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 هاي اساسي سرمايه اجتماعي است. مؤلفه

                                                 

 afshanialireza@yazduni.ac.ir         شناسي و استاديار دانشكد  علوم اجتماعي دانشگا  يزددكتراي جامعه *

 somayefazel61@yahoo.com                       شناسيكارشناس ارشد جمعيت **

 mohamad289@gmail.com                 شناسي كارشناس ارشد جامعه ***

 mohammadnorian@yahoo.com         شناسي كارشناس ارشد جامعه ****

mailto:afshanialireza@yazduni.ac.ir
mailto:mohamad289@gmail.com


 94 اجتماعي شماره / فصلنامه علوم 086
 

 

روش مورد استفاد  در اين تحقيق پيماي  بود  است. جامعه آماري تحقيق، كليه افراد 

اي چند ز آنها با روش خوشهنفر ا 511اند كه آباد بود ساله و بيشتر شهر نشف 22

-ها با استفاد  از ابزار پرسشنامه جم اي انتخا  و مورد مصاحبه قرار گرفتند. داد مرحله

 و ليزر  مورد تحليل قرارگرفته است. SPSSافزارهاي آوري شد  و به كم  نرم

ماد هاي تحقيق بيانگر اين است كه بين ميزان دينداري با ابعاد مختلف ميزان اعتيافته

به عبارت ديگر  .داري وجود داردرابطه مستقي  و معني ،اجتماعي )به جز اعتماد به محيط(

شخصي افزاي  يافته و اعتماد بينبا افزاي  ميزان دينداري، اعتماد نهادي، اعتماد تعمي 

يابد. در مشموع نيز با افزاي  ميزان دينداري، ميزان اعتماد اجتماعي افزاي  پيدا مي

 كند.مي

شناسان بزرگي همچون دوركي  و گيدنز است نتايج اين تحقيق همسو با ديدگا  جامعه

 كه معتقدند رابطه مستقيمي بين ميزان دينداري و ميزان اعتماد اجتماعي وجود دارد.

يافته، اعتماد اعتماد اجتماعي، اعتماد نهادي، اعتماد تعمي  هاي كليدي:واژه

 شخصي، دينداري.بين

 

 ان مسألهمقدمه و بي
شناسي معاصر كه در بررسي و تحليل كميت و كيفيت يكي از مفاهي  بسيار مه  در جامعه

است.  2اي مورد استفاد  قرار گرفته، سرمايه اجتماعيروابط اجتماعي به طورگسترد 

ها از طريق پيوند با منظور از سرمايه اجتماعي، سرمايه و منابعي است كه افراد و گرو 

، 5(. اعتماد اجتماعيAlesina & La Ferrara, 2000انند به دست آورند )تويكديگر مي

پور، يكي از مقوالت و عناصر بنيادين در برقراري تعامل اجتماعي است )شارع

(. اعتماد، شاخصي از سرمايه اجتماعي است كه تباد  اجتماعي را  Hardin, 1996؛2878

( و در تحقق نظ  Cook, 2001كند )در شرايط عدم اطمينان و ريس  تسهيل مي

(. 2882آيد )چلبي، اجتماعي و نيز زندگي روزمر ، عنصري ضروري و حياتي بشمار مي

                                                 

1 - Social Capital 

2 - Social Trust 
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پذيري بيشتري در سطوح پايين جامعه در جوامعي كه اعتماد بااليي وجود دارد، مسئوليت

شود و در جوامعي كه اعتماد كمتري وجود دارد، به نوعي فرار از مسئوليت ديد  مي

 (. Erden and Erden, 2009: 2180شود )تر ديد  ميبيش

شود. در صورت در دنياي بدون اعتماد، زندگي سخت و نظ  اجتماعي شكسته مي

عدم وجود اعتماد، نهادهايي كه نوعاً مقررات و نظارت اجتماعي را در جامعه توليد و 

ازند، بايد براي سكنند و شرايط سازماني را براي همكاري در جامعه مهيا ميتقويت مي

ناپذير اجرا كنند برقراري نظ  اجتماعي عملكرد خود را بصورتي متصلب و انعطاف

(Cook, 2001)هاي اعتمادي سرچشمه بسياري از گرفتاري. اعتماد شالود  زندگي و بي

ثباتي سياسي، نارضايتي عمومي، رواج دروغ و نادرستي و در كل ها است. بيو نابساماني

اعتمادي است، اگر مردم به ورطه دورويي و خالق در جامعه ناشي از بيعدم رعايت ا

يند، به خاطر اين است كه اعتقاد و اعتماد عمومي تنز  ياشدن سوق ميچندشخصيتي

ها دچار سرخوردگي از مقوله اعتماد گشته و مبادرت به انشام چنين يافته است و آن

 (. 5: 2882نمايند )اميركافي، اعمالي مي

ها و اند و احساسات، ارزشين اساساً با نمادهايي سرو كار دارد كه غيرعينيد»

ها و اعيان خارجي را كند يا جريان كن  متقابل ميان انساناميدهاي مؤمنان را بيان مي

كند و يا بندي مييا كل مشموعة اذهان و اعيان را جم  ،كشاندسازمان داد  و به نظ  مي

دينداري عبارت خواهد بود از  (.22: 2888 ،هميلتون« )دهديزمينة اين كل را نشان م

نحوي كه شخص ديندار ه پذيرش تمام يا بخشي از عقايد، اخالقيات و احكام ديني ب

 و(. 290: 2870يغمايي، حشمتخود را ملزم به تبعيت و رعايت از اين مشموعه بداند )

و  و شعائر ي  مذهب، در كسي است كه با آگاهي )اگر چه در حداقل( به اص»ديندار 

نحوي كه اين پيروي بر زندگي اجتماعي ه كند، بمي نظر و عمل، پيروي آن دين را اتخاذ

 (. 222: 2888)انوري، « گذاردميو غيرديني او تأثير 
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يكي از كاركردهاي مه  دين در طو  تاريخ، ايشاد اعتماد و اطمينان اجتماعي است 

دهند  اعتماد است كه به ين يكي از ابزارهاي سازمان(. د225 -228: 2878)زين آبادي، 

كند. عقايد ديني، نوعاً قابليت اطمينان و اتكا را وارد تشربه چندين طريق عمل مي

توان دهند كه براساس آن ميكنند و چارچوبي تشكيل ميها ميرويدادها و وضعيت

اكن  نشان داد )همان: ها وهاي مذكور را تبيين كرد و در مقابل آنرخدادها و وضعيت

هايي دهد كه اعتماد اجتماعي نسبت به اقشار و گرو (. مطالعات انشام شد  نشان مي18

كه به نحوي به نهادهاي فرهنگي، آموزشي و ديني ارتباط دارند در مقايسه با اقشار ديگر 

ي  هاي اعتمادسازي جستشو كرد كه از تر است. ريشه اين امر را بايد در مؤلفهافزون

هاي ديني و از طرف ديگر با اعتقادات و باورهاي عمومي در ارتباطي طرف با آموز 

هاي ديني، فرهنگي و اخالقي تقويت شد  باشد رفتار افراد نزدي  هستند و هر چه ارزش

بنابراين  ؛كنندپذيرتر است؛ چرا كه افراد در چارچو  قواعد خاصي رفتار ميبينيپي 

گيرد تر صورت ميهزينهتر و ك يشتر است و مناسبات اجتماعي روانقابليت اعتماد افراد ب

 (.575: 2878)شريفي، 

از اين رو پژوه  حاضر درصدد است كه به بررسي رابطه ميزان دينداري با ميزان 

آباد ي  از شهرهاي مذهبي و قديمي آّباد بپردازد. نشفاعتماد اجتماعي در شهر نشف

ن نسبتاً همگون و فاقد تنوعات چشمگير قومي، زباني و استان اصفهان است. جمعيت آ

مذهبي است و در عين حا ، از نظر بسياري از عناصر فرهنگي، در زمر  شهرهاي سنتي و 

 شود.مذهبي ايران قلمداد مي

با توجه به ابعاد مختلف اهميت موضوع اعتماد اجتماعي و تأثير آن در ابعاد متفاوت 

به عنوان ي  مطالعه مقدماتي و ميداني و براساس ي   زندگي اجتماعي، مقاله حاضر

آبادي، به بررسي و تحليل رابطه ميزان دينداري با اعتماد نمونه معرف از شهروندان نشف

هاي مطرح دربار  رابطه ميزان اجتماعي پرداخته است. در ادامه اين مقاله، ابتدا ديدگا 

ظات نظري مقاله و همچنين برخي دينداري با ميزان اعتماد اجتماعي در قالب مالح

شود. سپس روش و ابزار تحقيق به هاي انشام شد  در اين زمينه بررسي ميپژوه 
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گيري د. در انتها، مقاله با نتيشهشوهاي تحقيق ارائه مياختصار معرفي و به دنبا  آن يافته

 يابد.خاتمه مي

 

 تحقيقات پيشين

هاي رسي اعتماد بين شخصـي در بـين روسـتا   بر»( در تحقيقي كه با عنوان 2872انعام )

انشام داد به اين نتيشه رسيد كه بين دين اجتماعي و اعتماد بهين  « شهرستان شهريارنمونه 

 شخصي رابطه وجود دارد.

