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 مؤثر بر آن لتسنن شهر زاهدان و عوام لتشیع و اه لمدارای دینی اهعۀ لمطا
 1مهناز فرهمند

 2 د  دخشاای المی

 11/11/19تاخیخ پذیرش:   11/3/19 تاخیخ  دخیافت:

 چکیده
حاظ لبهن،  دخ جهای  آکنده از تنوع قوم ، مذهب  و... افزایش یا فرسایش آ للمداخای  دین  و ع

ه برخس  مداخای  دین  بین  دو گروه لهدف این مقا. ماهو د است وضوح بهیظری و تجرب  

و ابزاخ گر دآوخی  ،بر آن است. خوش تحقیق پیمایش مؤثر لشهر زاهدان و عوام  و سن هشیع

ی شهر زاهدان است البه با لسا 19ان مر دان و زی ۀآماخی تحقیق هم ۀآن پرسانامه است. جامع

 ای شوشه، گیری یمویه. خوش یدتعیین شد ها برای مطالعهاز آن یفر 393کوکران،  لکه با فرمو

است که برمبنای مقیاس صفر تا  9/22است. یتایج یاان  دا د میایگین مداخای  دین   ای هلچندمرح

، ایههمزیستویان  دخ ابعا د تر از حد متوس  است. میایگین مداخای  دین  پاسگگالصد با

 ها یافتهاست. همچنین  بو ده 3/71و  3/22، 9/23 لترتیب معا دبه گرایایه یسب و   داخایه شویاتن

 گرای  قومو با ، مستقیم ۀ  خابطلق ملاجتماع  و تع ۀاست که مداخای  دین  با سرمایآن بیایگر 

 ، لق ملاجتماع ، تع ۀرهای سرمایچندمتغیره ییز یاان  دا د متغی لیلمنف   داخ د. یتایج تح ۀخابط

 ل. همچنین برازش مدایدکر ده دخصد از تغییرات متغیر وابسته خا تبیین  21و سن  گرای  قوم

 وب بو د که گویای تطابق آن با واقعیت است.لمط
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 هلمقدمه و طرح مسئ
 به 1وخزی لتساه ۀایدیا گرچه که  دا ده است یاان اشیر یانلسا ط  مذهب  های  دخگیری وقوع

 این مذهب  تعصب همچنان ،لعم ۀ دخ عرص  داخ د، هلچندصدسا ای خیاه مذاهب، و ا دیان

 که است خفتاخی یا یگرش 2مذهب  لباشد. تساه وخزی شاویت برای مبنای  که  داخ د خا یتلقاب

 و  دوش شناشته خسمیت به تبعیض یا تعصب بدون جامعه،  دخ مذهب  های تفاوتتا   داخ د لتمای

(. امروزه 2: 1313وجو د  داشته باشد )شهریاخی و همکاخان،  ها آنحقوق یکسای  برای تمام  

به عباخت  .وجو د  داخ د مذاهب گویاگون ها آن  دخ که است جوامع  ییاز ترویج چنین  دیدگاه 

افرا د  تک تک آسایش  داخید، حضوخ عقیدت  متفاوت  و فکری های هلیح که ای جامعه  دخ  دیگر،

 گاه گویاگون و  عقاید برابر  دخ این افرا د که  داخ د بستگ  زیا دی به میزان مداخای  جامعه، آن

 ای جامعه دخ چنین  زیدگ  برای اساس  خاه  مداخا ترتیب،. بدین دهند م  از شو د بروز متضا د،

 (.2112تویس، ل)او است

ب  داخای اعتقا دات خاسگ  لو اغ اید متفاوتحاظ مذهب  و قوم  لبها د  دخ جوامع  که افر

بنابراین  دخ جوامع پیچیده و ؛ شواهد شد غیرممکنح اجتماع  لمداخا یباشند، ص لهستند، اگر اه

ف لمگت های گروهیامز بر این یظر است که اگر لاست. وی گریزیاپذیرتغییر، مداخا امری ل دخحا

و جایگزین  برای زیدگ   دخ  لسیاس  متعاخض  داشته باشند و هیچ بدیق ، مذهب  و العقاید اش

ترتیب،  (. بدین9: 1312خستگاخ، و  امری ضروخی شواهد بو د )بهات  لکناخ هم ییابند، تساه

