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چکیده

ازجمله عوامل مهم و مؤثر در انسجام و يكپارچگي هرجامعهای ،وجود اعتماد در بين افراد و گروههای
مختلف اجتماعي است .زماني كه اعتماد اجتماعي دچار فرسايش شود ،نظم و انسجام اجتماعي نيز با
چالشهايي مواجه ميگردد .تحقيق حاضر به بررسي رابطه بين دينداری و اعتماد اجتماعي در ميان
دانشجويان شاغ ل به تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد در دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز ميپردازد.
اعتماد اجتماعي با دو بعد اعتماد رقيق يا تعميميافته و اعتماد غليظ يا خاصگرايانه سنجيده شده است و
دينداری شامل سه بعد اعتقادی ،عبادی و تشرع در نظر گرفته شده است.
روش پژوهش كمي و تكنيك مورد استفاده پيمايش ميباشد .بدين منظور يك نمونه  345نفری از
دانشجويان انتخاب و دادهها توسط پرسشنامه گردآوری شدند .يافتههای تحقيق نشان ميدهند كه بين
ابعاد سهگانه دينداری و نيز وضعيت تاهل با اعتماد اجتماعي رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .اما رابطه
متغيرهای جنسيت و شاخه تحصيلي با اعتماد اجتماعي معنادار نيست .در آزمون رگرسيون سلسله مراتبي
چند متغيره ،متغيرهای ابعاد سهگانه دينداری و وضعيت تاهل به ترتيب وارد معادله شدند و در مجموع
 15/1درصد از واريانس متغير وابسته يعني اعتماد اجتماعي را تبيين كردند.
واژگان كليدي :دينداری ،اعتماد اجتماعي ،دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمي تبريز.
مقدمه

اعتماد با كاركردهای متعدد اجتماعي ،سياسي ،اقتصادی و روانشناختي خود ،نقش مهمي را در بستر
تعامالت و كنشهای گروهي ايفا ميكند .زندگي انسان بدون احساس اعتماد به خود ،آينده و جهان
 .1دانشآموخته کارشناس ارشد جامعهشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز -ایران.
 .2عضو هیات علمی دانشگاه تبریز ،گروه علوم اجتماعی ،تبریز -ایران (نویسنده مسئول).

78

مطالعات جامعهشناسی ،سال پنجم ،مشاره بیستم ،اپئیز 1392

پيرامون ،همراه با اضطراب و كشمكش تحملناپذيری است كه ميتواند باعث فروپاشي فرد شود .اعتماد،
رشد انسان و شكوفايي استعدادها و تواناييهای او را تسهيل ميكند و رابطۀ او با ديگران و جهان را به
رابطهای خالق و شكوفا تبديل ميسازد تا فرد بتواند آرامش ،امنيت و آزادی و استقالل را در كنار ديگران و
با ديگران تجربه كند( .)Putnam, 1993: 80بنابراين ،اعتماد يكي از اساسيترين مولفههای برقراری كنش
متقابل در جوامع امروزی به شمار ميآيد و زماني كه اعتماد اجتماعي تحت تأثير عوامل مختلف ،دچار
فرسايش شود ،نظم و انسجام اجتماعي نيز با چالشهايي مواجه ميگردد(.)Simmel, 2004: 178
در جوامع امروزی ،و از جمله جامعه ايران ،كه شهرنشيني وجه غالب آن است ،هر فردی در زندگي
روزمره ،ناگزير از تعامل با تعداد زيادی از افرادی است كه آنها را نميشناسد اما بنا به ضروريات زندگي،
بخشي از آرامش و رفاه خود را به آنها ميسپارد .بنابراين ،در موارد زيادی نياز داريم به ديگران اعتماد
كنيم .يعني هنگام مواجهه با موقعيتهای حساس ما نيازمند اعتماد هستيم .اگر ميزان مخاطره موجود در
موقعيتزياد باشد ،اعتماد خدشهدار ميشود و انسانها دچار بياعتمادی ميگردند .كاهش اعتماد اجتماعي
در ايران دهههای اخير مسألهای است كه بسياری از محققان آن را بررسي و گوشزد كردهاند(آزاد ارمكي،
131 :13۸1؛ آزاد ارمكي و كمالي230 :13۸1 ،؛ شارعپور101 :13۸0 ،؛ رفيعپور.)۷۸ :13۷۸ ،
پژوهشها نشان ميدهند كه اعتماد اجتماعي در ميان گروهها و اقشار مختلف متفااوت اسات .وجاود
ميزان اعتماد به اقشار و گروهها در شرايط اجتماعي ،سياساي ،اقتصاادی و فرهنگاي مختلاف و حتاي در
زمانهای مختلف نشان ميدهند كه اعتماد اجتماعي متأثر و تابعي از متغيرهای متعدد و گوناگون باوده و
نسبت به اقشار و گروههايي كه به نحوی با نهادهای فرهنگي ،آموزشي و ديني ارتباط دارند در مقايسه با
اقشار ديگر افزونتر است .ميتوان ريشه اين امر را در مولفاههای اعتمادساازی يافات كاه از طرفاي باا
آموزههای ديني و از طرفي با اعتقادات و باورهای عمومي در ارتباطند .صداقت ،وفای باه عهاد ،ساالمت
روحي و رواني ،خيرخواهي ،ثبات در نظر و رفتار ،ترجيح امور معنوی به مادی ،و خيانات و دوری از سااير
رذايل اخالقي ازجمله اين مؤلفهها هستندكه تجمع تعدادی از اين مؤلفهها در هرفردی موجب شكلگيری
منزلت و وجهه اجتماعي بااليي برای او خواهد شد و موجب اعتماد جامعه به افراد واجد آنها ميگردد.
يكي از كاركردهای مهم دين در طول تااري ،،ايجااد اعتمااد و اطميناان اجتمااعي باوده و هار چاه
ارزشهای ديني و اخالقي در جامعهای تقويت شده باشند ،رفتار افراد پيشبينيپذيرتر ميشاود؛ چارا كاه
افراد در چارچوب قواعد خاصي رفتار ميكنند و قابليت اعتماد به افراد بيشتر و مناسبات اجتماعي روانتر و
كمهزينهتر صورت ميگيرد .البته آموزههای ديني ،نقشي دو جانبه دارد و كساني كه به طور شخصاي ياا
اجتماعي باآموزههای ديني ارتباط دارند ،هم مورد اعتماد هستند و هم اعتماد بيشتری به ديگران ميكنند.
ليكن در دوران گذار اين كاركرد پيش از آن كه ارزشهای مدرن جايگزين شوند تضعيف ميشود .پس در
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دوران گذار ارزشهای سنتي تضعيف ميشوند درحاليكه هنوز ارزشهای دنيای مدرن جايگزين آن نشده
است و همين امر زمينهساز تضعيف اعتماد اجتماعي ميشود.
در جامعهای مثل جامعه ايران كه يك جامعهی ديني و در حال گذار بوده و با حفظ بخش گستردهای
از ميراث سنتي خود وارد دوران مدرن شده است ،فروپاشي ارزشهای سنتي و عدم جايگزيني ارزشهای
مدرن نمود بيشتری به خودگرفته و تاثير بيشتری بر جامعه داشته است .از ديد برخي صاحبنظران شواهد
بسياری داللت بركاهش اعتماد اجتماعي درتمام ابعاد و سوگيریها عاطفي و خاصگرا درروابط كنشگران
در تمام سطوح در ايران دارد(چلبي .)12 :13۷5 ،به ويژه در دانشگاهها به عنوان يك نهاد مدرن و در
سطوح مختلف دانشگاهي كه در آن دانشجويان بيشتر با روند مدرنيزاسيون آشنا ميشوند ،عمدتاً نهادهای
مسئول در ارائه سطح مناسبي از دينداری به دانشجويان از كارآيي الزم برخوردار نبوده و در ايفای نقش
قوی در روند جامعهپذيری دانشجويان از توانايي كافي برخوردار نميباشند.
شرايط امروزين حاكم بر دانشگاهها ،و در اين مورد خاص دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز ،يعني
گسترش سريع دانشگاه ،ايجاد عرصههای جديد علمي ،افزايش شديد تعداد دانشجو ،دگرگوني ساختار
طبقاتي دانشجويان ،و تغييرات اقتصادی و اجتماعي وسيع و در نتيجه افزايش فزاينده تعامل با افرادی
خارج از محورهای خويشاوندی و نظاير آن نياز به اعتماد اجتماعي را جدیتر ساخته است .ليكن به دست
آوردن سطح بااليي از اعتماد درجوامع مختلف و ازجمله جامعه دانشگاهي به عوامل بسيارمتعدد و متنوعي
وابسته است كه نياز به بررسيهای گسترده و وسيعي دارد كه دينداری از جمله آنها ميباشد .بنابراين
مطالعه حاضر به دنبال يافتن پاسخي برای اين سوال است كه« :بين ميزان دينداری و ميزان اعتماد
اجتماعي در ميان دانشجويان كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي تبريز چه رابطهای وجود دارد؟»
نظریههای دین

