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  پژوهشي در باب رابطه دينداري و اعتماد اجتماعي
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  چكيده

اعتماد اجتماعي از عناصر ضروري زندگي اجتماعي و از اجزاء سازنده سرمايه 

نظران، يكي از عواملي كه  به عقيده بسياري از محققين و صاحب. يدآ اجتماعي به شمار مي

 هدف تحقيق حاضر. دين است ،اي در افزايش اعتماد اجتماعي دارد نقش قابل مالحظه

بررسي رابطه بين ميزان دينداري با ابعاد مختلف اعتماد اجتماعي به عنوان يكي از 

  . هاي اساسي سرمايه اجتماعي است  مؤلفه

                                                 
 afshanialireza@yazduni.ac.ir         شناسي و استاديار دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه يزد دكتراي جامعه *

 somayefazel61@yahoo.com                           شناسي كارشناس ارشد جمعيت **

 mohamad289@gmail.com                     شناسي  كارشناس ارشد جامعه ***
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Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  49 اجتماعي شماره فصلنامه علوم/  186

 

 

جامعه آماري تحقيق، كليه افراد . روش مورد استفاده در اين تحقيق پيمايش بوده است

اي چند  ز آنها با روش خوشهنفر ا 244اند كه  آباد بوده ساله و بيشتر شهر نجف 15

-ها با استفاده از ابزار پرسشنامه جمعداده. اي انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفتند مرحله

  .و ليزرل مورد تحليل قرارگرفته است SPSSافزارهاي  آوري شده و به كمك نرم

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

به عبارت ديگر  .داري وجود دارد رابطه مستقيم و معني ،)به جز اعتماد به محيط(اجتماعي 

شخصي افزايش  يافته و اعتماد بين با افزايش ميزان دينداري، اعتماد نهادي، اعتماد تعميم

در مجموع نيز با افزايش ميزان دينداري، ميزان اعتماد اجتماعي افزايش پيدا . يابد مي

  .كند مي

شناسان بزرگي همچون دوركيم و گيدنز است  نتايج اين تحقيق همسو با ديدگاه جامعه

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

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

  .شخصي، دينداري بين

  

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

. است 1اي مورد استفاده قرار گرفته، سرمايه اجتماعي روابط اجتماعي به طورگسترده
ها از طريق پيوند با  منظور از سرمايه اجتماعي، سرمايه و منابعي است كه افراد و گروه

، 2اعتماد اجتماعي). Alesina & La Ferrara, 2000(انند به دست آورند تويكديگر مي
پور،  شارع(يكي از مقوالت و عناصر بنيادين در برقراري تعامل اجتماعي است 

اعتماد، شاخصي از سرمايه اجتماعي است كه تبادل اجتماعي را ).  Hardin, 1996؛1383
و در تحقق نظم ) Cook, 2001(كند  در شرايط عدم اطمينان و ريسك تسهيل مي

). 1375چلبي، (آيد  اجتماعي و نيز زندگي روزمره، 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 ديده مي

  ). Erden and Erden, 2009: 2180(شود تر ديده ميبيش
در صورت . شود در دنياي بدون اعتماد، زندگي سخت و نظم اجتماعي شكسته مي

عدم وجود اعتماد، نهادهايي كه نوعاً مقررات و نظارت اجتماعي را در جامعه توليد و 
ازند، بايد براي س كنند و شرايط سازماني را براي همكاري در جامعه مهيا مي تقويت مي

ناپذير اجرا كنند  برقراري نظم اجتماعي عملكرد خود را بصورتي متصلب و انعطاف
)Cook, 2001( .هاي اعتمادي سرچشمه بسياري از گرفتاري اعتماد شالوده زندگي و بي

ثباتي سياسي، نارضايتي عمومي، رواج دروغ و نادرستي و در كل بي. ها استو 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 تنزل ياشدن سوق مي چندشخصيتي

ها دچار سرخوردگي از مقوله اعتماد گشته و مبادرت به انجام چنين يافته است و آن
  ). 2: 1375اميركافي، (نمايند اعمالي مي

ها و  اند و احساسات، ارزش ين اساساً با نمادهايي سرو كار دارد كه غيرعينيد«
ها و اعيان خارجي را  كند يا جريان كنش متقابل ميان انسان اميدهاي مؤمنان را بيان مي

كند و يا  بندي مي يا كل مجموعة اذهان و اعيان را جمع ،كشاند سازمان داده و به نظم مي
دينداري عبارت خواهد بود از  ).15: 1377 ،هميلتون(» دهد يزمينة اين كل را نشان م

نحوي كه شخص ديندار ه پذيرش تمام يا بخشي از عقايد، اخالقيات و احكام ديني ب
 و). 190: 1380يغمايي،  حشمت(خود را ملزم به تبعيت و رعايت از اين مجموعه بداند 

ول و شعائر يك مذهب، در به اص) اگر چه در حداقل(كسي است كه با آگاهي «ديندار 
نحوي كه اين پيروي بر زندگي اجتماعي ه كند، ب مي نظر و عمل، پيروي آن دين را اتخاذ

  ). 156: 1373انوري، (» گذارد ميو غيرديني او تأثير 
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يكي از كاركردهاي مهم دين در طول تاريخ، ايجاد اعتماد و اطمينان اجتماعي است 
دهنده اعتماد است كه به  ين يكي از ابزارهاي سازماند). 152 -153: 1387زين آبادي، (

عقايد ديني، نوعاً قابليت اطمينان و اتكا را وارد تجربه . كند چندين طريق عمل مي
توان  دهند كه براساس آن مي كنند و چارچوبي تشكيل مي ها مي رويدادها و وضعيت
: همان(اكنش نشان داد ها و هاي مذكور را تبيين كرد و در مقابل آن رخدادها و وضعيت

هايي  دهد كه اعتماد اجتماعي نسبت به اقشار و گروه مطالعات انجام شده نشان مي). 47
كه به نحوي به نهادهاي فرهنگي، آموزشي و ديني ارتباط دارند در مقايسه با اقشار ديگر 

يك هاي اعتمادسازي جستجو كرد كه از  ريشه اين امر را بايد در مؤلفه. تر است افزون
هاي ديني و از طرف ديگر با اعتقادات و باورهاي عمومي در ارتباطي  طرف با آموزه

هاي ديني، فرهنگي و اخالقي تقويت شده باشد رفتار افراد  نزديك هستند و هر چه ارزش
بنابراين  ؛كنند پذيرتر است؛ چرا كه افراد در چارچوب قواعد خاصي رفتار مي بيني پيش

گيرد  تر صورت مي هزينه تر و كم يشتر است و مناسبات اجتماعي روانقابليت اعتماد افراد ب
 ).282: 1387شريفي، (

از اين رو پژوهش حاضر درصدد است كه به بررسي رابطه ميزان دينداري با ميزان 
آباد يك از شهرهاي مذهبي و قديمي  نجف. آّباد بپردازد اعتماد اجتماعي در شهر نجف

ن نسبتاً همگون و فاقد تنوعات چشمگير قومي، زباني و جمعيت آ. استان اصفهان است
مذهبي است و در عين حال، از نظر بسياري از عناصر فرهنگي، در زمره 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 يك مطالعه مقدماتي و ميداني و براساس يك  زندگي اجتماعي، مقاله حاضر
آبادي، به بررسي و تحليل رابطه ميزان دينداري با اعتماد  نمونه معرف از شهروندان نجف

هاي مطرح درباره رابطه ميزان  در ادامه اين مقاله، ابتدا ديدگاه. اجتماعي پرداخته است
ظات نظري مقاله و همچنين برخي دينداري با ميزان اعتماد اجتماعي در قالب مالح