 .شو د م ابعا د اجتماع ، ساس ،  دین  و... واجد اهمیت  ۀهم دخ  ها گروه لمداخا و تحم

. محدو دیت یرگذاخیدتأثمتعد دی  دخ کاهش مداخا  لعوام یظران صاحببسیاخی از  زعم به 

یابرابری، تحقیر و  ۀتوسعو  ت لعدا  بمااخکت  دخ اموخ سیاس  و اجتماع ، احساس تبعیض و 

ب  اقوام به لقاهای یگرش داشتن و  فات مذهب الیاآگاه ، اشت ،قوم  های یتهوایگاخی یا دیده

 .خوید  مشماخ به بر کاهش مداخای مذهب  مؤثر له عواملیکدیگر، از جم

بر مرزهای فرهنگ  و  آن کاوخهای  است که مرزهای سیاس  هلجم ازکاوخ ما 

ی جاهای قوم  و مذهب  زیا دی خا  دخ شو د  منطبق ییست و به همین جهت گروه اش اجتماع 

                                                           
1. Tolerance 

2. Religious tolerance 
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-ف جغرافیای لمذهب  و مناطق مگت-های قوم   دخ ایران با گروه ،یگربه عباخت  داست.   دا ده

ماترکات  ۀیپافرهنگ  و احساسات هویت  شاص بر  یها سنتخو هستیم که از هفرهنگ  خوب

گروه  عنوان بها خها  آن که سکویت یا سرزمین برشوخ داخید لمح لیژا دی، زبای ، ا دبیات یا حداق

ایرای ، امکان و جامعۀ همین گویاگوی  و تنوع  دخ  .کند  ممتمایز  تر بزخگ ۀجامعفرع  از 

 (.37: 1392پوخسعید، ) استه ساشت متأثرف لمگتایحای اخی آن خا به مداخا و برقر لپتایسی

 از بیش مرکزی شهرهای نالکسایر  از  دوخافتا دگ  لیل دبه وچستانلسیستان و ب مرزی منطقۀ

 سو دآوخ های یتلفعا گسترش منطقه، این امن یاشده است.  واقع تلغف موخ د  دیگر یقطۀ هر

 گزین جدای  و سو یک از دلمو های بگش دخ  ذاخیگ سرمایه به لتماییبو د  و غیرقایوی 

 این مایدنعقب موجب سوی  دیگر، از آن  دخ مذهب  و قوم  های یتلاق وجو د  دلیل به فرهنگ 

ت ل دشا از متأثر های یتلفعااز سوی  دیگر، گسترش  .است شده کاوخ توسعۀ خوید از منطقه

 ر دهایکخوی و ایحراف  راتکف، تهللجندا های گروه تروخیست  تحرکات یظیرشاخج   لعوام

،  داخید مر دم  گروهای و اشگاص تروخ  دخ سع  بان کهلطا و قاعدهلا وهابیت، ضدشیع 

بنابراین،  ؛گیرید م  یائت قوم  و مذهب  ،ایهجوی ایتقام شگص ، های ایگیزه از یوع  بههمگ  

ماع ، سیاس  و اجت های تنشوچستان خا  دخ معرض لاستان سیستان و ب، لاز این عوام ای غمهلم

 تأکیدتقویت و افزایش مداخای مذهب  با  ، دخ این شرای  خسد م  یظربهمذهب  قراخ  دا ده است. 

فرهنگ ، اجتماع  و  های برابریبر مااخکت سیاس  و اجتماع  گستر ده و برشوخ داخی از 

میان مذاهب و  آمیز متلمسا  همزیستتا  شو د م سیاس ، جزء ضروخیات اساس  محسوب 

مداخای  میزان برخس  ،پژوهش این از هدف  دخ این یاحیه خا تداوم بگاد. بر همین مبنا، اقوام

 .آن است لعوام و تسنن شهر زاهدان لتایع و اه ل دین  اه

 ادبیات نظری تحقیق
ست. ها گروهبین افرا د و  های تفاوتتضا دهای برشاسته از ا داخۀ برای  ها خاهمداخا یک  از 

 دخ برش  جوامع، این خوش از یظر تاخیگ  مرسوم یبو ده   دهد م ن شواهدی وجو د  داخ د که یاا

. اید  دا دهپاسخ  1اقتداخگرایایهب به تفاوت عقاید با تعصب ل دخ چنین جوامع ، اغ  دخواقعاست. 