دوركيم

ازنظر دوركيم واقعيتهای اجتماعي «هر شيوه عمل ثابت يا ناثابتي هستندكه بتوانند برفرد نوعي الزام
خارجي را تحميل كنند .اين واقعيتها بيرون از فرد قرار دارند و از چنان قدرت بازدارندهای برخوردارند كه
بر فرد و اراده فردی تحميل ميگردند .هرگاه تقاضاهای اجتماعي برآورده نشوند الزامها چاه باه صاورت
قانون و چه به شكل رسوم وارد عمل ميشوند .اين الزامهای قانوني و سنتي بر افراد تحميال ميشاوند و
آرزوها و تمايالت آنها را جهت ميدهند»(دوركايم .)3۷ :13۸۷ ،دوركايم باه ايان نتيجاه ميرساد كاه
واقعيتهای اجتماعي و به ويژه قواعد اخالقي تنها در صورت دروني شدن در وجدان فردی ،باه راهنماا و
نظارتكننده مؤثر رفتاربشر تبديل ميشوند .بنابراين ،الزام ديگر تحميل صرف نظارتهای خارجي بر اراده
فردی نخواهد بود بلكه شكل يك اجبار اخالقي برای اطاعت از قانون را به خاود خواهاد گرفات .وی باا
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بررسي دين به اين نتيجه ميرسد كه دين يكي از آن نيروهايي است كاه در درون افاراد احسااس الازام
اخالقي به هواداری از درخواستهای جامعه را ايجاد ميكند(كوزر و روزنبرگ.)115-120 :13۷۷ ،
نيروهای اجتماعي انضباطبخش ،انسجامبخش ،حياتبخش و خوشبختيبخش چهاار كااركرد عماده
دين از نظر دوركيم هستند .آيينهای مذهبي از طريق تحميل انضباط بر نفاس و قادرت خويشاتنداری،
انسانها را برای زندگي اجتماعي آماده ميسازند .تشريفات مذهبي مردم را گرد هم ميآورند و پيونادهای
مشترکشان را دوباره تصديق و درنتيجه همبستگي اجتماعي را تحكيم ميبخشند .اجرای مراسم مذهبي،
ميراث اجتماعي گروه را ابقا و احيا ميكند و ارزشهای پايدار آن را به نسالهای آيناده انتقاال ميدهاد.
سرانجام در كاركرد خوشبختي بخش دين با بارانگيختن احسااس خوشابختي در مؤمناان و اطميناان باه
حقانيت ضروری جهان اخالقيای كه خودشان جزيي از آن هستند ،با احساس ناكامي و فقدان ايماان در
آنها مقابله ميكند(كوزر .)200 :13۸2 ،با توجه به كاركردهاييكه او برای دين بر ميشمارد ،باين ديان-
داری و اعتماد اجتماعي ميتواند رابطه مثبتي وجود داشته باشد .در گروهها و جوامع ديندار احتماالً افاراد
انسجام بيشتری باجامعه داشته و حمايت اجتماعي بيشتری ازسوی افراد جامعه دريافت ميكنند و درنتيجه
بيشتر به يكديگر اعتماد ميكنند.
دیویس

چهاركاركرد برای دين عنوان ميكندكه به حفظ غلبه اهداف گروهي برمنافع شخصي و خواهشهای
جسماني كمك ميكنند :اول اين كه دين عزم افراد را به رعايت هنجارهای گروهي تقويت ميكند و اين
هنجارها را باالتر از منافع صرفاً خصوصي قرار ميدهد .دوم ،عملكردها يا مناساك ديناي ،كااركرد حفاظ
باورداشتها را انجام ميدهند و برای احيای دلبستگي كنشگران به ارزشهای غايي وسيله اساسيهستند.
سوم ،پديدههای نامحسوس و چيزهای مقدسي كه ديويس آنهاا را «واقعيتهاای فراتجرباي» ميناماد،
هدفهای گروهي و ارزشهای غايي را با كششهای فردی پيوند ميدهند و از اين طريق در حفظ نظام
اجتماعي نقش مؤثری ايفا مينمايند .و باالخره چهارم اين كه دين برای مجازات ،يك منبع غايي فاراهم
ميكند(هميلتون .)199-202 :13۸۷ ،به نظر وی ،تاكيد بر كيفر و پاداش ،خصلت غالبااً انساانوار قلمارو
ديني را تبيين ميكند و بر اراده يا قدرتي داللت ميكنندكه بر آدمي حكم ميراند و انواع خاصي از رفتاار
را از او انتظار دارد و واكنش مناسب اين قدرت ،مشروط به تحقق رفتار مورد نظر است.
ازنظر يينگر دين نظام باورداشتها و عملكردهايي استكه به مسائلغايي زندگي ارتباط دارند .هرگونه
نظام باورداشتيكه به مردم در برخوردشان با مسائل غايي زندگي بشركمك كند دين به شمارميآيد؛ حتي
اگر اين نظام ،به دين متعارف چندان شباهت نداشته يا با عقل سليم همگاني و يا با مفهوم سنتي ماهيات
دين سازگاری نداشته باشد .به نظر او همه انسانها يك رشته ارزشها يا باورداشتهای مطلقي دارند كاه
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نوعي پاس ،به مسائل غايي را در اختيارشان ميگذارد .دين كوششي است برای برخورد با مسائلي كه باه
صورت ديگر و يا با وسايل ديگر نميتوان با آنها برخورد كرد (هما.)202-203 :
به نظر اُدی سه ويژگي احتمال ،ناتواني و كميابي ،مواد خام الزم برای پيادايش ماذهب را باه وجاود
ميآورند .منظور ازاحتمال اين واقعيت استكه وجود بشر سرشار از بياطميناني ،خطر وآسيبپذيری است.
عدم توانايي در برآورد آينده ،برای بشر احساس عجز و ناتواني را به بار ميآورد و ماانع كانش فاردی ياا
جمعي او ميشود .انسان در صورتي كه نداند پس از مرگ چه خواهد شد و يا علت وقوع حوادث اندوهساز
چيست؟ دچار اضطراب و عدم آرامش روحي شده و به آينده اميدی نخواهد داشت .لذا هيچگونه كوششاي
برای زندگي بهتر و خلق اهداف متعاليتر به عمل نخواهد آورد .ناتواني اين واقعيت است كه ما برای رفع
بياطميناني در زندگي چندان كاری نميتوانيم انجام دهيم .و منظورش از كمياابي ايان اسات كاه چاون
نيازهای بشر تقريباً نامحدودند ،هدفها و ارزشها در جامعاه توزياع غيرعادالناهای دارناد .از آنجاا كاه
انسانها در جهان اجتماعي زندگي ميكنند و هميشه منابع الزم برای برآوردن خواستههای حدناپذير آنان
فراهم نيست و غالباً اين خواستهها و اهداف با يكديگر تداخل دارند ،بناابراين كمياابي باا زنادگي انساان
همراه است و بيشك هر انساني با آن در اشكال مختلف مواجهه مييابد(همان.)20۷-20۸ :
وبر