دين، سـرمايه اجتمـاعي و   »( با عنوان 2878بر اساس نتايج تحقيق كتابي و ديگران )

دانشگا  اصفهان انشام شد بهين ميهزان    كه در بين دانششويان« توسعه اجتماعي، فرهنگي

 داري وجود داشت.اعتماد اجتماعي دانششويان و دينداري آنان رابطه معني

« اثر ميزان دينداري بر اعتماد سياسي»( تحقيقي تحت عنوان 2872پناهي و شايگان )

ادهها و  انشام دادند. نتايج تحقيق نشان داد كه اعتماد به نظام سياسي بيشتر از اعتماد بهه نه 

كنشگران سياسي است. همچنين ميزان دينداري پاسخگويان بر اعتماد سياسهي آنهها تهأثير    

 داشته است.

اعتمـاد اجتمـاعي در شـهر يـزد:     »( با عنوان 2877نتايج تحقيق افشاني و ديگران )

حاكي از رابطه مسهتقي  ميهزان دينهداري بها ميهزان افهزاي        « تحليلي از سطوح و عوامل

توانهد بها تقويهت    ههاي دينهي مهي   بود. بر اساس نتايج اين تحقيق، آموز  اعتماد اجتماعي

زمينه اعتماد افراد به يكديگر را فراه   …بيني، عدم تظاهر ومفاهيمي نظير صداقت، خوش

  آورد.

عوامل مؤثر بـر اعتمـاد   »( با عنوان 2877نتايج پژوه  محسني تبريزي و شيرعلي )

« هاي كشـور آلمـان  كشور: موردپژوهي دانشگاه اجتماعي دانشجويان ايراني خارج از
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هها  نشان داد كه وضعيت دينداري دانششويان يكي از عوامل مؤثر بر اعتمهاد اجتمهاعي آن  

 د.باشمي

بر اساس نتايج تحقيق گريلي، در كشورهايي كه ميزان دينهداري پهايين اسهت ميهزان     

ر سط  پهاييني قهراردارد   سرمايه اجتماعي و بويژ  مشاركت اجتماعي و اعتماد اجتماعي د

(Greeley, 1997.) 

به اين نتيشهه   2هاي جهانيهاي پيماي  ارزشاي بر روي داد اسالنر بر اساس مطالعه

هاي اخالقي و اعتماد اجتماعي بسهتگي  رسيد  است كه رفتارهاي اخالقي بيشتر به ارزش

 (.Uslaner, 1999: 2) دارد

 چـارچوب  اعتمـاد در  بـر  مذهبي وابستگي تأثير»سياال و ديگران تحقيقي با عنوان 

انشام دادنهد. ههدف ايهن تحقيهق بررسهي ميهزان اعتمهاد اجتمهاعي         « الكترونيك تجارت

هاي مذهبي اينترنتهي بهود. از جملهه    فروشيمسيحيان و مسلمانان نسبت به خريد از كتا 

بيشهتر   ههاي اينترنتهي مسهلمانان   فروشينتايج تحقيق مزبور اين بود كه مسلمانان به كتا 

هاي اينترنتي، اما مسيحيان بر عكس مسلمانان نسبت بهه  اعتماد داشتند تا ديگر كتابفروشي

 .Siala et alمهذاهب ديگهر اعتمهاد بيشهتري داشهتند )      هايخريد اينترنتي از كتابفروشي

2004.) 

اعتماد و مذهب: شواهد تجربي از »جوهانسون و ديگران نيز تحقيقي با عنوان 

انشام دادند. جامعه آماري اين تحقيق دو گرو  از پيروان « در بنگالدش مناطق روستايي

مذهبي اين مناطق يعني مسلمانان و هندوها بودند كه يكي در اكثريت )مسلمان( و 

ديگري در اقليت )هندوها( بودند. از نتايج اين تحقيق اين بود كه هر دو گرو  از پيروان 

ماد داشتند يعني مسلمانان به مسلمانان و هندوها هاي خود اعتمذهبيمذهبي بيشتر به ه 

 (.Johansson et al. 2009)به هندوها 

بندي مطالعات انشام شد  بايد گفت: تحقيقات مختلهف نشهان داد  كهه بهين     در جم 

داري وجود دارد به اين صورت كه هرچهه  مذهب، دينداري و اعتماد اجتماعي رابطه معني
                                                 

1 - WVS 
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هاي كوچ  بيشتر باشد اعتماد افراد در درون خانواد  و گرو ميزان دينداري در بين افراد 

يعنهي جامعهه    ،تهر شود كه اعتماد از حوز  شخصي به سهط  وسهي   زياد شد  و سبب مي

هرچه در روابط شخصي بين اعضهاي جامعهه، مهذهب جايگها  بهاالتري       توسعه پيدا كند.

 Collins) معه باالتر باشدداشته باشد؛ سبب مي شود كه اعتماد اجتماعي ه  بين افراد جا

2004; Shield 2002.)  

 

 مالحظات نظري
رسد با توجه به ادبيات پژوهشي مرتبط با موضوع، تنوع رويكردها و در به نظر مي

بندي مطمئني از انواع اعتماد ارائه توان طبقهه  تنيدگي سطوح خرد و كالن اعتماد، نمي

توان مرز هر  مغشوشي دارند به طوري كه نميدر برخي از مناب  چ هابنديداد. اين طبقه

كه در مناب  مختلف براي اعتماد مشخص شد   انواعيها ترسي  كرد. مشخصي بين آن

يافته، اعتماد شخصي، اعتماد تعمي  فردي يا بينعبارتند از: اعتماد بنيادي، اعتماد ميان

 نهادي يا مدني و اعتماد به محيط. 

عتماد است كه در رويكرد روانشناختي به اعتماد از سوي نوعي از ا اعتماد بنيادي:

مطرح شد  است. منظور اريكسون از اعتماد بنيادي نگرشي است كه فرد نسبت  2اريكسون

سازد و به خود و دنياي پيرامون خود دارد. نگرشي كه اعما  و رفتار ما را متأثر مي

بل اعتماد بود  و داراي ثبات و شود كه افراد و امور دنيا قاموجب تقويت اين احساس مي

 ز اعتماد، محصو  فرايندهاي دورةكند كه اين نوع ااستمرار هستند. اريكسون استدال  مي

به اين ترتيب كه اگر ديگران نيازهاي اصلي مادي و عاطفي نوزاد را تأمين »نوزادي است، 

شود تا نوعي يشود اما عدم تأمين اين نياز، سبب مكنند، حس اعتماد كودك بيشتر مي

 ,Gerald« )به ويژ  در روابط شخصي به وجود آيد ،اعتمادي نسبت به جهاننگرش بي

                                                 

1 - E. Erikson  
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عد از اعتماد به دليل ماهيت فردي آن، جز  ابعاد اعتماد اجتماعي به (. اين ب 100 :2005

 آيد.حسا  نمي

ارتباطي گيرد. اين نوع از اعتماد در روابط چهر  به چهر  جاي مي: فردي ميان اعتماد

گران يعني دو نفر حضور دارند. زتومكا، در توضي  اين نوع كه در آن حداقلي از كن 

ترين شعاع اعتماد در بين اعضاي خانواد  خودمان است كه باري »دارد اعتماد اظهار مي

فضايي مملو از صميميت و نزديكي بر آن حاك  است. به اين ترتيب اعتماد به افرادي 

 :شناسي ، رابطه چهر  به چهر  با آنان داري  مانندها را به اس  ميناست كه مشخصاً آ

ها، شركاي تشاري و همكاران. اين نوع از اعتماد، صميميت و نزديكي دوستانمان، همسايه

فردي نوع غالب اعتماد (. اعتماد ميانSztompka, 1999: 42« )طلبدقابل توجهي را مي

يت اندك آن در محيط جغرافيايي محدودي در جوام  سنتي است. جوامعي كه جمع

هاي حمل و نقل ساكن هستند؛ ارتباط چنداني با جهان خارج از آن محيط ندارند؛ شبكه

شود و ميزان آموزش و سواد گسترش نيافته است و از وسايل ارتباط جمعي استفاد  نمي

 ين است. يپا

  به چهر  فراتر رفته و در اين نوع اعتماد از روابط چهر :يافته يا عاماعتماد تعميم

متوجه گيرد. اين نوع از اعتماد، تر از خانوا ، دوستان و آشنايان قرار ميسط  گسترد 

كه بر مبناي ماهيت امين « زتومكا(. »Stone, 2001: 26هاست و صورتي عام دارد )غريبه

را به عنوان امين عوامل عام براي اين نوع از اعتماد، شناسي اعتماد پرداخته است، به نوع