                                                           
1. Authoritarian Dogmatism 
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قراخ  1گرای  گرای  و یسب  ها، میان مطلق عنوان پاسگ  به تفاوت کند که مداخا به خیلتون بیان م 

صوخت کامل  دخ اشتیاخ هیچ  دیدگاه   ین جهت که معتقد است حقیقت بهگرای  از ا  داخ د. یسب 

گذاشتن بر ییست، حام  ایدیاۀ مداخاست. از این منظر، اعتقا د به مداخا ییازمند صحه

 (.3: 2111) دییس ییتس،  گرای  است یسب 

 تقسیم کر ده است: یوعقا دخی مداخا خا به سه 

با  دیگران مداخا پیاه  ی داخ مر دمفر د از سر   دخ گویۀ اول،: حت بیرونیلمص براساسمدارا 

 باشد، عمق و شدت آن ایدک است. پر دامنه تواید  مگفت این یوع مداخا هرچند  توان  مکند. م 

: یوع  دوم مداخا بر این باوخ است که  دیگران از حق حق دگراندیشی براساسمدارا 

است که  دخ عمق ییز حرکت   داخ منه دا تنها یه، مداخا یا گویه دگرایدیا  برشوخ داخید.  دخ چنین 

 .ابدی  مد و شدت نکم 

 یها طرفسوم از مداخا وضعیت  است که گویۀ : ساکن ابتدابه یارز هم براساسمدارا 

 ها آنکه حت  این امکان وجو د  داخ د که  دگرایدیا  لحق  دگرایدیا   داخید، ب تنها یهبرشوخ داخ 

 ز شناشته شو د.برتر یا برترین ییگویۀ پس از برخس  و تحقیق، 

. محدو د به خفتاخها و هنجاخهای اختباط  است لمداخای یوع اوگفت  توان م   لطوخک به

 دخ هنجاخهای اختباط  از پذیرش حق برای  دیگری هم  لمداخای یوع  دوم، افزون بر اعما

شره یوع سوم برتری البرشوخ داخ است، هرچند معتقد به برتری آموزه و باوخ شو د است؛ و با

)قا دخی،   داید م خوشمند  طوخ بهو باوخ شو د خا منوط به سنجش و پژوهش  دیگر باوخها آموزه 

1312.) 

 پورتلتماس آ ۀفرضی

خا مطرح کر د.  2تماس ۀآمریکای ، یگستین کس  بو د که فرضی پر داز یظریه ،پوختلگرو دون آ

  دخ خا مداخا رون گروه،یب اشگاص با تماس شاص،  تیوضع که  دخ کند م  انیپوخت بلآ ۀفرضی

  ابیاخز ،شو د م  مداخا منجر شیافزا به هک  لعوام . از دهد م  شیافزا ها گروه نیا افرا د برابر

حکومت است.  ۀلوسی به ای ها شرکت و مداخس لمث یها دهای  ۀلوسی به ها تماس نیا از مثبت

                                                           
1. Relativism 

2. Contact hypothesis 
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  هگروبین خواب  ۀتوسع یبرا ازیموخ د ی   و فضاییبه شرا تماس، ۀییظر پس از طرح پوختلآ

 :است بدین قراخ ، دساز م  مطرح پوختلآ هک  طیشرا .دنکم  اشاخه مثبت

 ؛ها گروه لک  دخ تکمااخ و یاخکهم با همراه لمتقاب اختباط .1

 اهداف یریگیپ  دخ تیثرکا یک گروه و تیلاق یک گروه یاعضا نیب برابر گاهیجا .2

 اان؛کماتر

 ؛ گروه نیب خواب  از نالمسئو و یها دها تیحما .3

  داشته باشند. لمتقاب نشک گریدیک با تا ها گروه ۀهم یاعضا یبرا فرصت جا دیا .3

خا  سازی فرصتپوخت مااخکت، برابری، حمایت یها دی و لگفت آ توان م   دخیهایت

)ا دیب  سده و  شو د م گروه  و افزایش مداخا منجر بینخواب   ۀکه به توسع  داید م شروط  