سپس روش و ابزار تحقيق به . شود هاي انجام شده در اين زمينه بررسي مي پژوهش
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گيري  در انتها، مقاله با نتيجه. دشو هاي تحقيق ارائه مي اختصار معرفي و به دنبال آن يافته
  .يابد خاتمه مي

  

 تحقيقات پيشين

هاي رسي اعتماد بين شخصـي در بـين روسـتا   بر«در تحقيقي كه با عنوان ) 1381(انعام 

انجام داد به اين نتيجه رسيد كه بين دين اجتماعي و اعتماد بـين  » شهرستان شهريارنمونه 
  .شخصي رابطه وجود دارد

دين، سـرمايه اجتمـاعي و   «با عنوان ) 1383(بر اساس نتايج تحقيق كتابي و ديگران 

دانشگاه اصفهان انجام شد بـين ميـزان    كه در بين دانشجويان» توسعه اجتماعي، فرهنگي
  .داري وجود داشت اعتماد اجتماعي دانشجويان و دينداري آنان رابطه معني

» اثر ميزان دينداري بر اعتماد سياسي«تحقيقي تحت عنوان ) 1386(پناهي و شايگان 
ادهـا و  نتايج تحقيق نشان داد كه اعتماد به نظام سياسي بيشتر از اعتماد بـه نه . انجام دادند

همچنين ميزان دينداري پاسخگويان بر اعتماد سياسـي آنهـا تـأثير    . كنشگران سياسي است
  .داشته است

: اعتمـاد اجتمـاعي در شـهر يـزد    «با عنوان ) 1388(نتايج تحقيق افشاني و ديگران 

حاكي از رابطه مسـتقيم ميـزان دينـداري بـا ميـزان افـزايش       » تحليلي از سطوح و عوامل
توانـد بـا تقويـت     هـاي دينـي مـي    بر اساس نتايج اين تحقيق، آمـوزه . بود اعتماد اجتماعي

زمينه اعتماد افراد به يكديگر را فراهم  …بيني، عدم تظاهر و مفاهيمي نظير صداقت، خوش
   .آورد

عوامل مؤثر بـر اعتمـاد   «با عنوان ) 1388(نتايج پژوهش محسني تبريزي و شيرعلي 

» هاي كشـور آلمـان   موردپژوهي دانشگاه: كشور اجتماعي دانشجويان ايراني خارج از
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هـا   نشان داد كه وضعيت دينداري دانشجويان يكي از عوامل مؤثر بر اعتمـاد اجتمـاعي آن  
  .دباش مي

بر اساس نتايج تحقيق گريلي، در كشورهايي كه ميزان دينـداري پـايين اسـت ميـزان     
ر سطح پـاييني قـراردارد   سرمايه اجتماعي و بويژه مشاركت اجتماعي و اعتماد اجتماعي د

)Greeley, 1997.(  
به اين نتيجـه   1هاي جهانيهاي پيمايش ارزشاي بر روي دادهاسالنر بر اساس مطالعه

هاي اخالقي و اعتماد اجتماعي بسـتگي  رسيده است كه رفتارهاي اخالقي بيشتر به ارزش
  ).Uslaner, 1999: 2( دارد

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

هـدف ايـن تحقيـق بررسـي ميـزان اعتمـاد اجتمـاعي        . انجام دادنـد » الكترونيك تجارت
از جملـه  . هاي مذهبي اينترنتـي بـود  فروشي مسيحيان و مسلمانان نسبت به خريد از كتاب

بيشـتر   هـاي اينترنتـي مسـلمانان    فروشي نتايج تحقيق مزبور اين بود كه مسلمانان به كتاب
هاي اينترنتي، اما مسيحيان بر عكس مسلمانان نسبت بـه  اعتماد داشتند تا ديگر كتابفروشي

 .Siala et al(مـذاهب ديگـر اعتمـاد بيشـتري داشـتند       هايخريد اينترنتي از كتابفروشي

2004.(  
شواهد تجربي از : اعتماد و مذهب«جوهانسون و ديگران نيز تحقيقي با عنوان 

جامعه آماري اين تحقيق دو گروه از پيروان . انجام دادند» در بنگالدش مناطق روستايي
و ) مسلمان(مذهبي اين مناطق يعني مسلمانان و هندوها بودند كه يكي در اكثريت 

از نتايج اين تحقيق اين بود كه هر دو گروه از پيروان . بودند) هندوها(ديگري در اقليت 
ماد داشتند يعني مسلمانان به مسلمانان و هندوها هاي خود اعت مذهبي مذهبي بيشتر به هم

  ).Johansson et al. 2009(به هندوها 
تحقيقات مختلـف نشـان داده كـه بـين     : بندي مطالعات انجام شده بايد گفت در جمع

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

1 - WVS 
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هاي كوچك  بيشتر باشد اعتماد افراد در درون خانواده و گروهميزان دينداري در بين افراد 
يعنـي جامعـه    ،تـر  شود كه اعتماد از حوزه شخصي به سـطح وسـيع   زياد شده و سبب مي

هرچه در روابط شخصي بين اعضـاي جامعـه، مـذهب جايگـاه بـاالتري       .توسعه پيدا كند
 Collins( معه باالتر باشدداشته باشد؛ سبب مي شود كه اعتماد اجتماعي هم 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 طبقه هم تنيدگي سطوح خرد و كالن اعتماد، نمي
توان مرز  هره مغشوشي دارند به طوري كه نميدر برخي از منابع چ ها بندي اين طبقه. داد

كه در منابع مختلف براي اعتماد مشخص شده  انواعي. ها ترسيم كرد مشخصي بين آن
يافته، اعتماد  شخصي، اعتماد تعميم  فردي يا بين اعتماد بنيادي، اعتماد ميان: عبارتند از

  . نهادي يا مدني و اعتماد به محيط

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

منظور اريكسون از اعتماد بنيادي نگرشي است كه فرد نسبت . مطرح شده است 1اريكسون
سازد و  نگرشي كه اعمال و رفتار ما را متأثر مي. به خود و دنياي پيرامون خود دارد

بل اعتماد بوده و داراي ثبات و شود كه افراد و امور دنيا قا موجب تقويت اين احساس مي
  ز اعتماد، محصول فرايندهاي دورةكند كه اين نوع ا اريكسون استدالل مي. استمرار هستند
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 م كنند، حس اعتماد كودك بيشتر مي
 ,Gerald(» به ويژه در روابط شخصي به وجود آيد ،اعتمادي نسبت به جهان نگرش بي

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

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

زتومكا، در توضيح اين نوع . گران يعني دو نفر حضور دارند كه در آن حداقلي از كنش
ترين شعاع اعتماد در بين اعضاي خانواده خودمان است كه  باريك«دارد  اعتماد اظهار مي

به اين ترتيب اعتماد به افرادي . فضايي مملو از صميميت و نزديكي بر آن حاكم است
 :شناسيم، رابطه چهره به چهره با آنان داريم مانند ها را به اسم مي ناست كه مشخصاً آ
اين نوع از اعتماد، صميميت و نزديكي . ها، شركاي تجاري و همكاران دوستانمان، همسايه
فردي نوع غالب اعتماد  اعتماد ميان). Sztompka, 1999: 42(» طلبد قابل توجهي را مي

يت اندك آن در محيط جغرافيايي محدودي جوامعي كه جمع. در جوامع سنتي است
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 استفاده نمي
 . ين استيپا

