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 The development of urbanization and its multiple 
requirements have affected neighborhood relations in its 
traditional sense. In cities, heterogeneous groups and 
individuals who are culturally different and socially 
distant from each other live together. This heterogeneity 
weakens or destroys altogether the suitable ground for 
the development of face to face and neighborhood 
relations. Nevertheless, religiosity can be an important 
variable in empowering the neighborhood relations. So, 
this research analyzes the influence of religiosity on 
neighborhood relations among the people living in 
Babol, Mazandaran, Iran. The study was based on the 
survey method and the data were collected through 
questionnaires. The statistical population of this study 
consisted of all citizens over 25 years old living in 
Babol. The sample size consisted of 384 participants 
chosen through cluster sampling. The results showed 
that the rate of neighborhood relations in this city is 
slightly less than the average. The findings also showed 
that religiosity and its dimensions (ritual, doctrinal, 
consequential, empirical) explained 20% of the variance 
in neighborhood relations. The influence of religion on 
neighborhood relations was positive (β= 0.40). Based 
on the results of this study, it can be stated that religious 
and faith communities are the basis for gathering 
individuals and the most important productive sources 
of social capital in neighborhood relations. Therefore, it 
is suggested that due to the importance of the role of 
religious teachings in the amount of neighborhood 
relations and its promotion, it must be considered in 
policies relating to urbanization, particularly 
neighborhood relations. 
 
 

 

mailto:a.firozjayan@umz.ac.ir


 
 اسالم و علوم اجتماعی پژوهشیـ  علمی ۀفصلنامدو

 (181 - 165)صفحات  27، شماره 14 سال، 1401 و تابستان بهار
ISSN: 2322-2506  
Soci@rihu.ac.ir 

 

 مطالعه تأثیر دینداری بر روابط همسایگی
 مطالعه موردی شهروندان ساکن شهر بابل((

 (razeghi@umz.ac.ir؛  مازندران دانشگاهنویسنده مسئول، ) نادر رازقی
 (a.firozjayan@umz.ac.ir)دانشگاه مازندران؛  انیروزجائیف اصغر یعل

 (hasan.ebrahimigataby@gmail.comدانشگاه مازندران؛ ) یگتاب یمیابراه حسن
 

 
 اطالعات مقاله   چکیده

آن  یسنت یدر معنا یگیشدت روابط همسا و الزامات متعدد آن به ینیشهرنش ۀتوسع
ناهمگن در کنار هم اقامت دارند کهه  یها را متأثر ساخته است. در شهر افراد و گروه

به مقدار  یناهمگون نیدارند. ا یاجتماع یها و فاصله یفرهنگ یها تفاوت گریکدیبا 
را از  یگیروابهط هههره بهه هههره و روابهط همسها ۀتوسهع یمناسب بهرا ۀنیزم یادیز 
 در یمهمه ریهمتغ توانهد یمه  ینهدار ید حها  نیعه در. کنهد یمه  فیتضع ای برد یم  نیب

 بهر ینهدار ید ریتأث یبررس به رو شیپ پژوهش نیبنابرا. باشد یگیهمسا روابط میتحک
 پههژوهش روش. پهردازد یمهه  بابه  شههر سههاکن شههروندان یگیهمسهها روابهط زانیهم
 را یآمهار  جامعهه. اسهت شهده یگهردآور  نامه پرسش قیطر  از ها داده و بوده یشیمایپ

 نمونهه حجهم. اسهت داده  یتشهک بابه  شهر ساکن سا  25 یباال شهروندان همه
 یها افتههی. شهد انتخها  یا خوشهه یر یگ نمونهه  قیهطر  از که بوده نفر 384 قیتحق
. اسهت نیانگیهم از کمتهر شههر نیها در یگیهمسا روابط زانیم که داد نشان قیتحق

 ،ی)مناسههک آن ابعههاد و ینههدار ید کههه داد نشههان قیههتحق یها افتهههی ن،یهها بههر افههزون
 را یگیهمسها روابهط انسیهوار  از درصهد 20 زانیهم بهه( یتجربه ،یاعتقهاد ،یامد یپ

 مثبههت یگیهمسهها روابههط یرو  بههر ینههدار ید ریتههأث نیهمچنهه. کننههد یمهه  نیههیتب
(Beta=0.40بههوده اسههت. براسهها  نتهها )یمههانیو ا ینههید یههها اجتماع ق،یههتحق جی 

)در روابهط  یاجتمهاع هیمنبع مولد سهرما نیتر  گرد هم آمدن افراد و مهم یبرا ییمبنا
 نقهش تیهاهم  یهدل بهه شهود یمه شهنهادیپ نیبنابرا. شوند یم محسو ( یگیهمسا
 یهها یگذار  اسهتیس در آن، یارتقها و یگیهمسها روابهط زانیهم در ینید یها آموزه

 .ردیگ قرار توجه مورد یگیهمسا روابط خصوص به ینیشهرنش با مرتبط

  
 11/03/1398دریافت: تاریخ 
 07/10/1400 پذیرش:تاریخ 
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 مسئله طرح

 خـود بـ  خـود و اسـ  بعـدی چند و یچیدهپ ای پدیده ینیشهرنش
باشـد  بـ  ن ـر و  مـی خـا  زنـدیی سـکک نوع یک کننده ایجاد

در شـهر  یـدنیز ینـوع از سـ ن یـ ا یشناسان شهر جامع   یدهعق
ــا ا ــادباع ــراتتغ یج ــاع یی ــا اجتم ــدی یدر رواب ــره  یو زن روزم

 شـیوه از خاصـی نـوع شـهر 1ورث لـوی  یرشود  ب  تعک می افراد 
 شــهریرایی یــ آورد کــ  ا  مــی پدیــد را شــهریرایی نــام بــ  زنــدیی

 نحــوه یفــت ، ســ   نحــوه یدن،پوشــتــوان در نــوع لکــا   مــی  را
 در اجتمـاعی روابـا نـوع و زندیی م ان فعالی ، نوع اندیشیدن،

 و تجـدد یـ (  ا155  ،1391پـور، )شـارع کـرد مشـاهده شهر
را  یشده، مسائل م تلفـ شهری زندیی یجادک  باعا ا ای مدرنیت 

روابـا  یسـ ،ز یامحـ ینـ از جملـ  در زم یجامع  امـروز یبرا
 یـ از ا ی ـی    ب  وجود آورده اس   و م تلف جرایم ی،اجتماع

 بـ  همسـایگی سـح  در صـمیمی و اولی  روابا تغییر معضالت،
 رابحـ  کـ  شـد باعـا امـر یـ باشد و ا می ثانوی  و رسمی روابا

آن دچــار تحـول عمــده و  یسـنت یشــدت در معنـابـ  همسـایگی
نـاهمگ  در   های افراد و یروه یشهر یایردد  چون در مح یاساس

و  یفرهنگـ هـای تفاوت ی ـدیگرکننـد کـ  بـا  مـی کنار هم اقام  
 ینـۀزم یـادیب  مقـدار ز یناهمگن ی دارند  ا یاجتماع های فاصل 

 ی از بـ یگیروابا چهره بـ  چهـره و همسـا ۀتوسع یمناسب را برا
 یـکبـودن در  یا یمدت زندی ی کند  همچن می  تضعیف یابرد  می

  در شهرها ب  علـ  یجاس   در نت یافت  شدت کاهشب  یزن م ان
 همسـایۀ آن   از بیش افراد ینی،نشمتعدد و آپارتمان های ییجابجا

حسـب تصـاد  بر کـ  هسـتند مسافرانی منزل  ب  باشند، ی دیگر
 ی،)فاضـل انـد قـرار یرفت  ی ـدیگرکوتاه در مجـاورت  یمدت یبرا

1391،  284−286 ) 
دهـد کـ  روابـا  یم تلف در جامعـ  مـا نشـان مـ قاتیتحق

، یمـروزی؛ ن1391 ،یباشـد )فاضـل یمـ در حال افـول  یگیهمسا
 میبگـوتر قیدق ای یرانیرابح  در سن  و فرهنگ ا  ی(  الکت  ا1389

  یهمسـا»شـد  یمـ  یفت  ک  داش  یتیاهم چنان «یرانیا شهر» در
 ارث  یهمسا از  یهمسا» ن  یا ای «اس  بهتر شاوندیخو از خوب

 خانــ  چهــل تــا» ن ــ ی( و ا94  ،1389 ،ی)مجلســ« بــرد یمــ
  ی(  در کل همسا445  ،1384)صدوق،  «اس  یآدم  یهمسا

                                                           

1. Louis Wirth 

  بـ کیـنزد اریبسـ «یگـرید»و نـ   «یخـود» کیما همواره  یبرا
 ( 279  ،1391 ،یآمده اس  )فاضل یم شمار 

 روابـا یـزانم یتوانـد بـر رو مـی  یعوامل م تلـف اجتمـاع
توان ب  اعتماد می عوامل ی داشت  باشد؛ از جمل  ا یرثتأ همسایگی

امـا  کـرد؛ اشـاره اجتمـاعی ی و سـرما یاجتماع ی امن ی،اجتماع
را  یتواند نقـش مهمـ می ک   یقتحق ی از عوامل مهم از ن ر ا ی ی
 یلبد بی باشد  محققان بر نقش  می  دینداری کند بازی زمین  ی در ا
از  ی ـی ینـداری  دکردنـد یدکأت اجتماعی روابا و زندیی در دی 

تنهـا در نـ  را روابـا یـ توانـد ا مـی اس  ک  هم  یعوامل اجتماع
( بل   هم ب  صورت محلوب و ی سح  جامع  یسترش دهد )کم

 سـای  در(  یفیـ )ک کنـد یـادتوانـد دامنـ  نفـون آن را زمی یقعم
 احسـا  هـم بـ  نسـک  یشـترتوان یف  کـ  مـردم ب می  دینداری
  یابـد افـزایش چهـره بـ  چهـره و صـمیمی روابا و کرده نزدی ی

 پایـداری و اجتمـاعی ثکـات و همکسـتگی عامـل را یـ د 2میدورک
 دیـ  مثک  نقش بر ی داند همچن می  جامع  قدرت م هر و جامع 

 در و یگــانگی ایجــاد در اجتمــاعی، مشــ الت فصــل و حــل در
بر  افزونورزد   می یدکأت یزن یدآ می وجود ب  جامع  در ک  معنویتی

