروحـان  يهـا  خانواده ين برایانگیاند. مقدار م شتر درك کردهیپدرانشان ب

  باشد. یم 28/69و  19/74ب، برابر با یترت

  ک خانوادهیصورت کل و به تفکه ق بیمستقل تحق يرهاییمتغ یفیتوص يها آماره .2 جدول

  ریمتغ
  کل  یرروحانیغ  یروحان

  اریانحراف مع  نیانگیم  رایانحراف مع  نیانگیم  اریانحراف مع  نیانگیم

  27/9  11/73  54/9  91/72  72/8  48/73  ینیکردن د یاجتماع

  89/2  80  07/3  85/79  52/2  25/80  نیوالد ینیتوافق د

  33/3  85/70  34/3  28/69  28/3  19/74  پدر يبرا ينداریت دیادراك از اهم

فرزنـدان،   ينـدار ین دزایدهد که م ینشان م یفیتوص يها افتهیوابسته،  يرهایخصوص متغ اما در

ـ پـدران، بـا م   ينـدار یزان دیبه طور متوسط کمتر از م 47/79ن یانگیبا م باشـد.   یمـ  71/84نیانگی

، بـه طـور متوسـط از    یروحـان  يهـا  از این است که فرزندان در خانواده یها حاک افتهین، یهمچن

ـ  یت تفاوت نسلیوضع یندارترند. بررسید یرروحانیغ يها فرزندان در خانواده ن دو خـانواده  یب

۶۰     ،۱۳۹۵اول، زمستان  شمارههشتم،  سال  

ـ ، بـا م یروحـان  يهـا  در خـانواده  یدهد که تفاوت نسل یز نشان مین سـه بـا   یدر مقا 95/12نیانگی

ا عـدم  یـ  يدار بـه طـور متوسـط کمتـر اسـت. معنـا       19/16ن یانگی، با میرروحانیغ يها خانواده

  مشخص خواهد نمود. یاستنباط يها افتهیها را  ن تفاوتیا يمعنادار

  ک خانوادهیصورت کل و به تفکه ق بیوابسته تحق يرهاییمتغ یفیصتو يها آماره .3 جدول

  ریمتغ
  کل  یرروحانیغ  یروحان

  اریانحراف مع  نیانگیم  اریانحراف مع  نیانگیم  اریانحراف مع  نیانگیم

  69/9  47/79  98/9  60/77  84/7  21/83  فرزند يندارید

  54/8  71/84  07/9  23/83  45/6  67/87  پدر يندارید

  55/7  11/15  77/7  19/16  60/6  95/12  یتفاوت نسل

  ات)ي(آزمون فرض ياستنباط يها افتهي

 ينـدار یسـه د یمقا يارائه شـده اسـت. بـرا    4در جدول  يا سهیات مقایمرتبط با فرض یاستنباط يها افتهی

است. با توجـه   وابسته استفاده شده tتفاوت مشاهده شده از آزمون  يدار ین معنیین و تعیفرزندان و والد

ـ P>01/0آن ( يز سطح معناداریو ن، )=99/9t( ن آزمونیا يدست آمده براه قدار ببه م  :تـوان گفـت   ی) م

، نیمعنـادار اسـت. بنـابرا    ين پدران و فرزندان به لحـاظ آمـار  یب، ينداریث دیتفاوت مشاهده شده از ح

و  یروحـان  يهـا  فرزندان در خانواده ينداریسه دیه دوم و مقایآزمون فرض يد. براید گردییأه اول تیفرض

ـ ا يدست آمده براه مستقل استفاده شده است. مقدار ب tاز آزمون ، یرروحانیغ ) و =t - 59/5ن آزمـون ( ی

ـ م ،از معنادار بودن تفاوت مشاهده شده یحاک، )P>01/0آن ( يسطح معنادار زین فرزنـدان   ينـدار یان دی

که تفاوت مشـاهده شـده   دهد  میز نشان ین 275/0است. شاخص اتا  یرروحانیو غ یروحان يها خانواده