ه به چهره فراتر رفته و در اين نوع اعتماد از روابط چهر :يافته يا عام اعتماد تعميم

متوجه  اين نوع از اعتماد، . گيرد تر از خانواه، دوستان و آشنايان قرار مي سطح گسترده
كه بر مبناي ماهيت امين » زتومكا«). Stone, 2001: 26(هاست و صورتي عام دارد  غريبه

را به عنوان امين عوامل عام  براي اين نوع از اعتماد،  شناسي اعتماد پرداخته است،  به نوع
به اين . هايي اشتراك دارند عواملي كه به صورت متكثر، در ويژگي. در نظر گرفته است

من به (گيري اعتماد، ممكن است معطوف به جنسيت  معني كه هدف اعتماد يا جهت
  من به افراد ميانسال اعتماد دارم (سن ) ها اعتماد دارم، اما به مردها اعتماد ندارم زن

ها  من به افراد سفيد اعتماد دارم و به سياهپوست(يا نژاد ) اد جوان اعتماد ندارمو به افر
و يا ) ها اعتماد ندارم ها اعتماد دارم و به فرانسوي من به ترك(يا قوميت ) د ندارم اعتما

 ,Sztompka(باشد ) ها اعتماد ندارم ها اعتماد دارم ولي به مسلمان من به مسيحي(مذهب 
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هايي است كه از تحول جامعه سنتي به جامعه  ماد عام محصول ضرورتاعت). 42 :1999
در جريان اين تحول، سطح روابط افراد از چهره به چهره فراتر . شود مدرن ناشي مي

شود؛  تر مي ها بيشتر و روابط خويشي و قومي سست رود؛ افراد بيگانه در پيرامون آن مي
دهد به طوري كه افراد از  دست مي جامعه حالت يك شكلي و واحد بودن خود را از 

تر از روابط خويشي با يكديگر برخورد  ها و نژادهاي مختلف در سطحي گسترده گروه
 . كنند مي

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

عتماد متوجه امين ديگر صورت شخصي ندارد و ا در اين نوع از اعتماد، . شود مي
رد از افراد مشخصي شكل البته اين ساختارها در سطح خُ. ساختارهاي غيرشخصي است

. دنشو اند، تعريف مي اند اما اين افراد با توجه به ساختاري كه در آن قرار گرفته گرفته
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  گيدنز از نظريه. كند تخصصي مربوط مي

هاي انتزاعي ياد  گيدنز، از اين نوع اعتماد با عنوان اعتماد به نظام. توجه قرار داده است
به طور عمده نهادهاي تخصصي است كه به  هاي انتراعي،  نز از نظاممنظور گيد. كند مي

هاي مهم نيروي مدرنيته محسوب  هاي از جا كننده، از جنبه عنوان يكي از مكانيسم
اصطالح . داند از اين رو گيدنز، اين نوع از اعتماد را مختص جوامع مدرن مي. شوند مي

مدني نزديك است، با اين حال گيدنز تمايزي  هاي انتزاعي به مفهوم اعتماد اعتماد به نظام
هاي تخصصي  شود و به طور كلي، از نظام بين نهادهاي رسمي و غيررسمي قائل نمي

هريس مك نايت نيز در مباحث خود به اين نوع از اعتماد اشاره كرده . گويد سخن مي
صي شايسته اعتماد به نظام در واقع اعتماد به اين امر است كه ساختارهاي غيرشخ. است

آورند كه او آينده  و مناسب در جاي خود اين امكان را براي شخص فراهم مي
نايت نمودهاي متفاوتي در مقايسه با استون و  اما مك. بيني كند آميزي را پيش موفقيت
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به زعم وي، ساختارهاي غيرشخصي . گيرد گيدنز براي اين نوع از اعتماد در نظر مي
   .)32: 1384باالخاني، (ها و قراردادها  ضمانت نامه ها،  وثيقهها،  عبارتند از آئين نامه

نظران قرار  عد از اعتماد كمتر مورد توجه محققين و صاحباين ب :قابليت اعتماد به محيط
پـذيري و قابـل اعتمـاد دانسـتن      قابليت اعتماد به محيط بيانگر ميزان ريسـك . گرفته است

پذيرد، ديگران  د در امور مختلف ريسك را ميح هاين كه فرد تا چ. باشد محيط زندگي مي
پنـدارد، در انتخـاب دوسـتان جديـد      هاي ديگران را صادقانه مي كند، حرف را ضمانت مي

 . كند نمودهاي از اعتماد به محيط است احساس نگراني نمي

، ٤، گامبتا3، اوانز2، تونيس1شناسان و انديشمندان اجتماعي متعددي نظير وبر جامعه
اند كه در ميان  هاي مختلف بر اين نكته صحه گذاشته ، به شكل٦، زتومپكا٥افوكويام

كنند،  آورند و يا آن را تقويت مي عناصري كه در جامعه، اعتماد اجتماعي را به وجود مي
كه فرضيات پژوهش حاضر مبتني  ولي از آنجايي. نقش دين و مذهب حائز اهميت است

طور مختصر توضيح داده  ست اين دو نظريه بهبر نظريات گيدنز و دوركيم طرح شده ا
  .شود مي

تفسيرهاي اخالقي و عملي از زندگي  هاي مذهبي، شناسي كيهان به عقيده 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 مي). 122: 1377ريتزر، (كند ارائه مي
عملي در ارتباط با زندگي شخصي، اجتماعي و جهان طبيعي ايجاد كند و به ايجاد يك 
محيط امن براي معتقدان كمك كند و موجبات آسايش خاطر و هدايت مؤمنان را فراهم 

گيدنز در اين خصوص كه . بخش اعتماد باشند توانند ميانجي سازمان ها مي دين. سازد
هاي  باورداشت: نويسد كنند، مي هاي مذهبي چگونه زمينه اعتماد را فراهم مي تباورداش

                                                 
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 تجربه رويدادها و موقعيت مذهبي مهم
ها را  سازند كه در آن، اين رويدادها و موقعيت كنند و چارچوبي را فراهم مي تزريق مي

  ). 122: 1380گيدنز، (ها واكنش نشان داد  ابر آنتوان تببين كرد و در بر مي
يش از مدرن اشـاره  پاي براي اعتماد در جوامع  گيدنز زماني كه به دين به عنوان زمينه

كرد، تأكيدش روي اين نكته بود كه دين حـس اعتمـاد بـه رويـدادهاي طبيعـي را ايجـاد       
مـذهب بـر مبنـاي     ممكـن اسـت   ،سان در تعليق زمان و مكـان نقـش دارد   كند و بدين مي

اعتمـاد  هـاي   كند از جهت روانشناختي با مكانيسم كه بازنمود مي يو نيروهايها  شخصيت
 –يا نبود اعتمـاد   –كننده اعتماد  اي كه اين نيروها مستقيماً بيان ارتباط داشته باشد، به شيوه

  ). 21: 1375اميركافي، ( به والدين باشند
است افراد در غليان ناشي از اعياد و  معتقد 1مناسك، دوركيم نظريهبر اساس 

كوبان و غريوكشان  هاي اجتماعي از طريق اعمال مشترك و كردارهايي همانند پاي جشن
كنند و اين همدلي و نزديكي، اطمينان و  به هم نزديك شده و نوعي همدلي با هم پيدا مي

وجدان  ،شود افزوده ميبه اعتقاد او هر قدر به حجم جوامع . كند اعتماد متقابل را ايجاد مي
گروهي به  تر شده و حوزه اخالقي فرد از سطح محلي و درون تر و انتزاعي جمعي گسترده

ها اعتماد  توان به آن هايي كه نمي يابد و از تعداد غريبه گروهي توسعه مي سطح عام و برون
. دشو د و از اين طريق راه براي همكاري وسيع در سطح ملي هموار ميشو كرد كاسته مي

