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 مقدمه

نقش مهم دین در زندگی و تأثیر مهم آن  ةشناسان دربار هنظران و جامع امروزه بسیاری از صاحب

 هر در گوناگون های لبه شك دین(. 221، ص2931طالبی و حاجیلو، ) گویند در جامعه سخن می

پیتر . كند می ایفا جوامع و زندگى افراد در را محوری نقش ،معمول طور هب و، دارد وجود فرهنگى

كننده  تعیین یدادن به حیات اجتماعی نقش د دین در ساماناعتقاد دار ،شناس معاصر جامعه، 2وبال

و  رسمی حمایت و اجتماعی پیوندهایسازوكار  طریق از دینداری معتقدند نیز 1لوین و الیسون. دارد

روابط  از بخشی كم دست كنند می بیان ها آن. شود می منجر جامعه مثبت سالمت به غیررسمی

 عنوان به ،تأثیر های گروه و ها جماعت نقش از ناشی روانی، تسالم و دینی اهتمام بین شده همشاهد

 عنوان به را آن و شود می مختلف تعریف كاركردهای دادن انجام برای كوشش و تالش از خاصی نوع

 مواجه زندگی عظیم و مشكالت مسائل با (دینی)یک گروه  ها آن كمک با كه اعمالی و هااعتقاد جمع

دین از جمله متغیرهای اساسی است كه اغلب (. 923، ص2931، 9مویل)د كنن می مطرح شود، می

ثیرگذار بر شكل، نوع و روند أترین عوامل ت عنوان یكی از مهم نظران و اندیشمندان آن را به صاحب

اهمیت این موضوع از آنجا است كه . اند تغییرات در اجتماع و بر روی افراد مورد تأكید قرار داده

افراد دیندار بسیاری از  دارد، زیرازوایای زندگی بشری همة ای در  ویژه ثارآدینداری كاركردها و 

و دین را  كنند میهای خود را براساس دین تعیین  ها و حالت زندگی، ارزش ةها، افكار، شیو كنش

 (.201، ص2933رضادوست و همكاران، ) دانند می ناظر بر زندگی خود

 تلقی آن در مشاركت و مذهبی اعتقادهای شدت نعنوا به اغلب كه است دین عمل به دینداری

یا بخشی از عقاید،  همهتوان پذیرش  می از این رو، دینداری را. (Giddens, 2008, p.93) شود می

حشمت )ها در نظر گرفت  عمل به آن برای دین اسالم توسط فرد و تالش احكام، و اخالق

 و فهم و، آنان اجتماعی و فردی عمل بردینی افراد  های ارزش و عقاید(. 232، ص2930یغمایی، 
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 خرد سطوح در افراد دینی رفتارهای و همچنین، هنجارها. دگذار می تأثیر دیگران رفتار از تفسیرشان

 كنندة عرضه مذاهبپیروان  گیدنز، عقیدة به. كند می را متأثر كالن سطح در جامعه اجتماعی حیات و

 به ،این مذاهب به عالقه و ایمان پذیرش، طریق از ،از زندگی عملی و اخالقی تفسیرهای و اصول

 گروهی ای پدیده دین كه آنجا از(. 139، ص2931 ،2گیدنز)یابند  می یكدیگر سوق با پیوند سوی

 نهادهای بر هم این است انتظار پس است، اجتماعی واحدهای دیگر با متقابل ةرابط یک در و است

 انسان اجتماعی زندگی در دین نقش به توجه با و پذیرد تأثیر ها آن از هم و بگذارد تأثیر جامعه دیگر

 شناسی جامعه در دازیپر نظریه و پژوهش مهم های هجنب از یكی دینی رفتار و دین ةمطالع مدرن،

 (.211، ص2931نیا و همكاران،  ظهیری)دهد  می تشكیل را معاصر

شود و پیوندهای اجتماعی  می هایی كه دین باعث بهبود و تقویت آن لفهؤترین م یكی از اصلی

كند، اعتماد اجتماعی است  می ترهزینهتر و كمتر و مناسبات اجتماعی را روانرا مستحكم

توان حسن ظن فرد نسبت به سایر  می اعتماد اجتماعی را(. 122، ص2939زاده و میرزایی،  عباس)

 ها اعی فرد با آناعضای جامعه تعریف كرد كه این امر موجب گسترش و تسهیل روابط اجتم

از عوامل مهم در تقویت گرایش به اعتماد،  1از نظر زتومكا(. 123، ص2930امیركافی، )شود  می

 دینی هایاعتقاد از ناشی را اریكسون نیز اعتماد(. 119، ص2931زتومكا، ) اعتقادات دینی است

 و مراقبت ةزایید اعتماد»گوید  می دانسته و ایجاد اعتماد در مؤثر مهم و عاملی را دین و .داند می

 بستر در اعتماد (.Erikson, 1965, p.241) «است دین تحقق و فعلیت بنای سنگ و در واقع دلسوزی،

 تسهیل را شكوفا و ها توانایی و استعدادها و  شود می انسان باعث رشد گروهی هایو كنش تعامالت

كندوانی )آورد  می در حركت به تر تاجتماعی را راح كنش هایچرخ ای، كنندهروانمانند كند و  می

 .اعتماد است ةدهند ترین ابزارهای سازمان از مهم بنابراین، دین یكی(. 32، ص2933لو،  اصل و تقی

 و ،فراهم را مذاهب و ها با گروه مؤثر و مفید روابط برقراری امكان دینی، اعتقادات و واقع، مذهب در
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 به و اعتقاد ایمان نوعی را دین زیمل كه جایی تا كند؛ می ربرقرا افراد جامعه سطح در را اعتماد نوعی

 (.113، ص2930افشانی و همكاران، )داند  می آن افراد و جامعه

هایی است كه دین تأثیری اساسی بر آن  از سوی دیگر، مشاركت اجتماعی یكی از مؤلفه

كند  ترغیب می طور ذاتی ماهیتی اجتماعی دارد كه افراد را به مشاركت دین به. گذارد می

