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(تاریخ دریافت7931/60/22 :؛ تاریخ پذیرش)7931/77/76 :

چکیده
هدف پژوهش حاضر ،بررسی نقش دینداری در اعتماد و مشارکت اجتماعی است .پژوهش به لحاظ هدف ،کاربرد و به لحاظ شیوة اجررای
پژوهش در زمرة تحقیقات توصیفی  -همبستگی است .جامعة آماری همة دانشجویان دانشگاه لرسرتان در سرات تحلری ی 7931 -7930
است که با بهکارگیری فرموت کوکران 259 ،نفر از آنها به روش نمونهگیرری تلرادفی ببقرهای انتخرا شرد .ابراار گرردآوری دادههرا
پرسشنامة استاندارد بود ،که روایی پرسشنامهها با بهکارگیری روش اعتبار محتوا و پایایی آنها با محاسبة آلفای کرونباخ تأیید شد .در این
پژوهش برای آزمون فرضیهها ،مدتسازی معادالت ساختاری و نرمافاار  Amos18بهکار گرفته شد .نتایج پژوهش حاکی از آن اسرت کره
در سطح ابمینان  35درصد دینداری تأثیر مثبت و معناداری بر اعتماد و مشارکت اجتمراعی دانشرجویان دانشرگاه لرسرتان دارد .از بررف
دیگر ،نتایج پژوهش نشان داد اعتماد اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری بر مشارکت اجتماعی دانشجویان میگذارد .از این رو ،میتوان بیان
کرد افرادی که نسبت به انجامدادن اعمات دینی خود ملممترند ،از اعتماد بیشتری در روابط اجتماعی خود نسبت به سایر افراد برخوردارند.
همچنین ،افرادی که بیشتر پایبند به امور دینی باشند ،خود را موظف خواهند دانست که در فعالیتهرای اجتمراعی مشرارکت فعرات داشرته
باشند .زیرا از نگاه دینی ،فرد در مقابل خدایش ،خودش و جامعهاش موظف است نسبت به سرنوشت خود حساس باشد و در صحنة اجتماع
مشارکت فعات داشته باشد.

کلیدواژگان
اعتماد اجتماعی ،دینداری ،مشارکت اجتماعی.
 نویسندة مسئول ،رایانامهSoleimanjafari93@gmail.com :
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مقدمه
امروزه بسیاری از صاحبنظران و جامعهشناسان دربارة نقش مهم دین در زندگی و تأثیر مهم آن
در جامعه سخن میگویند (طالبی و حاجیلو ،2931 ،ص .)221دین به شكلهای گوناگون در هر
فرهنگى وجود دارد ،و بهطور معمول ،نقش محوری را در زندگى افراد و جوامع ایفا میكند .پیتر
بالو ،2جامعهشناس معاصر ،اعتقاد دارد دین در ساماندادن به حیات اجتماعی نقشی تعیینكننده
دارد .لوین و الیسون 1نیز معتقدند دینداری از طریق سازوكار پیوندهای اجتماعی و حمایت رسمی و
غیررسمی به سالمت مثبت جامعه منجر میشود .آنها بیان میكنند دستكم بخشی از روابط
مشاهدهشده بین اهتمام دینی و سالمت روانی ،ناشی از نقش جماعتها و گروههای تأثیر ،بهعنوان
نوع خاصی از تالش و كوشش برای انجامدادن كاركردهای مختلف تعریف میشود و آن را بهعنوان
جمع اعتقادها و اعمالی كه با كمک آنها یک گروه (دینی) با مسائل و مشكالت عظیم زندگی مواجه
میشود ،مطرح میكنند (ویلم ،2931 ،9ص .)923دین از جمله متغیرهای اساسی است كه اغلب
صاحبنظران و اندیشمندان آن را بهعنوان یكی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر شكل ،نوع و روند
تغییرات در اجتماع و بر روی افراد مورد تأكید قرار دادهاند .اهمیت این موضوع از آنجا است كه
دینداری كاركردها و آثار ویژهای در همة زوایای زندگی بشری دارد ،زیرا افراد دیندار بسیاری از
كنشها ،افكار ،شیوة زندگی ،ارزشها و حالتهای خود را براساس دین تعیین میكنند و دین را
ناظر بر زندگی خود میدانند (رضادوست و همكاران ،2933 ،ص.)201
دینداری عمل به دین است كه اغلب بهعنوان شدت اعتقادهای مذهبی و مشاركت در آن تلقی
میشود ( .)Giddens, 2008, p.93از این رو ،دینداری را میتوان پذیرش همه یا بخشی از عقاید،
احكام ،و اخالق دین اسالم توسط فرد و تالش برای عمل به آنها در نظر گرفت (حشمت
یغمایی ،2930 ،ص .)232عقاید و ارزشهای دینی افراد بر عمل فردی و اجتماعی آنان ،و فهم و
1. Peter Blau
2. Levin & Ellison
3. Willem
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تفسیرشان از رفتار دیگران تأثیر میگذارد .همچنین ،هنجارها و رفتارهای دینی افراد در سطوح خرد
و حیات اجتماعی جامعه در سطح كالن را متأثر میكند .به عقیدة گیدنز ،پیروان مذاهب عرضهكنندة
اصول و تفسیرهای اخالقی و عملی از زندگی ،از طریق پذیرش ،ایمان و عالقه به این مذاهب ،به
سوی پیوند با یكدیگر سوق مییابند (گیدنز ،2931 ،2ص .)139از آنجا كه دین پدیدهای گروهی
است و در یک رابطة متقابل با دیگر واحدهای اجتماعی است ،پس انتظار این است هم بر نهادهای
دیگر جامعه تأثیر بگذارد و هم از آنها تأثیر پذیرد و با توجه به نقش دین در زندگی اجتماعی انسان
مدرن ،مطالعة دین و رفتار دینی یكی از جنبههای مهم پژوهش و نظریهپردازی در جامعهشناسی
معاصر را تشكیل میدهد (ظهیرینیا و همكاران ،2931 ،ص.)211
یكی از اصلیترین مؤلفههایی كه دین باعث بهبود و تقویت آن میشود و پیوندهای اجتماعی
را مستحكمتر و مناسبات اجتماعی را روانتر و كمهزینهتر میكند ،اعتماد اجتماعی است
(عباسزاده و میرزایی ،2939 ،ص .)122اعتماد اجتماعی را میتوان حسن ظن فرد نسبت به سایر
اعضای جامعه تعریف كرد كه این امر موجب گسترش و تسهیل روابط اجتماعی فرد با آنها
میشود (امیركافی ،2930 ،ص .)123از نظر زتومكا 1از عوامل مهم در تقویت گرایش به اعتماد،
اعتقادات دینی است (زتومكا ،2931 ،ص .)119اریكسون نیز اعتماد را ناشی از اعتقادهای دینی
میداند .و دین را عاملی مهم و مؤثر در ایجاد اعتماد دانسته و میگوید «اعتماد زاییدة مراقبت و
دلسوزی ،در واقع و سنگبنای فعلیت و تحقق دین است» ( .)Erikson, 1965, p.241اعتماد در بستر
تعامالت و كنشهای گروهی باعث رشد انسان میشود و استعدادها و تواناییها را شكوفا و تسهیل
میكند و مانند روانكنندهای ،چرخهای كنش اجتماعی را راحتتر به حركت در میآورد (كندوانی
اصل و تقیلو ،2933 ،ص .)32بنابراین ،دین یكی از مهمترین ابزارهای سازماندهندة اعتماد است.
در واقع ،مذهب و اعتقادات دینی ،امكان برقراری روابط مفید و مؤثر با گروهها و مذاهب را فراهم ،و