ها، اعياد و  جشن(هاي جمعي  دوركيم معتقد است برگزاركردن مراسم و مناسك
ها، ايجاد اعتماد  شود كه همين تعامل بين آن سبب تعامل ميان مردم مي) هاي مذهبي مراسم

  ). 44: 1385بند،  پنجه(كند  مي
دوركيم در مناسك همان عناصري را مشاهده نمود كه در گروه وجود داشت كه 

اگر از طريق مناسك، پيوندهاي اجتماعي   .باشد ترين اين عناصر مي ل و عاطفه از مهمتعام
ها با اين احساس كه مقدس و با حرمت  د به اين دليل است كه آنشوايجاد و تقويت 

                                                 
1 - Emil Durkheim 
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د و همه كنشگران در كنار هم به شكل يكسان اين احساس و عمل نشو هستند انجام مي
نسبت به هم نزديك شده و نوعي همدلي  ،غليان احساسي ها در اين آن. كنند را تجربه مي

ساز  تواند زمينه اين خود مي كهشوند  كنند و جزئي از نيروي گروه مي با هم پيدا مي
در جوامع مدرن مناسك جمعي به مراسم ملي و مذهبي كه جمعيت . شود» ما«تشكيل 

هاي دوستان نيز داراي  روهها و گ شود، بلكه خانواده گيرد محدود نمي انبوهي را در بر مي
بوسيدن  شام خوردن زير نور شمع و دادن گل سرخ در سالگرد ازدواج،  مناسك هستند، 

اعضاي خانواده هنگام ترك خانه و بازگشت به آن، خواندن تولدت مبارك و دادن كيك 
دور هم جمع شدن در روزهاي تعطيل، بيرون رفتن  براي جشن تولد اعضاي خانواده، 

هاي  از جمله مناسكي هستند كه در ميان خانواده و گروه. . . ها و شب م در جمعهبراي شا
تواند درباره خانواده خودشان و مناسكي كه در آن وجود  هر كس مي. دوستي وجود دارد

ها براي احساس يگانگي گروهي، وقتي كه يكي از عضوها در  دارد فكر كند، اهميت اين
فكر . شود العمل ديگر اعضا آشكار مي سيله عكسبه و اجراي مناسك شكست بخورد، 

چگونه بقيه اعضاي  ،كنيد اگر كسي از شما بگويد در تعطيلي آينده حضور نخواهد داشت
  ). Collins, 1985: 119(د داد؟ نالعمل نشان خواه خانواده عكس

اين آگاهي فردي ما نسبت  گويد كه اگر خودمان به خودمان واگذار شويم،  دوركيم مي
مگر  تواند با يكديگر ارتباط برقرار كند،  ماند و افكار جداي ما نمي ديگران مسدود مي به

هاي فكري مشترك  گيري وضعيت اين كه از خودشان بيرون بيايند و به اين ترتيب با شكل
شر شر و نَاحساسات مثبت فرد نسبت به كساني كه با او ح و آگاهي و عاطفه جمعي، 

ها و تقويت حسن ظن فرد  ساز دوستي و صميميت اين خود زمينه كهيابد  دارند جهت مي
مردم براي انجام  دوركيم معتقد است وقتي جمعيت زياد شود، . شود ها مي نسبت به آن

ند نبهتر كارها و برطرف كردن نيازهاي متنوع و متعددشان مجبورند با همديگر همكاري ك
باعث  ها و ازدياد جمعيت،  ن همكارياي ؛شود ها مي كه اين منجر به تقسيم كار بين آن

ها با هم احساس  شود آن ها خود باعث مي شود تعامالت اجتماعي زياد شود كه اين مي
از جهت ديگر دوركيم . بودن كنند و در نهايت مردم به همديگر اعتماد كنند همدلي و يكي
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) هاي مذهبي ماعياد و مراس ها،  جشن( ،هاي جمعي كردن مراسم و مناسك گويد برگزار مي
بند،  پنجه(كند  ها ايجاد اعتماد مي بين آن ،شود كه همين تعامل سبب تعامل ميان مردم مي

1385 :44 .(  
هاي  بندي كلي بايد اذعان كرد دينداري و شركت در مراسم و آيين در يك جمع

ها و هنجارهايي شود كه تشكيل  تواند موجب ترويج و استحكام عقايد، ارزش مذهبي مي
بسياري از اصول مانند درستكاري، صداقت، كمك و . كنند ماد اجتماعي را ترغيب مياعت

تواند  اين خصوصيات، ميهمه  .محبت به ديگران در زمره هنجارهاي مهم ديني است
  .زمينه تقويت اعتماد اجتماعي را فراهم 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  به نظر مي. و فرهنگ ديني است

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

. نمايد هاي تحكيم توسعه را فراهم مي گيرد و پايه ها سرمايه اجتماعي شكل مي قالب آن
انداز  اي است كه به دليل وجود چشم و اعتماد اجتماعي نيز مسألهبنابراين، رابطه دين 

شناختي موضوع،  در تحليل جامعه. در جامعه كنوني ايران حايز اهميت است ،ديني توسعه
كساني كه به طور شخصي يا . هاي ديني، نقشي دوجانبه است گفتني است كه نقش آموزه

مورد اعتماد هستند و هم اعتماد بيشتري به هاي ديني ارتباط دارند، هم  اجتماعي با آموزه
بخشي، تحكيم  تواند در انسجام بر اين اساس دين مي). 292: 1387شريفي، (ديگران دارند 

ها و هنجارهاي  پذيري، تعريف و بازتوليد ارزش عواطف مشترك، تسهيل در جامعه
  . اي ايفا نمايد اجتماعي، نقش قابل مالحظه

سؤال اساسي تحقيق حاضر اين است كه چه  شدهمطرح مباحث نظري اساس بر 
گونه كه  ي و ميزان اعتماد اجتماعي وجود دارد؟ آيا هماناي بين ميزان ديندار رابطه

تحقيق  ؟نظران مدعي هستند رابطه مستقيمي بين اين دو وجود دارد بسياري از صاحب
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اعي در شهر حاضر درصدد است به بررسي رابطه ميزان دينداري با ميزان اعتماد اجتم
  .آباد به عنوان يك از شهرهاي مذهبي كشور بپردازد نجف

  

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

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

  . طه وجود داردشخصي راب بين ميزان دينداري و اعتماد بين -
  . يافته رابطه وجود دارد بين ميزان دينداري و اعتماد تعميم -
  .بين ميزان دينداري و اعتماد نهادي رابطه وجود دارد -

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

  

  هاي مطالعه و داده وشر
به لحاظ  ؛يار زمان، مقطعي، به لحاظ مع1پيمايشي نوعاز به لحاظ اجرا حاضر،  مطالعه

را جمعيت آماري تحقيق . معيار كاربرد، كاربردي و به لحاظ معيار ژرفايي، پهنانگر است
دهند كه بر اساس  آباد در زمان مطالعه تشكيل ميساله و بيشتر شهر نجف 15كليه افراد 

راي ب. بوده است 120476ها  ، تعداد كل آن1385برآوردهاي جمعيتي از سرشماري سال 
نفر از افراد جامعه آماري انجام شد  30برآورد حجم نمونه ابتدا يك مطالعه مقدماتي روي 

محاسبه شود و سپس با استفاده ) ميزان اعتماد اجتماعي(تا پراكندگي صفت مورد مطالعه 
  درصد، حجم نمونه  5درصد و دقت احتمالي  95با سطح اطمينان  2از فرمول كوكران

                                                 
1 - Survey 
2 - Cochran 
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بوده  1اي اي چند مرحله گيري در اين تحقيق، خوشه وش نمونهر. دشنفر مشخص  244
  . است