هايي اشتراك دارند. به اين در نظر گرفته است. عواملي كه به صورت متكثر، در ويژگي

گيري اعتماد، ممكن است معطوف به جنسيت )من به معني كه هدف اعتماد يا جهت

 ها اعتماد دارم، اما به مردها اعتماد ندارم( سن )من به افراد ميانسا  اعتماد دارم زن

ها اد جوان اعتماد ندارم( يا نژاد )من به افراد سفيد اعتماد دارم و به سياهپوستو به افر

ها اعتماد ندارم( و يا ها اعتماد دارم و به فرانسويد ندارم( يا قوميت )من به تركاعتما

 ,Sztompkaها اعتماد ندارم( باشد )ها اعتماد دارم ولي به مسلمانمذهب )من به مسيحي
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هايي است كه از تحو  جامعه سنتي به جامعه ماد عام محصو  ضرورت(. اعت42 :1999

شود. در جريان اين تحو ، سط  روابط افراد از چهر  به چهر  فراتر مدرن ناشي مي

شود؛ تر ميها بيشتر و روابط خويشي و قومي سسترود؛ افراد بيگانه در پيرامون آنمي

دهد به طوري كه افراد از دست مي جامعه حالت ي  شكلي و واحد بودن خود را از

تر از روابط خويشي با يكديگر برخورد ها و نژادهاي مختلف در سطحي گسترد گرو 

 كنند. مي

هاي اعتماد به نظام يا سيست  و اعتماد رسمي نيز از آن ياد كه با نام: اعتماد نهادي

عتماد متوجه امين ديگر صورت شخصي ندارد و اشود. در اين نوع از اعتماد، مي

رد از افراد مشخصي شكل ساختارهاي غيرشخصي است. البته اين ساختارها در سط  خ 

د. نشواند، تعريف مياند اما اين افراد با توجه به ساختاري كه در آن قرار گرفتهگرفته

كند؛ اعتماد استون از اين نوع اعتماد با دو عنوان اعتماد مدني و اعتماد نهادي ياد مي

هاي را مربوط به نهادهاي رسمي دولتي دانسته است و اعتماد مدني را به نظامنهادي 

پردازاني است كه بيشتر اين نوع از اعتماد را مورد كند. گيدنز از نظريهتخصصي مربوط مي

هاي انتزاعي ياد توجه قرار داد  است. گيدنز، از اين نوع اعتماد با عنوان اعتماد به نظام

به طور عمد  نهادهاي تخصصي است كه به هاي انتراعي، نز از نظامكند. منظور گيدمي

هاي مه  نيروي مدرنيته محسو  هاي از جا كنند ، از جنبهعنوان يكي از مكانيس 

داند. اصطالح شوند. از اين رو گيدنز، اين نوع از اعتماد را مختص جوام  مدرن ميمي

مدني نزدي  است، با اين حا  گيدنز تمايزي  هاي انتزاعي به مفهوم اعتماداعتماد به نظام

هاي تخصصي شود و به طور كلي، از نظامبين نهادهاي رسمي و غيررسمي قائل نمي

گويد. هريس م  نايت نيز در مباحث خود به اين نوع از اعتماد اشار  كرد  سخن مي

صي شايسته است. اعتماد به نظام در واق  اعتماد به اين امر است كه ساختارهاي غيرشخ

آورند كه او آيند  و مناسب در جاي خود اين امكان را براي شخص فراه  مي

نايت نمودهاي متفاوتي در مقايسه با استون و بيني كند. اما م آميزي را پي موفقيت
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گيرد. به زع  وي، ساختارهاي غيرشخصي گيدنز براي اين نوع از اعتماد در نظر مي

  .(85: 2871ها و قراردادها )باالخاني، ضمانت نامهها، وثيقهها، عبارتند از آئين نامه

نظران قرار عد از اعتماد كمتر مورد توجه محققين و صاحباين ب  قابليت اعتماد به محيط:

پهذيري و قابهل اعتمهاد دانسهتن     گرفته است. قابليت اعتماد به محيط بيانگر ميزان ريسه  

پذيرد، ديگران د در امور مختلف ريس  را ميح هباشد. اين كه فرد تا چمحيط زندگي مي

پنهدارد، در انتخها  دوسهتان جديهد     هاي ديگران را صادقانه ميكند، حرفرا ضمانت مي

 كند نمودهاي از اعتماد به محيط است. احساس نگراني نمي

، 4، گامبتا8، اوانز5، تونيس2شناسان و انديشمندان اجتماعي متعددي نظير وبرجامعه

اند كه در ميان هاي مختلف بر اين نكته صحه گذاشته، به شكل6، زتومپكا5افوكويام

كنند، آورند و يا آن را تقويت ميعناصري كه در جامعه، اعتماد اجتماعي را به وجود مي

كه فرضيات پژوه  حاضر مبتني ولي از آنشايينق  دين و مذهب حائز اهميت است. 

طور مختصر توضي  داد   ست اين دو نظريه بهبر نظريات گيدنز و دوركي  طرح شد  ا

 شود.مي

تفسيرهاي اخالقي و عملي از زندگي هاي مذهبي، شناسيكيهانبه عقيد  گيدنز، 

دهند كه براي مؤمنان محيطي از امنيت و اعتماد اجتماعي و نيز جهان طبيعي به دست مي

تواند پيوندهاي اخالقي و (. گيدنز معتقد است دين مي255: 2888كند )ريتزر، ارائه مي

عملي در ارتباط با زندگي شخصي، اجتماعي و جهان طبيعي ايشاد كند و به ايشاد ي  

محيط امن براي معتقدان كم  كند و موجبات آساي  خاطر و هدايت مؤمنان را فراه  

بخ  اعتماد باشند. گيدنز در اين خصو  كه توانند ميانشي سازمانها ميسازد. دين

هاي نويسد: باورداشتكنند، ميهاي مذهبي چگونه زمينه اعتماد را فراه  ميتباورداش

                                                 

1 - M. Weber 

2 - F. Tonnies 

3 - T. D. Evans 

4 - D. Gambetta 

5 - F. Fukuyama 

6 - Sztompka 
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ها، اعتماد ترين كارشان اين است كه معموالً به تشربه رويدادها و موقعيتمذهبي مه 

ها را سازند كه در آن، اين رويدادها و موقعيتكنند و چارچوبي را فراه  ميتزريق مي

 (. 255: 2870ها واكن  نشان داد )گيدنز، ابر آنتوان تببين كرد و در برمي

ي  از مدرن اشهار   پاي براي اعتماد در جوام  گيدنز زماني كه به دين به عنوان زمينه

كرد، تأكيدش روي اين نكته بود كه دين حهس اعتمهاد بهه رويهدادهاي طبيعهي را ايشهاد       

مهذهب بهر مبنهاي     ممكهن اسهت   ،سان در تعليق زمان و مكهان نقه  دارد  كند و بدينمي

اعتمهاد  ههاي  كند از جهت روانشناختي با مكانيس كه بازنمود مي يو نيروهايها شخصيت

 –يا نبود اعتمهاد   –كنند  اعتماد اي كه اين نيروها مستقيماً بيانارتباط داشته باشد، به شيو 

 (. 52: 2882)اميركافي،  به والدين باشند

است افراد در غليان ناشي از اعياد و  معتقد 2مناس ، دوركي  نظريهبر اساس 

كوبان و غريوكشان هاي اجتماعي از طريق اعما  مشترك و كردارهايي همانند پايجشن

كنند و اين همدلي و نزديكي، اطمينان و به ه  نزدي  شد  و نوعي همدلي با ه  پيدا مي

وجدان  ،شودافزود  ميكند. به اعتقاد او هر قدر به حش  جوام  اعتماد متقابل را ايشاد مي