وبر انواع كلي حاالت ديني بنيادی را تبيين ميكند .حاالتي كاه پاسا،هايي در برابار مشاكل شار و
راههايي برای رستگاريند(آرون .)619 :13۸1 ،به نظر وی «با رواج دين ،نفوذ پردامنه آن بر شيوه زنادگي
قشرهای بسيار ناهمگن روی ميدهد .مردم به روشهای گونااگون باه تفساير رابطاه اخاالق ديناي باا
موقعيتهای ناظر بر منافع ميپردازند به طوری كه اخالق ديني چون كاركردهای صرف ايان موقعيتهاا
تلقي شده است»(وبر .)306 :13۸2 ،وی تفاوتهای اديانمختلف را با عواملجامعهشناختي تبيين ميكند.
به طوری كه از نظر وبر «راههای برآورده شدن نياز به رستگاری ،بر وفق جايگاه اجتماعي تغيير ميپذيرند
و در نتيجه ايجاد راه حلهای مسئله رستگاری يك فرايند بسيار اجتماعي اسات و تحات تااثير نيروهاا و
ضرورتهای اجتماعي شكل ميگيرد»(تامسون و ديگاران .)103 :13۸1 ،وی پيوناد مياان اناواع ديان و
گروههای خاص اجتماعي و تاثير انواع ديدگاههای ديني بر جنبههای زندگي اجتماعي را دنبال ميكرد .گر
چه انسانها همواره در پي كسب آرامش بودهاند ،اما شيوههای تجربه فشار توسط گروهها و روشي كه بار
اساس آن به تفسير فشار ميپردازند ،به ميزان تمايلشان برای اقتباس نوع معيني از نظام معنايي نماادين
تغيير ميكند .وی به نظامهای معنايي نمادين و قرابتهای ويژهای عالقهمند بود كه آنها با شيوه زندگي
قشر اجتماعي خاصي دارند(همان .)101 :بنابراين از نظر وبر گروههای گوناگون ديدگاههای ديناي نسابتا
متفاوتي دارند؛ زيرا مسائل متفاوتي را تجربه ميكنند كه تفاوتهای مياان چشمداشاتها و واقعيتهاای
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تجربي به صورتهای گوناگون آنها را به وجود ميآورند .به نظر وبر بررسي دين در واقع بررسي رواباط
ميان افكار ديني و آن گروههای اجتماعي است كه حامالن اين افكارند(هميلتون.)236 :13۸۷ ،
برگر ميگويد «دين به نظم مقدس اجتماعي مستقر ،ثبات يا مشروعيتي ميدهد كه ماخوذ از مناابعي
قدرتمندتر از تالشهای بيهدف خود آدميان است .اين كيفيت مقدس كه در جوامع مختلف به چيزهای
متفاوتي نسبت داده مي شود (از اشيا يا حيوانات گرفته تا خدايان بزرگ يا نيروهای غيرمتشاخ)) چيازی
است غير از انسان و در عين حال مرتبط با انسان كه او را با واقعيت قدرتمندتری غير از خودش ارتبااط
ميدهد .اين كيفيت مقدس ،زندگي انسان را در نظم معنادار بزرگتری قرار ميدهد(تامساون و ديگاران،
 .)35 :13۸1به نظربرگر كاركرد اين نظم «اين نظم مقدسكه انسان را دركار نظم بخشيدن به واقعيت در
بر گرفته و تعالي ميبخشد ،مامني برای او در برابر هراس از بيمعنايي فاراهم ميكناد .داشاتن ارتبااطي
درست با نظم مقدس آدمي را درمقابل خطراتكابوس بينظمي حفاظت ميكند(همان) .به نظر برگر نظام
معانيای كه انسانها ميسازند حاصل كاريك فرد نيست و يك توليد اجتماعي است؛ توليد هماه مردماي
كه به يكديگر وابستهاند و درهركجا و هر زمانكه باشند با هم پيوند دارند .با اينحال از ديد هركسگويي
اين نظام ،وجودی عيني است كه خارج از خود او قرار دارد و هر فرد سهمي در اين نظام معااني دارد كاه
مافوق افراد است و از لحاظ اجتماعي دارای عينيت خارجي است(توسلي.)10۷ :13۸0 ،
نظریههای اعتماد