(Anderson & Melur, 2009, p.93) .یک پویایی و حركت ضامن و توسعه باعث اجتماعی مشاركت 

 پذیرانه مشاركت گفتمانی هایسازه كه جوامعی (.2932همكاران،  خراسانی و مظلوم) شود  جامعه می

 قوانین و ظاماتن انطباق ةزمین است، شده اجرایی و طراحی ها آن اجتماعی و فرهنگی مهندسی در

 های درگیری و تضادها و میزان شود می فراهم ها آن در اجتماعی های واقعیت و نیازها با منطبق

 و ترین مهم رسد نظر می به، ایران ةجامع های یویژگ به توجه بنابراین، با. یابد یم كاهش اجتماعی

 اسالم دین در زیرا است؛دین  نهاد اجتماعی، های مشاركت گیری شكل در مؤثر نهاد نیرومندترین

 را اجتماعی های مشاركت گیری لشك بستر و زمینه كه دارند تأكید رفتارهایی بر دینی یها هآموز

 با آن ةرابط و مؤثر منبع این به توجه، است با هنجارهای دینی ای هجامع كه ایران در و دكنن فراهم می

 (.111، ص2930اری، نوروزی و بختی)است  علمی های تضرور از اجتماعی مشاركت

 و شود می محسوب جامعه یک ةتوسع و اجتماعی روابط گیری شكل اساس مشاركت و اعتماد

 مردم اجتماعی روابط و جامعه مختلف ساختارهای بر زیادی تأثیر تواند می ،ها آن افزایش یا كاهش

 اقتدار كشور و تخاراف ةمای كه دانش و علم تولید نهاد عنوان هب دانشگاه، میان این در .بگذارد آن

 و علم ارتقای و، فناوری و علم تولید نخبگان، و متخصصان تربیت و آموزش با شود، می شناخته

 اساسی اركان از یكی سویی، از. دارد كشور و سازماندهی توسعه در مهمی نقش جامعه در فرهنگ

 نمایندگان كه انیدانشجوی دهند؛ می تشكیل دانشجویان را آن ركن ترین اساسی شاید و دانشگاه

 رو، این از .دارد بستگی ها آن به زیادی حد تا نیز جامعه یک ةآیند و شوند می محسوب جامعه فكری

 اما .رساند یاری جامعه، اقشار دیگر عملكرد و اندیشه شناخت در تواند می آنان نظرهای شناخت

 متعددی بسیار عوامل به دانشگاهی ةدر جامع اعتماد و مشاركت از باالیی سطح آوردن ستد به

 حاضر بنابراین، با توجه به مطالب یادشده، پژوهش. است ها آن ةجمل از دینداری كه است وابسته



 033                                               جتماعی دانشجویان دانشگاه لرستان بررسی نقش دینداری در اعتماد و مشارکت ا

  

 

 پرسشبر این اساس، . كند تأثیر دینداری بر اعتماد و مشاركت اجتماعی را بررسی كند می تالش

نشجویان دانشگاه در اعتماد و مشاركت اجتماعی دا اصلی پژوهش حاضر این است كه دینداری

 دارد؟چه نقشی لرستان 

 مبانی نظری پژوهش

 دینداری

 امورة ادار برای كه داند مى مقرراتی و قوانین عقاید، اخالق، از ای مجموعه را جوادی آملی دین

 اعتقادی نظام عنوان به دین(. 231ص ،2932جوادی آملی، ) استها  انسان پرورش و انسان و جامعه

 ةشیو ةنندك تعیین كه است شده تعریف اعمال و ها آیین از ای مجموعه با ههمرا ،یافته نسازما

 است عامی عنوان ودن،ب دینی (.Zulling et al., 2006, p.36)است  زندگی تجارب به افراد پاسخگویی

 تجلّی .است متجلّی آن در دینی های نشانه و ها ارزش كه شود می ادهد ای پدیده یا فرد هر كه به

 توان می او پنهان و آشكار های كنش و گرایش نگرش، در را فرد بودن دینی های نشانه و ها  شارز

 گرایش نگرش، كه ای گونه به دینی اهتمام داشتن یعنی 2دینداری ،كلی طور به .شناسایی كرد و جست

 ةدینداری عبارت است از مجموع(. 11، ص2933ادیب بهروز، )كند  متأثر را فرد های كنش و

كه در وضعیت عادی و طبیعی، اجتماعی و  ،، احساس و تمایالت مثبت نسبت به دینهاشناخت

جهان، ( خداوند)های وی نسبت به نیروی جذاب  روانی در فرد وجود داشته باشد و در كنش

در تعریفی  ،همچنین(. 102، ص2930حشمت یغمایی، )خود، جامعه و تاریخ به ظهور برسد 

د، كنهای فرد را متأثر  كه نگرش، گرایش و كنش طوری مام دینی بهدینداری یعنی داشتن اهت ،دیگر

كنند؛ پس كشف و شناسایی آن مستلزم مطالعات درون  می نوع و جهت این تأثیر را ادیان تعیین

 (.31ص ،2933شجاعی زند، )دینی است 

زیمل اعتقاد دارد دینداری بر احساس دینی مبتنی است و عبارت است از صورت و شكلی كه 
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دیندار كسی است كه  (.13، ص2933پور حقیقی،  ارجمند و شعبان)گیرد  می احساس دینی به خود

 از اصول و شعائر یک مذهب، در نظر و عمل پیروی آن دین را اتخاذ( اگرچه در حداقل)با آگاهی 

اد ابع ةدربار (.111، ص2919انوری، )كه دین بر زندگی اجتماعی او تأثیر بگذارد  طوری كند، به می

مطهری، )دین در اسالم تعابیر بعضاً متفاوتی وجود دارد كه از سه بعد اعتقادات، احكام و اخالق 

تا پنج بعد عقیده، ایمان، اخالق، عبادات و شریعت سخن به میان آمده است و  ،(321، ص2913