شود  می  جامع  پایداری و استمرار ثکات، موجب ی از ن ر او د ی ا
 کــنش در دیــ  اهمیـ  بــر یــزن 3(  مــاک  وبـر1383 یم،)دورکـ

 بـ  دیـ  ی ـیرا ب  سکب نزد ی اهم ی کند و ا می تأکید اجتماعی
 بـ  الگو و صورت دادن ب  آن توانایی و انگیزشی قدرتمند نیروهای

دانـد  مـی  یـدجد ای ریشـ  الگوهـای و صـور خلـق و نیروها، ای 
 ( 18  ،1377 یلم،)و

 رشـد روب  شیخصو  با افزا ب ینیشهرنش توسع  حال  یدر ع
ع موضـو  یـ  ااسـ  داشـت  یرشـد ب  رو روند  ینششهر  یجمع

کـ  نـوع  ینوظهور شهر یها باف  یریی ش ل بر  افزونسکب شده تا 
 زیــشــهر ن میقــد یهــا باف  دارد انیــاز روابــا در آنهــا جر یخاصــ

 در یگیو همسـا ها  یهمسـا جییردنـد  بـ  تـدر یراتییدست وش تغ
توانـد  یخـودم  یـدر حال رنگ باخت  اس  کـ  ا یزامرو یشهرها

بـ  همـراه داشـت  باشـد   یساکنان شـهر یرا برا ینامناسک یامدهایپ
 یسـنت فیعنوان تضـعب  یگیکمرنگ شدن ارتکاطات دوستان  همسا

 دیـمثک  و مف یبا کارکردها یاجتماع «نهاد»ک ی بیت ر و محلوب
                                                           

2. Durkheim 

3. Max Weber 
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خصـو ،  عمومـا  و در کشـور مـا بـ یجامعـ  بشـر یمتعدد، بـرا
 بان  یتوانند سا  یم ها  یخواهد داش   همسا ریناپذ جکران  یها بیآس

  و آرامشگر و پشـتوان  اسـتوار یتگر، سنگر امنیپرمحّک ، چتر حما
  یاتریـمـددکار، مه  یتر آمـاده توانند یم ها  یگر باشند  همسایهمد

 ها ار برای خانوادهی  حامی و یمشاور و دلسوزتر  یتر دادر ، محرم
 ( 104−103  ،1389باشند )افروز، 

 تنهـا شـهرها محتـوایی و ش لی تغییرات ک  داش  توج  یدبا
 تحـ  یـزتـر نکوچک ی  بل   شهرهانیس  شهرها کالن م تص

 از ی ـی  شـدند مهمی تغییرات دست وش جمعیتی تحوالت یرثتأ
شـهر بابـل  یعنـی تحقیـق یـ ، جامع  مـورد محالعـ  اشهرها ای 
 شـهر یـ در ا ینینـر  رشـد شهرنشـ یـانگی باشد  محالعـ  م می

 ی نفـو  و مسـ   از اولـ یعمـوم یاسا  اطالعات سرشماربر
بـوده اسـ    85/3برابر بـا  1395تا سال  1335سال  یسرشمار

بـوده کـ  از نـر   8/6 زانیب  م 1395تا  1390نر  از سال   یهم
 شـتریب اریبسـ 97/1 زانیـم بـ  کشـور کل در یشهر  یرشد جمع

 یامـدهاتواند پمی شهری جمعی  یش(  افزایران)مرکز آمار ا اس 
 ی ب  همراه داشت  باشد  از جمل  ا یم تلف یاحتمال یها چالش و

 باشد  می یگیش ل روابا همسا ییر، تغپیامدها
 بافـ  راتییـتغ بـا یتـیجمع راتییـتغ  یا ک  داش  توج  دیبا

 موجـب امر  یا ک  صورت  یبد  اس  بوده همراه زین شهر یمس ون
  یـا جـ ی  در نتشد دیجد یمس ون یهاشهرک ای مناطق یرییش ل

 نسـک  منـاطق  یا در ساک  افراد  یب روابا نوع و ش ل ن ر ب  امر،
ک  محل  و  یاس   چرا ک  برخال  مناطق سنت  افتی رییتغ یذشت  ب 

  یـبرخـوردار بـوده اسـ  در ا ییباال  یاز ارزش و اهم یگیهمسا
 را گری ـدی بـا افراد یگیهمسا روابا زانیمناطق فقدان محل  نوع و م

 یرسـد کـ  برخـ یم ن ر ب  حال  ی  در عاس  داده قرار ریثتأ تح 
 زانیـم و نوع در یمهم گاهیجا از هنوز ینیعوامل از جمل  تعهدات د

اسا  پرسش   ی  بر ااس  برخوردار جامع  کی در افراد  یب روابا
بـر  یریثأتـ آنچـ و ابعـاد  یدار  ید ک  اس   یپژوهش ا  یا یاصل

 در شهر بابل دارد؟ یگیروابا همسا
 

 قینه تحقیشیپ

 یگیدر رابح  با روابا همسـا یمحالعات م تلف یراخ یهادر سال
صورت  یشهرساز یو حت یفرهنگ ی،شناختجامع  ی ردهایبا رو

 در محالعـات نـوع ایـ  ی تـریرفت  اس   در ادام  ب  مـرور مهـم
  یمپرداز می خارجی و داخلی ادبیات

 نقصــان یبررســ بــ  قیــ( در تحق1399و هم ــاران ) یب شــ
محلـ  شـهر  9ثر بر آن در مؤ یاجتماع عوامل و یگیهمسا روابا

محل  منت ب از  9 در یدانیب  صورت م قی  تحقاند تهران پرداخت 
 لیـو با ت م شیمایتهران ب  روش پ  ییس  منحق  باال، متوسا و پا

 نشان داد ک  زنان بـ ها افت ینام  صورت یرفت  اس    پرسش 270
 یان، دارامجـرد ب  نسک  ننسک  ب  مردان و متأهال دار یطور معن

 مـدت سـ ، یرهایمتغ  یبودند  همچن یتر یقو یگیروابا همسا
 زانیــم ،یســازمان ایــ یش صـ  یــمال  نــوع منــزل، در سـ ون 

 ،یش صـ  یبـ اعتمـاد ،یاجتمـاع مشارک   ،یهمسا از  یرضا
 یو اسـتفاده از فضـاها یتعلـق م ـان ها،  یباورها در مورد همسـا

ــا همســا یعمــوم ــر رواب ــأث یگیب ــل،  ریت ــد  در مقاب ــ  دارن مثک
 تـراکم  ،یـثانو یهـایـروه در  یعضـو بـودن، شـالل یرهایمتغ

محل س ون ،  ییجاجاب  ،یگیهمسا یواحدها زانیم و  یجمع
بـا روابـا  یروابـا منفـ یدارا دهیـچیکار پ میشدن و تقس یعقالن
 عوامـل  یـا ریثتـأ زانیـم شـناخ  با ج ینت در  هستند یگیهمسا

مـردم  یممانعـ  از کـاهش روابـا رو در رو یتوان راه را بـرا یم
 خانـ  ایمجـاور خـارا از محـ یمحالت کـ  در شـک   اجتمـاع

 یاجتمـاع یـیدارا بـ  را یگیهمسـا روابا و یشود رند،یی یم  قرار
 در عوامـل همـ  از شیبـ ی  مشارک  اجتمـاعکرد لیتکد محالت

 ثر اس  مؤ یگیهمسا روابا دوام
 روی بـر یمایشـی( در پژوهش خود بـا روش پ1394) یکوثر

 عوامـل یرثتـأ محالعـ  بـ  تهـران در ک  محل  ساکنان از نفر 300
 ایـ  نتـایج  پرداخـ  همسـایگی روابـا بـر اجتماعی و فرهنگی
 میـزان بـر معنـاداری یرثأ، تـدینـداری ک ، اس  داده نشان تحقیق
 اند ثر بودهمؤ همسایگی روابا

را بـا عنـوان روابـا  ی( پژوهش1390پور )پور و عکدال  یجالئ
 در آن بـا مـرتکا عوامل و چگونگی در پژوهشی ی؛شهر یاجتماع

سـاکنان  اجتمـاعی روابا ی،  بررسای  دادند انجام سردش  شهر
 ی  در جنــوب لربــیمنــاطق کردنشــ یاز شــهرها ی ــیسردشــ  

 سـ  در تحقیـق ی دهد  ا می قرار  یرا مورد بررس یجان لربیآنربا
ف یب  من ور توص یو دوست یگی، همسایشاوندخوی روابا سح 
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ــیتکو  ــاعی ــا اجتم ــام از د ی  رواب ــا اله ــب ــیجکریرا های دیاهی  ی
ک  از  هایی افت یانجام شده اس    یشیمایب  روش پ یییرا ترکیب و 

  یانگیـدهـد کـ  م مـی دس  آمده اس  نشـان  ب  ق یتحق های داده
 هـای یژییدر هر س  سح  باال بوده و منحکق بر و یروابا اجتماع

ــدن ر د ــم ــدیاه ترکی ــ  یرایی بی ــاس ــ  ب ــای یژیی  وی  ایرچ  ه
آنها در هر سـ  سـح  تفـاوت یروابا اجتماع انزینان و میشهرنش

  س  و یب ۀب  جز در رابح ها  تفاوتیاما ا ؛شود می مشاهده  ییها
 ۀالت و رابحـی  تحصـیو همچنـ یگیهمسـا ۀالت با رابحـیتحص

وجود نـدارد   داری یمعن ۀرها رابحیمتغ یۀ، در مورد بقیشاوندیخو
الت یر سـ  و تحصـیـتوان یفـ  کـ  فقـا دو متغ می در مجموع 

و  یگی، همسـایشاوندیرا در سحوح خو یرات روابا اجتماعییتغ
 کنند  ی  میی  ساکنان شهر سردش  تکیدر ب یدوست
 یشناسـ سـن  عنـوان بـا پژوهشـی در نیـز( 1389) یمروزین

 بررسـی بـ  مشـهد شهر یگیهمسا های در شک   یروابا اجتماع
 همســایگی شــک   تحقیــق ایــ  در  پرداخــ  همســایگی روابــا

در ن ر یرفت  شـده  یاجتماع های یااز مح یایان عنوان قلمرو م ب 
حسـب بر یاعنـوان کنشـگران محـ  بـ  ها ی اس  کـ  در آن همسـا