 (.1311همکاخان، 

 کنش ارتباطی هابرماس ۀنظری

( و کنش ای هلوسی)  داخ هدفیه و الخگن هابرماس  دخ تئوخی کنش اختباط ، کنش معقویو

خسیدن به یک هدف، اما غایت   داخ هدفیه و الهدف کنش معقو .کند م اختباط  خا مطرح 

(.  دخ کنش اختباط ، 211: 1391 دستیاب  به تفاهم اختباط  است )خیتزخ،  1کنش اختباط 

 لمتفاوتاان خا از طریق اجماع  که محصو لد که اغراض و افعاکناگران از یکدیگر توقع  داخی

که با  کند م (. هابرماس بیان 311: 1393اختباط و مفاهمه است هماهنگ کنند )هابرماس، 

ما ایمن  خوزمرۀ به تمام  مناسبات  2«ی العق ۀمباحث»منازعات،  لتوجه به یقش زبان  دخ ح

ییازمند مااخکت صوخی شهرویدان  آیکهاز یش ب. از همین خوی است که  دموکراس  بگاد م 

 دخ ایتگابات عموم  باشد، محتاج مااخکت برابر و همگای  آیان  دخ مباحثات عموم  است. 

 دخ یزاع . خا جایگزین یزاع  دشمنان کند ها ایدیاه   دموکراس  این است که یزاع لهدف اص

. شاویت که جزء یابند م آگاه   ها ایسان، ها ایدیاهو  دخ یزاع  شوید م کاته  ها ایسان دشمنان، 

. مداخای  دین  شو د م همگای  شنث   یظر لتبا دینفک مناسبات ایسای  است، به مد د بح  و ال

مداخای  دین  آن است که  ۀزمال دات شگص  و جمع  ییست. اعتقابه   اعتنای ب معنای به

                                                           
1. Communicative action 

2. Rational discussion 
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برای  آمیز شاویت ایه شیوهکنند و از   داخی شویاتنشهرویدان  ۀایداز بهمراجع حکومت  ییز 

هم که آن یگرش مقدس باشد، استفا ده یکنند  هرچقدخحفظ و گسترش یگرش  دین ، 

 (.317: 1393)هابرماس، 

 اجتماعی پاتنام ۀسرمای ۀنظری

 طوخ بهاجتماع  از آن خابرت پاتنام است. پاتنام معتقد است که  ۀ  مفهوم سرمایلفع ۀطلس

جمع   ۀمدی ، عا دات همکاخی، خوحی های مااخکت کمتر خسم  های شبکهو  ها ایجمن دخوی ، 

 ها آن. کنند م قا لزم برای شرکت  دخ زیدگ  جمع  خا به اعضای شو د اال  لعم های مهاختو 

 ل، فرصت  برای یا دگیری سجایای مدی  از قبینندک م قا لهمچنان که عا دات  دموکراتیک خا ا

؛ زیرا این  داید م  لجب افزایش تساهبایه خا مول داوط های ایجمنمداخا هستند. او حضوخ  دخ 

تا  شوید م و سبب  آوخید م  هم گر دمتفاوت خا  های  دیدگاهو  ها یگرشافرا د  داخای  ها ایجمن

: 2111کاهش یابد )پاتنام،  ها  دیدگاهمتفاوت  دخ کناخ یکدیگر قراخ گیرید و تعاخض  های یگرش

برای تقویت همکاخی و  که اعتما د از عناصر ضروخی کند م (. وی همچنین بیان 339

 خو د م شماخ اجتماع  به ۀ، ابعا د سرمایها شبکهو همراه با هنجاخهای همیاخی و  ستمداخا

 (.331: 2111)پاتنام، 

اجتماع  چندین منفعت  دخ پ   ۀکه سرمای  داخ د م بیان  1«ینگ تنهالبو»پاتنام  دخ اثر شو د 

که  دخ اختباط  ای عدیده لعواماز خا را د افاجتماع   ۀاین است که سرمای ها آن ۀل داخ د که از جم

  همزیستبه  توان م  لاین عوام ۀلاز جم و ساز د م  تر آگاهاست، آیان با سریوشت 

 (.19: 2111یام بر د )ویتام،  ...بدون شاویت و های کامکش، آمیز متلمسا

 رلمو دوستی وطن ۀنظری

قایوی  و   دوست  وطن دخباخۀ  هابرماسآخای و افکاخ و  ها یوشتهشو د خا از  ۀر یظریلجان مو

قایوی ،   دوست  وطنر، لشدن استنباط کر ده است. از  دید موی الشدن و عقمدخنمهم  ۀیظری