آزمـون   يد. بـرا یـ د گردییأز تیق نیه دوم تحقیفرض، نیبا نوع خانواده رابطه دارد. بنابرا، ينداریث دیاز ح

ـ ا يدست آمده براه مستقل استفاده شده است. مقدار ب t از آزمون، ه سومیفرض ) و =t - 07/4ن آزمـون ( ی

 يهـا  در خـانواده  یطور معنادار تفاوت نسـل ه ست که با نیاز ا یحاک، )P>01/0( آن يز سطح معنادارین

تفاوت مشـاهده  که دهد  یز نشان مین 210/0است. شاخص اتا  یرروحانیغ يها کمتر از خانواده، یروحان

  با نوع خانواده رابطه دارد.، یث تفاوت نسلیان دو خانواده از حیشده م

  قیتحق يا سهیات مقایآزمون فرض .4 جدول

  t eta  df  sig  يا سهیات مقایفرض

  001/0  389  ----   99/9  نیفرزندان و والد ينداریسه دی) مقا1(

  001/0  388  275/0  - 59/5  یرروحانیو غ یروحان يها فرزندان در خانواده ينداریسه دی) مقا2(

  001/0  388  210/0  07/4  یرروحانیو غ یروحان يها در خانواده یسه تفاوت نسلی) مقا3(



   ۶۱ هاي روحاني و غيرروحاني شهر قم بررسي تفاوت نسلي در دينداري در بين خانواده ن و خانواده؛يد

گـزارش شـده اسـت. مقـدار      4در جـدول  ، قیـ تحق يا ات رابطهیوط به فرضمرب یاستنباط يها افتهی

ـ یکـردن د  ین اجتماعیدهد که ب یدست آمده نشان مه ب يدار یرسون و سطح معنیپ یب همبستگیضر  ین

وجـود   يرابطـه معنـادار   ينداریث دیاز ح، ین و تفاوت نسلیوالد ینین توافق دیز بیو ن یو تفاوت نسل

ـ  يج براید. اما نتاید گردییأز تیق نیتحق 5و  4ت ایفرض، نیدارد. بنابرا  يبـرا  ينـدار یت دیـ ن اهمیرابطه ب

معنـادار   یرروحـان یغ يهـا  خـانواده  يو بـرا  یطـورکل  هب، ن رابطهیدهد که ا ینشان م یپدر و تفاوت نسل

 6ه یفرضـ ، نیسـت. بنـابرا  یآن معنادار ن يبا توجه به سطح معنادار، یروحان يها خانواده يبرا یول، است

ـ یبـا توافـق د  ، یروحـان  يهـا  ن رابطه را در خانوادهیتر يقو ید. تفاوت نسلید گردییأت ییبه گونه جز  ین

دهـد   یز نشـان مـ  یپدر دارد. جهت رابطه ن يبرا ينداریت دیبا اهم ،یروحان ریغ يها ن و در خانوادهیوالد

  باشد. یگر میکدیمخالف ، رییرات دو متغییجهت تغ

  ک خانوادهیو به تفک یصورت کله ق بیتحق يا بطهات رایآزمون فرض .5 جدول

  يا ات رابطهیفرض
  کل  یرروحانیغ  یروحان

R sig R sig R sig 

  000/0  - 225/0**  001/0  - 202/0**  001/0  - 286/0**  یو تفاوت نسل ینیکردن د ی) اجتماع4(

  000/0  - 266/0**  000/0  - 230/0**  000/0  - 380/0**  ین و تفاوت نسلیوالد ینی) توافق د5(

  001/0  - 164/0**  000/0  - 234/0**  324/0  087/0  یپدر و تفاوت نسل يبرا ينداریت دی) ادراك از اهم6(

  نيب شيپ يرهايبر اساس متغ يتفاوت نسل يونيمدل رگرس

ـ از ح یق و تفـاوت نسـل  یـ مسـتقل تحق  يرهایان متغیدار م یمعن یبا توجه به وجود همبستگ ث ی

، بـه  یرات تفـاوت نسـل  ییـ ن تغیمسـتقل در تببـ   يرهایاز متغ کین سهم هر ییتع ي، برايندارید