اعتماد فرآيندی استكه دارای ابعاد اجتماعي و فردی است و بر همين اساس از اعتمادكننده و اعتماد
شونده صحبت ميشود(محسنيتبريزی .)2 :13۸0 ،جانسون نيز در يك رابطه مبتني بر اعتماد دو عنصر
اعتماد كننده و اعتماد شونده را ميشناسد كه در صورت وجود اعتماد ،كنشگران دارای صداقت ،سهيم
كردن ،همكاری با يكديگر ،و اعتماد به همديگر ميباشند(اميركافي .)4 :13۸0 ،از نظر اجتماعي ،اعتماد
بيشتر به عنوان يك ويژگي جمعي مورد توجه قرار ميگيرد و برای محصوالت نهادی جامعه قابل كاربرد
است .در اين حوزه ،سيستمها يا نظامهای اجتماعي به عنوان نظامهای با اعتماد باال يا پايين ارزيابي
ميشوند(ميستال1966 ،؛ به نقل از اميركافي .)41 :13۸0 ،در ديدگاه جامعهای استدالل ميشودكه اعتماد
خصوصيت نظام اجتماعي و نه افراد است .بر اين اساس ،مطالعه اعتماد مستلزم رويكردی از باال به پايين
است كه بر روی ويژگيهای سيستمي يا خصوصيات برآمدی 1جوامع و نهادهای محوری آن تمركز دارد.
ازاين منظر اعتماد خصيصه مركزی شخصيتي افراد نيست بلكه افراد درآن مشاركت ميكنند ،در آن سهم
دارند ،و ازفرهنگ اعتماد داشتن يا از نهادهای اجتماعي و سياسيكه گسترش نگرشها و رفتارهای مبتني
بر اعتماد را تشويق ميكنند سود ميبرند(همان).
Emergent Properties
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«مدلهای انتخاب عقالني هميشه بر مفهوم كنشگران هدفمند و نيتمند تاكيد دارند .اين كنشگران
توجيهات (ارزشي يا انتفاعي) دارندكه برای به دست آوردن نتايجي كه دارای سلسلهمراتب ميباشند عمل
ميكنند»(آزادارمكي .)29۸-299 :13۸1 ،فرض براين استكه آدميان درانتخاب راههای مختلف ،محاسبه
سود و زيان ميكنند و پس از آن راهي را انتخاب ميكنند كه بيشترين سود را حاصل كند« .گاميتا معتقد
است كه تنها مسئلهای كه امكان آسيب ديدن افراد در جامعه را كاهش ميدهد ،اعتماد افراد به يكديگر
است و همين اعتماد به وجود آمده بين افراد پيششرط مشاركت در زمينههای گوناگون در جامعه است»
(انعام.)22 :13۸1 ،
پاتنام نيز معتقد است :افراد در انجمنها ميآموزند برای دستيابي به اهداف مشترک همكاری كنند و
به همديگر اعتماد داشته باشند .همكاریهای موفق ،به تمايل برای همكاری بيشتر منجر شده و حتي به
بيرون از اين انجمنها نيز تسری مييابد و اگر بخش زيادی از مردم عضو انجمنهای متعدد باشند ،اين
روند به كل اجتماعات تسری مييابد .اگر انجمنهای جامعه مدني گسترش يابند ،عضويت در گروهها
همپوشاني پيدا كرده و مشاركت به حوزههای متعدد زندگي اجتماعي تسری مييابد و به تبع آن سطح
اعتماد در جامعه افزايش مييابد( .)Putnam, 1993: 183به نظر وی اعتماد دو بعد دارد :اعتماد رقيق :كه از
لوازم جامعهمدرن محسوب ميشود و بدون آن عملكرد نظام اجتماعي دچار اختالل ميگردد ،اعتمادخاص
يا غليظ :كه گستره آن محدود به افراد آشنا است .به نظر او اعتماد رقيق ،مفيدتر از اعتماد غليظ است
) .(Putnam, 2000, 134-5وی معتقد است كه هر چه اعتماد در جامعهای باالتر باشد ،احتمال همكاری
هم بيشتر خواهد بود و همكاری نيز اعتماد ايجاد ميكند .بنابراين اعتماد به عنوان يكي ازعناصر ضروری
تقويت همكاری ،عنصری غيراختياری و ناآگاهانه نيست اعتماد مستلزم پيشبيني رفتاريك بازيگر مستقل
است(پاتنام .)292 :13۸4 ،در جوامع كوچك و به هم پيوسته اين پيشبيني بر اساس چيزی انجام ميشود
كه ويليامز آن را اعتماد صميمي مينامد؛ يعني اعتمادی كه به آشنايي نزديك با فرد بستگي دارد .اما در
جوامع بزرگتر و پيچيدهتر اعتمادی غيرشخصيتر يا شكل غيرمستقيمي از اعتماد تعميميافته و يا اعتماد
نهادی اعتماد ضرورت دارد).(Williams, 1970: 8
طرفداران رويكرد شناختي تعريفي از اعتماد به دست دادهاندكه هم به عنوان وضعيت ذهني و هم به
عنوان يك نگرش و رابطهاجتماعي قابل دريافت است .دراين ديدگاه عناصر ذهني اعتماد ،عقايد و اهداف
خاص آن باتوجه ويژه به ارزيابيها و انتظارات هستندكه رابطه بيناعتماد و پيشزمينههای ذهني را نشان
دادهاند .در اين ديدگاه تبيين ميشود كه چرا اعتماد بهتر و مناسبتر است و بعضي از مخاطرات مالزم آن
را نشان ميدهند و پيچيدهترين شكلهای اعتماد اجتماعي را بر مبنای نظريه مارتبط باا ذهان و باهويژه
اخالقيات ،حيثيت (وجهه) ،گرايش و اقتدار تحليل ميكنند (اين سه مولفه سه جزء اصلي اعتماد را تشكيل
ميدهند) .طرفداران رويكرد شناختي تبيين ميكنندكه چرا وعدهها ،قراردادها و اقتدار ميتوانند اعتماد ما
را به وسيله بازنمودهای ذهني اصالحيمان افزايش دهند .آنها سعي ميكنند قاعده كميشدهای ازاعتماد
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برمبنای عناصر سازنده آن ارائه دهند و اين ميزان اعتماد را به عنوان شالودهای برای يك تصميم عقالني
به كار گيرند .آنها همچنين سعي ميكنند براساس تعريف خود از اعتماد تبيين كنند كه اعتماد كردن چه
زماني عقالني است و چرا نميتوان آن را تعريفي غيرعقالني تلقي كرد .و باالخره اينكه آنها سعي دارند
تحليلي مفهومي از اعتماد ارائه دهند و از اين طريق به كاربرد عملاي اعتمااد در نظرياه اجتمااعي يااری
رسانند(كستل فرانچي و فالكون.)۸ :199۷ ،
ديدگاه مبادله معتقد است كه مبادله اجتماعي بر خالف مبادلهی اقتصادی بين افراد اعتماد باه وجاود
ميآورد و همين اعتماد در سطح خرد باعث دوستي و صميميت افراد با يكديگر ميشود و در سطح كالن
موجب انسجام در جامعه ميگردد(همان) .نظريه پردازان مبادله با تمايز قايال شادن باين دو ناوع مبادلاه
(اجتماعي و اقتصادی) ،معتقدند كه مبادله اجتماعي زمينه مساعدی برای ايجاد اعتماد بين شخصي فراهم
ميكند .البته آنان در مورد اين كه چرا مبادله اجتماعي برخالف مبادله اقتصاادی زمينهسااز اعتمااد باين
شخصي است اتفاق نظر ندارند .با اين وجود ،صرف نظر از اختالفهای موجود ميتوان استنباط نمود كاه
علت اصلي اين است كه در مبادالت اجتماعي تعاامالت اظهااری غالاب اسات و در مباادالت اقتصاادی
تعامالت ابزاری چيرگي دارد(اميركافي .)6 :13۷4 ،از نظر اين رهيافت ،مبادلاه اجتمااعي ناوعي سارمايه
اجتماعي نيز محسوب ميشود و در واقع عاملي برای مشاركت بيشتر افراد در جامعه است.
نظريهپردازان كالن نگر مانند دوركيم ،زيمل ،ماركس ،وبر ،اينگلهاارت ،و پوتناام ،معتقاد باه عوامال
ساختاری و كالن اعتماد هستند و در بررسي و تحليل مفهوم اعتماد سطح مطالعه خود را بر روی سااخت
اجتماعي متمركز ساخته اند .آنان اعتماد را به عنوان ويژگي روابط اجتماعي و نظام اجتماعي و به طور كلي
به عنوان يك ويژگي جمعي مفهومسازی ميكنند .اما در مقابل نظريههای كالن اعتمااد ،نظرياهپردازاني
چون اريكسون ،كلمن ،بالو ،و  ...در تحليل و بررسي اعتماد به عوامل فردی و خارد ،يعناي عاواملي كاه
متاثر از برخوردها ،مبادالت و يا ويژگيهای زيستي ،رواني ،و شختصيتي فرد يا افراد است ،توجه دارند.
به نظر ميرسد اتخاذ يك ديدگاه تركيبي در مقايسه با اتكای انحصاری بر هر يك از اين ديدگاهها
(اعتماد به عنوان ويژگي شخصيتي و فردی يا اعتماد به عنوان ويژگي نظام اجتماعي) ميتواند ثمربخش
و كارآمدتر باشد .چنين ديدگاهي ميتواند اعتماد را به عنوان مفهومي ارزشمند برای چيرگي بر تمايز بين
سطح كالن و خرد مطرح سازد .آنها درحالي كه كار خود را با انتظارات مردم شروع ميكنند ،اعتماد را به
عنوان بعدی ازساخت اجتماعي مورد بررسي قرار ميدهندكه به شكلكامل و منحصری نميتواند درسطح
روانشناختي يا در سطح نهادی مطالعه شود بلكه برای درک آن ،ويژگي روانشناختي و سطح نهادی بايد
به طور همزمان مورد توجه قرار گيرند(ميستال1966 ،؛ به نقل از اميركافي .)41 :13۸0 ،مناسبترين راه
برای بررسي جامع و همه جانبه اعتماد ،هم از طريق پرداختن به وجه كنش ،و هم از طريق پرداختن به
وجه ساخت اجتماعي مفهوم اعتماد است .در بينابين نظريههای خرد و كالن اعتماد نظريهپردازاني چون
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گيدنز نيز هر گونه تقليلگرايي در بررسي مفهوم اعتماد را رد كرده و بر ارتباط پديدههای خرد و كالن و
تركيب و تلفيق اين سطح در تحليل و بررسي اعتماد اجتماعي تأكيد ميكنند .گيدنز ميگويد« :هر بررسي
تحقيقي در علوم اجتماعي يا تاري ،،بايد كنش را با ساختار مرتبط سازد .درست نيست كه بگوئيم ساختار
كنش را تعيين ميكند و برعكس» (ريترز .)۷۷1 :13۷۷ ،چلبي نيز اعتماد را مساله ماهوی نظام اجتماعي
قلمداد كرده است(چلبي.)16 :13۷5 ،
تحقیقات داخلی و خارجی انجام یافته در ارتباط با موضوع