 مجاورت یکهنجارها و انت ارات متقابل در  ها، شاز ارز ای دامن 
ــانی ــا م  ــدیگر ب ــد ی  ــکی پیون ــد، نس ــ  دارن ــق ای ــوع از تحقی  ن
 تحقیـق عمـق، و دامنـ  لحـا  ب  یقاس  تحق یاکتشاف−توصیفی
 روش  اسـ  کـاربردی تحقیقـی هـد ، لحا  ب  و اس  پهنانگر
 یل بـ  وسـ هـا، داده یـردآوری ابـزار و بوده پیمایشی روش تحقیق،
 یاس   جامعـ  آمـار یدهیرد آوری ساخت  جمع محقق نام  پرسش

مشـهد  یساک  در محـدوده نقـاش شـهر یخانوارها هم  یق،تحق
 425و حجــم نمونــ   637.424 یاســ   حجــم جامعــ  آمــار

متناسـب  ای طکقـ  یـریی نمونـ  دس  آمده اسـ   روش  ب خانوار 
دهـد کـ  روابـا  مـی نشـان تحقیـق ایـ  یافتـ  ی تـراس   مهـم

 لحـا  بـ  امـا اسـ ؛ تضـعیف حـال در ما جامع  در یگیهمسا
 دسـ  از را خـود اهمیـ  هنوز اضحراری کمک و تما  فراوانی

دهـد  یها نشان مـهمسای  ی ب های کنش انواع بررسی  اس  نداده
در  35/1ها )نمـره همسای  ب  کردن کمک یرتر ن ک  در موارد مهم

 نمـرات( 2/1)نمـره  مـری  همسای  یادت( و رفت  ب  ع2−0بازه 
همسـای  نیاز عادی شرایا در واقع در  اس  میانگی  حد از باالتر

 جایگزی  هنوز اضحرار مواقع در اما یابد؛ می کاهش ی دیگرها ب  
  اس  نیافت  تحقیق همسایگی برابر در کارکردی

 انسجام عنوان با خود پژوهش در( 1388) هم اران و یوسفی
داده ثانویـ  تحلیـل روش بـا مشـهد شهر یگیهمسا یهاشک   در

 منحقــ  ســ  در همســایگی شــک   30 روی بــر یگیهمســا یهــا
 مسـ ونی، ثکـات یرهـایاند کـ  متغداده نشان مشهد شهر بریزیده

 در محلـی و مـذهکی قـومی، تنوع پایگاهی، تنوع مس ونی، تراکم
 ثر هستند مؤ همسایگی شک   انسجام تغییرات

 تغییـر دلیل ب  خارجی ادبیات حوزه در محالعات حال ی در ع
 روابـا در آن یرثأو ت یدر جوامع لرب یشهر یتر زندیسریع ش ل

 یـ باشـد  در ا یتـر مـ قدیمی ی چ تار یها داراشهر در اجتماعی
 رابحـ  ایـ  در یرفتـ  صـورت محالعـات برخـی مـرور بـ  ب ش

  یمپرداز می
ــدنکر  ــاران ) 1ون ــی( در تحق2015و هم  ــ  یق ــتحل ب ــد لی  چن

در سـح  محلـ  پرداختـ  یثر بر تعامالت اجتماعؤعوامل م یسحح
از شـهروندان در  نفـر 747 انیم از نام  پرسش قیاند  اطالعات از طر

 یونـدهایپ ک  اس  داده نشان قیتحق جیشده اس   نتا یورآهلند یرد
)سـ ،  یش صـ یهـا یژیـیو چندیانـ  عوامـل ریتـأث تحـ  یمحل

  و زمـان یوآمد )تعـداد ماشـ رف  وهیجنس ، اندازه خانوار و کار(، ش
و وجود ام انـات )فروشـگاه، ام انـات  یاجتماعآمد( و اندازه و رف 
 باشد  یم (یونقل عموم و حمل یورزش

 5یمونـدو ر 4کـالرک 3یتزجرالـد،ف 2چیشـر، تحقیـق یها یافت 
ــا2013) ــامالت همس ــاره تع ــتفاده از داده یگی( درب ــا اس ــا ب  یه

نشـان  2011تـا  2001 یها سال ی در ب یاکشور استرال یسرشمار
و در  شـود یم یگیسکب کـاهش روابـا همسـا یداد ک  تنوع قوم

باشـد  یشـترب ینـیو د یو نـژاد یمقابل هر چ  قدر مشـابه  قـوم
  شود یم یشترهم ب یگیتعامالت و روابا همسا

 یها و شک   یگیرا با عنوان همسا ی( پژوهش2002) 6یدابر
انجام یها بر پژوهش یمقال  مرور ی انجام داد  هد  ا یاجتماع

                                                           

1. Vandenberg. 

2. Cheshire. 

3. Fitzgerald. 

4. Clarke. 

5. Raymond. 

6. Bridge. 
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در  یگیهمسـا یـ کـاهش اهم یـانگرو اروپا ک  ب ی اشده در آمر
 یاجتماع ی   سرماباشد یاس ، م یاجتماع یها شک   یرییش ل

اسـ   روابـا  یشـاوندانبـا هم ـاران و خو یونـدمحلـ ، پ یرونب
روابـا بـ   یـ اما هنوز ا د؛هستن یتریفضع یوندهایپ یگیهمسا

 یـ اهم یو کمـک اضـحرار یتما ، روابـا تفننـ یلحا  فراوان
مرتکا اسـ   ییها اللب با شک   یقو یگیهمسا یوندهایارند  پد

 یشاوندی،ارتکاطات خو یراز محل  )ن  یرونارتکاطات ب آنهاک  در 
از محل  ب   یرونب یفضع یوندهایباشند  پ یف( ضعیروابا دوست

درون  یگیتـر از روابـا همسـا یلن یاجتماع ی سرما ی مألحا  ت
 هستند ( یگیروابا همسا یر)ن  یامحل 
و روابـا  ینیشهرنشـ»با عنوان  ای ( در مقال 1993) 1لسونیو

 ینیر شهرنشـیب  دنکال سنجش تأث « ی: آزمون چهار فرضیخانوادی
موجب  ینیشهرنش این  بر چهار مسئل  در رابح  با خانواده اس : 

  افـراد یـاهم ینیشهرنشـ شـود؛ یپراکنده شدن افـراد خـانواده م
  و یـتمام ینیشهرنشـ دهـد؛ یکـاهش مگر را یدی  یخانواده برا

کارکرد افراد  ینیو شهرنش اندازد یاستح ام خانواده را ب  م اطره م
افراد خانواده با فاصل  محل  پراکندیی  دهد یر مییدر خانواده را تغ

زان و یـ  افـراد خـانواده بـا میـده شـد  اهمیس ون  افـراد سـنج
انواده با طالق و شد، استح ام خ یرییروابا افراد اندازه یچگونگ

 یر کارکردهـاییـقـرار یرفـ  و تغ یابیـبا فرزندان مورد ارز یزندی
ا یگر در شرایدی  یافراد خانواده رو یزان ات ایق میخانواده از طر

بـودن منـاطق بـا  یزان شـهریم تلف مورد سنجش قرار یرف   م
ج نشان داد کـ  هرچنـد یده شد  نتای  هر منحق  سنجیتعداد جمع

چهره ب  چهره با اقـوام دور  یها شدن باعا کاهش مالقات یشهر
و احتمال طالق  دهد، یهل بودن را کاهش مأو احتمال مت شود یم

 رات اندک هستند ی  تأثیا یول برد، یرا باال م
 یقـاتیفـ  کـ  تحق یـدبا یشـی پ یها پژوهش یبند جمع در 

 و نـژادی قـومی، تنـوع یهـا متغیر بر یشترصورت یرفت  ب یخارج
 یـدکأت یگیبر کاهش روابا همسـا تأثیریذار عوامل عنوان ب  دینی

 یصـورت یرفتـ  لالکـا  تمرکـز بـر رو یداخل یقاتدند  در تحقکر
مشـهد معحـو  بـوده و بـ  اثـرات  یـامانند تهران  ییکالن شهرها
در  ی خرد کمتر پرداخت  شد  همچن یدر شهرها یگیروابا همسا

                                                           

1. Wilson. 

روابا  یبر رو ینداریمقول  د یرثأصورت یرفت  ت یداخل یقاتتحق
ایر هـم پرداختـ  باشـند  یکم پرداخت  شده و حت یاربس یگیهمسا

مـورد  یگـرد یرهـایدر کنار متغ یندارید یها از جنک  یاتنها جنک 
ک با اس  شده تالش تحقیق ی لذا در ا ؛قرار یرف  یبررس  بر یدتأ
 یابعـاد م تلف(بـ  جـا ی)دارا ن ـری ایسازه عنوان ب  داریدی 

در  یگیروابـا همسـا بـر آن یرثأپرداخت  بـ  کـالن شـهرها بـ  تـ
عنوان  اسا  شـهر بابـل بـ  ی   بر همیمتر بپردازکوچک یشهرها

در اسـتان مازنـدران  یاجتمـاع ییـرو در حـال تغ یـ شهر پرجمع
 مد ن ر قرار یرف   یو آزمون مدل ن ر یجه  بررس

 
 یچارچوب نظر

  ی ؛ سـرمایو نماد ی، فرهنگیاقتصاد یها  یسرما امروزه، در کنار
  مفهـوم بـ  یـمحـرح اسـ   ا ی  اجتمـاعیبـ  نـام سـرما یگرید
عنوان منکـع بـاارزش  شک   ب  یک یان اعضایوندها، ارتکاطات میپ

اشاره دارد ک  با خلـق هنجارهـا و اعتمـاد متقابـل موجـب تحقـق 
ل بـ  یـن یبـرا ی، راهـی  اجتمـاعی  سـرماشـود یاهدا  اعضـا م

  شود یب  توسع  قلمداد م یابیدست یبرا ی  و اصل محوریموفق
 یــا واقعــی منــابع جمــع اجتمــاعی ســرمای  2یــو،از ن ــر بورد

 یشبـادوام از روابـا کمـا بـ یااس  ک  حاصل از شک   یابالقوه
 در عضـوی  دیگر بیان ب  یاو شناخ  متقابل  ییشده، آشنانهادین 

 پشتیکانی از را خود اعضای از یکک  هر  یاشک    اس  یروه یک
سـازد یکند و آنان را مستحق اعتکار ممی برخوردار جمعی سرمای 