، در یونیمـدل رگرسـ   يگام به گام استفاده شده است. اجـرا  یونیک خانواده، از مدل رگرسیتفک

ـ  یوالـد  ینیر توافق دیدهد که تنها متغ ینشان م یروحان يها خانواده ن یـی در تب يدار ان، سـهم معن

 - 380/0 ین، بر تفاوت نسلیوالد ینیها دارد. اثر توافق د ن خانوادهیرا در ا یرات تفاوت نسلییتغ

در  یرات تفاوت نسـل یی، تغ138/0ر ین متغیدهد که ا ین به دست آمده نشان مییب تعیاست. ضر

تـوان گفـت: مـدل     یآن، مـ  يدار او سطح معن Fکند. با توجه به مقدار  ین مییها را تب ن خانوادهیا

  را دارد. یتفاوت نسل انسین وارییو تب ینیب شیپ ییتوانا

  یروحان يها خانواده يمستقل برا يرهاییبر اساس متغ ينداریث دیاز ح یتفاوت نسل ینیب شیمدل پ .6 جدول

  B Beta  sig  R  R2  R2adjested  F  sig  ریمتغ  مدل

  000/0  607/21  138/0  144/0  380/0  000/0  - 380/0  - 998/0  نیوالد ینیتوافق د  )1(

۶۲     ،۱۳۹۵اول، زمستان  شمارههشتم،  سال  

، بیـ دو گـام بـه ترت   یدهـد کـه طـ    ینشان م، یرروحانیغ يها در خانواده یونیمدل رگرس ياما اجرا

ـ اثر اهمنخست، اند. در گام  ن وارد مدل شدهیوالد ینیپدر و توافق د يبرا ينداریت دیاهم يرهایمتغ ت ی

ـ با ورود متغ، است که در گام دوم - 234/0 یبر تفاوت نسل، پدر يبرا يندارید ـ یر توافـق د ی ، نیوالـد  ین

در گـام دوم   یز بـر تفـاوت نسـل   ین نیوالد ینیر توافق دیکند. اثر متغ یدا میل پیتقل - 189/0به ن مقدار یا

، پـدر  يبـرا  ينـدار یت دیـ دهد که اهم یدست آمده نشان مه ن بییب تعیضر، است. در گام اول - 184/0

ر یـ ورود متغبـا  ، هـا دارد. در گـام دوم   ن خـانواده یـ در ارا  یرات تفاوت نسلییاز تغ 051/0ن ییتب ییتوانا

، در مجمـوع  ریـ ن دو متغیـ دهـد کـه ا   یدست آمده نشان مـ ه ن بییب تعیبه مدل ضر، نیوالد ینیتوافق د

ـ   Fرا دارند. با توجه به مقدار  یرات تفاوت نسلییتغ 079/0ن ییتب ییتوانا در دو مـدل   يداراو سـطح معن

  را دارد. یاوت نسلانس تفین وارییو تب ینیب شیپ ییدر هر دو گام مدل توانا: توان گفت یم

  یروحان يها خانواده يمستقل برا يرهاییبر اساس متغ ينداریث دیاز ح یتفاوت نسل ینیب شیمدل پ. 7 جدول

  B Beta  sig  R  R2  R2adjusted  F  sig  ریمتغ  مدل

  000/0  942/14  051/0  055/0  234/0  000/0  - 234/0  - 543/0  پدر يبرا ينداریت دیاهم  1

2  
  002/0  - 189/0  - 439/0  درپ يبرا ينداریت دیاهم

294/0  086/0  079/0  155/12  000/0  
  003/0  - 184/0  - 466/0  نیوالد ینیتوافق د

  يريگ جهيبحث و نت

 يهـا  لفـه ؤنقـش خـانواده و م   یدر بررسـ  یسع، یرروحانیو غ یروحان يها سه خانوادهیبا مقا، مقالهاین 

افـت خـرد و   یاز دو ره ،يبه لحاظ نظـر  داشت. ينداریث دیاز ح یمرتبط با تفاوت نسل یخانوادگ ینید