گروهي به تر شد  و حوز  اخالقي فرد از سط  محلي و درونتر و انتزاعيجمعي گسترد 

ها اعتماد توان به آنهايي كه نمييابد و از تعداد غريبهگروهي توسعه ميسط  عام و برون

د. شود و از اين طريق را  براي همكاري وسي  در سط  ملي هموار ميشوكرد كاسته مي

ها، اعياد و هاي جمعي )جشندوركي  معتقد است برگزاركردن مراس  و مناس 

ها، ايشاد اعتماد شود كه همين تعامل بين آنهاي مذهبي( سبب تعامل ميان مردم ميمراس 

 (. 11: 2872بند، كند )پنشهمي

دوركي  در مناس  همان عناصري را مشاهد  نمود كه در گرو  وجود داشت كه 

اگر از طريق مناس ، پيوندهاي اجتماعي  .باشدترين اين عناصر ميل و عاطفه از مه تعام

ها با اين احساس كه مقدس و با حرمت د به اين دليل است كه آنشوايشاد و تقويت 

                                                 

1 - Emil Durkheim 
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د و همه كنشگران در كنار ه  به شكل يكسان اين احساس و عمل نشوهستند انشام مي

نسبت به ه  نزدي  شد  و نوعي همدلي  ،غليان احساسي ها در اينكنند. آنرا تشربه مي

ساز تواند زمينهاين خود مي كهشوند كنند و جزئي از نيروي گرو  ميبا ه  پيدا مي

شود. در جوام  مدرن مناس  جمعي به مراس  ملي و مذهبي كه جمعيت « ما»تشكيل 

هاي دوستان نيز داراي رو ها و گشود، بلكه خانواد گيرد محدود نميانبوهي را در بر مي

بوسيدن شام خوردن زير نور شم  و دادن گل سرخ در سالگرد ازدواج، مناس  هستند، 

اعضاي خانواد  هنگام ترك خانه و بازگشت به آن، خواندن تولدت مبارك و دادن كي  

دور ه  جم  شدن در روزهاي تعطيل، بيرون رفتن براي جشن تولد اعضاي خانواد ، 

هاي ها و. . . از جمله مناسكي هستند كه در ميان خانواد  و گرو شبم در جمعهبراي شا

تواند دربار  خانواد  خودشان و مناسكي كه در آن وجود دوستي وجود دارد. هر كس مي

ها براي احساس يگانگي گروهي، وقتي كه يكي از عضوها در دارد فكر كند، اهميت اين

شود. فكر العمل ديگر اعضا آشكار ميسيله عكسبه واجراي مناس  شكست بخورد، 

چگونه بقيه اعضاي  ،كنيد اگر كسي از شما بگويد در تعطيلي آيند  حضور نخواهد داشت

 (. Collins, 1985: 119د داد؟ )نالعمل نشان خواهخانواد  عكس

اين آگاهي فردي ما نسبت گويد كه اگر خودمان به خودمان واگذار شوي ، دوركي  مي

مگر تواند با يكديگر ارتباط برقرار كند، ماند و افكار جداي ما نميديگران مسدود مي به

هاي فكري مشترك گيري وضعيتاين كه از خودشان بيرون بيايند و به اين ترتيب با شكل

شر شر و نَاحساسات مثبت فرد نسبت به كساني كه با او حَو آگاهي و عاطفه جمعي، 

ها و تقويت حسن ظن فرد ساز دوستي و صميميتاين خود زمينه كهيابد دارند جهت مي

مردم براي انشام شود. دوركي  معتقد است وقتي جمعيت زياد شود، ها مينسبت به آن

ند نبهتر كارها و برطرف كردن نيازهاي متنوع و متعددشان مشبورند با همديگر همكاري ك

باعث ها و ازدياد جمعيت، ن همكارياي ؛شودها ميكه اين منشر به تقسي  كار بين آن

ها با ه  احساس شود آنها خود باعث ميشود تعامالت اجتماعي زياد شود كه اينمي

بودن كنند و در نهايت مردم به همديگر اعتماد كنند. از جهت ديگر دوركي  همدلي و يكي
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هاي مذهبي(  اعياد و مراسها، )جشن ،هاي جمعيكردن مراس  و مناس  گويد برگزارمي

بند، كند )پنشهها ايشاد اعتماد ميبين آن ،شود كه همين تعاملسبب تعامل ميان مردم مي

2872 :11 .) 

هاي بندي كلي بايد اذعان كرد دينداري و شركت در مراس  و آييندر ي  جم 

ها و هنشارهايي شود كه تشكيل تواند موجب ترويج و استحكام عقايد، ارزشمذهبي مي

. بسياري از اصو  مانند درستكاري، صداقت، كم  و كنندماد اجتماعي را ترغيب مياعت

تواند اين خصوصيات، ميهمه  محبت به ديگران در زمر  هنشارهاي مه  ديني است.

 زمينه تقويت اعتماد اجتماعي را فراه  نمايد.

دين  تكوين سرمايه اجتماعي مستلزم وجود عواملي چند است كه يكي از آن عوامل،

رسد كه دين به عنوان ارزشي متعالي با كاركردهايي چون و فرهنگ ديني است. به نظر مي

شود كه در سازوكارهايي را موجب مي ...بخشي و مشاركت، صداقت، تعهد، انضباط

. نمايدهاي تحكي  توسعه را فراه  ميگيرد و پايهها سرمايه اجتماعي شكل ميقالب آن

انداز اي است كه به دليل وجود چش و اعتماد اجتماعي نيز مسألهبنابراين، رابطه دين 

شناختي موضوع، در جامعه كنوني ايران حايز اهميت است. در تحليل جامعه ،ديني توسعه

هاي ديني، نقشي دوجانبه است. كساني كه به طور شخصي يا گفتني است كه نق  آموز 

مورد اعتماد هستند و ه  اعتماد بيشتري به هاي ديني ارتباط دارند، ه  اجتماعي با آموز 

بخشي، تحكي  تواند در انسشام(. بر اين اساس دين مي595: 2878ديگران دارند )شريفي، 

ها و هنشارهاي پذيري، تعريف و بازتوليد ارزشعواطف مشترك، تسهيل در جامعه

 اي ايفا نمايد. اجتماعي، نق  قابل مالحظه

سؤا  اساسي تحقيق حاضر اين است كه چه  شد مطرح مباحث نظري اساس بر 

گونه كه  ي و ميزان اعتماد اجتماعي وجود دارد؟ آيا هماناي بين ميزان دينداررابطه

تحقيق  ؟نظران مدعي هستند رابطه مستقيمي بين اين دو وجود داردبسياري از صاحب
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اعي در شهر حاضر درصدد است به بررسي رابطه ميزان دينداري با ميزان اعتماد اجتم

 آباد به عنوان ي  از شهرهاي مذهبي كشور بپردازد.نشف

 

 فرضيات تحقيق
 تحقيق حاضر داراي ي  فرضيه اصلي و چهار فرضيه فرعي است. 

 فرضيه اصلي: بين ميزان دينداري و ميزان اعتماد اجتماعي رابطه وجود دارد. 

 فرضيات فرعي:

 طه وجود دارد. شخصي راببين ميزان دينداري و اعتماد بين -

 يافته رابطه وجود دارد. بين ميزان دينداري و اعتماد تعمي  -

 بين ميزان دينداري و اعتماد نهادي رابطه وجود دارد. -

 .بين ميزان دينداري و اعتماد به محيط رابطه وجود دارد -

 

 هاي مطالعهو داده وشر
به لحا   ؛يار زمان، مقطعي، به لحا  مع2پيمايشي نوعاز به لحا  اجرا حاضر،  مطالعه

را جمعيت آماري تحقيق معيار كاربرد، كاربردي و به لحا  معيار ژرفايي، پهنانگر است. 

دهند كه بر اساس آباد در زمان مطالعه تشكيل ميساله و بيشتر شهر نشف 22كليه افراد 

راي بود  است. ب 250182ها ، تعداد كل آن2872برآوردهاي جمعيتي از سرشماري سا  

نفر از افراد جامعه آماري انشام شد  80برآورد حش  نمونه ابتدا ي  مطالعه مقدماتي روي 

تا پراكندگي صفت مورد مطالعه )ميزان اعتماد اجتماعي( محاسبه شود و سپس با استفاد  

 درصد، حش  نمونه  2درصد و دقت احتمالي  92با سط  اطمينان  5از فرمو  كوكران

                                                 

1 - Survey 

2 - Cochran 
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بود   2اياي چند مرحلهگيري در اين تحقيق، خوشهوش نمونهد. رشنفر مشخص  511

 است. 

بود  است. پرسشنامه پس از احراز پرسشنامه  مورد استفاد  در اين مطالعه، ابزار

 -هاي مورد نياز آوري داد براي جم  -آن در مراحل مقدماتي تحقيق،  8و پايايي 5اعتبار

هايي كه سعي شد گويه ابتداهمين منظور،  به در مرحله نهايي مورد استفاد  قرار گرفت.