 آن را اجتمـاعی سرمای  یزن 3(  پاتنام148  ،1384)تاجک ش، 
)ماننــد اعتمــاد  ین ــام اجتمــاع یهــاویژیــی و عناصــر از دســت 

( یاجتمـاع یهـاشـک   و متقابـل معاملـ  هنجارهـای ی،اجتماع
 بـرای جامعـ  یک افراد ی را در ب یو هم ار یداند ک  هماهنگمی

ــتیابی ــ  دس ــود ب ــل س ــهیل متقاب ــی تس ــد )لرم ــی،کن  ،1389 یک
و  یبـ  لحـا  هنجـار 4از ن ر کلم  ی  اجتماعسرمای(  138 

ن  محلوب اس  و ن  نامحلوب  و صرفا   یعنیاس    یخنث یاخالق
 سـازد یر میپـذام ـانهـا را   با فراهم کردن منابع الزم، وقوع کنش

 ( 462 ، 1377)کلم ، 
                                                           

2. Bourdieu 

3. Putnam 

4. Coleman 
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عنوان وجود مجموع   ب  توان یم یرا ب  سادی ی  اجتماعیسرما
 یف کرد ک  اعضـایتعر یررسمیل یهااز هنجارها و ارزش ینیمع

م یانشـان مجـاز اسـ ، در آن سـهیو تعاون م یک  هم ار ییروه
خـود باعـا  یها و هنجارها بـ  خـود هستند  مشارک  در ارزش

هـا مم ـ    ارزشیـیردد، چـرا کـ  ا ینم ی  اجتماعید سرمایولت
 ( 1379اما، یباشد )فوکو یمنف یهااس  ارزش

ــتون ــر پاکس ــوان ی( م1999) 1از ن  ــرما ت ــاع ی س را  یاجتم
 متش ل از دو بعد دانس :

کـ   ینیع یاساختار شک   یعنیافراد:  یانم ینیع یوندهایپ −
ک  افـراد در  دهد یمؤلف  نشان م ی مرتکا کند  ا ی دیگرافراد را ب  

 ند ا مربوش ی دیگرب   یاجتماع یفضا
 دارای یسـ بامی افراد ی ب یهاپیوند یعنی: یوندپ ینوع نهن −

مثکـ  باشـد   یجانـاته یبر اعتمـاد و دارا مکتنی متقابل، ماهی 
 نهـادی یـا ییروه یهای معناس  ک  افراد از موفق ی اعتماد ب  ا

  یندنماینم یبرداربهره خود منافع برای
را ب  دو ب ـش  یاجتماع یۀسرما یبندمتقسی در یزن 2امایفوکو

  یـرا د یرونـیاز منـابع ب ی ـیو  کنـد، یم یمتقس یو درون یرونیب
  یسـرما یها از سرچشـم  ی ـی  دیـ کـ  اس  معتقد او  داند یم

ان و مـذاهب یـدیاه او ادی(  در د1379اما، یاس  )فوکو یاجتماع
ثـار، یر مشـارک ، صـداق ، اعتمـاد، ایـن  ییها ش یج اندیبا ترو

تنهـا  یاما ب  اعتقـاد و شوند؛ یم یاجتماع یۀش سرمایموجب افزا
بـر  افـزوندس  آورند ک    ب ین  موفقی  زمیدر ا توانند یم یانیاد
گـر ید را با دیروابا مؤّثر و مف یبرقرار ۀنی، زمیجاد اعتماد داخلیا

 ( 1999 یاما،جاد کنند )فوکویمتفاوت ا یمذهک یها یروه
 دهـد یل میرا تش  یاز فرهنگ انسان ی  ب ش بزرییاز ن ر او د

روان خـود و یان پیمشترک م یها جاد باورها و ارزشیبا ا تواند یک  م
مشـترک آنـان را بـ   یآنها ب  انجام مناسک و اعمال مـذهک یفراخوان

و دوام ق موجکـات اسـتح ام یـ  طریـگر جمع کرده و از اید یدور 
 یعنـی ؛ یبارز د یژیی  ویگر همید یرا فراهم کند  از سو یاجتماع

 توانـد یم یگر ب  هنگام ضرورت اجتماعید یمّتحد ساخت  افراد با 
  یبا ظلم و استکداد فراخوانـد و بـد ییارویپارچ  را ب  رو ی  افراد یا

ل شود ک  هدفش مکارزه با ظلـم و سـتم یتکد یب ب  یلویاه انقالبیترت
                                                           

1. Paxton. 

2. Fukuyama 

  یـ  آن اس  ک  چتـر حماید یگر کارکردهایدادیران اس   از دیب
و  یو موجکات آرامـش روحـ یستراند یروانش میخود را بر پ یمعنو

ق دعـوت بـ  یگر آن   از طرید آورد ینده را در آنان فراهم مید ب  آیام
 یریــی شــ لشــده، اســکاب  یــمثکــ  تثک یهــا هنجارهــا و ارزش
مثکـ  چـون  یاخالقـ یایبـر سـجا یسالم مکتن یتعامالت اجتماع

  بـ  یو بنـابرا کنـد یثار و اعتماد را فراهم مـی، ایدوستصداق ، نوع
جـ  بـ  یو در نت زنـد یگر دام  مـید ییسترده افراد با  یهامشارک 

 ( 1379 اما،ی)فوکو شود یمنجر م یتر اجتماعمحلوب یجاد فضایا
را مـذهب  ی  اجتماعیریذار بر سرمایاز عوامل تأث ی یکلم  

  خواس  یل ایبا تحم یمذهک یدئولوژی  او معتقد اس ، اداند یم
 یۀر از خودش عمل کند، سـرمایل یا کسی یزیب  فرد ک  ب  سود چ

 یفروبسـتگ توانـد ی  مدیـ واقـع در  آورد یوجود مرا ب  یاجتماع
کـ  روابـا  ی  کنـد بـ  طـوریـروابا را تقو یاجتماع های  شک 

 ینـیع ی  اجتمـاعیش سـرمایداده و باعا افزاش یرا افزا یاجتماع
 ( 1377شود )کلم ، 

 سـرمای  نـوع دو شـامل اجتمـاعی ی بنا ب  ن ـر پاتنـام، سـرما
 ی سـرما دیگـری و یروهـی درون اجتمـاعی سرمای  ی ی  شود یم

 ی،یروهـدرون یاجتمـاع ی اسـ   سـرما ییروهـبرون یاجتماع
دارنـد و  یـکارتکـاش نزد یگـراندارد ک  افراد بـا د ییها اشاره ب  راه

تواننـد  ینم یگرانآنها از نوع رابح  بست  اس   چراک  د یانروابا م
دارند(  یکنزد یا رابح  ی دیگرچند نفر )ک  با  یادو  یاندر رابح  م

متجـان   یهـا یروه انیـاشاره ب  روابـا م  یسرما  یاشوند   یمسه
 یطـورکلو ب  کیخانواده، دوستان نزد یمانند اعضا ییها دارد، یروه

همـ   میب  قول دورکـ ایبا هم دارند  یشتریب یک  شکاه  ف ر یکسان
  یسـرما  ،یسـرما  ی(  در مقابل ا2002همانند هم هستند )پاتنام، 

 از کـ  دارد اشـاره ییهـا راه ب  ک  ردیی یم قرار ییروهبرون یاجتماع
 گـریاز افراد د عیپهن  وس کیارتکاش با  یبرقرار ییتوانا افراد آن یسو

برقـرار  گرانییسترده و سودمند با د یارتکاط توانند یرا دارا هستند و م
بـرون یاجتماع  ی(  سرما2002ارتکاش باز اس  )پاتنام،   یسازند ا

م تلـف،  یهـا (ن ی)زم حوزه از افراد ک  دهد یم ر  یزمان ،ییروه
افـراد   یـ  اکننـد یارتکاش برقرار م گری دیبا  یاجتماع یها در شک  

 یروابـا عمقـ  یـا ن  یدارند، با ا گرانیبا د یشیمعموال  روابا آزما
 ی سـرما از افـراد اسـ (  یادیـاما یسترده اس  )با تعداد ز س ،ین
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( ی)افق یاجتماع فضاهای ب  اس  مم   ی،یروهبرون یاجتماع
 یرا بـرا ییهـافرصـ  یـاجهان وسـع  ب شـد و  انداز چشم یاو 

یاه  یآن راهـ یگر،فراهم آورد  از طر  د ید،منابع جد یا یکسب آ
شـ ص فـراهم  یبـرا یاحساسـ هـای ی ها و تقو ی حما یرا برا

  آورد یم
ق متحد سـاخت  مـردم، یساها از طریپاتنام معتقد اس  ک  کل

و  یبردبـار یـۀ  روحیـمتفـاوت، تقو یهـاارزش و نگرش یدارا
نقـش  یفـایا یرونـیب یاجتمـاع یۀجـاد سـرمایمتقابـل در ا ۀرابح

اهان منکـع یسـ یسـاینشان داده اس  ک  کل یقات وی  تحقکند یم
 یریادییـ ۀو عرصـ یاسـیقدرتمند و منحصر بـ  فـرد مشـارک  س

بـوده  یو اجتمـاع یاسـیس یهـا و کسـب مهارت یمسائل عمـوم
 ۀ  خزانـیپوسـتان سـ اوتمندتراهیسـ یسایکل یاس   ب  اعتقاد و

ــرما ــاع یۀس ــام،  یاجتم ــ  )پاتن ــا اس ــر و1384آنه ــ  ن   ی(  ب
را در  یمهمـ یهـاآمـوزش یو مؤسسات مذهک یاجتماعات مذهک

، فــراهم یاجتمــاع یهــا شی، هنجارهــا، یرایشــهر یهــا مهارت
 ( 2002)پاتنام،  آورد یم

  باشـد یم دیـ  زمینـ  در دورکـیم دیـدیاه یـادآورمحالب باال 
 در دی  همواره حضور اصلی علل یافت  خواهان ک  آنجا از دورکیم
 کارکردهـای و مهـم نقش کردن ن اره با آن دنکال ب  و اس  جوامع

 کنـد مـی تـالش اسـ ، داشـت  حیاتش طول در ک  وظایفی و دی 
 نـدک روشـ  اجتمـاعی هـای واقعیـ  سـایر بی  در را دی  جایگاه

ـــوزر،  ـــوع در(  199  ،1392)ک ـــا مجم ـــ ب ـــن ر یبررس  اتی
 توانـد یم  ید ک  دیرس ج ینت  یا ب  توان یم میدورک رین  یشمندانیاند
 یاجتمـاع یهمکسـتگ و انسـجام جهـ  در یاجتماع مانیس عنوان ب 