جولين راتر در بررسي رابطه بين دينداری و اعتماد به اين نتيجه دست مييابد كه ميان دينداری و
اعتماد ميان فردی ،رابطهی مثبت و معناداری وجود دارد .در اين بررسي ،دانشجوياني كه عقايد مذهبي
داشتند نسبت به آنهايي كه چنين عقايدی را نداشتند بيشتر اعتماد ميكردند .همچنين مرتبه اجتماعي –
اقتصادی فرد با درجه اعتماد ميان فردی رابطه مثبتي را نشان داده است(شولتز.)506 :13۷9 ،
در تحقيقات ولچ ،سه جنبه برای اعتماد در نظر گرفته شد .سطح عمومي اعتماد ،اعتماد به همكاران و
اعتماد به همسايهها .يافتههای اين تحقيق حاكي از آن است كه اهتمام ديني به تنهايي مكانيسمي برای
اعتماداجتماعي و اينكه افراد مشاركت دموكراتيك داشته باشند ،فراهم نميكند وشايد نظامهای اعتقادی
و فرهنگهای خاص خرده گروههای ديني اهميت و تأثير بيشتری درايجاد رابطه ميان دينداری و اعتماد
داشته باشند(.(Welch, etal, 2004
درتحقيق ديگری نيز كه كاهو در  19۷4انجام داده است به اين نتيجه دست يافته است كه دينداری
دروني با مسئوليتپذيری همبستگي مثبتي دارد .در تحقيق بركلين و همكاران( )19۸۷نيز كه رابطه دين-
داری با ويژگي مردمآميزی بررسي شده بود ،به اين نتيجه دست يافتند كه دينداری دروني با مردمآميزی
از همبستگي مثبتي برخوردار است(فرامرز قراملكي.)364 :13۸5 ،
همين موضوع در داخل كشور نيز به انحای مختلف مورد بررسي قرار گرفته است .از جمله نايبي و
زاهدی( )13۸0در بررسي "نقش دينداری در ممانعت از بزهكاری جوانان شهر تهران" به تحليل جامعه-
شناختي از دينداری به منزله راهكاری برای مقابله با معضل بزهكاری جوانان پرداختهاند .آنان نشان
ميدهند كه بين ابعاد دين داری و ميزان بزهكاری در بين دو گروه جوانان عادی (غيربزهكار) و زنداني
(بزهكار) رابطه وجود دارد .نتايج حاصل از تحليل چند متغيری بيانگر آن است كه تنها بعد پيامدی دين-
داری تاثير مستقيم بر بزهكاری داشته و بيشترين سهم را در تبيين ممانعت از بزهكاری جوانان به خود
اختصاص داده است(نايبي و ديگری.)1۸013۸5 :
عباسزاده( )13۸4نيز در پژوهشي با عنوان "عوامل مؤثر بر شكلگيری اعتماد اجتماعي دانشجويان"
نشان ميدهد كه امنيت اجتماعي ،پایبندی به نقش اجتماعي ،همكاری ،سرمايه اجتماعي و تعامالت
ابزاری به ترتيب مؤثرترين عوامل تأثيرگذار بر اعتماد اجتماعي هستند(عباسزاده.)2۸3 :13۸4 ،
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اجاقلو و زاهدی در "بررسي اعتماد اجتماعي و عوامل مؤثر بر آن" در بين ساكنان شهر زنجان نشان
ميدهند كه بين متغير سنتگرايي ،پايگاه اجتماعي ،سن ،جنس ،وضعيت تأهل ،مدت اقامت در شهر ،نوع
زبان ،ميزان تماشای تلويزيون و رفتن به سينما با اعتماد اجتماعي رابطه معناداری وجود ندارد .اما بين
سنتگرايي و منطقه سكونت به عنوان يكي ازابعاد پايگاه اجتماعي و نيز بين تحصيالت و ميزان مطالعه
افراد با اعتماد اجتماعي رابطه معنادار و مستقيمي وجود دارد(اجاقلو و ديگری.)92 :13۸4 ،
منصوريان و قدرتي درتحقيقي با عنوان "اعتماد اجتماعي و تعيينكنندههای آن :رهيافت نهادمحور يا
رهيافت جامعهمحور؟ (مطالعه موردیسبزوار)" نشان ميدهندكه بين تجربه تبعيض ،فساد ،احساس امنيت
اجتماعي ،اعتماد نهادی و سن ،با اعتماد رقيق رابطه معنادار وجود دارد .جهت رابطه برای دو متغير اول،
معكوس و برای باقي متغيرها ،مستقيم ميباشد .اما رابطه متغيرهای ميزان عضويت در گروههای رسمي،
ميزان استفاده ازرسانهها ،ميزان عضويت درگروههای غير رسمي ،تحصيالت ،درآمد و مرتبه شغلي معنادار
نيست .در آزمون چند متغيره ،متغيرهای اعتماد نهادی ،فساد ،امنيت اجتماعي و سن ،درمجموع  53درصد
از واريانس متغير وابسته اعتماد رقيق را تبيين كردند.
در يك جمعبندی بايد گفتكه دين جامعه را متحد ،همبستگي اجتماعي را تقويت و انسجام اجتماعي
را حفظ ميكند .دين همچنين يگانگي افراد جامعه با همديگر را تقويتكرده و جدايي آنان ازاعضای ديگر
گروهها را تشديد ميكند .همين دستهبندی ميتواند عاملي برای گسترش انسجام درونگروهي در برابر
گروههای بيروني گردد كه پيرو عقايد و نظام فكری متفاوتي نسبت به گروه خودی هستند .دين با ايجاد
يك روح جمعي ،شور و شوق مذهبي و گسترش احساسات همگاني از طريق مناسك و مراسم جمعي
ميتواند زمينه های الزم برای پيوند ميان اعضا و اعتماد و انسجام اجتماعي را فراهم آورد .از اين رو با
استناد به استداللهای كاركردگرايان درباره كاركرد دين ،اين فرضيه كامالً پذيرفتني به نظر ميرسد كه
دينداری اثر مثبتي بر اعتماد دارد .به اين ترتيب كه افراد ديندار كه ارتباط گسترده و پيوند قویتری با
افراد جامعه خود دارند ،احتماالً شبكههای ارتباطيگستردهای نيز دارند و ارتباط گسترده اجتماعي زياد نيز
به نوبه خود باعث ارتقای اعتماد افراد به يكديگر ميشود.
به نظر ميرسد كه تعريف شجاعي زند از دينداری همخواني بيشتر و عامتری با جامعه ديني مورد
بررسي دارد و بر همين اساس ميتوان در مورد نحوه اثرگذاری دينداری بر اعتماد اجتماعي از تبيين و
تعريف شجاعي زند بهره برد .بنا بر تعريف شجاعي زند دينداری شامل سه بعد اعتقادی ،ايماني و شرعي
ميباشدكه برای سنجش سطح دينداری بايستي به هر سه بعد توجه نمود .در همين راستا در تبيين نحوه
اثرگذاری دينداری براعتماد اجتماعي ميتوان گفتكه افراد ديندار در بعداعتقادی به مواردی اعتقاد دارند
كه اين موارد با بعد ذهني انسان در ارتباط بوده و ملكه ذهن انسان ميگردد .به عنوان مثال چنان كه
فردی به قيامت و رسيدگي به اعمال انسان اعتقاد داشته باشد ،ديگران را نيز بر همين اعتقاد پنداشته و
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نسبت به آنان درسطح اجتماعي اعتماد خواهد داشت .بعد ايماني يا عبادی دينداری بعد عاطفي دين بوده
و ناظر بر بعد رواني افراد درجامعه مي باشد .اين بعد آن را از بعد ذهني خارج كرده و در سطح عملي شامل
انجام عبادات و دستورات عبادی ميشود .در اين سطح از دينداری فرد ديندار با تقيد به انجام اعمال
عبادی ،متخلق و اهل معنا بوده و عملكرد اخالقي را وجهه نظر خود قرار ميدهد .همين امر تا اندازه
زيادی زمينه ايجاد شبكهگستردهی ارتباطي و به تبع آن پيدايش اعتماداجتماعي را فراهم ميآورد .سومين
بعد از دينداری نيز متشرع بودن ميباشد كه بر حفظ ظواهر ديني و هويت ديني و اهتمام به شعائر ديني
اشعار دارد .فرد متشرع درامور ديني مشاركت و معاشرت خواهد داشت و اين اهتمام ديني را حتي درسطح
خانواده خود نيز رعايت خواهدكرد .همين امر نقش مهمي در گسترش شبكه ارتباطي فرد ايفا خواهد كرد
و موجب افزايش سطح اعتماد اجتماعي در وی خواهد شد .بنابراين ميتوان ديد كه دينداری به ويژه از
طريق گسترش دامنه شبكه ارتباطي نقش مهمي در افزايش سطح اعتماد اجتماعي ايفا ميكند .افرادیكه
همبستگي اجتماعي پاييني باجامعه خود دارند ،درانزوا فرو ميروند و افزايش انزوای اجتماعي سطح اعتماد
اجتماعي افراد را تحت تاثير قرار ميدهد .در نتيجه كساني كه سطح دينداری بااليي دارند ،سطح اعتماد
اجتماعي در اين گونه افراد باالتر است .از اين رو با توجه به استداللهايي كه مطرح شد ،ميتوان گفت كه
دينداری با تاثير مثبت بر گسترش شبكه اجتماعي ميتواند موجب ارتقای سطح اعتماد اجتماعي گردد.
فرضیهها و مدل تحقیق

بر اساس پيشينه نظری و تجربي تحقيق ،فرضيههای زير به طور منطقي قابل استنتاج ميباشند:
 بين ابعاد سهگانهی دينداری (اعتقادات ،عباديات ،و متشارع باودن) و اعتمااد اجتمااعي در ميااندانشجويان مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز رابطه وجود دارد.
 ميزان اعتماد اجتماعي در ميان دانشجويان شاغل به تحصيل در مقطع كارشناساي ارشاد دانشاگاهآزاد اسالمي واحد تبريز از نظر جنسيت ،وضعيت تاهل ،و رشتههای مختلف تحصيلي متفاوت است.
بر اساس نظريهها و پژوهشهای مطرحشده و نيز فرضيههای تحقيق ،رابطه نظری بين متغيرها در
تحقيق حاضر به شكل زير قابل ترسيم است:
اعتقادات
دینداری

عبادیات
تشرع
شکل شماره ( :)1مدل نهایی تحقیق

جنسیت
اعتماد اجتماعی
رشته تحصیلی
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ليكن بايد توجه داشتكه گستردگي نهاد دين در جوامع انساني و به خصوص در ايران موجب ميشود
كه مكانيسم تاثير دين بر اعتماد اجتماعي تك خطي نباشد بلكه از مسيرهای مختلف و تاثير بر روی
متغيرهای ديگر براعتماد اجتماعي موثر باشدكه دراين جنسيت و رشته تحصيلي پاسخگويان نيز به عنوان
متغير مستقل با متغير وابسته در ارتباط قرار داده شده است.
روش اجرای تحقیق