  دوست  وطنیوین شهرویدی و تعهد مدی  برای جوامع  دموکراتیک است. مقصو د از  ۀیظری

ن خا قوت از قایو لیبرال  از  دموکراس  لاز باوخهای  که شک ای مجموعه عنوان بهقایوی  

                                                           
1. Bowling Alone 
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شهرویدان  دخ چنین  شو د م سبب ، ایجا د برابری و آزا دی برای شهرویدان است که بگاند م 

  همزیستند و با یوع  کن داشته باشند و تأیید  لآزا د و برابری یکدیگر خا قبو ۀجامع

زمای  که  دخ کاوخی  گوید م (. وی 1: 2111ر، لمداخا با یکدیگر خفتاخ کنند )موو  آمیز متلمسا

یه خفتاخ شده، ممکن است با تصمیمات الصوخت  یاعا دبه ها آنکه با  کننداحساس  ها یتلاق

مؤثری هم  لح خاهق به وطن، لو احساس تع  دوست  وطنفت کنند.  دخ این میان، لاکثریت مگا

وجو د  داخ د  لیت آن کاوخ شواهد بو د.  دخموخ د اکثریت، این احتمالبرای اکثریت و هم برای اق

 دخ توان  م که منافعاان خا  یبینند به چام افرا دیخا  ها یتلاقاتگاذ کنند و  رفط ب که موضع  

 دخ جامعه  اینکهییز  دخ این شرای ، با اطمینان از  ها یتلاقضایع شمر د.  ها گیری تصمیمجریان 

  دوست  وطن دخ کناخ اکثریت، یقا  اثرگذاخ  دخ جامعه ایفا کنند، از  توایند م و  اید هشد فتهپذیر

  همزیست سبب ک حفاظت شواهند کر د و به آن تعهد یاان شواهند  دا د. چنین وضعیت ماتر

 (.3: 2119ر، لیت و اکثریت جامعه شواهد شد )مولو خفتاخ توأم با مداخا  دخ اق آمیز متلمسا

 تجربی تحقیق ۀپیشین
  دخ میان« مذهب  لاجتماع  با تساه ۀسرمای ۀسنجش خابط»با ( 1313) همکاخانشهریاخی و 

سن  که اهل تسنن مذهب   لیفر از  دایاجویان  دایاگاه فر دوس  ماهد  دخیافتند که تساه 311

کمبو د این  ۀعمد لیالاز  د و مداخاستمیایگین بیاترین قرابت خا با شیعه  داخ د،  داخای کمترین 

 آیان یز دیکان است. ۀسنت با بیرون از  دایر لبو دن خواب  اجتماع  افرا د اهایدک دین ،  لتساه

موجو د  های جریان ازفر د  آگاه عات و التا اط شو د م اجتماع  سبب  ۀه گرفتند که سرماییتیج

 بیاتری از شو د بروز  دهد. لتساهآن،  تبع به دخ جامعه افزایش پیدا کند و 

برخس  تأثیر مااخکت اجتماع  بر مداخای اجتماع   دخ بین »با ( 1312ب  و خضای  )الگ

 دخ استان آذخبایجان  شهر ماگین یوخ پیامایاجویان  دایاگاه یفر از  د 311  دخ میان«  دایاجویان

شرق  یاان  دا دید میزان مداخای اجتماع  با مااخکت اجتماع   داخای همبستگ  مستقیم و 

، مقطع ای زمینهتحقیق یاان  دا د که  دخ میان متغیرهای  این های یافته. همچنین استمعنا داخ 

 اجتماع   داشته است.بر مداخای معنا داخی   تأثیر مستقیم لتحصی

و  لعوام ۀشهر شیراز  دخ زمین های شایوا ده ۀعلمطا»(  دخ 1311جهایگیری و افراسیاب  )
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ت الشیرازی به این یتیجه خسیدید که متغیرهای تحصی ۀشایوا د 111  دخ میان« پیامدهای مداخا

 های یتلعاف، امکایات زیدگ ،  دخآمد شایوا ده، خواب  اجتماع  و ها خسایهدین، استفا ده از لوا

 .هاست شایوا دهبا میزان حاکمیت مداخا  دخ فضای معنا داخ  ایمدی  اعضای شایوا ده،  داخای خابطه