 و معنـا یاجتماع  یسرما ب  یاجتماع روابا و وندهایپ جادیا با و محرح
 ینـدارید منکع تواند یم یاجتماع  یسرما گرید یسو از  ب شد جه 
  یفیک و  یکم ،یعکارت ب  ای فرد یارتکاط شک   ک  یمعن  یا ب  باشد،
  یـد بـ  را او نگـاه نوع و دهد یم جه  او یندارید ب  یاجتماع ارتکاش

 ( 100  ،1373 ،ی)چلک کند یم  ییتع
کســپــری ماننــد پــردازانیــ از ن ر یبرخــ معتقدنــد  1 ی  و آ

ق افراد جامع  ب  داشت  روابا خوب و یبا تشو یمذهک یهاسازمان
جامع  و برشمردن  یگر اعضایخانواده و د یم با اعتماد با اعضاأتو

                                                           

1. Pearce and Axinn. 

  همچنـی  دانند ی  میقابل تحس ییون  روابا آن را امر یا یایمزا
و  کنـد یشـتر میکنش متقابـل افـراد را ب یحضور در مناسک مذهک

 واقـع در  شـود ی  آنها میدار و مثک  بیروابا پا یرییباعا ش ل
 یروابا اجتمـاع یجاد فروبستگیل را دارد تا با ای  پتانسای مذهب

 ۀخـانواده و بـاالخره همـ یان، اعضـای ـافراد جامع  دوستان، نزد
یـروه هماننـد یـردآورد و باعـا اتحـاد و  یـکافراد جامعـ  را در 

کسـی  آنها شـود )پـریب یهمکستگ (  بـ  اعتقـاد 1998 ، ی  و آ
در  یشـترینـداران صـداق  و اعتمـاد بیز دیـن 2جانگ و جانسـون

 یهـا ق آموزهیاز طر یذهکالت میگران دارند و تش یروابحشان با د
 یاخالقـ یهـاافراد جامع  را ب  صداق  و حفـ  ارزش ۀهم ینید

 3(  بـ  زعـم کاندلنـد2004)جانگ و جانسـون،  کنند یق میتشو
ق یو تشـو یو خـانوادی یاجتمـاع یها جـاد شـک  یق ای  از طرید

گـران، ی، احترام نسـک  بـ  دیشناس وظیف  نوعان ر همیارتکاش با سا
در  یمنکـع مهمـ توانـد یم یهمکستگ یاعمال هنجارهاصداق  و 

(  2001و حف  آن باشد )کاندلنـد،  یاجتماع یۀجه  خلق سرما
 یهـا  یز بـ  حمایـن ینـیالت دیمعتقدند از آنجا ک  تشـ  یبرخ

ــال ــ  م ــاطف یفعاالن ــداران میاز د یو ع ــد ین ــک   پردازن  یها و ش
ش یافـزا بـر یر مثکتـیل  تـأثی  وسـیبـد کند، یرا خلق م یاجتماع

و  4داشـ  )ونـ  یـات روان خود خواهندی  پیب یاجتماع یۀسرما
از  یدارینـیفـ  کـ  مقولـ  د توان ی(  در واقع م1996هم اران، 

 روابـا بـر مثکتـی تـأثیر ینـیها، اعتقادات و مناسک د آموزه یقطر
  دارد همسایگی روابا مش صا   و اجتماعی

  یبـ یا  یدو سـوپ  با توج  ب  آنچ  نکر شد، رابحـ  متقابـل و 
طـر  محـابق  کیوجود دارد  از  ینداریو د یاجتماع  یسرما زانیم

 شیو افـزا یاجتمـاع یعامل انسـجام و همکسـتگ  ید میدورک  ین ر
 کلمـ ، دیاهیـمحـابق د گرید یاس   از سو یاجتماع  یسرما زانیم

 مشـ ص را فـرد رفتـار و عمـل ک  اس  منکع کی یاجتماع  یسرما
 نشـان ویـبورد  دهـد یم جه  را یندارید روابا فیوککم و کند یم

 هـم و کنـد یمـ دیرا تول یهم جهان اجتماع 5ینهن ساختمان ک  داد
 را ینهنـ سـاختمان او  اسـ  یاجتمـاع جهـان دشـدهیتول خودش

                                                           

2. Jang and Johnson. 

3. Candland. 

4. Vonnegut. 

5. Habitus. 
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 یاجتمـاع جهـان آنهـا بـا کـ  دانـد یم یاشده نه  مل   یها طرح
 شـ ل اسـا   یـا بر  کند یم ییذارارزش و یابیارز فهم، ادراک،

  یسـرما همـان یاجتمـاع جهـان و ینهنـ ساختمان همان یندارید
  اند وابسـت  هم ب  دو  یا ی یال تید ندیفرا  یا در ک  اس  یاجتماع

 کـ  یونـ  همان نمـود اسـتدالل تـوان یمـ ویـبورد  یـن ر ب  توج  با
 یالگو ک  ندارانید  ید سازد، یم را یاجتماع جهان ینهن ساختمان

 دهد یم جه  و سازد یم را یاجتماع  یسرما اس ، آنان نه  مل  
 خـود با متناسب یاجتماع جهان از برآمده خود یندارید نوع  یا ک 

 ( 108  ،1381 ،ی)مالحسن اس 
 یـانکـ  م کرد یانب توان یموجود م یها ی اسا  ن ربر ی بنابرا

ــدارید ــا ین ــا همس ــ  یگیو رواب ــاخص ب ــرما یها عنوان ش  ی س
 ابعــاد دارای ینــداریوجــود دارد  د ییبــاال یهمکســتگ یاجتمــاع

ــف مم ــد ی تل ــادات د باش ــیاعتق ــد یم ین ــ  توان ــرما ب   یعنوان س
شـتر یکـ  ب یی( و از آنجـایـ د ی)بعد اعتقاد .عمل کند یاجتماع

با افـراد  یاریگران، همیاحترام ب  حقوق د یبر مکنا ینید یها آموزه
گـران یاعتماد در دجاد یشان، ایک همسالم با  یها جامع ، معاشرت

نـداران بـ  آن یاس  کـ  د یو مثکت یکن یاخالق یها گر ارزشیو د
  ش ل عمل کنند، در ینداران بدیک  د یدر صورت شوند، ی  میتوص

ک  باعا باال رفت  روابا در جامعـ   زنند یم یواقع دس  ب  اعمال
 ی ( همچنـیـ د تجربی  )بعد شود ی( مای  در سح  محل  ویژه ب )

هـا، از جملـ  انسـان یزندی ی  براید ۀشدمحرح یکارکردها ۀهم
، رفـع یدیـ، رفـع ناامی، احسـا  خوشـک تیجاد آرامش روحیا

د بـ  یـش امیو افـزا ی، هدفـدار جلـوه دادن زنـدیییاحسا  تنها
 یمنـد از زنـدیطرح سامان یک یزیر یو ب  طور خالص  پ یزندی

در جامعـ   یع  اجتمایجاد سرمایاس  ک  باعا ا یهم  از موارد
یفـ  کـ  مناسـک  تـوان یمـ  یدر نها( ی د یامدی)بعد پ شود یم
الزم  یها یآن افراد ب  توانمند یاس  ک  ط یکنش جمع ینوع ینید

ــرا ــدی یب ــ یزن ــدلیجمع ــا  هم ــ  احس ــش، ی؛ از جمل ، آرام
ابنــد کــ  ی ی، مشــارک  دســ  می، انســجام، همکســتگیخوشــک ت

(  ید یاس   )بعد مناس  یاجتماع یۀسرما یها از شاخص  یهمگ
اسا    ی(  بر ا30−27 ، 1390 ،یاسفرجان یریو ام ی)قاسم

ــ  د ــداریهمــ  ابعــاد چهاریان و  یمناســ  ،ی، تجربــیامــدی)پ ین
 و مثکـ  یرثأت ینداریعنوان ابعاد سازه د ب  یقتحق ی ا ( دریاعتقاد

  در داشـ  خواهـد آن ابعـاد و همسـایگی روابا سازه بر افزایشی
 در سـرمای  نـوعی عنوان بـ  یندارییف  هر چ  د توان یمجموع م

  چـرا یابد می افزایش همسایگی روابا طکع ب  یابد افزایش جامع 
 تقویـ  موجـبو  کنـد می عمل اجتماعی سیمان عنوان ب  دی  ک 

 افـراد بـا ویژه ب  جامع  در اجتماعی روابا ت ثیر و اجتماعی پیوند
 یـرز یشده در باال مـدل ن ـریفت  محالب ب  توج  با  کند یم آشنا

  اس  شده تدوی  آزمون و بررسی جه 

 
 قیتحق یمدل نظر

 

 

 

 

 

 

 

 قیتحق اتیفرض

 یرثأ، بـ  آزمـون تـشـده انت اب ن ری مدل براسا  تحقیق ی ا در
  یمپرداز می یگیو ابعاد آن بر روابا همسا یندارید
 

 اصلی یهفرض

 تــأثیر( آن ابعــاد)و همســایگی  روابــا بــر( آن ابعــاد)و ینــداری د
  دارد مستقیم

 
 فرعی یاتفرض

 مثکـ  رابحـ  همسـایگی روابـا بـا ینـدارید یبعد تجربـ  1
  دارد دار معنی
 مثکـ  رابحـ  همسـایگی روابـا بـا یندارید یبعد مناس   2
  دارد دار معنی
رابحـ  مثکـ   یگیبـا روابـا همسـا ینـدارید یامدیبعد پ  3
 دارد  دار معنی
 مثکـ  رابحـ  همسـایگی روابـا بـا یندارید یبعد اعتقاد  4
  دارد دار معنی

 سرمایه اجتماعی

 دینداری روابط همسایگی

 پیامدی مناسکی تجربی اعتقادی گستره حمایتی عاطفی شناختی
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 قیروش تحق

ــروش ا ــژوهش  ی ــیمایپ پ ــردآور 1یش ــزار ی ــوده و اب ــا  داده یب ه
شـهروندان  هم ق حاضر یتحق ینام  بوده اس   جامع  آمار پرسش

در سـال  یسن بازه  یا در شهروندان یآمار  یسال )جمع 25 یباال
اسـا  بر  کـ  انـد نفر ( شـهر بابـل بوده 165.559 زانیم ب  1395