1. Giddens
2. Zetomeka
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نوعی اعتماد را در سطح افراد جامعه برقرار میكند؛ تا جایی كه زیمل دین را نوعی ایمان و اعتقاد به
جامعه و افراد آن میداند (افشانی و همكاران ،2930 ،ص.)113
از سوی دیگر ،مشاركت اجتماعی یكی از مؤلفههایی است كه دین تأثیری اساسی بر آن
میگذارد .دین بهطور ذاتی ماهیتی اجتماعی دارد كه افراد را به مشاركت ترغیب میكند
( .)Anderson & Melur, 2009, p.93مشاركت اجتماعی باعث توسعه و ضامن حركت و پویایی یک
جامعه میشود (مظلوم خراسانی و همكاران .)2932 ،جوامعی كه سازههای گفتمانی مشاركتپذیرانه
در مهندسی فرهنگی و اجتماعی آنها طراحی و اجرایی شده است ،زمینة انطباق نظامات و قوانین
منطبق با نیازها و واقعیتهای اجتماعی در آنها فراهم میشود و میزان تضادها و درگیریهای
اجتماعی كاهش مییابد .بنابراین ،با توجه به ویژگیهای جامعة ایران ،به نظر میرسد مهمترین و
نیرومندترین نهاد مؤثر در شكلگیری مشاركتهای اجتماعی ،نهاد دین است؛ زیرا در دین اسالم
آموزههای دینی بر رفتارهایی تأكید دارند كه زمینه و بستر شكلگیری مشاركتهای اجتماعی را
فراهم میكنند و در ایران كه جامعهای با هنجارهای دینی است ،توجه به این منبع مؤثر و رابطة آن با
مشاركت اجتماعی از ضرورتهای علمی است (نوروزی و بختیاری ،2930 ،ص.)111
اعتماد و مشاركت اساس شكلگیری روابط اجتماعی و توسعة یک جامعه محسوب میشود و
كاهش یا افزایش آنها ،میتواند تأثیر زیادی بر ساختارهای مختلف جامعه و روابط اجتماعی مردم
آن بگذارد .در این میان ،دانشگاه بهعنوان نهاد تولید علم و دانش كه مایة افتخار و اقتدار كشور
شناخته میشود ،با آموزش و تربیت متخصصان و نخبگان ،تولید علم و فناوری ،و ارتقای علم و
فرهنگ در جامعه نقش مهمی در توسعه و سازماندهی كشور دارد .از سویی ،یكی از اركان اساسی
دانشگاه و شاید اساسیترین ركن آن را دانشجویان تشكیل میدهند؛ دانشجویانی كه نمایندگان
فكری جامعه محسوب میشوند و آیندة یک جامعه نیز تا حد زیادی به آنها بستگی دارد .از این رو،
شناخت نظرهای آنان میتواند در شناخت اندیشه و عملكرد دیگر اقشار جامعه ،یاری رساند .اما
بهدستآوردن سطح باالیی از اعتماد و مشاركت در جامعة دانشگاهی به عوامل بسیار متعددی
وابسته است كه دینداری از جملة آنها است .بنابراین ،با توجه به مطالب یادشده ،پژوهش حاضر