و يا براي  استخراج شوندپيشين هاي هاي تحقيقاز گويهيا  دنسنشمتغيرهاي تحقيق را مي

ي  . سپس ديگر كم  گرفته شود انادتها از نظرات محققين و اسانتخا  بهترين گويه

ها و از نظرات آن شد و متخصصان نشان داد  ادانشد  به است پرسشنامة تدوينبار ديگر 

 است. 1د. بنابراين اعتبار تحقيق حاضر از نوع محتواييشاستفاد  براي تصحي  پرسشنامه 

 

  تعري  نظري و عملياتي اعتماد اجتماعي:

اي از انتظارات است كه در فرايند در اين تحقيق، منظور از اعتماد اجتماعي، مشموعه

ها و ها، سازماننتظارات را نسبت به افراد، گرو شدن ياد گرفته شد  و افراد آن ااجتماعي

 (.2877نهادهايي كه در جامعه هستند، دارند )افشاني و ديگران، 

شخصي، عد در نظر گرفته شد: اعتماد بيندر اين تحقيق براي اعتماد اجتماعي چهار ب 

ز اين ابعاد يافته، اعتماد نهادي و اعتماد به محيط. در اين پژوه  هر كدام ااعتماد تعمي 

 به مفهوم زير به كار رفته است:

دهند  ميزان اعتماد به افهراد فاميهل، دوسهت، همسهايه و     كه نشان ،شخصياعتماد بين

دادن وسهايل بهه   نظاير آن است. براي سنش  اين بعهد از اعتمهاد، مهواردي نظيهر قهرض     

                                                 

1 - Multistage Cluster 

2 - Validity 

3 - Reliability 

4 - Content Validity 
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واقه  لهزوم،   دوستان بدون نگراني، روراست بودن با دوستان، حمايت فاميهل از فهرد در م  

 ها پرسيد  شد.اعتماد به نزديكان و قرض دادن وسايل منز  به همسايه

جداي از تعلهق  ها( )غريبه داشتن حسن ظن نسبت به افراد جامعه ،يافتهاعتماد تعميم

باشهد. بهراي سهنش  ايهن بعهد، از      اي مهي قومي و قبيلهسني، جنسي،  هايها به گرو آن

هاي مختلف نظير معلمهان، روحهانيون،   از افراد يا گرو  پاسخگو پرسيد  شد شما هر كدام

 دانيد؟لرها را چقدر قابل اعتماد مي و كارگران، پزشكان، افراد مشرد، افراد متأهل

دهند  ميزان اعتماد به نهادها و مسئولين ادار  كشور اسهت. بهراي   نشان ،اعتماد نهادي

شد مشخص كند مهديران كشهور   سنش  اين بعد از اعتماد اجتماعي از پاسخگو خواسته 

هايي نظيهر صهداقت و درسهتكاري،    در سطوح مختلف و به طور كلي، هر كدام از ويژگي

ها، رسيدگي بيشتر به پولدارها، احساس وظيفه و دلسوزي براي مردم، تدبير عمل به وعد 

 و دورانديشي براي حل مشكالت مردم را تا چه انداز  دارا هستند؟

پذيري و قابل اعتماد دانستن محيط زندگي يط بيانگر ميزان ريس قابليت اعتماد به مح

باشد. براي سنش  اين بعد، مسائلي از قبيل ضهمانت بهراي وام ديگهران، برگردانهدن     مي

اش، افزاي  دورويي و ريها در جامعهه، وسهواس در    كيف پو  پيدا شد  به صاحب اصلي

 پرسيد  شد.  انتخا  دوست و عدم اعتماد به قو  ديگران از پاسخگو

 هاي مختلف نشانگر ميزان اعتماد اجتماعي وي است.مشموع امتياز پاسخگو از گويه

 

  تعري  نظري و عملياتي دينداري:

ه از پذيرش تمام يا بخشي از عقايد، اخالقيات و احكام ديني ب استدينداري عبارت 

بداند نحوي كه شخص ديندار خود را ملزم به تبعيت و رعايت از اين مشموعه 

  (.290: 2870يغمايي، حشمت)
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انشهام شهد    « 2گهالك و اسهتارك  »سازي متغير ميزان دينداري بر اساس مد  شاخص

انهد كهه بها وجهود     اذعهان نمهود    5است. گالك و استارك در كتا  ماهيت تعهد مهذهبي 

ر ها داين وجو  يا عرصه ها يافت.توان وجو  اشتراكي را بين آنهايي در اديان، ميتفاوت

دهند و عبارتند از: ابعاد اعتقهادي، مناسهكي، پيامهدي،    حقيقت ابعاد دينداري را تشكيل مي

)براي توضيحات بيشتر مراجعه شود  عاطفي، فكري. اين ابعاد به طور خالصه چنين است

 (:2872و افشاني،  2870يغمايي، به حشمت

رود پيروان انتظار ميكه عبارت است از باورهايي كه  8عد اعتقادي و باورهاي دينيبُ 

ها اعتقاد داشته باشند. در واق  باورهاي ديني عبارتند از نوعي ادراك دين مورد نظر به آن

فردي برخاسته از معرفت ديني كه به فرد بين  خاصي نسبت به حقانيت اصو  ديني 

 عد از پاسخگو سؤاالتي دربار  قيامت، شيطان، حقيقت محض بودن قرآندر اين ب دهد. مي

 و فرشته پرسيد  شد.

عد بُشود. تقسي  مي 2و پرست  و دعا 2كه خود به دو دستة مناس  1اعمال ديني

هاي مذهبي شامل اعما  ديني مشخص همچون نماز، روز  و شركت در آئين مناسكي

ها را به جاي آورند و بعد پرست  و دعا شامل رود پيروان هر ديني آناست كه انتظار مي

در دهد. فردي است كه فرد با رضايت خاطر و بدون اجبار انشام مياعما  خصوصي و 

اين بعد، ميزان انشام برخي از مناس  ديني نظير شركت در دعاي كميل و توسل، خواندن 

مورد  هاي مذهبيقران، شركت در نماز جماعت، پرداخت صدقه و شركت در سوگواري

 سؤا  قرار گرفت.

                                                 

1 - Glock and Stark  

2 - The Nature Of Religious Commitment  

3- Believeres 

4- Practice 

5- Rituals 

6- Devotion 
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ارت از تصورات و احساساتي است كه مربوط به يا عواطف ديني كه عب 2عد تجربيبُ

 داشتن رابطه با جوهري ربوبي همچون خدا يا واقعيتي غايي و يا اقتداري متعالي است.

براي سنش  اين بعد از دينداري از پاسخگويان سؤا  شد به مواردي نظير توسل به ائمه، 

رخي مشكالت زندگي تقاضاي بخش  گناهان از خدا، پذيرش توبه و امتحان الهي بودن ب

 چقدر اعتقاد دارند.

هاي مبنايي در مورد كه مشتمل بر اطالعات و دانسته 5عد فكري يا دانش دينيبُ

 كمترينها را بدانند و در واق  شامل معتقدات هر دين است كه پيروان هر دين بايد آن

م به ها و تاريخ دين است به نحوي كه فرد خود را ملزسنت ،فروع ،شناخت از اصو 

عد با طرح چند سؤا  در اين ب به آن گراي  يابد.  دست ك انشام اعما  ديني دانسته يا 

 ميزان اطالعات ديني پاسخگو مورد سنش  قرار گرفت. 

يا آثار ديني كه ناظر به اثرات باورها، اعما ، تشار  و دان  ديني بر  8عد پيامديبُ

اس دين در رفتارهاي روزمرة زندگي زندگي روزمر  است، به عبارت ديگر تأثير و انعك

عد از پاسخگو خواسته شد ميزان موافقت يا مخالفت خود با مواردي نظير در اين ب است. 

ضرورت رعايت حال  و حرام، پرداخت خمس در كنار ماليات، رعايت محرم و نامحرم 

 شرعي و خريد و فروش مشروبات الكلي را مشخص نمايد.