  دیـنفـر بـرآورد یرد 384پـژوهش   یـفرمول کوکران حجم نمون  ا
بـوده اسـ    یا چند مرحل  یتصادف قیتحق  یا در یریینمون  وهیش

 یاز محالت ب  صورت تصـادف یمحل  شهر، تعداد 80  یابتدا از ب
 ل،یـخ شیـوک محل ، درو یها محل  ب  نام 8ساده انت اب شدند )

(  رایو مـوز ایـنکر دیآباد، هف  ت ، کمانگرکال، سـ یبندرکال، مهد
را از  یادیـز یحـیمح راتییـبـودن تغ یمیقد رلم یمحالت عل  یا

)تـراکم  ی)نـوع و سـح  تعـامالت( و کمـ یفیش ل ک رییجمل  تغ
 یهـا( در سـالیاو محل  یمس ون یش ل فضاها رییو تغ یتیجمع

محـالت  یاز منـاطق مسـ ون یسـتیانـد  سـپ  لتجرب  کرده ریاخ
در هر محل  ب   یو سپ  بلوک مینمود  یشده را تهیان  انت ابهش 

در هـر بلـوک   یـو در نها یـردد یساده انت اب م یصورت تصادف
 سـ یمـن م براسـا  ل یخانوار ب  صورت تصادف 50شده انت اب

 یریـی نمونـ ،یریینمون  وهیش  یانت اب شدند ک  ا ییحرو  الفکا
  باشد یم یاس  مرحل  یا خوش 

 
 2ییایپا یبررس

 یش از آلفـاه  پـژویـا یها  یـها و یو شاخص ییای  پاییتع یبرا
 یهـا  ی یو یدس  آمده برا ب  یزان آلفاید  میکرونکا  استفاده یرد

 یآمـده بـرادسـ   بـ  یباشـد  و آلفـا می 90/0 یگیروابا همسا
 اس   87/0برابر با  یندارید یها  ییو
 

 تحقیق اصلی یها سازه یایی: پا1جدول شماره 

 کرونباخ یآلفا یزانم یهتعداد گو یرمتغ
 90/0 16 یگیروابط همسا

 87/0 18 ک  یندارید
 88/0 4 یاعتقاد یندارید

 77/0 5 یتجرب یندارید
 80/0 4 یمناسک یندارید

 71/0 5 یامدیپ یندارید

                                                           

1. Survey. 

2. Reliability. 

 ها ریو نحوه سنجش متغ میمفاه فیتعر

 یگی: روابط همساوابسته ریمتغ( الف

بـ   یـواراس  ک  در مجـاورت د یدر عر  شامل افراد یگیهمسا
موضـوع و هـم از  یاتاما در ادب کنند؛ یم یدر کنار هم زندی یوارد

محـدود  یعـیبـ  ابعـاد طک یگی،همسـا یاسـالم یهـا من ر آموزه
ک  در  شود ینوعان را شامل ماز هم یا یسترده فیبل   ط ،شود ینم

ــار  ــدیکن ــاع یدارا گری  ــور اجتم ــترک یام ــم  اند مش ــر ه و در براب
(  مـاک  وبـر 31  ،1399 ا،ین یدارند )مل وت یاخالق  یمسئول
متقابـل  یها مساعدت بر یمکتن یاجتماع متقابل روابا را یگیهمسا

 (1375دانست  )وبـر،  یو بحران یم تلف اضحرار یها  یدر وضع
 ییهـاجـزو یـروه یگاندارد همسا یدههم عق یو چارلز هورت  کول

کـ   رونـد یشمار مب  یانسان یع هستند ک  ب  منزل  پرورشگاه طک
 یگـرانو توجـ  بـ  د یوفادار ی،ضرور ای، ی در آنها احساسات پا

بـا روابـا متقابـل چهـره بـ  چهـره،  یگانو همسا شود یآموخت  م
ــاطف ــکات ع ــد یمناس ــار یو همانن ــکنزد یو هم  ــ در ترب ی  ی

 یـا(  و 1390دارنـد )سـتوده،  ی ـدیگر یو رشد عـاطف یاجتماع
( و روابـا 2019)پارک و بـری ،  یاجتماع یها و تما  ی ینزد

 پای  همسایگان بی مثک  شامل کمک متقابل، تعهد، مراقک  و    
عدم  یل(  ب  دل1986)بولمر،  اس  شده تلقی گیهمسای اسا  و

 یگیسنجش روابا همسـا یوجود شاخص واحد و مورد وفاق برا
روابـا  ی،تجربـ یشین موضوع و پ یاتادب یبند جمع محالع  با  ی ا

دانسـت  و  یاز روابا متقابل اجتماع یا عنوان شک   را ب  یگیهمسا
و یسـتره تمـا  مـورد  یعـاطف یتی،حمـا ی،آن را در ابعاد شناخت

فـرد تـا  ین  ا یعنی یسنجش قرار داده اس   من ور از بعد شناخت
 حمـایتی بعـد از من ـور و شناسـد یم را خـود یگانچ  حد همسا

 م تلـف یها زمین  در همسایگان طر  از اندازه چ  تا این   یعنی
آنها برخوردار هستند  من ـور  یاریو از کمک و  شوند یم حمای 

محکـ  و  یگانتا چـ  حـد نسـک  بـ  همسـا یعنی یفاز بعد عاط
 یعنـیبعـد  ی   چهـارمکنـد یم ی یدارد و احسا  نزد یمی صم

اس   هـر  یگانو دامن  ارتکاش با همسا یزانم ییستره تما  ب  معن
مورد سـنجش قـرار  ی رتل یا ین یز 5 یا ابعاد در مق ی از ا یک

 یرفت  اس  
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 ینداری: دمستقل یرب( متغ

 یـ   در اباشـد یم ینـداریسـازه د یـقتحق یـ در ا مسـتقل یرمتغ
مـدل یـالک و اشـتارک  از ینـداریسنجش مفهوم د یپژوهش برا

در  یدارینـد یک  یالک و اشتارک بـرا یاستفاده شده اس   ابعاد
 ی، اعتقـادexperiential یاسـ  شـامل بعـد تجربـ ن ر یرفتـ 

Belief یدئولوژی یا یا Ideological ی، مناسـ Ritualistic  و
 Intellectual یف ـر یـا یو بعد دانش Consequential یامدیپ

ب   یادیدانش افراد ب  عوامل ز ین  ا یلب  دل یبوده اس   بعد دانش
دارد  یالت آنهـا بسـتگیزان تحصـیـخصو  قـدرت حاف ـ  و م

ــراا ــوکل)س ــک175 ، 1380، یزاده و ت ــر  مناس ــرا ی(؛ مع  یب
 ف ـری یـا دانشی بعد رو ای  از  نیس  فرد دینداری یزانسنجش م

 پـژوهش یـ ، مورد استفاده قرار نگرفت  اسـ   در امحالع  ای  در
مـورد  یامدیو پ یمناس  ی،اعتقاد ی،در چهار بعد تجرب دینداری

 یزنـدی اتیـ: نـاظر بـر تجربیسنجش واقع شده اس   بعد تجرب
احسـا    یـا شـوند یمـ لیـک  ب  آن نا یاش اص یک  برا یمعنو

 ایـ یکـ  بـا خـدا در ارتکـاش هسـتند  بعـد اعتقـاد شـود یم جادیا
و امور متعلـق   یالوه  ی: ناظر بر اعتقادات ب  واقعینید یباورها

و بعـد  ب شـند یمـ  یمشـروع ینـید یبدان اسـ  و بـ  رفتارهـا
روزمـره  یدر زنـدی ینـید  یاصول و فـرام ی: ناظر بر اجرایامدیپ

بـا  اییرفت    یما ینیک  از تجرب  د یاعمال هم : یاس  بعد مناس 
مناسـک  یعمل انیهم  در ح م ب شوند، یمش ص م ینیتجرب  د

اعمـال پرسـتش انسـان  ایـمحدودتر مناسک عمل  انیهستند  ب  ب
ــدارید ــ  )وا ،  ن ــ 26  ،1389اس ــال د ( ک ــامل اعم ــیش  ین

خـا ،  ینید های یی مش ص همچون عکادت، نماز، شرک  در آ
ها  بـدان یـ آن د یـروانپ رود یروزه یرفت  و    اس  ک  انت ـار مـ

 یــق(  ابعــاد فــوق از طر1377زاده، اعتقــاد داشــت  باشــند )ســراا
 مورد سنجش قرار یرفت  اس   ی رتل یا ین یز 5 یا مق

 ها یافته یلتحل

 نمونه اجمالی یفتوص

 و مردان را انینفر( از پاس گو 165درصد ) 5/42، قیتحق  یدر ا
 سـهم ک  دهند یم لیتش  زنان را آنها از( نفر 223) درصد 5/57
 منـازل بـ  مراجع  زمان در ن  یا لیدل ب ها  داده  یا در زنان شتریب

 یهـا یروه  ی  همچنـبودنـد مـردان بـ  نسک  منزل در شتریب زنان
تعـداد   یشـترینفـر( ب 124درصـد ) 2/33سال با  34−25 یسن

 44−35 یو بعد از آن، یـروه سـن دهند یم لیرا تش  انیپاس گو
  ینفـر( در رده دوم قـرار دارنـد  کمتـر 77درصـد ) 6/20سال با 

در  2/3سـال بـا  74−65 یمربوش ب  یروه سن ان،یتعداد پاس گو
سـال و  74تـا  16 انیپاس گو یسن ۀدامن  باشد ینفر( م 12صد )

 272درصد ) 5/70  و باشد یسال م 36آنها حدود  یسن  یانگیم
 انیپاس گو از( نفر 101) درصد 2/26 و متأهل انینفر( پاس گو

  ی  همچنـهسـتند درصد 4 از کمتر مجموع در موارد  یبق و مجرد
 افراد  یشتریب( نفر 143) درصد 3/37 با پلمید التیافراد با تحص

( نفـر 123) 5/32 با سان یل التیتحص با افراد آن از بعد و نمون 
 لیتشـ  را نمونـ  افـراد  یکمتـر( نفـر 4) درصـد 1/1 بـا یدکتر و
 را محلـ  کیـسـ ون  در  یهـاسـال زانیـم نـ ی  در زمدهنـد یم
 یسـ ون  مربـوش بـ  افـراد یها سـال  یشتریب ک  یف  توان یم