بررسی نقش دینداری در اعتماد و مشارکت اجتماعی دانشجویان دانشگاه لرستان

033

تالش میكند تأثیر دینداری بر اعتماد و مشاركت اجتماعی را بررسی كند .بر این اساس ،پرسش
اصلی پژوهش حاضر این است كه دینداری در اعتماد و مشاركت اجتماعی دانشجویان دانشگاه
لرستان چه نقشی دارد؟
مبانی نظری پژوهش
دینداری

جوادی آملی دین را مجموعهای از عقاید ،اخالق ،قوانین و مقرراتی مىداند كه برای ادارة امور
جامعه و انسان و پرورش انسانها است (جوادی آملی ،2932 ،ص .)231دین بهعنوان نظام اعتقادی
سازمانیافته ،همراه با مجموعهای از آیینها و اعمال تعریف شده است كه تعیینكنندة شیوة
پاسخگویی افراد به تجارب زندگی است ( .)Zulling et al., 2006, p.36دینیبودن ،عنوان عامی است
كه به هر فرد یا پدیدهای داده میشود كه ارزشها و نشانههای دینی در آن متجلّی است .تجلّی
ارزشها و نشانههای دینیبودن فرد را در نگرش ،گرایش و كنشهای آشكار و پنهان او میتوان
جست و شناسایی كرد .بهطور كلی ،دینداری 2یعنی داشتن اهتمام دینی به گونهای كه نگرش ،گرایش
و كنشهای فرد را متأثر كند (ادیب بهروز ،2933 ،ص .)11دینداری عبارت است از مجموعة
شناختها ،احساس و تمایالت مثبت نسبت به دین ،كه در وضعیت عادی و طبیعی ،اجتماعی و
روانی در فرد وجود داشته باشد و در كنشهای وی نسبت به نیروی جذاب (خداوند) جهان،
خود ،جامعه و تاریخ به ظهور برسد (حشمت یغمایی ،2930 ،ص .)102همچنین ،در تعریفی
دیگر ،دینداری یعنی داشتن اهتمام دینی بهطوری كه نگرش ،گرایش و كنشهای فرد را متأثر كند،
نوع و جهت این تأثیر را ادیان تعیین میكنند؛ پس كشف و شناسایی آن مستلزم مطالعات درون
دینی است (شجاعی زند ،2933 ،ص.)31
زیمل اعتقاد دارد دینداری بر احساس دینی مبتنی است و عبارت است از صورت و شكلی كه
1. Religiousity
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احساس دینی به خود میگیرد (ارجمند و شعبانپور حقیقی ،2933 ،ص .)13دیندار كسی است كه
با آگاهی (اگرچه در حداقل) از اصول و شعائر یک مذهب ،در نظر و عمل پیروی آن دین را اتخاذ
میكند ،بهطوری كه دین بر زندگی اجتماعی او تأثیر بگذارد (انوری ،2919 ،ص .)111دربارة ابعاد
دین در اسالم تعابیر بعضاً متفاوتی وجود دارد كه از سه بعد اعتقادات ،احكام و اخالق (مطهری،
 ،2913ص ،)321تا پنج بعد عقیده ،ایمان ،اخالق ،عبادات و شریعت سخن به میان آمده است و
این تمایزها بیش از آنكه ناشی از اختالف نظرهای اصولی در چیستی و حیطة عمل دین باشد،
برخاسته از تعابیر مفسران از مفاهیم بهكار رفته است (شجاعی زند ،2933 ،ص .)12از این رو،
دینداری را میتوان پذیرش همه یا بخشی از عقاید ،احكام و اخالق دین اسالم توسط فرد و تالش
در جهت عمل به آنها در نظر گرفت (حشمت یغمایی ،2930 ،ص.)239
شاخصسازی متغیر میزان دینداری براساس مدل گالک و استارک 2انجام گرفته است ،گالک و
استارک در كتاب ماهیت تعهد مذهبی اذعان كردهاند با وجود تفاوتهای در ادیان ،میتوان وجوه
اشتراكی را بین آنها یافت .این وجوه یا عرصهها ،در حقیقت ،ابعاد دینداری را تشكیل میدهند و
عبارتاند از ابعاد اعتقادی ،مناسكی ،تجربی و پیامدی؛ كه این ابعاد به طور خالصه چنین است:
 .2بعد اعتقادی و باورهای دینی 1كه عبارت است از باورهایی كه انتظار میرود پیروان دین مورد
نظر به آنها اعتقاد داشته باشند ،در واقع ،باورهای دینی عبارتاند از نوعی ادراک فردی برخاسته
از معرفت دینی كه به فرد بینش خاصی نسبت به حقانیت اصول دینی میدهد؛  .1اعمال دینی 9كه
خود به دو دسته مناسک ،و پرستش و دعا تقسیم میشوند ،بعد مناسكی شامل اعمال دینی مانند
نماز ،روزه و شركت در آیینهای مذهبی است كه انتظار میرود پیروان هر دینی آنها را بهجا
آورند و بعد پرستش و دعا شامل اعمال خصوصی و فردی است كه فرد با رضایت خاطر و بدون
اجبار انجام میدهد؛  .9بعد تجربی 3یا عواطف دینی كه عبارت است از تصورها و احساس كه
1. Glock & Stark
2. Beliereres
3. Practice
4. Experince
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مربوط به داشتن رابطه با جوهری ربوبی مانند خدا ،یا واقیعتی غایی ،یا اقتداری متعالی است؛
 .3بعد پیامدی 2یا آثار دینی كه ناظر به آثار باورها ،اعمال ،تجارب و دانش عینی بر زندگی روزمره
است ،به عبارت دیگر ،تأثیر و انعكاس دین در رفتارهای روزمرة زندگی است (افشانی،2931 ،
ص.)31
اعتماد اجتماعی