پرسشنامه پس از احراز . بوده استپرسشنامه  مورد استفاده در اين مطالعه، ابزار
 - هاي مورد نياز  آوري داده براي جمع -آن در مراحل مقدماتي تحقيق،  3و پايايي 2اعتبار

هايي كه  سعي شد گويه ابتداهمين منظور،  به .در مرحله نهايي مورد استفاده قرار گرفت
و يا براي  استخراج شوندپيشين هاي  هاي تحقيق از گويهيا  دنسنج متغيرهاي تحقيق را مي

يك سپس . ديگر كمك گرفته شود انادتها از نظرات محققين و اس انتخاب بهترين گويه
ها  و از نظرات آن شد و متخصصان نشان داده ادانشده به است  پرسشنامة تدوينبار ديگر 

  .است 4بنابراين اعتبار تحقيق حاضر از نوع محتوايي. دشاستفاده براي تصحيح پرسشنامه 

  

   :تعريف نظري و عملياتي اعتماد اجتماعي

اي از انتظارات است كه در فرايند  در اين تحقيق، منظور از اعتماد اجتماعي، مجموعه
ها و  ها، سازمان نتظارات را نسبت به افراد، گروهشدن ياد گرفته شده و افراد آن ا اجتماعي

  ).1388افشاني و ديگران، (نهادهايي كه در جامعه هستند، دارند 

شخصي،  اعتماد بين: عد در نظر گرفته شددر اين تحقيق براي اعتماد اجتماعي چهار ب
ز اين ابعاد در اين پژوهش هر كدام ا. يافته، اعتماد نهادي و اعتماد به محيط اعتماد تعميم

  :به مفهوم زير به كار رفته است
دهنده ميزان اعتماد به افـراد فاميـل، دوسـت، همسـايه و      كه نشان ،شخصي اعتماد بين
دادن وسـايل بـه    براي سنجش اين بعـد از اعتمـاد، مـواردي نظيـر قـرض     . نظاير آن است

                                                 
1 - Multistage Cluster 
2 - Validity 
3 - Reliability 
4 - Content Validity 
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واقـع لـزوم،   دوستان بدون نگراني، روراست بودن با دوستان، حمايت فاميـل از فـرد در م  
  .ها پرسيده شد اعتماد به نزديكان و قرض دادن وسايل منزل به همسايه

جداي از تعلـق  ) ها غريبه( داشتن حسن ظن نسبت به افراد جامعه ،يافته اعتماد تعميم
بـراي سـنجش ايـن بعـد، از     . باشـد  اي مـي  قومي و قبيلهسني، جنسي،  هاي ها به گروه آن

هاي مختلف نظير معلمـان، روحـانيون،    از افراد يا گروه پاسخگو پرسيده شد شما هر كدام
  دانيد؟ لرها را چقدر قابل اعتماد مي و كارگران، پزشكان، افراد مجرد، افراد متأهل

بـراي  . دهنده ميزان اعتماد به نهادها و مسئولين اداره كشور اسـت  نشان ،اعتماد نهادي
شد مشخص كند مـديران كشـور   سنجش اين بعد از اعتماد اجتماعي از پاسخگو خواسته 

هايي نظيـر صـداقت و درسـتكاري،     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 وعده

  و دورانديشي براي حل مشكالت مردم را تا چه اندازه دارا هستند؟
پذيري و قابل اعتماد دانستن محيط زندگي  يط بيانگر ميزان ريسكقابليت اعتماد به مح

براي سنجش اين بعد، مسائلي از قبيـل ضـمانت بـراي وام ديگـران، برگردانـدن      . باشد مي
اش، افزايش دورويي و ريـا در جامعـه، وسـواس در     كيف پول پيدا شده به صاحب اصلي

 . پرسيده شد انتخاب دوست و عدم اعتماد به قول ديگران از پاسخگو

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

   :تعريف 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 مجموعه 

   ).190: 1380يغمايي،  حشمت(
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انجـام شـده   » 1گـالك و اسـتارك  «سازي متغير ميزان دينداري بر اساس مدل  شاخص
انـد كـه بـا وجـود      اذعـان نمـوده   2گالك و استارك در كتاب ماهيت تعهد مـذهبي . است

ر ها داين وجوه يا عرصه .ها يافت توان وجوه اشتراكي را بين آنهايي در اديان، ميتفاوت
ابعاد اعتقادي، مناسـكي، پيامـدي،   : دهند و عبارتند ازحقيقت ابعاد دينداري را تشكيل مي

براي توضيحات بيشتر مراجعه شود ( اين ابعاد به طور خالصه چنين است. عاطفي، فكري
  ):1385و افشاني،  1380يغمايي،  به حشمت

 رود پيروان  انتظار ميكه عبارت است از باورهايي كه  3عد اعتقادي و باورهاي دينيب
در واقع باورهاي ديني عبارتند از نوعي ادراك . ها اعتقاد داشته باشند دين مورد نظر به آن

فردي برخاسته از معرفت ديني كه به فرد بينش خاصي نسبت به حقانيت اصول ديني 
 عد از پاسخگو سؤاالتي درباره قيامت، شيطان، حقيقت محض بودن قرآندر اين ب. دهد مي

  .و فرشته پرسيده شد
عد ب. شود تقسيم مي 6و پرستش و دعا 5كه خود به دو دستة مناسك 4اعمال ديني

هاي مذهبي  شامل اعمال ديني مشخص همچون نماز، روزه و شركت در آئين مناسكي
ها را به جاي آورند و بعد پرستش و دعا شامل  رود پيروان هر ديني آن است كه انتظار مي

در . دهد فردي است كه فرد با رضايت خاطر و بدون اجبار انجام مياعمال خصوصي و 
اين بعد، ميزان انجام برخي از مناسك ديني نظير شركت در دعاي كميل و توسل، خواندن 

مورد  هاي مذهبي قران، شركت در نماز جماعت، پرداخت صدقه و شركت در سوگواري
  .سؤال 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 1عد تجربيب
 .داشتن رابطه با جوهري ربوبي همچون خدا يا واقعيتي غايي و يا اقتداري متعالي است

براي سنجش اين بعد از دينداري از پاسخگويان سؤال شد به مواردي نظير توسل به ائمه، 
رخي مشكالت زندگي تقاضاي بخشش گناهان از خدا، پذيرش توبه و امتحان الهي بودن ب

  .چقدر اعتقاد دارند
هاي مبنايي در مورد  كه مشتمل بر اطالعات و دانسته 2عد فكري يا دانش دينيب

 كمترينها را بدانند و در واقع شامل  معتقدات هر دين است كه پيروان هر دين بايد آن
م به ها و تاريخ دين است به نحوي كه فرد خود را ملز سنت ،فروع ،شناخت از اصول

عد با طرح چند سؤال در اين ب. به آن گرايش يابد دست كمانجام اعمال ديني دانسته يا 
  . ميزان اطالعات ديني پاسخگو مورد سنجش قرار گرفت

يا آثار ديني كه ناظر به اثرات باورها، اعمال، تجارب و دانش ديني بر  3عد پيامديب
اس دين در رفتارهاي روزمرة زندگي زندگي روزمره 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 حالل 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 ها ن گويهمجموع امتياز پاسخگو از اي

ميزان . از آلفاي كرونباخ استفاده شده است ذكر شدهبراي سنجش پايايي متغيرهاي 
 هاي ميزان اعتماد اجتماعي و براي گويه 83/0ميزان دينداري برابر  هاي آلفا براي گويه