به اقتضای موضوع و با توجه به امكانات ،روش پيمايشي به منزله مناسبترين روش برای گردآوری
اطالعات مدنظر قرارگرفت .جامعه آماری نيز شاملكليه دانشجويان شاغل به تحصيل درمقطع كارشناسي
ارشد در دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز در سال تحصيلي  13۸9-90ميباشد كه بر اساس استعالم به
عمل آمده از معاونت دانشجويي دانشگاه ،تعداد آنان  335۸نفر ميباشد .با استفاده از فرمول تعيين حجم
نمونه كوكران با خطای  0/05و دقت برآورد  ،d=0/050حجم نمونه  345نفر برآورد شد.
روش نمونهگيری شامل دو مرحله بود :نخست روش نمونهگيری به صورت احتمالي متناسب با حجم،
و سپس روش نمونهگيری احتمالي تصادفي ساده .بدين شكل كه ابتدا دانشجويان صرف نظر از دانشكدههايي
كه درآن مشغول به تحصيل بودند درچهار گروه علوم پايه ،علوم انساني ،معماری وهنر ،و فني و مهندسي
دستهبندی و نسبت دانشجويان درهركدام از گروهها مشخ) شد و در ادامه حجم نمونه بر اساس نسبت-
های مشخ) شده برای هركدام از گروهها (نمونهگيری متناسب با حجم) ،نسبتبندی شد .محقق در اين
مرحله به همان شيوه قبلي سهم هر كدام از دانشكدهها از نمونه مربوط به گروه را مشخ) كرده و با
مراجعه به دانشكدههای مربوطه پرسشنامهها را تكميل نمود .برای كسب باالترين شانس انتخاب ،نهايت
دقت به عمل آمده و تالش شد اطالعات مورد نياز به طور متناسب از گروههای سني و جنسي و حتي از
دانشجويان بومي و غير بومي جمعآوری شود.
ابزار تحقيق پرسشنامه محقق ساخته و قابل تكميل توسط پاسخگو باود كاه پاس از احاراز اعتباار و
پايايي مورد استفاده قرارگرفت .اعتبار پرسشنامه مبتني بر اعتبار محتوا بود .به هماين منظاور ،پرسشانامه
تدوين شده به اساتيد و متخصصان نشان داده شده و ازنظرات آنها برای تصحيح پرسشنامه كمك گرفته
شد .با توجه به اين كه رايجترين و مناسبترين روش برای سنجش پايايي طيف ليكارت ،ضاريب آلفاای
كرونباخ است ،برای آزمون پايايي ،اطالعات مورد نياز از يك نمونه  30نفری گردآوری و باه كماك نارم
افزار  ، SPSSميزان آلفای كرونباخ برای متغيرهايي كه به صورت سازه تهيه شده بودند محاسبه گرديد.
در طراحي گويهها ،اعتماد اجتماعي شامل مواردی چون تمايالت همكاریجويانه ،گرايش به ورزش-
های گروهي و روابط اجتماعي ،ميل به فعاليتهای مشاركتي و روابط گسترده با ديگران ،و  ...ميباشد.
برای متغير دينداری هم كه شامل سه بعد اعتقادی ،عبادی و متشرع بودن ميشد ،سواالتي طراحي شد
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كه با طيف بسته ليكرت با گزينههای پنجتايي در پاسخگويان مورد سنجش قرار گرفتند .در جدول شماره
( )1ميزان پايايي هر كدام از اين متغيرها كه بر حسب آلفای كرونباخ محاسبه شده است ،ارائه شده است.
جدول شماره ( :)1میزان پایایی سواالت مربوط به مولفههای اعتماد اجتماعی و دینداری

نام مولفه
میزان آلفای کرونباخ

اعتماد اجتماعی

اعتقادات

عبادیات

متشرع بودن

0/77

0/88

0/86

0/70

یافتههای توصیفی

اطالعات گردآوری شده از ميان نمونه آماری نشان از آن دارد كه  45/5درصد از پاسخگويان مرد و
 54/56درصد ازپاسخگويان زن بودهاند .حدود يكدرصد از پاسخگويان نيزجنسيت خود را اعالم نكردهاند.
همچنين در خصوص وضعيت تاهل پاسخگويان نيز بايد گفت كه  51/6درصد از پاسخگويان مجرد و 4۷
درصد متاهل بوده و  1/4درصد از پاسخگويان وضعيت تاهل خود را مشخ) نكردهاند 13/6 .درصد از
پاسخگويان درشاخه تحصيلي علوم پايه 60/6 ،درصد درشاخه تحصيلي علوم انساني 2/3 ،درصد در شاخه
تحصيلي معماری و هنر و  23/5درصد در شاخه تحصيلي فني و مهندسي مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه
آزاد اسالمي مشغول به تحصيل بودهاند.
جدول شماره ( :)2یافتههای توصیفی جامعه آماری

مولفه
درصد

جنسیت

وضعیت تاهل

مرد

زن

نامشخص

متاهل

45/5

53/5

1

47

مجرد
51/6

شاخه تحصیلی

نامشخص

انسانی

پایه

معماری

فنی

1/4

13/6

60/6

2/3

23/2

دينداری در سه بعد اعتقادی ،عبادی و تشرع مورد سنجش قرار گرفت .بررسي پاس،های داده شده
نشان ميدهدكه حداقل و حداكثر ميزان اعتقادات پاسخگويان بين  11-55ميباشد .ميانگين بعد اعتقادی
دينداری در ميان پاسخگويان  ،4۸/4با انحراف معيار  ۷/341ميباشد .مقدار كشيدگي ( )2/2۸5و مقدار
چولگي ( )-1/36۷ميباشد .همچنين حداقل و حداكثر ميزان انجام امور عبادی پاسخگويان بين 0-36
ميباشد .ميانگين بعدعبادی دينداری درميان پاسخگويان  ،21/25با انحراف معيار  6/443ميباشد .مقدار
چولگي ( ،)-0/342و مقدار كشيدگي ( )0/59۸ميباشد .بعد تشرع يا ميزان تقيد به امور شرعي از سوی
پاسخگويان از ديگر مولفههای دينداری ميباشد كه بر اساس مقياس به كار برده شده حداقل و حداكثر
ميزان انجام امورعبادی پاسخگويان بين  ۷-35ميباشد .ميانگين بعد تشرع دينداری درميان پاسخگويان
 ،2۷/30با انحراف معيار  5/962ميباشد .مقدار چولگي ( )-0/699و مقدار كشيدگي ( )0/04۸ميباشد.
متغير وابسته نيز ميزان اعتماد اجتماعي بوده است كه حداقل و حداكثر ميزان اعتماد اجتماعي پاسخگويان
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بين  33-۷0ميباشد .ميانگين ميزان اعتماد اجتماعي در ميان پاسخگويان  ،50/60با انحراف معيار 6/۷26
ميباشد .مقدار چولگي ( )0/04۸و مقدار كشيدگي ( )-0/122ميباشد(جدول شماره .)3
جدول شماره ( :)3توزیع پراکندگی متغیرهای تحقیق

متغیر

حداقل و حداکثر

میانگین

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

اعتقادی

11-55

48/4

7/341

-1/367

2/285

عبادی

0-36

25/21

6/443

-0/342

0/598

تشرع

7-35

27/30

5/962

-0/699

0/048

اعتماد

33-70

50/60

6/726

0/048

-0/122

یافتههای تبیینی

 بين سطح اعتقادات و سطح اعتماد اجتماعي در ميان دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد دانشگاهآزاد اسالمي واحد تبريز رابطه وجود دارد.
باتوجه به مقادير ( p>0/001؛ ،)r=0/346نتايج به دست آمده نشان ميدهدكه همبستگي مثبت و معنا-
داری بين ميزان اعتقادات پاسخگويان و سطح اعتماد اجتماعي درميان دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد
دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز وجود دارد.
جدول شماره ( :)4نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین میزان اعتقادات و میزان اعتماد اجتماعی