مداخا و سنجش  دخ میان  دایاجویان  شناس  گویه( با 1399) پوخ شاخععسگری و 

مداخای میزان مه طباطبای  یاان  دا دید که الوم اجتماع   دایاگاه تهران و علع های  دایاکده

مداخای  دین  ایدک و  پاسگگویان دخصد  3فق   که طوخی به فراوان است؛ (ها مسیح ا  دین  )ب

افرا دی که هویت قوم  و مذهب  متفاوت  مداخا با  و پذیرش از  دیدگاه آیان، . داخید بسیاخ ایدک

 تا حدی کمتر از سایر ایواع مداخای اجتماع  است. ، داخید

مذهب   های گروهتطبیق  بین  ۀعلزی: مطالخ مامداخای  دین   د» (  دخ2117) 1کاسمو و همکاخان

 دخ میان هندو و مسیحیت ، بو دا، مالبه برخس  میزان مداخای  دین  پیروان چهاخ  دین اس« فلمگت

بیایگر مداخای  آیانتحقیق  های یافتهزیای  پر داشتند. لما ۀلسا 37تا  19یفر از مر دان و زیان  2311

این امر خا پافااخی زیا د  للیک  از ع آیان. استا دیان  مایان  دخ مقایسه با سایرل دین  کمتر مس

ت مداخای لع ها،از  دیدگاه آن . همچنینکر دید دین  شو د بیان  های آموزهبرش  عمل به مایان  دخ لمس

گذاشتن مناسک اشتراک بهپیروان مذاهب برای  بهت لفااخ  دو ها زیای لمای برش  از ال دین  با

 .شو د م   شهرویدان له سبب حفظ و تقویت هویت ممذهب  شو د با سایر ا دیان است ک

محصالن برش  مداخس اخوپا  خا  دخ میان ف یگرش مدی لمگت ل( عوام2111ژان مت )

حاظ قوم ، لبهبه این یتیجه خسید که هرچه میزان تنوع و  برخس  کر د (مانلستان، سوئد و آلایگ)

این مداخس محصالن مدی ،  دخ میان  یها یگرشیت  و...  دخ مداخس زیا د باشد، لیژا دی، طبقات ، م

 .دآی م  وجو دبهآیان و متعاقب آن، مداخا و تفکر مااخکت   دخ میان  گیر د م  لبیاتر شک

به این یتیجه خسیدید  «مداخا های خیاهکر دن خوشن» مطالعۀ (  دخ2111کوت و اخیکسون )

که ساکنان کر دید ان بی ها آنمهم   دخ مداخای افرا د است.  ای زمینهکه مکان زیدگ ، ویژگ  

یا دگیری  دخموخ د  برایزیرا ساکنان شهرها فرصت بیاتری ؛ مناطق شهری مداخای بیاتری  داخید

  است لعوام ترین مهمت یک  از ال داشتند که تحصی اظهاخ دیگران  داخید. همچنین  های تفاوت

 . داخ دی با مداخا زیا دکه همبستگ  

                                                           
1. Kasmo, M. A  
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بر  غیرخسم اجتماع   های شبکهاگوی   دخ گوی تأثیر» مطالعۀ (  دخ2111ایکا دا و خیک  )

اجتماع  متنوع  دخ زیدگ  خوزمره و متعاقب آن،  لبه برخس  یقش تعام «خوی مداخا  دخ ژاپن

 دخ این آیان ه ژاپن و آمریکا پر داشتند. لاجتماع   دخ کاوخهای  از جم های گروهمداخا  دخ 

 ۀرا د متفاوت و برشوخ داخی از شبکو اف ها گروهتحقیق، به این یتیجه  دست یافتند که اختباط با 

 با میزان مداخا  داخ د.معنا داخی مثبت و  ۀاجتماع  متنوع، خابط

 چارچوب نظری
بر  آن خا ف خا بر آن  داشته تا تأثیرلکه محققان مگت است  لعوامه لاجتماع  از جم ۀسرمای

هب  دیگر فر د به ا دیان و مذا کندکمک م  اجتماع  ۀ، سرمای دخواقعمداخای  دین  بسنجند. 