 نشانگر ميزان دينداري وي خواهد بود. هان گويهمشموع امتياز پاسخگو از اي

از آلفاي كرونباخ استفاد  شد  است. ميزان  ذكر شد براي سنش  پايايي متغيرهاي 

 هاي ميزان اعتماد اجتماعيو براي گويه 78/0ميزان دينداري برابر  هايآلفا براي گويه

باشد نشان از همبستگي تر ميبيش 8/0كه ميزان آلفا از بود  است كه با توجه به اين 88/0

 . بودن پايايي ابزار تحقيق داردها و مطلو دروني باالي گويه

                                                 

1- Experience 

2- Religious Knowledge 

3- Consequences 
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و ليزر  مورد تشزيه و تحليل قرار گرفت.  SPSSافزارهاي آماري ها توسط نرمداد 

اي و ضريب همبستگي پيرسون و براي نمونهبراي آزمون فرضيات از آزمون تي ت 

 افزار ليزر  استفاد  شد  است.از نرم ،تاريالگوسازي مد  معادالت ساخ

 

 هاي تحقيقيافته
نشهان داد  شهد     2هاي پژوه  حاضهر در جهدو    اطالعات توصيفي مربوط به آزمودني

درصهد را   2/22درصهد را زنهان و    9/18پاسخگوي ايهن تحقيهق،    511است. از مشموع 

تهرين پاسهخگوي   انهد. جهوان   اكثر اين افراد متأهل و غيرشاغل بوداند. مردان تشكيل داد 

 اند.سا  سن داشته 78ها ترين آنسا  و مسن 22تحقيق، 

 

 هاي پاسخگويان تحقيق. توزيع ويژگي1جدول 

 درصد اشتغالوضع درصد تأهلوضع درصد جنس

 1/61 بيكار 2/42 مجرد 1/56 مرد

 7/37 شاغل 8/57 متأهل 9/43 زن

 تحصيالت سن
درآمد ماهيانه 

 ن(خانواده)توما
 درصد

 8/9 هزار211كمتراز 1 كمترين 15 كمترين

 5/45 هزار411تا211 22 بيشترين 83 بيشترين

 5/29 هزار611تا411 8/12 ميانگين 31 ميانگين

 5/13 هزار611بيشتراز 2/4 معيارانحراف 9/12 معيارانحراف
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اشته اسهت  به لحا  تحصيلي نيز طيف وسيعي از بيسواد تا دكترا در نمونه حاضر وجود د

هزارتومهان قهرار    100تها   500ها در گهرو  درآمهدي   و از نظر درآمدي نيز بيشترين پاسخ

 .2اندداشته

توزي  فراواني پاسخگويان بر حسب ابعاد دو متغير اصلي تحقيق يعني ميزان  5جدو  

ميزان  دهد. بر اساس اطالعات اين جدو ،دينداري و ميزان اعتماد اجتماعي را نشان مي

عد دانشي( نسبتاً زياد است پاسخگويان به اري پاسخگويان در ابعاد مختلف )به جز ب ديند

كه هيچكدام از پاسخگويان در اند به طوريعد پيامدي بهترين وضعيت را داشتهلحا  ب 

آباد( به عنوان يكي از جامعه مورد مطالعه )شهر نشف. اندفتهطيف قرار نگر« ك »دامنه 

هاي نظري تحقيق همسويي شود و اين نتايج با يافتهاخته ميشهرهاي مذهبي كشور شن

 دارد.

 . توزيع فراواني درصد پاسخگويان بر حسب ميزان دينداري و ميزان اعتماد اجتماعي2جدول 

 بعد متغير
 زياد متوسط كم

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 دينداري

 7/85 219 3/12 31 2/1 3 عاطفي

 2/67 164 1/29 71 1 1 پيامدي

 6/41 99 4/51 123 2/8 21 مناسكي

 2/76 186 7/19 48 2/1 3 اعتقادي

 3/12 31 7/62 153 8/23 58 دانشي)فكري(

 

اعتماد 

 اجتماعي

 2/15 37 2/76 186 4/7 18 شخصيبين

 2/8 21 7/78 192 1/13 32 يافتهتعميم

 1/4 11 9/63 156 9/29 73 نهادي

 7/3 9 5/47 116 4/48 118 محيطاعتمادبه

                                                 

 در برخي متغيرها، به دليل وجود مقادير گمشد  )بدون پاسخ( است. 200تفاضل جم  درصدها از عدد  - 2
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دهد كه ميزان اعتماد اجتماعي پاسخگويان عمدتاً در حد نشان مي 5هاي جدو  داد 

متوسط قرار دارد به طوري كه تقريباً در همه ابعاد اعتماد اجتماعي، بيشترين درصد 

 شخصيپاسخگويان در اليه مياني طيف قرار گرفتند. به لحا  اعتماد اجتماعي اعتماد بين

سنشد بهترين وضعيت را به خود اختصا  كه در واق  اعتماد به نزديكان و بستگان را مي

 وضعيت مطلوبي ندارند.  ،داد  است ولي ابعاد نهادي و محيط

از « آبادي چقدر است؟ميزان دينداري شهروندان نشف»براي پاسخ به اين سؤا  كه 

 52آباد، ن دينداري در شهر نشفد. براي سنش  ميزاشاي استفاد  نمونهت  آزمون تي

شد در پرسشنامه گنشاند  شد. با توجه گويه كه مربوط به ابعاد مختلف ميزان دينداري مي

امتياز پاسخگو از  كمتريناي بود گويه چهار گزينه 20اي و گويه پنج گزينه 22كه به اين

دامنه مزبور  به عنوان حد وسط 80خواهد شد. عدد  222و حداكثر  52ها مشموع گويه

دهند  باالتربودن ميزان دينداري به باال نشان 80دار از انتخا  شد. اختالف معني

دهند  به پايين نشان 80دار از باشد. همچنين اختالف معنيپاسخگويان از حد متوسط مي

كه در  tباشد. خروجي آزمون تر بودن ميزان دينداري پاسخگويان از حد متوسط ميپايين

منعكس شد  است نشان داد كه ميانگين نمر  ميزان دينداري نمونه مورد بررسي  8جدو  

از ( =000/0Pداري )و سط  معني 229/50برابر  tشد  است. همچنين انداز   88/78برابر 

بود   80داري ميانگين ميزان دينداري بيشتر از كمتر شد  است يعني به طور معني 02/0

 ن دينداري پاسخگويان بي  از حد متوسط بود  است. است. بنابراين در مشموع، ميزا

 

اي براي بررسي وضعيت ميزان دينداري و ميزان اعتماد نمونه. خروجي آزمون تي تك3جدول 

 اجتماعي

 داريسطح معني تي انحراف معيار ميانگين متغير

 111/1 119/21 962/9 33/83 ميزان دينداري

ميزان 

 اعتماداجتماعي
61/32 168/5 149/1 252/1 
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آبادي ميزان اعتماد اجتماعي شهروندان نشف»همچنين براي پاسخ به اين سؤا  كه 

د. براي سنش  ميزان اعتماد اجتماعي شاي استفاد  نمونهت از آزمون تي« چقدر است؟

شد در پرسشنامه گويه كه مربوط به ابعاد ميزان اعتماد اجتماعي مي 25آباد، در شهر نشف

 كمتريناي بود گويه چهار گزينه 2اي و گويه پنج گزينه 2كه با توجه به اينگنشاند  شد. 

به عنوان حد  88خواهد شد. عدد  21و حداكثر  25ها امتياز پاسخگو از مشموع گويه

دهند  به باال يا به پايين نشان 88دار از د اختالف معنيشوسط دامنه مزبور انتخا  

 باشد.زان اعتماد اجتماعي پاسخگويان از حد متوسط ميتر بودن ميباالتربودن يا پايين

گزارش شد  است نشان داد كه ميانگين نمر  ميزان  8كه در جدو  tخروجي آزمون 

و  219/2برابر  tشد  است. همچنين انداز   22/85اعتماد اجتماعي در نمونه تحقيق، برابر 

داري از متوسط فاوت معنييعني ت ،بيشتر شد  است 02/0از ( =525/0Pداري )سط  معني

 ندارد.

كه اعتماد اجتماعي با توجه به اين ميزانبراي بررسي رابطه ميزان دينداري با ابعاد مختلف 

اند از آزمون ضريب همبستگي پيرسون گيري شد اي انداز همه متغيرها در سط  فاصله

 استفاد  شد  است.