اعتماد باوری قوی به اعتبار ،صداقت و توان یک فرد ،انتظاری مطمئن و اتكا به یک ادعا یا اظهار
نظر ،بدون آزمونكردن آن است ( .)Lyon, 2000, p.673اعتماد را میتوان اطمینان فرد به دیگران و
نداشتن بدگمانی به افراد جامعه تعریف كرد (حسینی ،2933 ،ص .)92اعتماد مهمترین شاخص
سرمایة اجتماعی است كه به مثابة سازوكاری برای ایجاد انسجام و وحدت در نظامهای اجتماعی و
تسهیل مشاركت اجتماعی ،تعاون اجتماعی و پرورش ارزشهای مردمساالرانه عمل میكند .اعتماد
موجب پیوند وثیق افراد با نهادهای مختلف اجتماعی و تقویت و ارتقا ،اثربخشی و مشروعیت
نهادهای اجتماعی است ( .)Gleave, 2010, p.42به نظر گیدنز ،اعتماد ابزار اطمینان به اشخاص یا
نظامهای مجرد براساس نوعی جهش به ایمان است كه بهطور معمول ،مشكل نادانی یا بیاطالعی
را برطرف میكند (گیدنز ،2931 ،1ص .)921به نظر كالس اوفه ،اعتماد به معنای این باور است كه
دیگران با اقدام یا خوداری از اقدام خود به رفاه من یا ما كمک میكنند و از آسیبزدن به من
خودداری میكنند (اوفه ،2933 ،9ص .)131به نظر اینگلهارت ،3اعتماد اجتماعی واقعیتی اجتماعی-
اقتصادی است كه در زمینهها و تجارب اجتماعی تاریخی ریشه دارد (اینگلهارت ،2913 ،ص.)192
اعتماد اجتماعی داللت بر انتظارها و تعهدهای اكتسابی و تأییدشده به لحاظ اجتماعی ،كه افراد
نسبت به یكدیگر و نسبت به سازمانها و نهادهای مربوط به زندگی اجتماعیشان دارند ،تعریف شده
1. Consequences
2. Giddens
3. Offe
4. Inglehart
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است .اعتماد اجتماعی میتواند شرایط برقراری و دوام دوستی را مهیا كرده ،و با كاهش تنش
فردی و افزایش حس كنترل ،تندرستی افراد را حفظ كند و همچنین ،اگر اعتماد اجتماعی در حد
مطلوبی باشد ،موجب مشاركت بیشتر در دستیابی امكانات رفاهی ،بهداشتی و آموزشی میشود .به
این ترتیب ،سطح سالمت جسمی و روانی افراد بهبود مییابد (صادقی و همكاران،2931 ،
ص .)931اعتماد اجتماعی بهعنوان عنصر اصلی سرمایه اجتماعی و بهمعنای اعتماد افراد جامعه به
یكدیگر در زندگی اجتماعی است .اعتماد اجتماعی بهمعنای راستگویی و صداقت ،تمایالت
همكاریجویانه و اطمینان به دیگران ،احترام به حقوق دیگران است كه یكی از جنبههای مهم روابط
انسانی است و زمینهساز مشاركت و همكاری میان اعضای جامعه است .اعتماد اجتماعی ،همكاری و
مشاركت گروههای مختلف جامعه در حوزههای اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی را افزایش
میدهد .اعتماد اجتماعی شاخص مهمی در شكلگیری انضباط در روابط اقتصادی و اجتماعی است.
بهبود در اعتماد اجتماعی ،موجب ارتقا و بهبود روابط اجتماعی ،نگرش ،احترام به قانون ،عملكرد
اجتماعی و شغلی افراد خواهد شد .در مقابل ،فقدان اعتماد اجتماعی آثار نامطلوبی مانند دروغگویی،
چاپلوسی ،كالهبرداری ،رشوه ،فساد و نبود شفافیت مالی را به همراه خواهد داشت .بنابراین ،بسط و
گسترش فرهنگ اعتماد میتواند ارزشهای منفی مزبور را كاهش دهد (خسروآبادی و بنیمهد،
 ،2933ص.)33
در پژوهش حاضر متغیر اعتماد اجتماعی با سه بعد اعتماد بینفردی ،اعتماد تعمیمیافته و اعتماد
نهادی سنجش شده است .اعتماد بینفردی حاصل روابط مستقیم و چهرهبهچهره میان اعضای جامعه
است .در واقع ،این باریکترین شعاع اعتماد بین اعضای خانواده است كه فضایی مملو از اعتماد،
صمیمیت و نزدیكی بر آن حاكم است .این اعتماد معطوف به افرادی است كه آنها را میشناسیم و با
آنها بهعنوان دوست ،همسایه ،همكار و شریک تجاری رابطة رودررو داریم .اعتماد عام یا
تعمیمیافته را میتوان داشتن حسن ظن نسبت به افراد جامعه ،جدای از تعلق آنها به گروههای قومی
و قبیلهای تعریف كرد .اعتماد تعمیمیافته ،فقط به افرادی كه روابط رودررو دارند ،محدود نمیشود،
بلكه مرزهای خانوادگی ،همسایگی ،قومی و محلی را درمینوردد ،و در سطح ملی گسترش مییابد.
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دربارة اعتماد نهادی نیز میتوان گفت در جامعه ،انسانها گاهی با كنشگران غیرفردی ارتباط برقرار
میكنند .به این ترتیب ،شكل دیگری از اعتماد مطرح میشود كه متوجه ساختارهای غیرشخصی
است .در این زمینه به اعتماد مدنی و اعتماد نهادی اشاره شده است .اعتماد نهادی به نهادهای رسمی
دولتی و اعتماد مدنی به نظامهای تخصصی مربوط است (قاسمی و همكاران ،2931 ،ص.)31
مشارکت اجتماعی