متغیر

تعداد

همبستگی پیرسون

سطح معناداری

میزان اعتقادات و میزان اعتماد اجتماعی

345

0/346

0/000

 بين سطح عباديات وسطح اعتماد اجتماعي درميان دانشجويان مقطع كارشناسيارشد دانشگاه آزاداسالمي واحد تبريز رابطه وجود دارد.
با توجه به مقادير ( p >0/001؛ ،)r=0/251نتايج به دست آمده نشان دادكه همبستگي مثبت و معناداری
بين ميزان انجام امور عبادی توسط پاسخگويان و سطح اعتماد اجتماعي در ميان دانشجويان مقطع
كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز وجود دارد.
جدول شماره ( :)5نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین میزان انجام عبادات و میزان اعتماد اجتماعی

متغیر

تعداد

همبستگی پیرسون

سطح معناداری

میزان انجام عبادات و میزان اعتماد اجتماعی

345

0/251

0/000
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 بينميزان متشرع بودن و ميزان اعتماد اجتماعي درميان دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد دانشگاهآزاد اسالمي واحد تبريز رابطه وجود دارد.
با توجه به مقادير ( p>0/001؛ )r=0/354نتايج به دست آمده نشان داد كه همبستگي مثبت و معنا-
داری بين ميزان ميزان متشرع بودن پاسخگويان و سطح اعتماد اجتماعي در ميان دانشجويان مقطع
كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز وجود دارد.
جدول شماره ( :)6نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین میزان متشرع بودن و میزان اعتماد اجتماعی

متغیر

تعداد

همبستگی پیرسون

سطح معناداری

میزان متشرع بودن و میزان اعتماد اجتماعی

345

0/354

0/000

 ميان گين سطح اعتماد اجتماعي در ميان دانشجويان زن و مرد مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه آزاداسالمي واحد تبريز متفاوت است.
نتيجه تست لون نشان ميدهدكه با توجه به مقادير ( p<0/05؛ ،)t= -0/2۸2واريانس دو گروه با هم
برابر است و نميتوان فرض برابری واريانسها را رد كرد .پس ميتوان نتيجه گرفت كه سطح اعتماد
اجتماعي در ميان دانشجويان زن و مرد در مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز تفاوت
معناداری ندارد.
جدول شماره ( :)7آزمون تی مقایسه سطح اعتماد اجتماعی دانشجویان زن و مرد

t

درجه آزادی

سطح معناداری

اختالف میانگین

جنسیت
زن

-0/282

340

0/778

-0/207

مرد

-0/284

338/551

0/776

-0/207

 سطح اعتماد اجتماعي در ميان دانشجويان مجرد و متاهل شاغل به تحصيل در مقطع كارشناسيارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز متفاوت است
نتيجه تست لون نشان ميدهدكه با توجه به مقادير ( p>0/05؛ ،)t= -2/161واريانس دو گروه با هم
برابر نيست و ميتوان فرض برابری واريانسها را ردكرد .بنابراين ميتوان گفت كه سطح اعتماد اجتماعي
در ميان دانشجويان مجرد و متاهل شاغل به تحصيل درمقطع كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد
تبريز تفاوت معناداری وجود دارد.
جدول شماره ( :)8آزمون تی مقایسه سطح اعتماد اجتماعی دانشجویان مجرد و متاهل

t

درجه آزادی

سطح معناداری

اختالف میانگین

جنسیت
مجرد

-2/161

338

0/031

-01/578

متاهل

-2/179

336/009

0/030

-1/578
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 ميزان اعتماد اجتماعي در ميان شاغلين به تحصيل در شاخههای مختلف تحصيلي در مقطع كارشناسيارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز متفاوت است.
نتيجه تست لون نشان داد كه با توجه به مقادير ( p<0/05؛ ،)t=0/۷54واريانس دو گروه با هم برابر
است ،ليكن باتوجه به مقادير ( Sig>0/05و  ،)F=1/۷39ميتوان گفت كه ميانگين سطح اعتماد اجتماعي
در ميان دانشجويان شاغل به تحصيل در شاخههای مختلف تحصيلي در مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه
آزاد اسالمي واحد تبريز متفاوت نيست و فرضيه مورد تاييد قرار نميگيرد.
جدول شماره ( :)9آزمون تحلیل واریانس میزان اعتماد اجتماعی بر اساس شاخه تحصیلی

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

گروهها

متغیر

234/526

3

78/175

درون گروهها

15326/471

341

44/946

کل

15561/997

344

بین گروهها
اعتماد اجتماعی

F

1/739

معناداری
0/159

همچنين درپايان به منظور تعيين سهم هريك از متغيرهای مطرح شده درفرضيهها در تبيين واريانس
متغير تحت مطالعه ،از روش رگرسيون چندگانه سلسله مراتبي استفاده شد .نتايج تحليل رگرسيوني مقدار
 Fدر جدول  ANOVAبا مقادير ( )F(1,344)=15/139, P<0/001نشان داد كه در تمامي متغيرها مدل از
نظر آماری در سطح  %99معنادار و خطي ميباشد و از ميان متغيرهای واردشده در مدل ،متغيرهای ابعاد
سهگانه دينداری و وضعيت تاهل در مجموع توانستهاند  15/1درصد از واريانس اعتماد اجتماعي را تبيين
نمايند.
جدول شماره ( :)10رگرسیون سلسله مراتبی چندگانه اعتماد اجتماعی