 

يزان دينداري با ابعاد مختل  ميزان . خروجي آزمون پيرسون براي بررسي رابطه م4جدول 

 اعتماد اجتماعي

 داريمعنيسطح ضريب همبستگي پيرسون بعد

 111/1 249/1 اعتماد نهادي

 122/1 154/1 اعتماد بين شخصي

 115/1 187/1 يافتهاعتماد تعميم

 314/1 169/1 اعتماد به محيط
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ختلف ميزان اعتماد ، بين ميزان دينداري و ابعاد م1بر اساس اطالعات جدو  

داري وجود دارد به عبارت ديگر )به جز اعتماد به محيط( رابطه مستقي  و معني اجتماعي

يافته نيز شخصي و اعتماد تعمي هرچه دينداري افزاي  پيدا كند اعتماد نهادي، اعتماد بين

مبستگي را ترين هاجتماعي، ميزان دينداري قوياعتماد كند. در بين ابعاد افزاي  پيدا مي

ترين همبستگي را با اعتماد به محيط داشته است. بنابراين از با اعتماد نهادي و ضعيف

 د.شفرضيه تأييد شد و ي  فرضيه نيز تأييد ن 8چهار فرضيه فرعي اين تحقيق، 

 

 1الگوسازي معادالت ساختاري
مكنون و  ي متغيرهايكند تا به تحليل علّالگوسازي معادالت ساختاري به محقق كم  مي

(. Bollen Kenneth and Scott, 1993متغيرهاي مشاهد  شد  به طورهمزمان بپردازد )

الزم به توضي  است كه دو متغير اصلي اين تحقيق يعني ميزان دينداري و ميزان اعتماد 

 اجتماعي از نوع متغيرهاي مكنون هستند. 

كه مالحظه چنانمنعكس شد  است.  2ساختاري در نمودار  معادالتنتايج تحليل 

اند عد اعتقادي بود عد عاطفي و ب هاي ساز  مكنون دينداري، ب معرفترين شود مه مي

هاي ساز  مكنون اعتماد اجتماعي، اعتماد به محيط و اعتماد ترين معرفكه مه ضمن اين

 نهادي بود  است. 

ماد اجتماعي، شود ميزان تأثير دينداري بر اعتمشاهد  مي 2طور كه در نمودار  همان

دهند  رابطه مستقي  اين دو متغير است يعني افزاي  دينداري باعث است كه نشان 57/0

 شود.افزاي  اعتماد اجتماعي مي

 

 

                                                 

1 - Structural Equation Modeling (SEM) 
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 اداجتماعي: مدل معادله ساختاري، تأثير ميزان دينداري بر ميزان اعتم1نمودار 

دهد كه مد  از برازش خوبي برخوردار است. به هاي برازش مد  نشان ميشاخص

منظور بررسي برازش مد  پيشنهادي چند شاخص مورد توجه قرار گرفت. يكي از اين 

دار باشد بدين معني است كه مد  براي كاي اگر معنياست. مرب  2كايها، مرب شاخص

كاي دار شد  است( ولي مرب كاي معنيست )در اينشا مرب هاي جامعه، قابل قبو  نيداد 

(. لذا از شاخص 572: 2872گيرد )سرمد و ديگران، تحت تأثير حش  نمونه قرار مي

آيد( استفاد  شد  است. كاي بر درجه آزادي بدست ميكاي نسبي )كه از تقسي  مرب مرب 

آيد. شاخص ديگري   ميشد  كه مطلو  به حسا 002/8كاي نسبي برابر شاخص مرب 

نيز محاسبه شد  است. دامنه تغييرات شاخص مذكور  5با عنوان شاخص نيكويي برازش

بين صفر و ي  است، هر چه مقدار محاسبه شد  به ي  نزديكتر باشد بيانگر برازش بهتر 

توان گفت به دست آمد  است. بنابراين مي 98/0معاد   GFIمد  است. در مد  حاضر، 

                                                 

1- Chi–square 

2- Goodness of Fit Index 

RMSEA = 191/1  P–Value = 11111/1  df = 26 Chi–square = 14/78  
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 2شد راي برازش خوبي است. شاخص ديگر، مقياس نيكويي برازش تعديلكه مد  دا

را  GFIاست. اين شاخص تا حدي نسبت به حش  نمونه و درجات آزادي مد ، معيار 

دهند  نشان ،بين صفر و ي  است و مقادير نزدي  به ي  AGFIكند. مقدار تعديل مي

شد  است كه اين  77/0اد  مع AGFIنيكويي برازش مد  است. در تحقيق حاضر ميزان 

 كند.شاخص نيز برازش مد  را تأييد مي

 

 گيريبحث و نتيجه
تحقيق حاضر به منظور بررسي رابطه ميزان دينداري با ميزان اعتماد اجتماعي در شهر 

د. نتايج تحقيق حاضر نشان داد كه بين ميزان دينداري و ميزان اعتماد شآباد انشام نشف

داري وجود دارد. در برخي از تحقيقات ديگر نيز اين و معني اجتماعي رابطه مستقي 

؛ محسني 2877؛ افشاني و ديگران، 2872نتيشه حاصل شد  است )پناهي و شايگان، 

(. بودون، استدمن و پالمر، شيلد، كالينز 2878كتابي و ديگران،  ؛2877تبريزي و شيرعلي، 

 Shieldشود )د اجتماعي ميو ساسيس معتقدند كه دين )مذهب( باعث افزاي  اعتما

2002, Collins 2004, Sosis2005دين »دارد بيان مي 5(. در اين راستا آنچنان كه مايرز

اي محسوس به بهبود كيفيت روابط خانوادگي، كم  نمايد و به عنوان تواند به گونهمي

ن (. همچني25: 2872)مالحسني، « عاملي در جهت ايشاد سرمايه اجتماعي، گام بردارد

هاي اجتماعي و كاندلند ه  از اين امر اغماض نكرد  كه دين از طريق ايشاد شبكه

شناسي، احترام نسبت به ديگران، صداقت و خانوادگي، ارتباط با ساير همنوعان، وظيفه

 ,Candlandد )شوتواند مبناي سرمايه اجتماعي قلمداد مي ،اعما  هنشارهاي همبستگي

معتقد ها جهاني ارزش  هاي پيماييافتهمبتني بر  گلهارتاين(. همچنين 129-131 :2000

ثيري بسيار بيشتر از درجه توسعه اقتصادي در ميزان أمذهب نق  عمد  و تاست كه 

                                                 

1- Adjusted Goodness of Fit Index 

2 - Mayers 
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اعتماد كيد زيادي بر تقويت أتنيز دين اسالم (. 2872د )انگلهارت، اعتماد در جامعه دار

ازوكارهايي اعتماد اجتماعي را . دين اسالم از طريق سدر جوام  مسلمان دارد اجتماعي

كيد شد  در أهاي اخالقي تتوجه و اهتمام بيشتر و ترويج مؤلفه كند.ايشاد و تقويت مي

راستي و صداقت، احترام به حقوق ديگران و  ، عهد و پيمان، اداي امانت،دين اسالم مانند

شوند   اسالمي اجتماعي در جوام اعتمادساز توانند زمينهموارد مشابه ديگر ميتقوا و 

 (. 78: 2872)فصيحي، 

ها و پيامدهاي مهمي را در بردارد. اين تحقيق، ضمن مه  و ارزشمند بودن، پيام نتيشه

بودن ميزان اعتماد اجتماعي در جامعه مورد نكته درخور توجه در اين تحقيق متوسط

اعتماد در بودن ميزان مطالعه است. بايد توجه داشت كه نبايد به محض مشاهد  متوسط

جامعه مورد مطالعه، به وجود رابطه دو متغير اصلي )دينداري و اعتماد اجتماعي( ترديد 

كرد بلكه بايد علت را در جاي ديگر جستشو نمود. در اين ارتباط ذكر اين نكته الزم 

نبودن اعتماد در جامعه  است كه معنادار بودن رابطه دينداري و اعتماد ي  چيز و باال

اي ديگر است. ادعاي نخست بيانگر آن است آباد نكتهو به تب  آن شهر نشف ديني ايران

ها به ديگران بيشتر است و ادعاي دوم كه هر چه افراد ديندارتر باشند، احتما  اعتماد آن

اي  از اين پتانسيل )دينداري مردم( در جهت نيز حكايت از آن دارد كه ما نتوانسته

را به عمل آوري  و لذا اعتماد افراد در سط  بااليي ارزيابي گسترش اعتماد، استفاد  الزم 

شود. براي رف  اين تناقض بايد به شبكه روابط، نگا  جديدي افكند  شود؛ در ي  نمي

محيط كوچ  و در ي  رابطه محدود، ظاهراً اعتماد باالست اما با گسترش روابط، گويا 

شود، از آن جا وارد تعامالت گسترد  ميكند. هنگامي كه فرد، اعتماد سير نزولي پيدا مي

هاي متعددي دارد و براي وي امكان كنتر  بر همه جوانب كه گزين  طرف تعامل، مالك

شود كه ممكن است به با افراد متعدد و گوناگوني مواجه مي پسها وجود ندارد اين مالك

 ها اعتماد كامل نداشته باشد. همه آن

توان ادعا نمود كه دينداري بر ميزان اعتماد اين تحقيق ميهاي در نتيشه بر اساس يافته

تأثير دارد اما عدم تحقق حد بااليي از اعتماد در جامعه ديندار مورد بررسي را بايد از ي  
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هاي طرف به متغيرهاي ديگري مانند تحصيالت، ميزان گسترش روابط اجتماعي، تشربه

ربط داد  ...هاي دوران گذار و، ويژگيهاي جمعيفردي، خلف وعد  مسئولين، اثر رسانه

از طرف ديگر، عدم استفاد  از اين پتانسيل قوي يعني دين براي افزاي  اعتماد نيز عاملي 

اش با اعتماد بودن رابطهبود  كه باعث شد  است در عين باالبودن دينداري و مستقي 

  اجتماعي، شاهد ميزان بااليي از اعتماداجتماعي در جامعه نباشي .