مشاركت از نظر لغوی بهمعنای شركتكردن است .مشاركت ،نوعی رفتار با مردم است كه آنان را
قادر میكند بر حوادث مؤثر بر زندگی شان تأثیر قاطع بگذارند .به همین دلیل ،باید از آزادی كامل و
از جمله حق اظهار نظر برخوردار باشند و ارای اهمیت و ارزش تلقی شوند .مشاركت حركتی
آگاهانه ،فعال ،آزاد و با مسئولیت است .با توجه به اینكه امروزه در مباحث توسعه ،انسان ،محور
است ،طبعاً مشاركت او در امور مربوط به خود بیشازپیش مطرح میشود (افشانی و جنتیفر،
 ،2931ص .)11پدیدة مشاركت بهمعنای همكاری ،نخستین رفتار اجتماعی است كه از انسان سر
زده است (جمشیدیها و همكاران ،2939 ،ص .)23مشاركت تالشی سازمانیافته است ،كه
بهمنظور افزایش كنترل منابع و مؤسسههای عمومی در یک وضع اجتماعی خاص از طرف گروهها
و افرادی كه تاكنون از چنین كنترلی محروم بودهاند ،انجام میگیرد (خادمیان و كریمسرا،2932 ،
ص.)203
مشاركت اجتماعی عبارت است از آن دسته فعالیتهای ارادی كه از طریق آنها اعضای یک
جامعه ،در امور محله ،شهر و روستا شركت میكنند و به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در شكلدادن
به حیات اجتماعی مشاركت دارند (نوروزی و بختیاری ،2930 ،ص .)133مشاركت اجتماعی
دربرگیرندة انواع كنشهای فردی و گروهی بهمنظور دخالت در تعیین سرنوشت خود و جامعه و
تأثیرگذاشتن بر فرایندهای تصمیمگیری دربارة امور عمومی است .مشاركت اجتماعی میتواند در
دو سطح مطرح باشد :بعد ذهنی مشاركت كه همان تمایل به مشاركت اجتماعی است؛ و بعد عینی
و رفتاری مشاركت اجتماعی كه به صورت عضویت ،نظارت ،اجرا و تصمیمگیری بروز میكند
(افشانی و جنتیفر ،2931 ،ص .)32مشاركت اجتماعی را میتوان فرایند سازمانیافتهای دانست كه
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افراد جامعه به صورت آگاهانه ،داوطلبانه و جمعی با درنظرداشتن هدفهای معین و مشخص كه
به سهیمشدن در منابع قدرت منجر میشود ،تعریف كرد .نمود این مشاركت وجود نهادهای
مشاركتی مانند انجمنها ،گروهها ،و سازمانهای محلی و غیردولتی هستند (زارع شاهآبادی و
نوریان نجف ،2932 ،ص .)19فرایندی اجتماعی ،عمومی ،یكپارچه ،چندبعدی و چندفرهنگی است
كه هدف آن ،كشاندن همة مردم به ایفای نقش در همة مراحل توسعه است (نیازی و همكاران،
 ،2931ص .)13مشاركت اجتماعی را میتوان شامل دو بخش دانست .2 :مشاركت رسمی كه در
برگیرندة مشاركت در سازمانها ،انجمنهاا و باشگاهها میشود؛  .1مشاركت غیررسمی كه خود
دربرگیرندة دو نوع :الف) درگیری اتفاقی شامل مشاركت در فعالیتهای گروهی با فواصل نامنظم
مثل همكاری با خیریههایی كه در كمک به محرومان و افراد خاص تشكیل میشود؛ ب) مشاركت
پایدار كه شامل مشاركت قاعدهمند و فعالیت در گروههایی كه بهنسبت دائمی و همیشگی هستند
(.)Helly, 2001, p.114