 ،عمل دین باشد ةبیش از آنكه ناشی از اختالف نظرهای اصولی در چیستی و حیط هااین تمایز

از این رو، (. 12، ص2933شجاعی زند، )كار رفته است  برخاسته از تعابیر مفسران از مفاهیم به

یا بخشی از عقاید، احكام و اخالق دین اسالم توسط فرد و تالش  همه توان پذیرش می دینداری را

  (.239، ص2930حشمت یغمایی، )ها در نظر گرفت  در جهت عمل به آن

است، گالک و  گرفتهانجام  2دینداری براساس مدل گالک و استارکسازی متغیر میزان شاخص

توان وجوه  می های در ادیان، با وجود تفاوت اند كردهاذعان  ماهیت تعهد مذهبیاستارک در كتاب 

دهند و  می ها، در حقیقت، ابعاد دینداری را تشكیل این وجوه یا عرصه. ها یافت اشتراكی را بین آن

 : اعتقادی، مناسكی، تجربی و پیامدی؛ كه این ابعاد به طور خالصه چنین استند از ابعاد ا عبارت

رود پیروان دین مورد  می كه انتظار كه عبارت است از باورهایی 1بعد اعتقادی و باورهای دینی .2

ند از نوعی ادراک فردی برخاسته ا باورهای دینی عبارت ،ها اعتقاد داشته باشند، در واقع نظر به آن

كه  9اعمال دینی .1 ؛دهد می رفت دینی كه به فرد بینش خاصی نسبت به حقانیت اصول دینیاز مع

 مانندشوند، بعد مناسكی شامل اعمال دینی  می خود به دو دسته مناسک، و پرستش و دعا تقسیم

جا  ها را به رود پیروان هر دینی آن می های مذهبی است كه انتظار نماز، روزه و شركت در آیین

شامل اعمال خصوصی و فردی است كه فرد با رضایت خاطر و بدون  و بعد پرستش و دعا آورند

و احساس كه ها یا عواطف دینی كه عبارت است از تصور 3بعد تجربی .9 ؛دهد می اجبار انجام
                                                           
1. Glock & Stark 

2. Beliereres 

3. Practice 

4. Experince 
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     ؛یا اقتداری متعالی است ،یا واقیعتی غایی ،خدا مانندمربوط به داشتن رابطه با جوهری ربوبی 

باورها، اعمال، تجارب و دانش عینی بر زندگی روزمره  آثاریا آثار دینی كه ناظر به  2یامدیبعد پ .3

، 2931افشانی، )زندگی است  ةتأثیر و انعكاس دین در رفتارهای روزمر ،است، به عبارت دیگر

 (.31ص

 اعتماد اجتماعی

كا به یک ادعا یا اظهار اعتماد باوری قوی به اعتبار، صداقت و توان یک فرد، انتظاری مطمئن و ات

 و دیگران به فرد اطمینان توان می را اعتماد(. Lyon, 2000, p.673)كردن آن است  نظر، بدون آزمون

ترین شاخص  اعتماد مهم(. 92، ص2933حسینی، )كرد  تعریف جامعه افراد به بدگمانی نداشتن

های اجتماعی و  حدت در نظامسازوكاری برای ایجاد انسجام و و ةاجتماعی است كه به مثاب ةسرمای

اعتماد . كند می ساالرانه عمل های مردم تسهیل مشاركت اجتماعی، تعاون اجتماعی و پرورش ارزش

موجب پیوند وثیق افراد با نهادهای مختلف اجتماعی و تقویت و ارتقا، اثربخشی و مشروعیت 

ابزار اطمینان به اشخاص یا  به نظر گیدنز، اعتماد .(Gleave, 2010, p.42) نهادهای اجتماعی است

اطالعی  طور معمول، مشكل نادانی یا بی های مجرد براساس نوعی جهش به ایمان است كه به نظام

به نظر كالس اوفه، اعتماد به معنای این باور است كه (. 921، ص2931، 1گیدنز)كند  می را برطرف

زدن به من  كنند و از آسیب می كمکدیگران با اقدام یا خوداری از اقدام خود به رفاه من یا ما 

 -، اعتماد اجتماعی واقعیتی اجتماعی3به نظر اینگلهارت(. 131، ص2933، 9اوفه)كنند  می خودداری

 (.192، ص2913اینگلهارت، ) ریشه داردها و تجارب اجتماعی تاریخی  اقتصادی است كه در زمینه

 افراد كه ،لحاظ اجتماعی به تأییدشده و اكتسابی تعهدهای و انتظارها بر داللت اجتماعی اعتماد

 شده تعریف دارند، شان زندگی اجتماعی به مربوط نهادهای و ها سازمان به نسبت و یكدیگر به نسبت

                                                           
1. Consequences  

2. Giddens 

3. Offe 

4. Inglehart 
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و با كاهش تنش  كرده،تواند شرایط برقراری و دوام دوستی را مهیا  می اعتماد اجتماعی. است

اگر اعتماد اجتماعی در حد  ،د و همچنیننكفردی و افزایش حس كنترل، تندرستی افراد را حفظ 

به . شود می مطلوبی باشد، موجب مشاركت بیشتر در دستیابی امكانات رفاهی، بهداشتی و آموزشی

، 2931صادقی و همكاران، )یابد  می سطح سالمت جسمی و روانی افراد بهبود ،این ترتیب

 به جامعه افراد اعتماد یامعن  هب و اجتماعی اصلی سرمایه عنصر عنوان به اجتماعی اعتماد (.931ص

 تمایالت و صداقت، راستگویی یامعن به اجتماعی اعتماد .است اجتماعی زندگی در یكدیگر

 روابط مهم های جنبه از یكی كه است دیگران به حقوق احترام دیگران، به اطمینان و ویانهج همكاری

 و همكاری اعتماد اجتماعی،. است معهجا اعضای میان همكاری و مشاركت ساز زمینه است و انسانی