نفـر( و  166درصد ) 3/42سال با  10سال و کمتر از  10اس  ک  
 50تـا  41سـ ون   یها با سال ییها آن مربوش ب  خانواده  یکمتر

بـا منـزل  یافـراد  ی  همچنـباشـد ینفر( م 3درصد ) 8/0سال با 
 ینفر( و سـاکنان بـا منـزل آپارتمـان 204درصد ) 3/53 یآپارتمان

 274درصـد ) 8/70  و مال ان باشد ینفر( م 179درصد ) 7/46
نفر( و منـازل  64) 5/16داده و مستأجران  لینفر( از نمون  را تش 

  باشد ینفر( م 45) 6/11 یپدر
 

 
 (5تا  1)نمره از  یگیهمسا روابط متغیر حسب بر مطالعه مورد جامعه فراوانی یع: توز2جدول شماره 

 یرمتغ
 تعداد کل یادز  یلیخ یادز  متوسط کم کم یلیخ

از یانگین م
 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی 5

 60/2 100 341 6/0 2 2/15 52 6/39 135 1/33 113 4/11 39 یگیهمسامیزان روابط 
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در شهر  یگیروابا همسا  یانگیبا توج  ب  اطالعات جدول م
روابا  زانین ت  اس  ک  م  یدهنده انشان  یو ا باشد یم 6/2بابل 

( اسـ   3)نمـره   یانگیاز م تر  ییپا یشهر کم  یدر ا یگیهمسا

خـود  یگانکم و کم با همسـا یلینفر( خ 152درصد ) 5/44الکت  
 یلیو خ یادنفر( از مردم ز 54درصد ) 8/15روابا هستند و  یدارا

 خود رابح  دارند  گانیبا همسا ادیز
 

  (همسایگی روابط متغیر حسب بر مطالعه مورد جامعه فراوانی یع)جدول توز همسایگی روابط یر: متغ3شماره 

 هاپرسش

م کل یادز  یلیخ یادز  یحدود تا کم کم یلیخ
ین

انگ
ی

 5 از 

صد یوانافر 
در

 

صد یوانافر 
در

 

صد یوانافر 
در

 

صد یوانافر 
در

 

صد یوانافر 
در

 

صد یوانافر 
در

 

 24/3 100 393 7/13 54 9/21 86 6/47 187 4/8 33 4/8 33 د؟یشناس یخود را م گانیتا هه حد همسا
 43/2 100 391 3/2 9 5/12 49 1/36 141 3/24 95 24/8 97 د؟یوآمد دار  رفت گانتانیتا هه حد با همسا

شد تا هه حد امکان دارد به  ماریب تان هیکه همسا یزمان
 95/2 100 392 7/11 46 4/21 84 6/31 124 7/20 81 5/14 57 د؟یبرو یمالقات و 

 10/2 100 385 3/1 5 6/8 33 3/27 105 9/24 96 9/37 146 د؟یدار  یوآمد خانوادگ رفت گانتانیتا هه حد با همسا
بخواهد تا هه حد امکان دارد  یا لهیاز شما وس تان هیاگر همسا

 78/3 100 387 5/29 114 4/34 133 6/25 99 9/5 23 7/4 18 د؟یقرض ده یبه و 

 98/2 100 391 5/11 45 8/22 89 8/34 136 3/14 56 6/16 65 د؟یکن یداده شرکت م بیترت تان هیکه همسا یتا هه حد در مهمان
 90/2 100 390 10.0 39 2/16 63 4/44 173 6/13 53 9/15 62 د؟یده یپو  قرض م هیتا هه حد به همسا

 36/2 100 389 5.9 23 6/12 49 9/24 97 9/24 97 6/31 123 د؟یکن یمختلف درد و د  م یها نهیخود در زم هیتا هه حد با همسا
 87/2 100 386 8/8 34 22 85 8/35 138 5/14 56 9/18 73 د؟یخود دار  هیبودن با همسا یو خود یتا هه حد احسا  دوست

وقت خود را صرف کمک به  دیتا هه حد حاضر هست
 17/3 100.0 390 3/11 44 3/23 91 1/45 176 8/11 46 5/8 33 د؟یکن گانیهمسا

 31/3 100 392 1/19 75 8/26 105 9/30 121 8/12 50 5/10 41 شناسند؟ یمردم محله شما را م زانیتا هه م
 داریو...( به د ادیمختلف )اع یها تا هه اندازه در مناسبت

 67/2 100 392 9/7 31 6/17 69 4/32 127 9/17 70 2/24 95 د؟یرو یم تان هیهمسا

 51/2 100 388 9/5 23 3/11 44 1/36 140 1/21 82 5/25 99 ریماه اخ کیدر  گانیوآمد با همسا رفت
 61/2 100 388 4/5 21 9/14 58 1/37 144 1/21 82 4/21 83 ریماه اخ کیدر  گانیمالقات با همسا

 83/1 100 386 6/2 10 9/4 19 9/18 73 7/20 80 8/52 204 ریماه اخ کیدر  گانیرفتن به پارک با همسا
 54/1 100 387 5/0 2 1/2 8 2/13 51 4/19 75 9/64 251 ریماه اخ کیدر  گانیرفتن به مسافرت با همسا

 
 ینفـر( تـا حـد 187درصد ) 6/47ک   دهد یجدول باال نشان م

 بـا کـم یلـیخ( نفـر 146) درصد 9/37 و شناسند یم را خود  یهمسا
 درصـد 9/63 داشـت   یهمسـا بـ  یخـانوادی وآمد رف  خود  یهمسا

 درخواسـ  آنها از یا ل یوس  یهمسا ایر ادیز یلیخ و ادیز( نفر 247)
 بـ  یحـد تـا( نفـر 173) درصد 4/44 و  دهند یم قرض آنها ب  کنند

 و ادیـز( نفـر 180) درصـد 9/45  دهنـد یم قرض پول خود  یهمسا

 در( نفـر 181) درصد 6/46 شناسند یم را خود محل  مردم ادیز یلیخ
 8/52 و داشـت  وآمد رف  خود  یهمسا با کم یلیخ و کم ریاخ ماه کی

 پـارک ب  خود  یهمسا با کم یلیخ ریاخ ماه کی در( نفر 204) درصد
 مـاه کیـ در خود  یهمسا با کم یلیخ( نفر 251) درصد 9/64 و رفت 
  اند رفت  مسافرت ب  خود  یهمسا با ریاخ

 
 (5تا  1)نمره از  یندارید زانیم ریجامعه مورد مطالعه برحسب متغ یفراوان عی: توز4جدول شماره 

 یرمتغ
 تعداد کل یادز  یلیخ یادز  متوسط کم کم یلیخ

از  نیانگیم
 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی 5

 95/3 100 365 5/17 64 2/65 238 9/12 47 8/3 14 /.5 2 یندارید
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افـراد در سـح  شـهر  ینـدارید زانیبراسا  اطالعات جدول م
 ادیـز یندارید یدرصد از نمون  دارا 2/65  باشد یم ادیز کا  یبابل تقر

  باشد یم 5 از 95/3 یندارید کل  یانگینمره م  ی  همچنباشند یم
 

 

 (دینداری متغیر برحسب مطالعه مورد جامعه فراوانی توزیع)جدول  دینداری یر: متغ5جدول شماره 

 هاپرسش
 مخالف

ً
م کل کامال موافق موافق یتا حدود مخالف کامال
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 91/4 100 391 6/93 366 9/4 19 3/1 5 /0 0 2/0 1 اعتقاد کام  دارم. یکتا یمن به خدا
 71/4 100 391 4/83 326 2/9 36 6/4 18 8/0 3 2 8 جهنم اعتقاد کام  دارم.من به بهشت و 

اولوالعزم مث  نوح،  یامبرانمن معتقدم پ
 یو... محمد فرستادگان خدا برا یمابراه

 بشر هستند. یتهدا
6 5/1 1 3/0 19 9/4 31 9/7 334 4/85 391 100 75/4 

 گوید یقرآن کالم خداست و هرهه م
 78/4 100 391 5/87 342 1/6 24 6/4 18 8/0 3 1 4 محض است. یقتحق

 71/4 100 390 8/83 327 9/7 31 9/5 23 3/0 1 1/2 8 اعتقاد کام  دارم. یامتبه معاد و روز ق
شدن به خدا  یکدوستانم به من در نزد

 97/3 100 390 9/45 179 4/24 95 7/17 69 9/5 23 2/6 24 اند. کمک کرده

 یازدر مواقع ندر صورت کمک به مردم 
 32/4 100 389 3/55 215 8/29 116 3/10 40 8/1 7 8/2 11 ام. که آخرت خود را ساخته کنم یاحسا  م

ارتباط خو  و مناسب با مردم باعث 
 15/4 100 390 49 191 5/29 115 3/13 52 1/4 16 1/4 16 احسا  کنم. یندارترخود را د شود یم

 تیرا در رابطه با مردم رعا ینیدستورات د
 21/4 100 388 9/45 178 3/35 137 5/15 60 8/0 3 6/2 10 .کنم یم

 

 هاپرسش

 
ً
یم کل یشههم اغلب اوقات یگاه کم یلیخ اصال
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 33/3 100 391 9/15 62 3/26 103 4/38 150 3/14 56 1/5 20 ید؟کن یمتا هه حد در طو  سا  نذر 
 12/4 100 389 1/57 222 19 74 10 39 9/6 27 9/6 27 ید؟خوان یتا هه حد در طو  سا  نماز م

 99/3 100 388 4/55 215 17 66 1/10 39 7/6 26 8/10 42 د؟یر یگ یتا هه حد در ماه رمضان روزه م
 54/2 100 383 1/8 31 1/14 54 4/26 101 9/26 103 5/24 94 د؟یکن یم تا هه حد در طو  سا  استخاره

 96/3 100 386 36 139 2/35 136 9/19 77 3/7 28 6/1 6 ید؟کن یشرکت م یتا هه حد در طو  سا  در مراسم عزادار 
 46/4 100 390 7/69 272 4/15 60 5/8 33 1/4 16 3/2 9 د؟یکن یمراسم تاسوعا و عاشورا شرکت متا هه حد در 

 40/3 100 386 5/14 56 2/34 132 6/32 126 2/14 55 4/4 17 روید؟ یاماکن متبرکه م یارتتا هه حد در طو  سا  به ز 
تا هه حد معمواًل اعما  نامناسب مردم را نسبت به 