اي نشان از اين رو الزم است به نق  حساس و مؤثر روحانيون و مبلغين ديني توجه ويژ 

د ضروري شوداد  شود. از آنشايي كه رفتار و اعما  اين افراد با دقت بيشتري نظار  مي

تر، از معل  درس ها ه  به اين نكته دقت خاصي داشته باشند. به عبارت روشناست آن

ها، از امام يي تا مدرسين دروس معارف و اخالق اسالمي در دانشگا ديني در مقط  ابتدا

جماعت مسشد محل تا ائمه جمعه و جماعات و در ي  كالم، متوليان و مبلغين حوز  

تر، با برخوردتر، صادقتر، خوشها صميميدين، بايد در نظر داشته باشند كه هر چه آن

ها اشند اقشار اجتماعي مختلف به آنپذيرتر و ... بتر، انعطافروابط عمومي قوي

تر شد  و ضمن جذ  بيشتر به دين و متوليان ديني، زمينه مهياتري براي افزاي  نزدي 

اعتماد اجتماعي در جامعه به وجود خواهند آورد. ارتباط هر چه بيشتر مردم عادي با 

و حتي از  هاي فوق، باعث كاه متوليان و مربيان حوز  دين در صورت دارابودن ويژگي

ي در جامعه خواهد شد و شادي و نشاط اجتماعي را به دنبا  خواهد اعتمادبين رفتن بي

 داشت.

بودن شرايط قاعدتاً به باالبودن اعتماد در بين افراد ديندارتر دست  در صورت يكسان

شود در تحقيقات آيند ، چنين متغيرهايي مورد توجه خواهي  يافت. از اين رو پيشنهاد مي

كنتر  قرار گيرند. اين متغيرها ه  در سط  خرد و ه  در سط  كالن )كشور( اهميت و 

تواند دارند و بايستي در نظر گرفته شوند. شبكه روابط تا آن جا اهميت دارد كه حتي مي

ضعف دينداري افراد را براي كسب اعتماد، جبران نمايد. اما تركيب اين دو متغير قاعدتاً 

اي  اعتماد دارد. اين نكته را ه  بايد افزود كه به دليل تفسيربردار تاثير بيشتري بر افز
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بودن دين، احتماالً نه نوع و ميزان دينداري بلكه تفسير فرد از دين در نحو  نگا  او به 

 پس ،ها تأثير به سزايي داشته باشدديگران و در نتيشه اعتماد داشتن يا نداشتن به آن

اي با اعتماد و نو از دين به دينداران براي داشتن جامعهبايستي در ارائه تفسيري روشن 

 باال تالش كرد. 

از ديگر سو اقدامات معقو  و منطقي براي افزاي  اعتماد عمومي، رضايت اجتماعي 

و مشاركت مدني و اجتماعي و نيز افزاي  اعتماد عمومي به نهاد مذهب و روحانيت 

ز مسئولين و حتي خود روحانيت چش  رسد كه متأسفانه بسياري اضروري به نظر مي

هاي نق  تاريخي رهبران مذهبي در هدايت جنب اند. نبايد خود را به اين واقعيات بسته

هاي ملي و نيز استفاد  از فاكتور مذهب براي تقويت همبستگي ملي و اجتماعي در برهه

اكن و مراس  مذهبي يكي از كاركردهاي مثبت ام . نبايد از ياد برد كهتاريخي را از ياد برد

شدن شناخت و گرده  آوردن قشرهاي گوناگون مردم به دور همديگر و به تب  آن درست

 .سرمايه اجتماعي بود  استافزاي  حس اعتماد و اطمينان و به طور كلي 

يكي از نتايج اين تحقيق اين بود كه در بين ابعاد اعتماد اجتماعي، شدت رابطه دينداري با 

 اعتقادات بين كه ز ساير ابعاد اعتماد بيشتر بود  است. پپداكيس معتقد استاعتماد نهادي ا

كه نظام (. با توجه به اينPapadakis, 1999دارد ) وجود رابطه نهادها به اعتماد و مذهبي

هاي ديني است افزاي  اعتماد به رسمي در كشور ما به طور عمد  مبتني بر دين و آموز 

آورد و باعث افزاي  بعد عتماد به نهادهاي رسمي را بوجود ميدينداران، زمينه افزاي  ا

هاي شهري، كاركرد هاي اجرايي و كليه سازماننهادي اعتماد اجتماعي خواهد شد. دستگا 

ها در انشام وظايف خود مرتف  كردن نيازهاي جامعه شهري را بر عهد  دارند. اگر آن

يت و اعتماد مردم برخوردار نخواهند كوتاهي يا سستي نمايند، طبيعي است كه از حما

هاي اجرايي با ساختارهاي رسمي اجتماعي كه معتقد است اعتماد به دستگا  2بود. زوكر

 ,Battخورد )يابند، پيوند ميفراتر از معامله معين و الگوهاي مبادله مخصو  تعمي  مي

نشان داد كه  هاي انشام شد  توسط بودوار و كان(. در همين راستا پژوه 488 :2008

                                                 

1 -Zuker 
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ها، مرتبط با عملكرد مديران سازماني در خصو  رعايت عدالت و اعتماد به سازمان

(. بنابراين مسئولين و مديران Celani and Salamon, 2008مواردي نظير آن است )

 خود هاي مختلف بايد با تالش جهت ترمي  و اصالح رفتار و گفتارنهادها و سازمان

را  ، اعتماد مردم به خودا و بهبود وضعيت اقتصادي و معيشتيبويژ  در عمل به شعاره

   و از اين طريق بر ميزان اعتماد اجتماعي در جامعه بيفزايند. داد افزاي 

ندي نهايي بايد گفت كه نتايج اين تحقيق همسو با انتظار تئوري  بدر ي  جم 

ين و مناس  ديني تحقيق و در راستاي نظريه گيدنز و دوركي  است كه معتقد بودند د

 ساز افزاي  اعتماد اجتماعي در جامعه است. زمينه
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بررسي تاثير خانوده بر ميزان اعتماد اجتماعي  (،2872) .بند، سيديوسفپنشه -

نامه كارشناسي ارشد، پايان .هاي شهر تهرانآموزان سال سوم دبيرستاندانش

 دانشگا  تربيت معل ، تهران. 

 ،شناسي نظم: تشريح و تحليل نظري نظم اجتماعيجامعه (،2882) .چلپي، مسعود -

 تهران: نشرني.

 ،دينـداري نوجوانـان و عوامـل مـؤثر بـرآن      (،2870) .يغمايي، محمهدتقي حشمت -
 .، تهراننامه كارشناسي ارشد، دانشگا  عالمه طباطباييپايان

محسهن   :ترجمهه  ،شناسي در دوران معاصرهاي جامعهنظريه (،2888) .ريتزر، جورج -

 ثالثي. تهران: علمي.

 مهه گالبهي.  فاط :ترجمهه  ،شناختياعتماد، يك نظريه جامعه (،2871) .زتومپكا، پيهوتر  -

 تبريز: ستود 

هاي بررسي وضعيت اعتماد در جامعه ايران و را » (،2878) .زين آبادي، مرتضي -

، تهران: انتشارات مركز راهبردي اجتماعي ژوهشنامه اعتمادپ ،«بازسازي آن

 تشخيص مصلحت نظام.
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تهران: انتشارات  ،، نوشته گرو  مؤلفانبررسي مسائل اجتماعيدر  ،«از فرساي  آن

 دانشگا  پيام نور.

 ژوهشنامه اعتمادپ ،«نيهاي دياعتماد اجتماعي و آموز » (،2878) .شريفي، طاهر -

 ، تهران: انتشارات مركز راهبردي تشخيص مصلحت نظام.اجتماعي
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دين، سرمايه اجتماعي و توسعه اجتماعي، » (،2878) .كتابي، محمود و ديگران -
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