از   ،یاز بعـد نسـل   ينـدار یرات دییـ ز تغیو ن ین تفاوت نسلییتب يبرا ينظر يها کالن استفاده شد. داللت

ـ اسـاس نظر  د. بریاخذ گرد برگرون یزاسیه سکوالریو نظر میمانها یخیه نسل تارینظر  یخیه نسـل تـار  ی

دو نسـل   یات متفاوت در زندگیجاد تجربیبه واسطه ا، یفرهنگ یعرات اجتماییتغ  گفت:توان  یم، میمانها

در دوران مـدرن و   یـی کند که تکثرگرا یاستدالل م برگر، نیران است. همچنیدر ا یساز تفاوت نسل نهیزم

از  ینـ یف دیت تعـار یـ ف مقبولیشـدن و تضـع   ینیردیبا غ، ت در دوران مدرنیعقالن يندهاین فرایهمچن

مـدرن در جوامـع در حـال توسـعه و      يتوسعه نهادها: کند ین استدالل میهمچنت مرتبط است. او یواقع

در جامعـه  ، نیدهد. بنـابرا  یر مییز تغیافراد را ن يندارید ةویمدرن سطح و ش ينهادها همراه با يها یآگاه

 یو اجتمـاع  یستیز يها یژگیل ویسه با نسل بزرگسال به دلیازآنجاکه جوانان در مقا ،رانیدر حال گذار ا

 يبـا نهادهـا   ییارویـ ؤگونـاگون و ر  یاجتماع يها جهان  ستیته و زیشتر در معرض تجربه مدرنیب، خود



   ۶۳ هاي روحاني و غيرروحاني شهر قم بررسي تفاوت نسلي در دينداري در بين خانواده ن و خانواده؛يد

اهتمـام  ، سه با نسل بزرگسـال یدر مقا، توان انتظار داشت که نسل فرزندان یم، مدرن مانند دانشگاه هستند

؛ طالبـان  1383دفر، یمع( انریهمانند مطالعات انجام شده در ا، قیتحقاین ج یداشته باشند. نتا يکمتر ینید

  کند. یت میحما يا هین نظریاز چن، )1384نژاد،  یو صفائ ی؛ ربان1389، يبهاباد یعیو رف

سـه  ین، مقایو همچنـ  یرروحـان یو غ یروحـان  يهـا  ن خانوادهیدر ب یت تفاوت نسلیسه وضعیمقا

ـ تأ یاوتتف يها هیگر فرضی، از دیرروحانیو غ یروحان يها فرزندان در خانواده يندارید ن یـ د شـده ا یی

، قابـل  گودنـو  ین نسلیتوافق ب يو تئور برگرشدن  یه ضدعرفیج به دست آمده با نظریق بود. نتایتحق

 يهـا  یژگـ یون بـه لحـاظ و  یتوان گفت: روحـان  ی، مبرگرشدن  یه ضدعرفین است. بر اساس نظرییتب

) ينـدار یم ابعـاد د ت دادن بـه تمـا  ی(اهم ین سنتیبه د یت خاصیخود، اهم یست اجتماعیو ز یشغل

دان، یـ ن میا یون، به عنوان کنشگران اصلیه و نقش روحانیعلم يها حوزه یدهند. اساساً هدف اصل یم

 ينهادهـا  یگران اصـل یون، بـاز ین افـراد جامعـه اسـت. روحـان    یدر ب ین سنتید یغ رسمیر و تبلیتفس

ـ ، آمـوزش و تبل ینـ یهسـتند و کـارکرد آنهـا، حفـظ سـنت د      ینیدار د شهیر اسـت.   ینـ یرف دغ معـا ی

نسـبت   يبـاالتر  ينداریزان دی، مین سنتیون به عنوان مدافعان دیرود که روحان یاساس، انتظار م نیبرا

و  يشـدن در سـطح فـرد    ینسـبت بـه عرفـ    يتر ین، نگرش منفیون داشته باشد. همچنیرروحانیبه غ