باشد نشان از همبستگي تر ميبيش 7/0كه ميزان آلفا از  بوده است كه با توجه به اين 77/0
  . بودن پايايي ابزار تحقيق دارد ها و مطلوب دروني باالي گويه

                                                 
1- Experience 
2- Religious Knowledge 
3- Consequences 
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. و ليزرل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت SPSSافزارهاي آماري  ها توسط نرم داده
اي و ضريب همبستگي پيرسون و براي  نمونه براي آزمون فرضيات از آزمون تي تك

  .افزار ليزرل استفاده شده است از نرم ،تاريالگوسازي مدل معادالت ساخ
  

  هاي تحقيق يافته
نشـان داده شـده    1هاي پژوهش حاضـر در جـدول    اطالعات توصيفي مربوط به آزمودني

درصـد را   1/56درصـد را زنـان و    9/43پاسـخگوي ايـن تحقيـق،     244از مجموع . است
تـرين پاسـخگوي    جـوان . انـد  هاكثر اين افراد متأهل و غيرشاغل بود. اند مردان تشكيل داده

  .اند سال سن داشته 83ها  ترين آن سال و مسن 15تحقيق، 
  

  هاي پاسخگويان تحقيق توزيع ويژگي. 1جدول 

  درصد  اشتغال وضع 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 

  )نتوما(خانواده
  درصد

  8/9  هزار200كمتراز 0 كمترين 15  كمترين

  5/45  هزار400تا200 22 بيشترين 83  بيشترين

  5/29  هزار600تا401 8/12 ميانگين 31  ميانگين

  5/13  هزار600بيشتراز 2/4 معيارانحراف 9/12  معيار انحراف
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اشته اسـت  به لحاظ تحصيلي نيز طيف وسيعي از بيسواد تا دكترا در نمونه حاضر وجود د
هزارتومـان قـرار    400تـا   200ها در گـروه درآمـدي    و از نظر درآمدي نيز بيشترين پاسخ

  .1اند داشته

توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ابعاد دو متغير اصلي تحقيق يعني ميزان  2جدول 
ميزان  بر اساس اطالعات اين جدول،. دهد دينداري و ميزان اعتماد اجتماعي را نشان مي

نسبتاً زياد است پاسخگويان به ) عد دانشيبه جز ب(اري پاسخگويان در ابعاد مختلف ديند
كه هيچكدام از پاسخگويان در  اند به طوري عد پيامدي بهترين وضعيت را داشتهلحاظ ب
به عنوان يكي از ) آباد شهر نجف(جامعه مورد مطالعه . اند فتهطيف قرار نگر» كم«دامنه 

هاي نظري تحقيق همسويي  شود و اين نتايج با يافته اخته ميشهرهاي مذهبي كشور شن
  .دارد

  توزيع فراواني درصد پاسخگويان بر حسب ميزان دينداري و ميزان اعتماد اجتماعي. 2جدول 

  بعد  متغير
  زياد  متوسط كم

  درصد  تعداد  درصد تعداد درصد تعداد

  دينداري

  7/85  209  3/12 30 2/1 3 عاطفي

  2/67  164  1/29 71 0 0 پيامدي

  6/40  99  4/50 123 2/8 20 مناسكي

  2/76  186  7/19 48 2/1 3 اعتقادي

  3/12  30  7/62 153 8/23 58 )فكري(دانشي

 

اعتماد 

  اجتماعي

  2/15  37  2/76 186 4/7 18 شخصي بين

  2/8  20  7/78 192 1/13 32 يافته تعميم

  1/4  10  9/63 156 9/29 73 نهادي

  7/3  9  5/47 116 4/48 118 محيط اعتمادبه

                                                 
  .است) بدون پاسخ(در برخي متغيرها، به دليل وجود مقادير گمشده  100تفاضل جمع درصدها از عدد  -  1
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دهد كه ميزان اعتماد اجتماعي پاسخگويان عمدتاً در حد  نشان مي 2هاي جدول  داده
متوسط قرار دارد به طوري كه تقريباً در همه ابعاد اعتماد اجتماعي، بيشترين درصد 

 شخصي به لحاظ اعتماد اجتماعي اعتماد بين. پاسخگويان در اليه مياني طيف قرار گرفتند
سنجد بهترين وضعيت را به خود اختصاص  كه در واقع اعتماد به نزديكان و بستگان را مي

  . وضعيت مطلوبي ندارند ،داده است ولي ابعاد نهادي و محيط
از » آبادي چقدر است؟ ميزان دينداري شهروندان نجف«براي پاسخ به اين سؤال كه 

 25آباد،  ن دينداري در شهر نجفبراي سنجش ميزا. دشاي استفاده  نمونه تك  آزمون تي
با توجه . شد در پرسشنامه گنجانده شد گويه كه مربوط به ابعاد مختلف ميزان دينداري مي

امتياز پاسخگو از  كمتريناي بود  گويه چهار گزينه 10اي و  گويه پنج گزينه 15كه  به اين
دامنه مزبور  به عنوان حد وسط 70عدد . خواهد شد 115و حداكثر  25ها  مجموع گويه
دهنده باالتربودن ميزان دينداري  به باال نشان 70دار از  اختالف معني. انتخاب شد

دهنده  به پايين نشان 70دار از  همچنين اختالف معني. باشد پاسخگويان از حد متوسط مي
كه در  tخروجي آزمون . باشد تر بودن ميزان دينداري پاسخگويان از حد متوسط مي پايين

منعكس شده است نشان داد كه ميانگين نمره ميزان دينداري نمونه مورد بررسي  3جدول 
از ) =000/0P(داري  و سطح معني 119/20برابر  tهمچنين اندازه . شده است 33/83برابر 

بوده  70داري ميانگين ميزان دينداري بيشتر از  كمتر شده است يعني به طور معني 05/0
  . ن دينداري پاسخگويان بيش از حد متوسط بوده استبنابراين در مجموع، ميزا. است

  
اي براي بررسي وضعيت ميزان دينداري و ميزان اعتماد  نمونه خروجي آزمون تي تك. 3جدول 

  اجتماعي

 داري سطح معني  تي  انحراف معيار  ميانگين  متغير

  000/0  119/20  962/9  33/83  ميزان دينداري

ميزان 

  اعتماداجتماعي
61/32  168/5  149/1  252/0  
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آبادي  ميزان اعتماد اجتماعي شهروندان نجف«همچنين براي پاسخ به اين سؤال كه 
براي سنجش ميزان اعتماد اجتماعي . دشاي استفاده  نمونه تك از آزمون تي» چقدر است؟

شد در پرسشنامه  گويه كه مربوط به ابعاد ميزان اعتماد اجتماعي مي 12آباد،  در شهر نجف
 كمتريناي بود  گويه چهار گزينه 6اي و  گويه پنج گزينه 6كه  با توجه به اين. گنجانده شد

به عنوان حد  33عدد . خواهد شد 54و حداكثر  12ها  امتياز پاسخگو از مجموع گويه
دهنده  به باال يا به پايين نشان 33دار از  د اختالف معنيشوسط دامنه مزبور انتخاب 

  .باشد زان اعتماد اجتماعي پاسخگويان از حد متوسط ميتر بودن مي باالتربودن يا پايين
گزارش شده است نشان داد كه ميانگين نمره ميزان  3كه در جدول tخروجي آزمون 

و  149/1برابر  tهمچنين اندازه . شده است 61/32اعتماد اجتماعي در نمونه تحقيق، برابر 
داري از متوسط  فاوت معنييعني ت ،بيشتر شده است 05/0از ) =252/0P(داري  سطح معني

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

اند از آزمون ضريب همبستگي پيرسون  گيري شده اي اندازه همه متغيرها در سطح فاصله
  .استفاده شده است