β

ضریب تبیین

ضریب تبیین اصالحی

B

درجه آزادی

F

سطح معناداری

1

اعتقادات

0/191

0/120

0/117

0/175

1و 344

46/639

0/000

2

عبادات

-0/060

0/132

0/126

0/062

 2و 344

25/899

0/000

3

تشرع

-0/198

0/151

0/144

0/223

 3و 344

20/244

0/000

4

تاهل

-0/002

0/151

0/141

-0/001

 4و 344

15/139

0/000

مرحله

متغیر

Total R  0.151; Adj. R  0.141, F( 4 , 344)  15 .139 , P<0.001
2

2
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بحث و نتیجهگیری

زن و مجرد بودن اكثر پاسخگويان بدان معناست كه زنان و دختران عالقه بيشتری به ادامه تحصيل
و كسب مدارج تحصيلي باالتر دارند و ترجيح ميدهند ازدواج را تا كسب مراتب علمي باالتر به تاخير
بين دازند كه خود اين امر بر سطح تجربيات و در نتيجه چگونگي اعتماد آنان به ديگر اقشار جامعه تاثير
ميگذارد .همچنين نتايج به دست آمده نشان ميدهدكه سطح بعد اعتقادی دينداری درميان پاسخگويان
باال بوده و ميانگين سطح اعتقادات پاسخگويان به حداكثر ميزان سطح اعتقادات نزديكتر ميباشد .اين
امر حاكي از آن است كه نمونه آماری از نظر اعتقادی در سطح بااليي (نسبت به ميانگين) قرار داشته و
نهادهای متولي در ارائه مفاهيم مربوط به بعد اعتقادی دينداری موفق عمل كردهاند .هر چند اين نكته را
نيز نبايد از نظر دور داشت كه چولگي شديد حاكي از وجود پراكندگي بيشتر در ميان نظرات پاسخگويان
ازنظر سطح پايين اعتقادات است .نتايج به دست آمده ازسنجش بعد عبادی دينداری نيزحاكي از نزديكي
ميانگين انجام اعمال عبادی توسط پاسخگويان با باالترين سطح جامعه آماری ميباشد و بخش عمدهای
از پاسخگويان نسبت به انجام اعمال عبادی تقيد بيشتری دارند .اگر چه هم راستا با نتايج به دست آمده
در بعد اعتقادی دينداری در اين بعد نيز در زمينه عدم انجام اعمال عبادی پراكندگي ديده ميشود .هم-
چنين بررسي يافته های مربوط بعد تشرع دين داری حاكي از آن است كه دانشجويان شاغل به تحصيل
درمقطع كارشناسيارشد دانشگاه آزاد اسالمي تقيد بيشتری به تشرع دارند چرا كه ميانگين امتيازات كسب
شده به باالترين ميزان كسب شده از سوی پاسخگويان نزديكتر است .با وجود اين كه ميزان پراكندگي
نظرات در زمينه عدم تقيد به بعد شرعي دينداری مانند موارد قبلي بوده و حتي بيشتر نيز ميباشد ،ليكن
تراكم بيشتر نظرات پاسخگويان در اطراف ميانگين نشان از تقيد بخش گستردهای از پاسخگويان به امور
شرعي دارد.
در زمينه سطح اعتماد اجتماعي در ميان دانشجويان نيز بايد گفت كه متاسفانه ميزان اين متغير پايين
است به گونهای كه ميانگين امتيازات كسب شده توسط پاسخگويان در زمينه ميزان اعتماد اجتماعي از
باالترين ميزان كسب شده فاصله بيشتری داشته و اندكي به پايينترين ميزان كسب شده نزديكتر است.
مقدار چولگي نيز بيان گر پراكندگي بيشتر نظرات پاسخگويان در زمينه داشتن اعتماد بيشتر است.
وجود همبستگي زياد بين بعد اعتقادی دينداری و اعتماد اجتماعي بدان معناست كه به هر اندازه كه
افراد اعتقادبيشتری به دين داشته باشند به همان اندازه ميزاناعتماد بيشتری برخودار خواهند بود .بنابراين
ميتوان با افزايش سطح اعتقادی به افزايش اعتماد اجتماعيكمك كرد .مشابه همين امر را در بعد عبادی
دينداری نيز مي توان مشاهده نمود .چرا كه به هر ميزان كه افراد در انجام اعمال عبادی از خود جديت
نشان دهند ،به همان اندازه ميزان اعتماد اجتماعي آنان افزايش مييابد .مثالً با افزايش حضور افراد در
مراسم عبادی جمعي چون نماز جمعه و جماعت و يا مجالس جشن و سرور و يا عزاداری ،پيوندهای
شبكهای اين افراد گسترش يافته و زمينه افزايش سطح اعتماد اجتماعي بيشتر ميشود.
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باتوجه به اين كه ميزان اعتماد اجتماعي در ميان اين زنان و مردان تفاوت معناداری نداشت ،علت اين
امر را ميتوان در حضور فعاالنه هر دو قشر جامعه در صحنههای مختلف زندگي اجتماعي دانست .امروزه
با گسترش رسانههای ارتباط جمعي و فراهم شدن امكان تحصيل تا عاليترين سطوح هم برای مردان و
هم برای زنان ،امكانكسب تجربه در تمامي مراحل برای زنان و مردان به طور يكسان فراهم آمده است،
ميتوان گفت كه تاثير اين تجربهها در شكل گيری اعتماد اجتماعي درميان زنان و مردان تفاوت معناداری
نداشته است .همچنين بررسي ها نشان داد كه متاهلين نسبت به مجردين از اعتماد اجتماعي بيشتری
برخوردار هستند .علت اين امر را اينگونه ميتوان تبيينكردكه دانشجويان متاهل درمقايسه با دانشجويان
مجرد از پيوندهای شبكهای گستردهتری برخوردار ميباشندكه همين گستردگي پيوندهای شبكهای بر باال
بودن ميزان اعتماد اجتماعي در ميان دانشجويان متاهل تاثير ميگذارد.
عدم وجود تفاوت معنادار در ميزان اعتماد اجتماعي در ميان شاغلين به تحصيل در شاخههای مختلف
تحصيلي مقطع كارشناسي ارشد نيز نشان از آن دارد كه اعتماد اجتماعي از آنچه كه دانشجويان در رشته
خاص تحصيلي خود ميآموزند تاثير نمي پذيرد و دروسي كه دانشجويان مشغول به يادگيری آن هستند در
زمينه افزايش يا كاهش سطح اعتماد اجتماعي مطلب خاصي به آنان ارائه نميدهد .در نهايت بر اساس
تحليل رگرسيون ،عمدهترين عوامل اثرگذار بر ميزان اعتماد اجتماعي ،ابعاد سهگانه دينداری بودند كه
توانستند  15/1درصد از تغيير در ميزان اعتماد اجتماعي را تبيين كنند و عوامل جمعيتشناختي نتوانستند
در كنار ابعاد سهگانه دينداری نقش بسزايي ايفا نمايند.
در يك جمعبندی كلي ميتوان اظهار داشت كه يافتههای تحقيق حاضر حاكي از وجود رابطه معنادار
و نسبتاً قوی بين ابعاد مختلف دينداری و اعتماد اجتماعي ميباشد .اين يافتهها هم راستا با يافتههای
جولين راتر استكه ازكاركرد دين درابعاد مختلف حيات اجتماعي وتاثير و تاثرمتقابل آنها حكايت داشتند.
بدين معني كه تدين از طريق ايجاد ذهنيتهای انسجامبخش و يا ايجاد پيوندهای شبكهای بر افزايش
سطح و ميزان اعتماد اجتماعي اثر ميگذارد و نقش مثبتي در جامعه ايفا مينمايد .همچنين اين تحقيق
هم راستا با تحقيقات ولچ است كه معتقد است نظامهای اعتقادی و فرهنگهای خاص خرده گروههای
ديني اهميت و تأثير بيشتری در ايجاد رابطه ميان دينداری و اعتماد دارند.
اگرچه پيشداوریها و نگرشهای غلط عامه حكايت ازضعف دينداری درميان دانشجوياندارد ،ليكن
يافتههای تحقيق نشان داد هم سطح دينداری در اين قشر جامعه باالست و هم رابطه مثبت و معناداری
بين اين دو متغير در جامعه دانشگاهي برقرار است .بايد توجه داشتكه اگر چه بين ابعاد مختلف دينداری
و اعتماد اجتماعي همبستگي معنادار و مثبتي برقرار بود ،ليكن ميانگين سطح اعتماد اجتماعي به سطح
پايين جامعه نزديكتر بود و اين نشان ميدهد كه عوامل ديگری نيز وجود دارند كه همبستگي معكوسي
با اعتماد اجتماعي دارند و نقش موثرتری در اين زمينه ايفا ميكنند.
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باتوجه به اين كه در اين تحقيق تاثير متغير مقطع تحصيلي به طور مستقل مورد سنجش قرار نگرفته
است ،پيشنهاد مي شود مشابه همين بررسي درميان دانشجويان شاغل به تحصيل درساير مقاطع تحصيلي
و نيز دانشجويان دانشگاههای ديگر نيز صورت گيرد ،تا امكان مقايسه بين مقاطع مختلف تحصيلي و نيز
دانشگاههای مختلف از نظر وجود رابطه بين دينداری و اعتماد اجتماعي فراهم گردد.
از آنجا كه بيشتر پژوهشهايي كه درباره نگرشها و باورها صورت ميگيرند (ازجمله تحقيق حاضر)
ازنوع مقطعي هستند ،الزم است طي فواصلزماني چنين تحقيقاتي تجديد شوند تا روند تغييرات نگرشها
و باورها مورد بررسي و عوامل موثر بر آن دقيقتر شناسايي شوند.
پيشنهاد ميشود تحقيق حاضر در ميان ساير گروهها و اقشار جامعه نيز به آزمون گذاشته شود تا
مشخ) شود كه ديگر عوامل اثرگذار بر رابطه اين متغيرها ناشي از چه عواملي ميتوانند باشند.
نظريههای ديگریكه به ابعاد ديگری ازعوامل موثر براعتماد اجتماعي پرداختهاند ،دركنار ابعاد مختلف
دين داری و يا باتركيب با آن قدرت بيشتری برای تبيين واريانس اعتماد اجتماعي خواهند داشت .بنابراين،
شايسته است ساير زمينههای اعتماد اجتماعي (با ابعادی گستردهتر ازآنچه كه در اين بررسي مورد مطالعه
قرار گرفته است) در ميان همين جامعه آماری و جامعههای آماری ديگر بررسي شود.
پیشنهادهای کاربردی

پيشنهاد ميشود دانشگاه آزاد اسالمي در سر فصلهای آموزشي ارائه شده به دانشجويان در دروسي
چون اخالق و تربيت اسالمي ،نقش و اهميت بيشتر و قابل توجهتری به مباحث اجتماعي و تاثير تعيين
كنندههای اجتماعي داده و دانشجويان را به سمت دينداری و اعتماد اجتماعي بيشتر سوق دهند.
از آنجايي كه يافتههای تحقيق نشانگر سطح پايين اعتماد اجتماعي و تاثير ابعاد مختلف دينداری بر
آن ميباشد ،پيشنهاد ميشود وزارتخانهها و سازمانهای فرهنگي با ارائه تبليغات موثر فرهنگي ،نقش و
اهميت ويژهای به بحث اعتماد اجتماعي داده و نسبت به تقويت اين ويژگي در سطح جامعه اقدام نمايد.
به دليل پايين بودن سطح اعتماد اجتماعي درنمونه آماری ،پيشنهاد ميشود دستاندركاران رسانه ملي
در تهيه و پخش برنامهها اثرات مثبت يا منفي آنها را در نظر داشته و ضمن آشنايي دقيق با اثراتي كه
توليدات آنها بر اعتماد اجتماعي ميگذارد ،خود را از مشاوره با متخصصين امر بينياز ندانند.
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