پیشینة پژوهش
كندوانی اصل و تقیلو ( )2933در پژوهشی با عنوان «بررسی رابطة بین دینداری و اعتماد اجتماعی
در میان دانشجویان كارشناسیارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز» به این نتیجه دست یافتند كه
بین دینداری و اعتماد اجتماعی رابطة مثبت و معناداری وجود دارد .بدین معنا كه دینداری از طریق
ایجاد ذهنیتهای انسجامبخش یا ایجاد پیوندهای شبكهای بر افزایش سطح و میزان اعتماد اجتماعی
اثر میگذارد و نقش مثبتی ایفا میكند .باقریانی ( )2939در پژوهشی با عنوان «رابطة دینداری با
اعتماد اجتماعی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی بهبهان» به این نتیجه رسید كه بین دینداری و
اعتماد اجتماعی رابطة مثبت و معناداری وجود دارد .وجود همبستگی زیاد بین دینداری و اعتماد
اجتماعی بدان معناست كه به هر اندازه كه افراد اعتقاد بیشتری به دین داشته باشند ،به همان اندازه
میزان اعتماد بیشتری برخودار خواهند بود .بنابراین ،میتوان با افزایش سطح دینداری ،به افزایش
اعتماد اجتماعی كمک كرد .عباسزاده و میرزایی ( )2939در مطالعهای با عنوان «نقش دین در
توسعة شبكة اعتماد اجتماعی دانشجویان دانشگاه تبریز» به این نتیجه رسیدند كه بین دینداری و
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اعتماد اجتماعی رابطهای مثبت و معنادار وجود دارد .یعنی با افزایش میزان دینداری ،افزایش در
اعتماد اجتماعی نیز حاصل میشود .عالوه بر این ،نتایج پژوهش بیانكنندة وجود ارتباط مثبت و
معنادار بین ابعاد اعتماد اجتماعی(اعتماد بینفردی ،اعتماد تعمیمیافته واعتماد نهادی) ،و ابعاد
دینداری (اعتقادی ،مناسكی ،تجربی و پیامدی) بود .مهدوی و رحمانی خلیلی ( )2933در پژوهشی
با عنوان «بررسی تأثیر دینداری بر مشاركت اجتماعی شهروندان تهرانی» به این نتیجه دست یافتند
كه دینداری تأثیر مثبت و معناداری بر مشاركت اجتماعی دارد .همچنین ،نتایج پژوهش نشاندهندة
این است كه بعد اعتقادی نسبت به ابعاد دیگر همبستگی قویتری با مشاركت اجتماعی دارد.
ظهیرینیا و همكاران ( )2931در پژوهشی با عنوان «اعتماد اجتماعی و تأثیر آن بر مشاركت
اجتماعی دانشجویان دانشگاه هرمزگان» به این نتیجه رسیدند كه اعتماد اجتماعی تأثیر مثبت و
معناداری بر مشاركت اجتماعی دانشجویان دارد .زارع شاهآبادی و نوریان نجف ( )2932در
پژوهشی با عنوان «بررسی رابطة اعتماد اجتماعی و مشاركت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه
یزد» به این نت یجه دست یافتند كه اعتماد اجتماعی بر مشاركت اجتماعی تأثیر مستقیم و معناداری
دارد .این امر نشان میدهد اگر بر اعتماد اجتماعی دانشجویان افزوده شود ،سطح مشاركت
اجتماعی آنان نیز ارتقا خواهد یافت .پارسامهر و اسكندریفرد ( )2931در پژوهشی با عنوان
«اعتماد اجتماعی و رابطة آن با مشاركت اجتماعی» به این نتیجه دست یافتند كه بین اعتماد
اجتماعی و مشاركت اجتماعی رابطة مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین ،نتایج پژوهش
بیانكنندة این است كه بعد اعتماد تعمیمیافته نسبت به ابعاد دیگر تأثیر بیشتری بر مشاركت
اجتماعی دارد.
با توجه به آنچه بیان شد ،مدل مفهومی پژوهش حاضر ،مدلی تلفیقی است كه در تدوین آن
چند مدل بهكار گرفته شده است .بدین ترتیب كه در مدل حاضر مدل دینداری گالک و استارک

7

1. Glock and Stark
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( ،)2310مدل اعتماد اجتماعی زتومكا )2333( 2و مدل مشاركت اجتماعی هیلی )1002( 2بهكار
گرفته شده است .مدل مفهومی پژوهش در شكل  2نشان داده شده است.
اعتماد بینفردی
اعتماد تعمیمیافته

اعتماد
اجتماعی

اعتماد نهادی

رسمی

اعتقادی

دینداری
مشاركت
اجتماعی

مناسكی
تجربی
پیامدی

غیررسمی
شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

فرضیههای پژوهش
با توجه به مدل مفهومی پژوهش ،فرضیههای پژوهش به شرح زیر تدوین شد.
فرضیة اول :دینداری بر اعتماد اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری میگذارد.
فرضیة دوم :دینداری بر مشاركت اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری میگذارد.
فرضیة سوم :اعتماد اجتماعی بر مشاركت اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری میگذارد.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردی است ،زیرا از نتایج آن میتوان بهطور عملی در راستای رفع
نیازهای ایجادشده استفاده كرد .همچنین ،به لحاظ روش ،توصیفی از نوع همبستگی است .در
1. Zetomeka
2. Helly
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پژوهش حاضر برای جمعآوری اطالعات پرسشنامههای استاندارد بهكار گرفته شده است .برای
سنجش متغیر دینداری پرسشنامة گالک و استارک ( ،)2310برای سنجش متغیر اعتماد اجتماعی از
پرسشنامه صفاری نیا و شریف ( ،)2933و برای سنجش متغیر مشاركت اجتماعی از پرسشنامة
مهدوی و خلیلی ( )2931بهكار گرفته شد .روایی پرسشنامهها با روش اعتبار محتوا و پایایی ،و
همبستگی درونی دادههای آن با روش آلفای كرونباخ و نرمافزار

تأیید شد .همانطور كه در

SPSS

جدول  2مشاهده میشود ،با توجه به اینكه ضریب آلفای باالتر از  0/1قابل قبول است ،میتوان
پایایی پرسشنامة یادشده را مناسب ارزیابی كرد .در این پژوهش برای آزمون فرضیهها و بررسی
مدل مفهومی تحقیق ،روش مدلسازی معادالت ساختاری و نرمافزار

Amos18

بهكار گرفته شد.