  
يزان دينداري با ابعاد مختلف ميزان خروجي آزمون پيرسون براي بررسي رابطه م. 4جدول 

  اعتماد اجتماعي

  داري معني سطح  ضريب همبستگي پيرسون  بعد

  000/0  249/0  اعتماد نهادي

  022/0  154/0  اعتماد بين شخصي

  005/0  187/0  يافته  اعتماد تعميم

  304/0  069/0  اعتماد به محيط
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ختلف ميزان اعتماد ، بين ميزان دينداري و ابعاد م4بر اساس اطالعات جدول 
داري وجود دارد به عبارت ديگر  رابطه مستقيم و معني) به جز اعتماد به محيط( اجتماعي

يافته نيز   شخصي و اعتماد تعميم هرچه دينداري افزايش پيدا كند اعتماد نهادي، اعتماد بين
مبستگي را ترين ه اجتماعي، ميزان دينداري قوياعتماد در بين ابعاد . كند افزايش پيدا مي

بنابراين از . ترين همبستگي را با اعتماد به محيط داشته است با اعتماد نهادي و ضعيف
  .دشفرضيه تأييد شد و يك فرضيه نيز تأييد ن 3چهار فرضيه فرعي اين تحقيق، 

  

  1الگوسازي معادالت ساختاري
مكنون و  ي متغيرهايكند تا به تحليل علّ الگوسازي معادالت ساختاري به محقق كمك مي
). Bollen Kenneth and Scott, 1993(متغيرهاي مشاهده شده به طورهمزمان بپردازد 

الزم به توضيح است كه دو متغير اصلي اين تحقيق يعني ميزان دينداري و ميزان اعتماد 
  . اجتماعي از نوع متغيرهاي مكنون هستند

كه مالحظه  چنان. منعكس شده است 1ساختاري در نمودار  معادالتنتايج تحليل 
اند  عد اعتقادي بودهعد عاطفي و بهاي سازه مكنون دينداري، ب معرفترين  شود مهم مي

هاي سازه مكنون اعتماد اجتماعي، اعتماد به محيط و اعتماد  ترين معرف كه مهم ضمن اين
  . نهادي بوده است

ماد اجتماعي، شود ميزان تأثير دينداري بر اعت مشاهده مي 1طور كه در نمودار  همان
دهنده رابطه مستقيم اين دو متغير است يعني افزايش دينداري باعث  است كه نشان 28/0

  .شود افزايش اعتماد اجتماعي مي
  
  

                                                 
1 - Structural Equation Modeling (SEM) 
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  اداجتماعيمدل معادله ساختاري، تأثير ميزان دينداري بر ميزان اعتم: 1نمودار 

به . دهد كه مدل از برازش خوبي برخوردار است هاي برازش مدل نشان مي شاخص
يكي از اين . منظور بررسي برازش مدل پيشنهادي چند شاخص مورد توجه قرار گرفت

دار باشد بدين معني است كه مدل براي  كاي اگر معني مربع. است 1كاي ها، مربع شاخص
كاي  ولي مربع) دار شده است كاي معني در اينجا مربع(ست هاي جامعه، قابل قبول ني داده

لذا از شاخص ). 281: 1386سرمد و ديگران، (گيرد  تحت تأثير حجم نمونه قرار مي
. استفاده شده است) آيد كاي بر درجه آزادي بدست مي كه از تقسيم مربع(كاي نسبي  مربع

شاخص ديگري . آيد ب ميشده كه مطلوب به حسا 005/3كاي نسبي برابر  شاخص مربع
دامنه تغييرات شاخص مذكور . نيز محاسبه شده است 2با عنوان شاخص نيكويي برازش

بين صفر و يك است، هر چه مقدار محاسبه شده به يك نزديكتر باشد بيانگر برازش بهتر 
توان گفت  بنابراين مي. به دست آمده است 93/0معادل  GFIدر مدل حاضر، . مدل است

                                                 
1- Chi–square 
2- Goodness of Fit Index 

RMSEA = 091/0  P–Value = 00000/0  df = 26 Chi–square = 14/78  

 عاطفي

 فكري

 پيامدي

 اعتقادي

 مناسكي

69/ 

61/

44/ 

52/ 

63/ 

61/

73/ 

80/ 

52/ 

اعتماد

 جتماعيا

 يشخص نيباعتماد

28/ 

53/ 

 افتهي مياعتمادتعم

 ياعتماد نهاد

 طيمح اعتماد به

55/

57/ 

  

 ينداريد

72/ 

69/ 

68/ 

78/ 

47/
63/ 
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 1شده شاخص ديگر، مقياس نيكويي برازش تعديل. راي برازش خوبي استكه مدل دا
را  GFIاين شاخص تا حدي نسبت به حجم نمونه و درجات آزادي مدل، معيار . است

دهنده  نشان ،بين صفر و يك است و مقادير نزديك به يك AGFIمقدار . كند تعديل مي
شده است كه اين  88/0ادل مع AGFIدر تحقيق حاضر ميزان . نيكويي برازش مدل است

  .كند شاخص نيز برازش مدل را تأييد مي
  

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

نتايج تحقيق حاضر نشان داد كه بين ميزان دينداري و ميزان اعتماد . دشآباد انجام  نجف
در برخي از تحقيقات ديگر نيز اين . داري وجود دارد و معني اجتماعي رابطه مستقيم

؛ محسني 1388؛ افشاني و ديگران، 1386پناهي و شايگان، (نتيجه حاصل شده است 
بودون، استدمن و پالمر، شيلد، كالينز ). 1383كتابي و ديگران،  ؛1388تبريزي و شيرعلي، 

 Shield(شود د اجتماعي ميباعث افزايش اعتما) مذهب(و ساسيس معتقدند كه دين 

2002, Collins 2004, Sosis2005 .(دين «دارد  بيان مي 2در اين راستا آنچنان كه مايرز
اي محسوس به بهبود كيفيت روابط خانوادگي، كمك نمايد و به عنوان  تواند به گونه مي

ن همچني). 12: 1381مالحسني، (» عاملي در جهت ايجاد سرمايه اجتماعي، گام بردارد
هاي اجتماعي و  كاندلند هم از اين امر اغماض نكرده كه دين از طريق ايجاد شبكه

شناسي، احترام نسبت به ديگران، صداقت و  خانوادگي، ارتباط با ساير همنوعان، وظيفه
 ,Candland(د شوتواند مبناي سرمايه اجتماعي قلمداد  مي ،اعمال هنجارهاي همبستگي

معتقد ها جهاني ارزشش هاي پيماييافتهمبتني بر  گلهارتاينهمچنين ). 129-131 :2000
ثيري بسيار بيشتر از درجه توسعه اقتصادي در ميزان أمذهب نقش عمده و تاست كه 

                                                 
1- Adjusted Goodness of Fit Index 
2 - Mayers 
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اعتماد كيد زيادي بر تقويت أتنيز دين اسالم ). 1385انگلهارت، (د اعتماد در جامعه دار
ازوكارهايي اعتماد اجتماعي را دين اسالم از طريق س. در جوامع مسلمان دارد اجتماعي

كيد شده در أهاي اخالقي ت توجه و اهتمام بيشتر و ترويج مؤلفه .كند ايجاد و تقويت مي
راستي و صداقت، احترام به حقوق ديگران و  ، عهد و پيمان، اداي امانت،دين اسالم مانند

شوند ع اسالمي اجتماعي در جوام اعتمادساز  توانند زمينهموارد مشابه ديگر ميتقوا و 
  ). 87: 1386فصيحي، (