 افزایش را فرهنگی و سیاسی اجتماعی، اقتصادی، های در حوزه جامعه مختلف های گروه مشاركت

 .است اجتماعی و اقتصادی در روابط انضباط گیری شكل در مهمی شاخص اجتماعی اعتماد .دهد می

عملكرد  قانون، به احترام نگرش، عی،اجتما روابط بهبود و موجب ارتقا اجتماعی، اعتماد در بهبود

 گویی،دروغ مانند نامطلوبی آثاراجتماعی  اعتماد فقدان مقابل، در .شد خواهد افراد شغلی و اجتماعی

 بسط و بنابراین، .داشت خواهد همراه به را مالی شفافیتنبود  و رشوه، فساد كالهبرداری، چاپلوسی،

مهد، خسروآبادی و بنی) دهد را كاهش مزبور نفیم های ارزش تواند می اعتماد فرهنگ گسترش

 (.33، ص2933

 اعتماد و یافته تعمیم اعتماد فردی، اعتماد بین بعد سه با اجتماعی اعتماد متغیر حاضر پژوهش در

 جامعهی ااعض میان چهره به چهره و مستقیم روابط حاصل فردی اعتماد بین .است سنجش شده نهادی

اعتماد،  از مملو فضایی كه است خانواده اعضای بین اعتماد شعاع ترین این باریک واقع، در .است

 با و شناسیم می را ها آن كه است افرادی به معطوف اعتماد این .است حاكم آن بر نزدیكی و صمیمیت

 یا عام اعتماد. و داریمررودر ةرابط تجاری شریک و همكار همسایه، دوست، عنوان هب ها نآ

 قومی های گروه به ها آن تعلق از جدای جامعه، افراد به نسبت ظن حسن داشتن انتو می را یافته تعمیم

 ،شود نمی محدود دارند، رودررو روابط كه افرادی به فقط یافته، تعمیم اعتماد. دكر تعریف ی ا هقبیل و

. یابد می گسترش ملی سطح در و ،نوردد میدر را محلی و قومی همسایگی، خانوادگی، بلكه مرزهای
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 برقرار ارتباط غیرفردی كنشگران با گاهی ها نانسا جامعه، گفت در توان می نیز نهادی اعتماد بارةدر

 غیرشخصی ساختارهای متوجه كه شود می مطرح اعتماد از دیگری شكل این ترتیب، به .كنند می

 های رسمینهاد به نهادی اعتماد .است شده اشاره نهادی اعتماد و مدنی اعتماد به زمینه این در. است

 (.31، ص2931قاسمی و همكاران، )است  مربوط تخصصی های نظام به مدنی اعتماد و دولتی

 مشارکت اجتماعی

 را آنان كه است مردم با رفتار مشاركت، نوعی. است كردن شركت یامعن به لغوی نظر از مشاركت

 و كامل آزادی از باید لیل،د همین به. بگذارند قاطع تأثیر زندگی شان بر مؤثر بر حوادث كند  یم قادر

 یحركت مشاركت. شوند ارزش تلقی و اهمیت و ارای برخوردار باشند نظر اظهار حق جمله از

 محور انسان، توسعه، مباحث اینكه امروزه در به توجه با .است مسئولیت با و آزاد فعال، آگاهانه،

فر،  افشانی و جنتی)شود  می مطرح ازپیش بیش خود به مربوط امور در مشاركت او طبعاً است،

 سر انسان از نخستین رفتار اجتماعی است كه همكاری، معنای به مشاركت ةپدید(. 11ص ،2931

است، كه  یافته مشاركت تالشی سازمان(. 23، ص2939ها و همكاران،  جمشیدی)زده است 

ها  گروههای عمومی در یک وضع اجتماعی خاص از طرف  منظور افزایش كنترل منابع و مؤسسه به

، 2932سرا،  خادمیان و كریم) گیرد ، انجام میاند و افرادی كه تاكنون از چنین كنترلی محروم بوده

  (.203ص

 یک اعضای ها آن از طریق كه ارادی های فعالیت دسته آن از عبارت است اجتماعی مشاركت

دادن  ستقیم در شكلمغیر یا صورت مستقیم به و كنند می شركت روستا و محله، شهر امور در جامعه،

مشاركت اجتماعی  (.133، ص2930نوروزی و بختیاری، )به حیات اجتماعی مشاركت دارند 

منظور دخالت در تعیین سرنوشت خود و جامعه و  های فردی و گروهی به انواع كنش ةدربرگیرند

اند در تو می مشاركت اجتماعی. امور عمومی است ةگیری دربار یندهای تصمیمابر فر گذاشتنتأثیر

بعد ذهنی مشاركت كه همان تمایل به مشاركت اجتماعی است؛ و بعد عینی : دو سطح مطرح باشد

كند  می گیری بروز و رفتاری مشاركت اجتماعی كه به صورت عضویت، نظارت، اجرا و تصمیم

 ای دانست كه یافته یند سازماناتوان فر می مشاركت اجتماعی را(. 32ص، 2931فر،  افشانی و جنتی)
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های معین و مشخص كه  افراد جامعه به صورت آگاهانه، داوطلبانه و جمعی با درنظرداشتن هدف

نمود این مشاركت وجود نهادهای . د، تعریف كردشو می شدن در منابع قدرت منجر به سهیم

آبادی و  زارع شاه)های محلی و غیردولتی هستند  ها، و سازمان ها، گروه انجمن مانندمشاركتی 

 است چندفرهنگی و چندبعدی یكپارچه، عمومی، اجتماعی، یندیافر(. 19، ص2932نجف، نوریان 

نیازی و همكاران، )است  توسعه مراحل ةهم در نقش ایفای به مردم ةهم كشاندن هدف آن، كه

 در كه مشاركت رسمی. 2: دانست بخش دو شامل توان می را اجتماعی مشاركت(. 13، ص2931

 خود كه غیررسمی مشاركت. 1 ؛شود می ها باشگاه و اها انجمن ها، انسازم در مشاركت ةبرگیرند

 نامنظم فواصل با گروهی های فعالیت مشاركت در شامل اتفاقی درگیری (الف :نوع دو ةدربرگیرند

 مشاركت (ب د؛شو می تشكیل خاص و افراد نامحروم به كمک در كه هایی خیریه با همكاری مثل

همیشگی هستند  و دائمی نسبت به كه هایی در گروه فعالیت و مند هقاعد مشاركت شامل كهپایدار 

(Helly, 2001, p.114). 