جامعة آماری پژوهش دانشجویان دانشگاه لرستان در سال تحصیلی  2931-2931بودند كه
براساس فرمول كوكران 119 ،نفر از آنها به روش تصادفی طبقهای انتخاب شدند.
جدول  .1پایایی متغیرهای پژوهش

متغیر

آلفای کرونباخ

دینداری

0/39

اعتماد اجتماعی

0/11

مشاركت اجتماعی

0/13

یافتههای پژوهش
قبل از آزمون فرضیهها و تحلیل عاملی تأییدی ،آزمون كلموگروف اسمیرنوف برای بررسی
نرمالبودن دادهها اجرا شد ،كه نتایج این آزمون نشاندهندة نرمالبودن دادههایپژوهش

بود.

پس از جمعآوری اطالعات برای مشخصكردن اینكه شاخصهای اندازهگیری (متغیرهای
مشاهده) تا چه اندازهای برای سنجش متغیرهای پنهان قابل قبول هستند ،باید ابتدا همة متغیرهای
مشاهده كه مربوط به متغیرهای پنهان است ،بهطور مجزا ،آزمون شوند .شاخصهای كلی برازش
برای الگوهای اندازهگیری (تحلیل عاملی تأییدی) با بهكارگیری نرمافزار  Amos18در جدول  1بیان
شده است.
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جدول  .2شاخصهای کلی برازش برای الگوهای اندازهگیری

متغیر

GFI

IFI

NFI

CFI

RMSEA

دینداری

0/332

0/333

0/313

0/319

0/002

اعتماد اجتماعی

0/319

0/393

0/312

0/333

0/009

مشاركت اجتماعی

0/312

0/391

0/313

0/331

0/001

در توضیح مقادیر شاخصهای برازش جدول  1باید بیان شود .هرچه

GFI

به عدد یک

نزدیکتر باشد ،الگوی دادهها برازش بهتری دارد .همچنین ،اگر سه شاخص دیگر IFI ،یا شاخص
برازش افزایشی NFI ،یا شاخص برازش هنجارشده

وCFI

یا شاخص برازش تطبیقی ،بین صفر و

یک قرار داشته باشند و هرچه به عدد یک نزدیکتر باشند ،كارایی مدل بیشتر خواهد بود .شاخص
ریشة دوم میانگین مربعات خطای برآورد یا

RMSEA

نیز یكی دیگر از شاخصهای برازندگی

مدل است كه در الگوهای قابل قبول دارای مقدار  0/03یا كمتر است .برازش الگوهایی كه دارای
مقادیر باالتر از  0/2هستند ،ضعیف برآورد میشوند .همانطور كه در جدول  1مشاهده میشود،
مقدار این شاخص برای الگوی اندازهگیری كمتر از  0/03است ،كه نشاندهندة برازش خوب
الگوها توسط دادهها است .در نهایت ،با توجه به مطالب یادشده ،میتوان نتیجه گرفت الگوهای
اندازهگیری (متغیرهای مشاهدهشده) ز برازش خوبی دارند و به این معنا است كه متغیرهای آشكار
بهخوبی میتوانند متغیرهای پنهان را اندازهگیری كنند.
برای آزمون فرضیههای پژوهش ،مدلسازی معادالت ساختاری و نرمافزار

گرفته شد .خروجی نرمافزار در شكل  1نشان داده شده است.

شکل  .2مدل ساختاری پژوهش

Amos18

بهكار
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شاخصهای برازش  CFI ،NFI ،GFIو  RMSEAبرای مدل ساختاری به ترتیب ،برابر با ،0/319
 0/303 ،0/311و  0/09به دست آمد كه در محدودة قابل قبول قرار دارند و مدل برازش بسیار
خوبی دارد.
پس از بررسی و تأیید الگوهای اندازهگیری برای آزمون فرضیهها ،دو شاخص جزئی مقدار
بحرانی  CRو  Pبررسی شد .براساس سطح معناداری  ،0/01مقدار بحرانی باید بیشتر از  2/31باشد،
مقدار پارامتر كمتر از این در الگو مهم شمرده نمیشود ،همچنین ،مقادیر كوچکتر از  0/01برای
مقدار

P

حاكی از تفاوت معنادار مقدار محاسبهشده برای وزنهای رگرسیونی با مقدار صفر در

سطح  31درصد است .فرضیهها به همراه ضریب رگرسیونی و مقادیر شاخصهای جزئی مربوط

به هر فرضیه در جدول  9بیان شده است.
جدول  .3ضریب رگرسیونی و مقادیر شاخصهای جزئی مربوط به فرضیهها

فرضیههای پژوهش

ضریب

مقدار

رگرسیونی بحرانی

P

نتیجه

دینداری بر اعتماد اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری میگذارد.

0/33

9/13

 0/000تأیید

دینداری بر مشاركت اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری میگذارد.

0/33

9/13

 0/000تأیید

اعتماد اجتماعی بر مشاركت اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری میگذارد.