. ها و پيامدهاي مهمي را در بردارد اين تحقيق، ضمن مهم و ارزشمند بودن، پيام  نتيجه
بودن ميزان اعتماد اجتماعي در جامعه مورد  نكته درخور توجه در اين تحقيق متوسط

اعتماد در بودن ميزان  بايد توجه داشت كه نبايد به محض مشاهده متوسط. مطالعه است
ترديد ) دينداري و اعتماد اجتماعي(جامعه مورد مطالعه، به وجود رابطه دو متغير اصلي 
در اين ارتباط ذكر اين نكته الزم . كرد بلكه بايد علت را در جاي ديگر جستجو نمود

نبودن اعتماد در جامعه  است كه معنادار بودن رابطه دينداري و اعتماد يك چيز و باال
ادعاي نخست بيانگر آن است . اي ديگر است آباد نكته و به تبع آن شهر نجف ديني ايران

ها به ديگران بيشتر است و ادعاي دوم  كه هر چه افراد ديندارتر باشند، احتمال اعتماد آن
در جهت ) دينداري مردم(ايم از اين پتانسيل  نيز حكايت از آن دارد كه ما نتوانسته

را به عمل آوريم و لذا اعتماد افراد در سطح بااليي ارزيابي گسترش اعتماد، استفاده الزم 
براي رفع اين تناقض بايد به شبكه روابط، نگاه جديدي افكنده شود؛ در يك . شود نمي

محيط كوچك و در يك رابطه محدود، ظاهراً اعتماد باالست اما با گسترش روابط، گويا 
شود، از آن جا  وارد تعامالت گسترده ميهنگامي كه فرد، . كند اعتماد سير نزولي پيدا مي

هاي متعددي دارد و براي وي امكان كنترل بر همه جوانب  كه گزينش 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 نتيجه بر اساس يافته

تأثير دارد اما عدم تحقق حد بااليي از اعتماد در جامعه ديندار مورد بررسي را بايد از يك 
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هاي  طرف به متغيرهاي ديگري مانند تحصيالت، ميزان گسترش روابط اجتماعي، تجربه
ربط داد  ...هاي دوران گذار و ، ويژگيهاي جمعي فردي، خلف وعده مسئولين، اثر رسانه

از طرف ديگر، عدم استفاده از اين پتانسيل قوي يعني دين براي افزايش اعتماد نيز عاملي 
اش با اعتماد  بودن رابطه بوده كه باعث شده است در عين باالبودن دينداري و مستقيم
   .اجتماعي، شاهد ميزان بااليي از اعتماداجتماعي در جامعه نباشيم

اي نشان  از اين رو الزم است به نقش حساس و مؤثر روحانيون و مبلغين ديني توجه ويژه
د ضروري شو از آنجايي كه رفتار و اعمال اين افراد با دقت بيشتري نظاره مي. داده شود
تر، از معلم درس  به عبارت روشن. ها هم به اين نكته دقت خاصي داشته باشند است آن

ها، از امام  يي تا مدرسين دروس معارف و اخالق اسالمي در دانشگاهديني در مقطع ابتدا
جماعت مسجد محل تا ائمه جمعه و جماعات و در يك كالم، متوليان و مبلغين حوزه 

تر، با  برخوردتر، صادق تر، خوش ها صميمي دين، بايد در نظر داشته باشند كه هر چه آن
ها  اشند اقشار اجتماعي مختلف به آنب... پذيرتر و  تر، انعطاف روابط عمومي قوي

تر شده و ضمن جذب بيشتر به دين و متوليان ديني، زمينه مهياتري براي افزايش  نزديك
ارتباط هر چه بيشتر مردم عادي با . اعتماد اجتماعي در جامعه به وجود خواهند آورد

و حتي از  هاي فوق، باعث كاهش متوليان و مربيان حوزه دين در صورت دارابودن ويژگي
ي در جامعه خواهد شد و شادي و نشاط اجتماعي را به دنبال خواهد اعتماد بين رفتن بي

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

شود در تحقيقات آينده، چنين متغيرهايي مورد توجه  از اين رو پيشنهاد مي. خواهيم يافت
اهميت ) كشور(اين متغيرها هم در سطح خرد و هم در سطح كالن . كنترل قرار گيرندو 

تواند  شبكه روابط تا آن جا اهميت دارد كه حتي مي. دارند و بايستي در نظر گرفته شوند
اما تركيب اين دو متغير قاعدتاً . ضعف دينداري افراد را براي كسب اعتماد، جبران نمايد

اين نكته را هم بايد افزود كه به دليل تفسيربردار . ايش اعتماد داردتاثير بيشتري بر افز
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بودن دين، احتماالً نه نوع و ميزان دينداري بلكه تفسير فرد از دين در نحوه نگاه او به 
 پس ،ها تأثير به سزايي داشته باشد ديگران و در نتيجه 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 معقول و منطقي براي افزايش اعتماد عمومي، رضايت اجتماعي 
و مشاركت مدني و اجتماعي و نيز افزايش اعتماد عمومي به نهاد مذهب و روحانيت 

ز مسئولين و حتي خود روحانيت چشم رسد كه متأسفانه بسياري ا ضروري به نظر مي
هاي  نقش تاريخي رهبران مذهبي در هدايت جنبشنبايد . اند خود را به اين واقعيات بسته

هاي  ملي و نيز استفاده از فاكتور مذهب براي تقويت همبستگي ملي و اجتماعي در برهه
اكن و مراسم مذهبي يكي از كاركردهاي مثبت ام نبايد از ياد برد كه. تاريخي را از ياد برد

شدن شناخت و  گردهم آوردن قشرهاي گوناگون مردم به دور همديگر و به تبع آن درست
  .سرمايه اجتماعي بوده استافزايش 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 پپداكيس معتقد است. ز ساير ابعاد اعتماد بيشتر بوده استاعتماد نهادي ا

كه نظام  با توجه به اين). Papadakis, 1999(دارد  وجود رابطه نهادها به اعتماد و مذهبي
هاي ديني است افزايش اعتماد به  رسمي در كشور ما به طور عمده مبتني بر دين و آموزه

آورد و باعث افزايش بعد  عتماد به نهادهاي رسمي را بوجود ميدينداران، زمينه افزايش ا
هاي شهري، كاركرد هاي اجرايي و كليه سازمان دستگاه. نهادي اعتماد اجتماعي خواهد شد

ها در انجام وظايف خود اگر آن. مرتفع كردن نيازهاي جامعه شهري را بر عهده دارند
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 دستگاه 1زوكر. بود
 ,Batt(خورد يابند، پيوند ميفراتر از معامله معين و الگوهاي مبادله مخصوص تعميم مي

نشان داد كه  هاي انجام شده توسط بودوار و كاندر همين راستا پژوهش). 488 :2008
                                                 

1 -Zuker 
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ها، مرتبط با عملكرد مديران سازماني در خصوص رعايت عدالت و اعتماد به سازمان
بنابراين مسئولين و مديران ). Celani and Salamon, 2008(مواردي نظير آن است 

 خود هاي مختلف بايد با تالش جهت ترميم و اصالح رفتار و گفتار نهادها و سازمان
را  ، اعتماد مردم به خودا و بهبود وضعيت اقتصادي و معيشتيبويژه در عمل به شعاره

  . ه و از اين طريق بر ميزان اعتماد اجتماعي در جامعه بيفزايندداد افزايش
ندي نهايي بايد گفت كه نتايج اين تحقيق همسو با انتظار تئوريك ب در يك جمع

ين و مناسك ديني تحقيق و در راستاي نظريه گيدنز و دوركيم است كه معتقد بودند د
  . ساز افزايش اعتماد اجتماعي در جامعه است زمينه
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