 پژوهش ةپیشین

 اجتماعی اعتماد و دینداری بین ةرابط بررسی»در پژوهشی با عنوان ( 2933)لو  كندوانی اصل و تقی

تیجه دست یافتند كه به این ن «واحد تبریز اسالمی آزاد دانشگاه ارشد دانشجویان كارشناسی میان در

 طریق از دینداری كه امعن بدین. مثبت و معناداری وجود دارد ةاجتماعی رابط اعتماد و بین دینداری

 اجتماعی اعتماد زانمی و افزایش سطح بر ای شبكه پیوندهای ایجاد یا بخش انسجام های ذهنیت ایجاد

 با دینداری ةرابط»پژوهشی با عنوان  در( 2939)باقریانی  .كند می ایفا مثبتی نقش و گذارد می اثر

به این نتیجه رسید كه بین دینداری و  «بهبهان اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان اجتماعی در اعتماد

 اعتماد و دینداری بین زیاد همبستگی وجود. مثبت و معناداری وجود دارد ةاعتماد اجتماعی رابط

 اندازه همان به ،باشند داشته دین به اعتقاد بیشتری دافرا كه اندازه هر به كه معناست بدان اجتماعی

 افزایش به ،دینداری سطح افزایش با توان می ،بنابراین. بود خواهند برخودار بیشتری اعتماد زانمی

 در دین نقش»ای با عنوان  در مطالعه( 2939)زاده و میرزایی عباس .كرد اجتماعی كمک اعتماد

به این نتیجه رسیدند كه بین دینداری و  «شجویان دانشگاه تبریزدان اجتماعی اعتماد شبكة توسعة
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 در افزایش دینداری، میزان با افزایش یعنی. ای مثبت و معنادار وجود دارد اعتماد اجتماعی رابطه

 مثبت و ارتباط وجود كنندة بیان نتایج پژوهش این، بر عالوه. شود می حاصل نیز اجتماعی اعتماد

 ابعاد و ،(نهادی واعتماد یافته تعمیم اعتماد ،فردی بین اعتماد)اجتماعی عتمادا ابعاد بین دارامعن

 در پژوهشی( 2933)و رحمانی خلیلی مهدوی . بود (پیامدی و تجربی اعتقادی، مناسكی،)دینداری 

به این نتیجه دست یافتند  «تهرانی شهروندان اجتماعی مشاركت بر دینداری تأثیر بررسی»عنوان  با

 ةدهند نتایج پژوهش نشان ،همچنین. ری تأثیر مثبت و معناداری بر مشاركت اجتماعی دارددیندا كه

. اجتماعی دارد مشاركت با تری قوی همبستگی دیگر ابعاد به اعتقادی نسبت این است كه بعد

 مشاركت بر آن تأثیر و اجتماعی اعتماد»عنوان  بادر پژوهشی ( 2931)نیا و همكاران  ظهیری

بت و ثبه این نتیجه رسیدند كه اعتماد اجتماعی تأثیر م «هرمزگان دانشگاه شجویاندان اجتماعی

در ( 2932)آبادی و نوریان نجف  شاه زارع. معناداری بر مشاركت اجتماعی دانشجویان دارد

مشاركت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه  واعتماد اجتماعی  ةبررسی رابط»عنوان  باپژوهشی 

یجه دست یافتند كه اعتماد اجتماعی بر مشاركت اجتماعی تأثیر مستقیم و معناداری به این نت «یزد

دهد اگر بر اعتماد اجتماعی دانشجویان افزوده شود، سطح مشاركت  این امر نشان می. دارد

عنوان  بادر پژوهشی ( 2931)فرد  پارسامهر و اسكندری. اجتماعی آنان نیز ارتقا خواهد یافت

به این نتیجه دست یافتند كه بین اعتماد  «آن با مشاركت اجتماعی ةو رابطاعتماد اجتماعی »

نتایج پژوهش  ،همچنین. مثبت و معناداری وجود دارد ةاجتماعی و مشاركت اجتماعی رابط

 مشاركت تأثیر بیشتری بر دیگر ابعاد به یافته نسبت اعتماد تعمیم این است كه بعدكنندة  بیان

 .اجتماعی دارد

تلفیقی است كه در تدوین آن  یمدل مفهومی پژوهش حاضر، مدله آنچه بیان شد، با توجه ب

 7گالک و استارکبدین ترتیب كه در مدل حاضر مدل دینداری . شده است كار گرفته بهچند مدل 

                                                           
1. Glock and Stark 
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كار  به( 1002) 2و مدل مشاركت اجتماعی هیلی( 2333) 2، مدل اعتماد اجتماعی زتومكا(2310)

 .نشان داده شده است 2فهومی پژوهش در شكل مدل م. شده است گرفته

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مدل مفهومی پژوهش. 1شکل 

 های پژوهش فرضیه

 .تدوین شد به شرح زیر پژوهش های هفرضی پژوهش، مفهومی مدل به توجه با
 .گذارد می مثبت و معناداری تأثیردینداری بر اعتماد اجتماعی  :اول ةفرضی

 .گذارد می مثبت و معناداری تأثیرتماعی دینداری بر مشاركت اج :دوم ةفرضی

 .گذارد می مثبت و معناداری تأثیراعتماد اجتماعی بر مشاركت اجتماعی  :سوم ةفرضی

 روش پژوهش

طور عملی در راستای رفع  توان به می از نتایج آن زیرا، است پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردی

 در. است همبستگی روش، توصیفی از نوعبه لحاظ  ،همچنین. نیازهای ایجادشده استفاده كرد

                                                           
1. Zetomeka 

2. Helly 

 دینداری

مشاركت 

 اجتماعی

اعتماد 

 اجتماعی

 اعتقادی

 

 
 

 مناسكی

 تجربی

 پیامدی

 غیررسمی

 رسمی

 اعتماد نهادی

 یافته اعتماد تعمیم

 فردی اعتماد بین
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برای  .است كار گرفته شده به های استاندارد پرسشنامه اطالعات آوری جمع برای حاضر پژوهش

، برای سنجش متغیر اعتماد اجتماعی از (2310)گالک و استارک  ةسنجش متغیر دینداری پرسشنام

 ةاركت اجتماعی از پرسشنام، و برای سنجش متغیر مش(2933) پرسشنامه صفاری نیا و شریف

 و ،پایایی و اعتبار محتوا روش با ها پرسشنامه روایی. كار گرفته شد به( 2931)مهدوی و خلیلی 

كه در  طور همان. شدتأیید  SPSSافزار  و نرم كرونباخ با روش آلفای آن یها داده درونی همبستگی

توان  می قابل قبول است، 1/0تر از با توجه به اینكه ضریب آلفای باال ،شود می مشاهده 2جدول 

ها و بررسی  در این پژوهش برای آزمون فرضیه. را مناسب ارزیابی كرد ة یادشدهپایایی پرسشنام

. كار گرفته شد به  Amos18افزار نرم وساختاری  معادالتسازی  روش مدلمدل مفهومی تحقیق، 

 كه بودند 2931-2931یلی آماری پژوهش دانشجویان دانشگاه لرستان در سال تحص ةجامع

 .ای انتخاب شدند به روش تصادفی طبقه ها نفر از آن 119 ،كوكران فرمولبراساس 

 

 پژوهش غیرهایتم پایایی .1 جدول

 آلفای کرونباخ متغیر

 39/0 دینداری

 11/0 اعتماد اجتماعی

 13/0 مشاركت اجتماعی

 های پژوهش  یافته

برای بررسی ف وكلموگروف اسمیرن تأییدی، آزمون عاملی تحلیل و اه فرضیه آزمون از قبل

 .بود پژوهشهای داده بودن نرمال ةدهند ننشا آزمون این نتایج شد، كه ها اجرا بودن داده نرمال

متغیرهای )گیری های اندازه كردن اینكه شاخص مشخص برایآوری اطالعات  پس از جمع

متغیرهای  همة ابتداباید قابل قبول هستند، ای برای سنجش متغیرهای پنهان تا چه اندازه( مشاهده

های كلی برازش  شاخص. شوندطور مجزا، آزمون  به است،مشاهده كه مربوط به متغیرهای پنهان 

بیان  1جدول  درAmos18 افزار  كارگیری نرم بهبا ( تحلیل عاملی تأییدی)گیری  برای الگوهای اندازه

 .شده است
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به عدد یک  GFIهرچه . باید بیان شود 1های برازش جدول  در توضیح مقادیر شاخص

یا شاخص  IFIسه شاخص دیگر، اگر  ،همچنین. ها برازش بهتری دارد الگوی داده ،تر باشد زدیکن

ین صفر و ، بیا شاخص برازش تطبیقی CFIیا شاخص برازش هنجارشده وNFI برازش افزایشی، 

شاخص . كارایی مدل بیشتر خواهد بود ،تر باشندو هرچه به عدد یک نزدیک اشته باشندیک قرار د

های برازندگی  نیز یكی دیگر از شاخص RMSEAم میانگین مربعات خطای برآورد یا دو ةریش
برازش الگوهایی كه دارای . است یا كمتر 03/0مدل است كه در الگوهای قابل قبول دارای مقدار 

 ،شود می مشاهده 1طور كه در جدول  همان. شوند می ضعیف برآورد ،هستند 2/0مقادیر باالتر از 

برازش خوب  دهندة كه نشان ،است 03/0گیری كمتر از  خص برای الگوی اندازهمقدار این شا

توان نتیجه گرفت الگوهای  می ،در نهایت، با توجه به مطالب یادشده. ها است الگوها توسط داده

و به این معنا است كه متغیرهای آشكار  دارندز برازش خوبی ( شده متغیرهای مشاهده)گیری  اندازه
 . گیری كنند وانند متغیرهای پنهان را اندازهت می خوبی به

ار ك به Amos18افزار  رممعادالت ساختاری و نسازی  مدلهای پژوهش،  برای آزمون فرضیه

 .نشان داده شده است 1افزار در شكل  خروجی نرم .گرفته شد

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 پژوهشمدل ساختاری . 2شکل 

 گیری الگوهای اندازه های کلی برازش برای شاخص .2جدول 

 GFI IFI NFI CFI RMSEA متغیر 
 002/0 319/0 313/0 333/0 332/0 دینداری

 009/0 333/0 312/0 393/0 319/0 اعتماد اجتماعی
 001/0 331/0 313/0 391/0 312/0 مشاركت اجتماعی
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، 319/0برابر با  ،ساختاری به ترتیب برای مدل RMSEA وGFI، NFI،  CFIهای برازش  شاخص

قابل قبول قرار دارند و مدل برازش بسیار  ةبه دست آمد كه در محدود 09/0و  303/0، 311/0

 .خوبی دارد

دو شاخص جزئی مقدار  ،ها گیری برای آزمون فرضیه پس از بررسی و تأیید الگوهای اندازه

باشد،  31/2مقدار بحرانی باید بیشتر از  ،01/0براساس سطح معناداری  .بررسی شد Pو CR بحرانی 

برای  01/0تر از  مقادیر كوچک ،شود، همچنین مقدار پارامتر كمتر از این در الگو مهم شمرده نمی