ـ توانـد در اهم  ین نگـرش مـ  یداشته باشـند. همـ   یاجتماع رزندانشـان و  ف ينـدار یت دادن آنـان بـه د  ی

ن بـا فهـم فرزنـدان از    یرش اعتقادات والـد ی، پذگودنوگر شود. طبق نظر  آنها جلوه ینید يریپذ جامعه

  م باشند، مرتبط است.یشان با آنها سهیها خواهند فرزندان در ارزش ین میکه والد یزانیم

بـرال  یل يهـا  ن فرقهن فرزنداین در بیاز د یدهد برگشتگ ینشان م، )1986( لسنینج، ین نتایهمسو با ا

 بـراون و  هانسـبرگر  ق یـ ج تحقیدهـد. نتـا   یکـار پروتسـتان رخ مـ    محافظـه  يها شتر از گروهیب ،پروتستان

ـ بـر د  يدید شـد یـ کأشان در خانـه ت  یکه در دوران کودک یانیگو دهد پاسخ ینشان م، )1984( ن وجـود  ی

 یکـه کسـان   یشان بمانند. درحال یودکدوران ک یر چتر مذهبینده زیدارد که در آ يشتریاحتمال بند، ا داشته

  گردند. ین بر میشتر از دیبه احتمال ب، اند ن رابطه گزارش کردهیرا در ا ید کمیکأکه ت

 ينـدار یت دیـ ن و ادراك فرزنـدان از اهم یوالد ینی، توافق دینیکردن د یاجتماع يرهایمتغ

 گودنـو داشتند. اسـتدالل   رابطه یبود که با تفاوت نسل یخانوادگ ینید يها پدر، از مؤلفه يبرا

 يهـا  د و ارزشیادراك فرزندان، از عقا یمراوده بر صحت و درست يها ين است که استراتژیا

ح ین بود که توضیز ایکردن، فرض ما ن یرش آنها مؤثرند. در ارتباط با اجتماعینشان و پذیوالد

ز اعتقـاد  یـ ن و نمانشـا یو ا ينـدار یمختلف د يها ن، دربارة جنبهیشتر توسط والدیو آموزش ب

۶۴     ،۱۳۹۵اول، زمستان  شمارههشتم،  سال  

ت یـ در فرزندان و اهم یتفکرات و اعمال مذهب يریگ جاد و شکلین، به لزوم نظارت بر ایوالد

ـ یفرزندان، بـا اعتقـادات و اعمـال د    یو همراه ییدادن آنان به همنوا شـان موجـب درك و    ین

  شود. ین اعتقادات و اعمال میرش ایپذ

ـ یپدر و مادر، موجب افزا ینیتوان گفت: توافق د ین میوالد ینیدرخصوص توافق د  یش فراوان

شود؛ چرا کـه در صـورت    یم يندارینه دیها و هنجارها)، به فرزندان در زم (ارزش ینیوالد يها امیپ

 یامیز بر وضوح پیام نیپ یابد. فراوانی یش میافزا یام واحد به صورت تراکمین، حجم پیتوافق والد

ـ ید يها کردن ارزش یخود موجب درونن یکنند، مؤثر است. ا یافت میکه فرزندان در ن و یوالـد  ین

پـدر و   يبـرا  ينـدار یت دین، درخصوص رابطه ادراك از اهمیگردد. همچن یم یکاهش تفاوت نسل

 یتـ ین به فرزندان، به لحاظ اهمیوالد يها امینش و عرضه پین بود که چی، استدالل ما ایتفاوت نسل

کننـد کـه بـه نظـر      یتوجه م ییها امیفرزندان به آن پن دارند، متفاوت است و احتماالً یوالد يکه برا

  تر است. نشان مهمیوالد يرسد برا یم

از  یرغـم وجـود تفـاوت نسـل     یدهند، عل یق نشان مین تحقیج ایطور که نتا ن، همانیبنابرا

سـته متفـاوت   یو تجربه ز ير و تحوالت کالن ساختارییاز تغ یتواند ناش یکه م ينداریث دیح
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