0/12

9/12

 0/001تأیید

با توجه به جدول  ،9باید گفت با توجه به مقدار بحرانی كه برای همة فرضیهها ،بیشتر از 2/31
است و مقدار  ،Pكه كمتر از سطح خطای  0/01است ،در سطح اطمینان  31درصد فرضیههای
پژوهش تأیید میشوند .بنابراین ،میتوان گفت در سطح اطمینان  31درصد دینداری بر اعتماد و
مشاركت اجتماعی دانشجویان تأثیر مثبت و معناداری دارد .همچنین ،اعتماد اجتماعی بر مشاركت
اجتماعی تأثیر مثبت و معنادار میگذارد.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش دینداری در اعتماد و مشاركت اجتماعی دانشجویان دانشگاه
لرستان انجام گرفت .نتایج پژوهش نشاندهندة آن است كه در سطح اطمینان  31درصد ،دینداری
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تأثیر مثبت و معناداری بر اعتماد اجتماعی دانشجویان دانشگاه لرستان میگذارد .نتیجة آزمون این
فرضیه با نتایج پژوهشهای كندوانی اصل و تقیلو ( ،)2933باقریانی ( ،)2939و عباسزاده و
میرزایی ( )2939هماهنگی دارد .افرادی كه نسبت به انجامدادن اعمال دینی خود مصممترند ،از
اعتماد بیشتری در روابط اجتماعی خود نسبت به سایر افراد برخوردارند .بدین صورت كه انجامدادن
اعمالی مانند نماز ،شركت در آیینهای مقدس و مشاركت در فعالیتهای دینی ،روابط اجتماعی و
كنش میان افراد را افزایش میدهد و بهمرور ،به ایجاد اعتماد نسبت به یكدیگر در بین افراد منجر
میشود .بنابراین ،هرچه ارزشهای دینی در جامعهای تقویت شده باشند ،رفتار افراد
پیشبینیپذیرتر میشود؛ زیرا افراد در چارچوب قواعد خاصی رفتار میكنند و قابلیت اعتماد به
افراد بیشتر و مناسبات اجتماعی روانتر و كمهزینهتر صورت میگیرد .به عالوه ،نتایج پژوهش
حاكی از آن است كه در سطح اطمینان  31درصد دینداری بر مشاركت اجتماعی دانشجویان
دانشگاه لرستان تأثیر مثبت و معناداری دارد .نتیجة این فرضیه با نتایج پژوهش مهدوی و رحمانی
خلیلی ( )2933هماهنگی دارد .با توجه به اینكه جامعة ایران یک جامعة دینی است و افراد از همان
سالهای نخستین بهطور رسمی و غیررسمی با آموزشهای مذهبی روبهرو میشوند .بنابراین ،با
اصول اعتقادات مذهبی آشنا هستند .از طرف دیگر ،اسالم نهتنها فرد را در مقابل خداوند مسئول و
متعهد میداند ،بلكه او را در مقابل جامعه نیز مسئول میداند .افرادی كه بیشتر پایبند به امور دینی
باشند ،خود را مؤظف خواهند دانست كه در فعالیتهای اجتماعی مشاركت داشته باشند .از نگاه
دینی ،فرد در مقابل خودش ،خدایش ،جامعهاش مؤظف است كه نسبت به سرنوشت خود حساس
باشد ،در صحنة اجتماع مشاركت فعال داشته باشد .همچنین ،نتایج پژوهش نشان داد در سطح
اطمینان  31درصد اعتماد اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری بر مشاركت اجتماعی دارد .نتیجة این
فرضیه با نتایج پژوهشهای ظهیرینیا و همكاران ( ،)2931زارع شاهآبادی و نوریان نجف ()2932
و پارسامهر و اسكندریفرد ( )2931همخوانی دارد و فرضیة پژوهش را حمایت میكند .اعتماد
اجتماعی با تأثیری كه بر مشاركت اجتماعی دارد ،میتواند بهعنوان بنیاد هر گونه همكاری و
مشاركت نقشی مهم را در میان افراد ایفا كند .اعتماد اجتماعی افراد را به انجامدادن كنشهای
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جمعی و داوطلبانه ،و فعالیتهای گروهی در جامعه سوق میدهد .در جایی كه اعتماد بر روابط
اجتماعی حاكم نباشد ،افراد منافع شخصی خود را دنبال میكنند و هیچگونه تعهدی نسبت به
مصالح جمعی نخواهد داشت و این مسئله باعث بدبینی آنها به یكدیگر شده ،و موجب خواهد
شد نتواند در امور اجتماعی مشاركت كنند .با توجه به موارد یادشده ،و نتایج پژوهش ،به مسئوالن
دانشگاه لرستان پیشنهاد میشود به دینداری توجه ویژهای كنند تا زمینة بهبود اعتماد اجتماعی و
مشاركت اجتماعی دانشجویان فراهم شود .پیشنهاد میشود دانشگاه لرستان در سرفصلهای
آموزشی ارائهشده به دانشجویان در دروسی مانند اخالق اسالمی ،نقش و اهمیت شایان توجهی به
مباحث اجتماعی و تأثیر تعیینكنندههای اجتماعی داده و دانشجویان را به سمت دینداری و اعتماد
اجتماعی بیشتر سوق دهند .پیشنهاد میشود معاونت فرهنگی دانشگاه لرستان با تبلیغات مؤثر
فرهنگی ،نقش و اهمیت ویژهای به بحث اعتماد اجتماعی دهد و نسبت به تقویت این ویژگی در
دانشگاه اقدام كند .همچنین ،با توجه به رابطة بین متغیر اعتماد اجتماعی و مشاركت اجتماعی،
ضروری است مسئوالن تدابیر بیشتر و مؤثرتری برای افزایش میزان مشاركت اجتماعی دانشجویان
بیندیشند و آنان را در فعالیتها فرهنگی دخیل كنند .افزایش مشاركت اجتماعی دانشجویان ،در
بازتولید و ارتقای اعتماد اجتماعی در قالب گسترش صداقت ،وفاداری ،وظیفهشناسی و وفای به عهد
مؤثر خواهد بود.
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