 81/3 100 387 24 93 1/42 163 6/26 103 4/5 21 8/1 7 ید؟کن یخود بخش و عفو م

 20/4 100 389 8/36 143 8/48 190 6/12 49 3/1 5 5/0 2 ید؟راستگو هست یگرانتا هه حد نسبت به د
 یتا هه حد نسبت به افراد جامعه اصو  اخالق یطورکلبه

 30/4 100 390 3/43 169 9/45 179 7/8 34 1/2 8 0 0 د؟یکن یم تیرا رعا

 
 366درصـد ) 6/93کـ   دهـد یاطالعات جدول فوق نشان مـ

نفـر(  326درصـد ) 4/83اعتقاد داشـت  و   تای ینفر( کامال  ب  خدا
 334درصد ) 4/85کامال  موافق و اعتقاد ب  بهش  و جهنم داشت  و 

 یبشر از سـو  یهدا یاولوالعزم برا امکرانیند ک  پا قفنفر( کامال  موا
را  ینـینفـر( دسـتورات د 178درصـد ) 9/45خدا فرستاده شـدند  

 شـ ینفـر( هم 222درصـد ) 1/57  کننـد یم  ینسک  ب  مردم رعا
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خواننـد   ینفر( اصال  نمار نم 27درصد ) 9/6نماز خوانده در مقابل 
اعمال نامناسب مردم را نسک  بـ  خـود  ادینفر( ز 93درصد ) 1/42

نفر( اللب اوقات  348درصد ) 2/89مورد ب ش و عفو قرار داده و 
  کنند یم  یعا را را ینسک  ب  افراد جامع  اصول اخالق ش یو هم

 اتیآزمون فرض

از  spssافـزار  بـ  کمـک نـرم اتیزمون فرضـآ یبرا قیتحق  یدر ا
 استفاده شده اس   رهیدو متغ ونیآزمون ریرس

 
 تحقیق فرضیات آزمون جهت متغیره دو یون: ضرائب رگرس6جدول شماره 

 یدار  یسطح معن T بیضر  Beta بیضر  استاندارد یخطا b بیضر  مستقل یرهایمتغ
 00/0 25/3 19/0 25/0 81/0 یاعتقاد یندارید

 00/0 80/2 17/0 26/0 73/0 یتجرب یندارید
 00/0 67/2 15/0 13/0 35/0 یمناسک یندارید

 03/0 12/2 12/0 17/0 34/0 یامدیپ یندارید

 
مش ص اس  هم   یدار معنی یون  ک  از سح   همان 
 تأثیر همسایگی روابا متغیر بر( دینداری)ابعاد مستقل  یرهایمتغ

 تأثیر ک  دهد می نشان استانداردب یضرا  باشند می داری معنی
الکت    باشد می مستقیم همسایگی روابا بر متغیرها ای  هم 

 ب  مربوش آن کمتری  و اعتقادی دینداری ب  مربوش تأثیر بیشتری 
  باشد می پیامدی دینداری

 
 آزمون مدل

مستقل  یرهایمتغ  یروابا ب AMOS 1افزاربراسا  نرم قیتحق  یدر ا
  دیارائ  یرد یتجرب یوابست  ب  صورت مدل ریبر متغ رشانیثأمستقل و ت

اس   ین ر یهاآزمون مدل یبرا یروش یساختار معادل  یسازمدل
  ردیییم قرار مدن ر لیهم در تحل یاحتمال یک  در آن خحاها

 
 
 

 

 

Degrees of freedom=17   x2=43.178   sig=0.04   RMSEA=0.06   

R2=0.20 

 یقتحق یمدل نظر  ی: آزمون تجرب2مدل شماره

                                                           

1. Analysis of Moment Structures. 

 حاضر یرهایمتغ  ییتع بیضر دیآ یون  ک  از مدل برمی نهما
𝑅2) مدل در =  ینداریمدل عامل د  یاس   در ا (0.20

 میمستق ریدارند  تأث ریثأت یگیروابا همسا زانیبر م ما  یمستق
 Beta=0.44).باشد ) با چهار شاخص می ینداریمربوش ب  سازه د

 مدل ایک  آ دهند ینشان م یبرازش در معادل  ساختار یها آماره
 باال در ک  یون  همان  ریخ ای دارد تناسب یا نمون  یها داده با ین ر

 برازش انگریب  یا ک  باشد ینم دار یمعن اس وئر یکا آماره اس  آمده
  یانگیم دوم ش یر آماره  یهمچن  باالس  در شدهارائ  یتجرب مدل

MSEA برآورد یخحا مربعات
2
برازش قابل قکول  انگری( ب(0.04=

 یک  مدل ن ر دهند یها نشان م آماره  یا کل در  باشد یم ریمدل مس
 قرار یرفت  اس    یمورد حما یا ها نمون  ما توسا داده

 
 و بحث یریگ هجینت

 روابا جمل  از یاجتماع روابا شدتب  ینیروند روزافزون شهرنش
  ایرچ  روابا اس  داده قرار خود ریتأث تح  را یگیهمسا
برخوردار  یا در هر جامع  ییباال  یهمواره از اهم یگیهمسا
رو  روب یگیها، با افول روابا همسا اما با ظهور کالن شهر ؛هس 

  محالع  حاضر نشان داده اس  ک  کاهش و افول روابا میهست
بل   در  س ،یجامع  ما ن یشهرهامنحصر ب  کالن گرید یگیهمسا

 ی ی  میهست یگیکوچک هم ما شاهد افول روابا همسا یشهرها
 زانیبوده اس  ک  م  یپژوهش ا  یمهم ا یفیتوص یها افت یاز 

  تر از حد متوسا اس   ییپا یکم بابل شهر در یگیروابا همسا
                                                           

2. Root Mean Square Error of Approximation. 
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  یـ  واقعیـدر یذشـت ، مـا را بـ  ا یبا نگاه ب  روابا اجتماع
ار یها بسـ  ی، همسـای ـیزیکند ک  ایر امروزه از ن ـر ف رهنمون می

، «غـ یت» کیـاندک مثل  یلیبا فاصل  خ یتر از یذشت ، حت کینزد
 یرنگـ ی  و یمیاز صـفا و صـم یول ؛کنند می یهم زندیدر کنار 

نـ  چنـدان  یک  در زمـان یس ، در حالین یها خکر  یروابا همسا
کردنـد و  می یبزر  زندی یها   مرزوبوم، افراد در خان یدور، در ا

ار یای بسـ گان رابحـ یامـا همسـا ؛ش از امـروز بـودیفاصل  آنها بـ
و همـراه  کیهـم شـر یداشتند و در لم و شـاد یمیو صم کینزد

 ی  آپارتمـان بغلـی، ایر همسـاینینش اما امروزه در آپارتمان ؛بودند
م کـ  یدهـ ی  را هم نمیر کند، ما ب  خود زحم  اییچند بار هم تغ

 ( 32  ،1383لی، ی)اسماع میآنها را بشناس
 عنوان بـ  یگیهمسـا روابـا بـر کـ  یم تلفـ یرهـایدر کنار متغ

 ییبـاال  یـاهم از ینـدارید دارد ریتـأث یاجتمـاع  یسرما از شاخص
ذار ریـیتأث ریـمتغ عنوان ب  قیتحق  یا در ک  یری  متغباشد یم برخوردار

مـا نشـان  یبررسـ جی  نتایرف  قرار یبررس مورد یگیبر روابا همسا
 زیـن یگیروابـا همسـا زانیـافـراد م ینـدارید شیداده اس  ک  با افزا

 جملـ  از یاجتماع  یسرما پردازان  ییون  ک  ن ر  همانابدی یم شیافزا
ــا )یکوفو ــ ، 1995ام ــام، 1377(، )کلم ــتدالل  (2002(، )پاتن اس

در جه  انسجام و  یاجتماع مانیعنوان س تواند ب  می  ید اند کرده
 یو روابـا اجتمـاع وندهایپ جادیمحرح و با ا یاجتماع یهمکستگ

معنـا و جهـ  ب شـد  بـ  ن ـر  یاجتمـاع  یب  سـرما گانیهمسا
مثکـ   یهـا ق دعـوت بـ  هنجارهـا و ارزشیـ  از طریـ، دایفوکو

بـر  یسالم مکتنـ یتعامالت اجتماع یریی شده، اسکاب ش ل  یتثک
ثار و اعتمـاد ی، ایدوست مثک  چون صداق ، نوع یاخالق یایسجا

 یها   بــ  مشــارک یبنـابرا و کنــد فـراهم یگیرا در روابـا همســا
 ک  قیتحق  یا جیاسا  نتابرزند   گر دام  میید ییسترده افراد با 

 و یوســفی ؛1394 ی،)کــوثر گــرید قــاتیتحق جینتــا یراســتا در
 ینـداری( بوده اس  د2013 ،هم اران و شریچ ؛1388 ،هم اران

خصـو    در جامع  ب یگیروابا همسا  یموجب تقو آنو ابعاد 
 شود   می یدر اجتماعات محل

 دهیـدرهـم تن  یـشـدت بـا د فرهنگ جامع  ما بـ  ن  یب  ابا توج  
ــ اتاســ  و در ســن  و مــذهب مــا تأکیــد روابــا  یبــر رو یفراوان

 ی ـیتـوان  را می  یـد از ایـ  رو ؛شده اسـ  یگیو همسا یخانوادی
در جامعــ  درن ــر  یروابــا اجتمــاع یدهــ عوامــل مهــم در شــ ل از

 یافراد جامعـ  بـ  نـوع یاندر م یدارینابعاد د ی یرف  در واقع با تقو
  یمآن در جامعـ  هسـت یدر معنـا یتعهـدات اجتمـاع یـ شاهد تقو

قـرار  یـیفردیرا یرثأهرچند تعـامالت تحـ  تـ یاجتماعات امروز در
روابـا  یر یلعنوان تسـه توانـد بـ  می همـواره ینـداریامـا د ییـرد، یم

 کند  در جامع  عمل یاجتماع ی سرما ی تقو ی و همچن یاجتماع
 یزاندر م یداریند نقش اهمی  یلب  دل تحقیق، یجنتابراسا  

ــــا ــــا همس ــــا یگیرواب ــــنهادآن، پ یو ارتق ــــود در  می یش ش
خصـو  روابـا   بـ یشـهر یمرتکا با زنـدی های یذاری یاس س

  یردمسئل  مورد توج  قرار ی ی ا یگیهمسا
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