های رگرسیونی با مقدار صفر در  شده برای وزن حاكی از تفاوت معنادار مقدار محاسبه Pمقدار 

های جزئی مربوط  گرسیونی و مقادیر شاخصها به همراه ضریب ر فرضیه. درصد است 31سطح 

 .بیان شده است 9به هر فرضیه در جدول 
 

 ها های جزئی مربوط به فرضیه ضریب رگرسیونی و مقادیر شاخص. 3جدول 

 های پژوهش فرضیه
ضریب 

 رگرسیونی

مقدار 

 بحرانی
P نتیجه 

 تأیید 000/0 13/9 33/0 .گذارد میدینداری بر اعتماد اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری 

 تأیید 000/0 13/9 33/0 .گذارد میدینداری بر مشاركت اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری 

 تأیید 001/0 12/9 12/0 .گذارد میاعتماد اجتماعی بر مشاركت اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری 

 31/2بیشتر از  ها، هفرضی همةكه برای  بحرانی مقدار به توجه با گفت باید ،9 جدول به توجه با

 های هفرضی درصد 31 اطمینان سطح است، در 01/0خطای  سطح از كمتر كه ،Pاست و مقدار 

درصد دینداری بر اعتماد و  31 اطمینان سطح در گفت توان میبنابراین،  .شوند  می تأیید پژوهش

بر مشاركت اعتماد اجتماعی  ،همچنین. مشاركت اجتماعی دانشجویان تأثیر مثبت و معناداری دارد

 .گذارد می اجتماعی تأثیر مثبت و معنادار

 گیری بحث و نتیجه

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش دینداری در اعتماد و مشاركت اجتماعی دانشجویان دانشگاه 

درصد، دینداری  31آن است كه در سطح اطمینان  ةدهند نتایج پژوهش نشان. گرفتلرستان انجام 
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این ة آزمون نتیج. گذارد میاعتماد اجتماعی دانشجویان دانشگاه لرستان تأثیر مثبت و معناداری بر 

زاده و  و عباس ،(2939)، باقریانی (2933)لو  های كندوانی اصل و تقی فرضیه با نتایج پژوهش

 ترند، از مصمم خود دینی اعمال دادن انجام به نسبت كه افرادی. هماهنگی دارد( 2939)میرزایی 

 دادن انجام كه صورت بدین .ندبرخوردار افراد سایر به نسبت خود اجتماعی وابطر بیشتری در اعتماد

 و اجتماعی روابط دینی، های فعالیت در مشاركت و مقدس های آیین شركت در نماز،مانند  اعمالی

 منجر افراد بین در یكدیگر به نسبت اعتماد ایجاد به مرور، به و دهد می افزایش را افراد میان كنش

ای تقویت شده باشند، رفتار افراد  های دینی در جامعه هرچه ارزش ،بنابراین .شود می

كنند و قابلیت اعتماد به  می افراد در چارچوب قواعد خاصی رفتار زیراشود؛  می پذیرتر بینی پیش

به عالوه، نتایج پژوهش . گیرد می تر صورت هزینه تر و كم افراد بیشتر و مناسبات اجتماعی روان

درصد دینداری بر مشاركت اجتماعی دانشجویان  31آن است كه در سطح اطمینان  حاكی از

این فرضیه با نتایج پژوهش مهدوی و رحمانی  ةنتیج. داردتأثیر مثبت و معناداری دانشگاه لرستان 

 همان از افراد و است دینی ةجامع یک ایران ةجامع اینكه به توجه با. هماهنگی دارد( 2933)خلیلی 

 با ،بنابراین .شوند می رو روبه مذهبی های آموزش با غیررسمی و رسمی طور نخستین به های سال

 و مسئول خداوند مقابل در را فرد تنها نه اسالم ،دیگر طرف از .هستند آشنا اعتقادات مذهبی اصول

دینی  مورا به پایبند بیشتر كه افرادی .داند می مسئول نیز جامعه مقابل در را او بلكه ،داند می متعهد

 از نگاه .باشند داشته مشاركت اجتماعی های فعالیت در كه دانست خواهند مؤظف را خود ،باشند

 حساس خود به سرنوشت نسبت كه است مؤظف اش جامعه خدایش، خودش، مقابل در فرد دینی،

نتایج پژوهش نشان داد در سطح  ،همچنین. اجتماع مشاركت فعال داشته باشد ةصحن در باشد،

این  ةنتیج. درصد اعتماد اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری بر مشاركت اجتماعی دارد 31نان اطمی

( 2932)آبادی و نوریان نجف  ، زارع شاه(2931)نیا و همكاران  های ظهیری فرضیه با نتایج پژوهش

اعتماد . كند می پژوهش را حمایت ةهمخوانی دارد و فرضی( 2931)فرد  و پارسامهر و اسكندری

عنوان بنیاد هر گونه همكاری و  تواند به می ،تماعی با تأثیری كه بر مشاركت اجتماعی دارداج

های  دادن كنش اعتماد اجتماعی افراد را به انجام. مهم را در میان افراد ایفا كند یمشاركت نقش
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ط در جایی كه اعتماد بر رواب. دهد می های گروهی در جامعه سوق و فعالیت ،جمعی و داوطلبانه

گونه تعهدی نسبت به  كنند و هیچ می افراد منافع شخصی خود را دنبال ،اجتماعی حاكم نباشد

و موجب خواهد  شده،ها به یكدیگر  مصالح جمعی نخواهد داشت و این مسئله باعث بدبینی آن

به مسئوالن  ،و نتایج پژوهش یادشده،با توجه به موارد  .شد نتواند در امور اجتماعی مشاركت كنند

بهبود اعتماد اجتماعی و  ةزمین تا كنند ای ویژه توجه دینداریبه شود  می دانشگاه لرستان پیشنهاد

 های سرفصل در لرستان دانشگاه شود  می پیشنهاد .فراهم شوداجتماعی دانشجویان  مشاركت

 به شایان توجهی اهمیت و نقش اسالمی، اخالق مانند دروسی در دانشجویان به شده هارائ آموزشی

 اعتماد و دینداری سمت به را دانشجویان و داده اجتماعی های كننده تعیین ثیرأت و اجتماعی مباحث

 مؤثر تبلیغات با معاونت فرهنگی دانشگاه لرستان شود می پیشنهاد. دهند سوق بیشتر اجتماعی

 رد ویژگی این تقویت به نسبت و دهد اجتماعی اعتماد بحث به ای ویژه و اهمیت نقش فرهنگی،

 اجتماعی، و مشاركت اجتماعی اعتماد متغیر بین ةبا توجه به رابط ،همچنین. دكن اقدام دانشگاه

 دانشجویان اجتماعی مشاركت میزان افزایش برای مؤثرتری و بیشتر تدابیر مسئوالن است ضروری

 در دانشجویان، اجتماعی مشاركت افزایش .كنند دخیل فرهنگی ها فعالیت در را آنان و بیندیشند

 عهد به وفای و شناسی وظیفه وفاداری، صداقت، گسترش قالب در اجتماعی اعتماد یارتقا بازتولید و

 .بود خواهد مؤثر
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 ة، شمارشناسی اقتصادی و توسعه جامعه ةنام دوفصل .اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه یزد

 .31-13فحات ، ص2

 نشر :تهران غفاری، غالمرضا ةترجم .شناختی هجامع ةنظری :اعتماد(. 2931) پیوتر زتومكا، .21

 .شیرازه

 .ایران و راه های بازسازی آن ةبررسی وضعیت اعتماد در جامع(. 2931)آبادی، مرتضی  زین .23

 .انتشارات مركز راهبردی تشخیص مصلحت نظام: ، تهرانهای اعتماد اجتماعی پژوهش

 ،شناسی ایران جامعه ةمجل .ی برای سنجش دینداری در ایرانمدل(. 2933)شجاعی زند، علیرضا  .23

 .93-11فحات ، ص2ة شمار، 1ة دور
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 ةتحلیل فازی رابط(. 2931)محمودی، وحید  ، وعصاری، عباس ،ملكی، بهروز ،صادقی، حسین .10

، 21 ة، شمار9، سال اقتصادی ةهای رشد و توسع پژوهش .انسانی ةاعتماد اجتماعی با توسع

 .3-10صفحات 

های ده  فراتحلیل پژوهش)ثیر دینداری بر اعتماد أت(. 2931)حاجیلو، زینب ، والبی، ابوترابط .12

 .203-291 فحاتص ،2ة ، شمار1ة ، دورشناسی تاریخی جامعه (.سال اخیر در ایران

عزیززاده،  ، وصادقی، سهیل ،آباد، احمد شاه فالحی، اهلل نیكخواه، هدایت ،نیا، مصطفی ظهیری .11

 .هرمزگان دانشگاه دانشجویان اجتماعی مشاركت بر آن تأثیر و اجتماعی عتمادا .(2931)امید 

 .31-291فحات ، ص22ة شمار ،هرمزگان فرهنگی ةنام شپژوه

 اجتماعی اعتماد شبكة توسعة در دین نقش(. 2939)مجتبی  ی،یمیرزاو  ،زاده، محمد عباس .19

 ،3 ، سالاسالمی دانشگاه در فرهنگ .(تبریز دانشگاه دانشجویان :مطالعه مورد)دانشجویان 

 .233-113فحات ، ص1ة شمار

 هویت رابطة(. 2931) احمد دیوكالئی، سید میرمحمدتبارو  ،پور، صمد عدلی، قاسمی، وحید .13

 ،10 سال ،ارتباطات و دین .مازندران دانشگاه دانشجویان بین در اجتماعی اعتماد و دینی

 .19-33فحات ص ،1 شمارة

 اعتماد و دینداری بین ةرابط بررسی(. 2933)لو، فرامرز  تقی و علیرضا، كندوانی اصل، .11

 مطالعات .واحد تبریز اسالمی آزاد دانشگاه ارشد دانشجویان كارشناسی میان در اجتماعی

 .13-31فحات ، ص10ة شمار ،1 ، سالشناسی جامعه

 .نشر شیرازه: منوچهر صبوری، تهران مةترج .راه سوم .(2931)گیدنز، آنتونی 

 .انتشارات صدرا: قم جلد دوم،. آثار ةمجموع .(2913)مرتضی مطهری،  .11

بررسی میزان مشااركت  (. 2932)مظلوم خراسانی، محمد، نوغانی، محسن، و خلیفه، محمدرضا  .13

، شناسای كااربردی   جامعه. 2931اجتماعی مردم در شهر مرودشت و عوامل مؤثر بر آن در سال 

 .10-30، صفحات 2، شمارة 19سال 

 بر دینداری تأثیر بررسی (.2933)خلیلی، احسان  رحمانی ، وحمدصادقم مهدوی، سید .13

62. 
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 ةنام فصل .اجتماعی ةهای سرمای مشاركت اجتماعی یكی از مؤلفه .(2931)موسوی، میرطاهر  .90
 .11-31فحات ، ص19ة ، شمار1 ، سالرفاه اجتماعی

بر  مؤثر اجتماعی عوامل و اجتماعی مشاركت(. 2930)بختیاری، مهناز  ، واله نوروزی، فیض .92

 .133-113فحات ، ص19ة شمار، 23دورة ، راهبرد .آن

 تأثیر تحلیلافر(. 2931)زاده، سید سعید  حسینو  ،سخایی، ایوب ،بهرامی، ولی ،نیازی، محسن .91

، 1ة ، دوراجتماعی ةتوسع و مشاركت .شهروندی حقوق از آگاهی میزان بر اجتماعی مشاركت

 .21-31فحات ، ص3ة شمار

 .انتشارات علم: گواهی، تهران عبدالرحیم مترجم .ادیان شناسی جامعه(. 2931)ویلم، ژان پل  .99
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