از اختباطات  ای شبکهمباحثه و  دخگیرشدن افرا د  دخ  لیگرش بهتری  داشته باشد که این امر حاص

پاتنام  دخ پژوهش آخای با استنا د به  ترتیب،بدین جمع  است. های کنش دخ  ها آنو مااخکت 

که  زمای  گوید م ر ل. همچنین موشو دم برخس  اجتماع  بر مداخای  دین   ۀحاضر، تأثیر سرمای

و  شیزید برم فت لاکثریت به مگا های تصمیمت  کنند، با لعداب احساس  ها یتلاق دخ کاوخی 

و احساس   دوست  وطنشواهد شد. وی بر این باوخ است که  ها آن یکر دنهمین امر سبب مداخا

ر،  دیگر لموآخای  به استنا د با؛ بنابراین، است این افرا د مؤثری برای لح خاهق به وطن، لتع

  دیدگاه. همچنین است  لمق لشد تأثیر آن بر مداخای  دین  سنجیده شو د، تعقراخ ری که متغی

، اید حرکتف آخای اکثریت  دخ الیک کاوخ همواخه  دخ جهت ش های یتلاقر، مبن  بر اینکه لمو

بر مداخای  دین  مطمح  گرای  قومپوخت، برخس  تأثیر متغیر لتماس آ ۀو ییز با استنا د به فرضی

، تالتحصی، سن، جنسیت ای زمینه دخ این پژوهش متغیرهای براین، عالوهرفت. یظر قراخ گ

  دخآمدی ییز ایتگاب شدید. های گروهو  لوضعیت اشتغا
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 نظری تحقیق لمد. 1 لشک

 تحقیق های فرضیه
و  لت تأهبین وضعی. 2مداخای  دین  خابطه وجو د  داخ د. برشوخ داخی از بین سن و . 1

ت و برشوخ داخی از مداخای  دین  البین تحصی. 3وجو د  داخ د.  برشوخ داخی از مداخای  دین  خابطه

. 7و برشوخ داخی از مداخای  دین  خابطه وجو د  داخ د.  لبین وضعیت اشتغا. 3خابطه وجو د  داخ د. 

 بین. 2وجو د  داخ د.   داخامعن دخ برشوخ داخی از مداخای  دین  تفاوت   دخآمدی های گروهبین 

برشوخ داخی اجتماع  و  ۀبین سرمای. 1و برشوخ داخی از مداخای  دین  خابطه وجو د  داخ د.  مذهب

مداخای  دین  خابطه وجو د  برشوخ داخی از   ولق ملبین تع. 9مداخای  دین  خابطه وجو د  داخ د. از 

 مداخای  دین  خابطه وجو د  داخ د.برشوخ داخی از و  گرای  قومبین . 1 داخ د. 

 تحقیق شناسی روش
تمام  مر دان  لپژوهش حاضر شام آماخی جامعۀ است. پیمایش کم  خویکر د  دخ این تحقیق، خوش

، مساوی با 1317 لسا  دخ مرکز آماخ ایران براساس که است شهر زاهدان یالبه با لسا 19و زیان 

و  شدتعیین یفر  393حجم یمویه  ،کوکران لفرموبا استفا ده از   آماخ(. ل دخگاه م) استبو ده  391.221

با توجه به آماخ  ید.یمویه ایتگاب شد 311تعدا د  احتمال  مگدوش های پرسانامه با احتساب

صوخت به حاضر ۀآماخی، این میزان  دخ یموی ۀاستایداخی مبن  بر یسبت مساوی شیعه و سن   دخ جامع

 مدارای دینی

 

 تعلق ملی

 گرایی قوم

 مندی به نمادهای قومیتی عالقه

 قوم ارتباط با هم

 تعصب قومی

 تعصب زبانی

 طلبی قومیت برتری

ای )جنسیت، سن، وضعیت تأهل،  متغیرهای زمینه

مدرک تحصیلی، وضعیت اشتغال، درآمد ماهانه و 

 مذهب(

 سرمایۀ اجتماعی
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متناسب با حجم  ای شوشه گیری یمویه دخ تحقیق حاضر از خوش  همچنین .ه استشد حاظل برابر

(PPS)  دخیظر لاص ۀشوش پنج عنوان بهزاهدان،  ۀگایپنجکه ابتدا مناطق  صوخت بدین. شداستفا ده   

وک برای ل  هر منطقه از شهر داخی  دخ حکم بلاص های میدانو  ها شیابان ،بعد ۀل دخ مرح ید.گرفته شد

و د ش لوی  دخب منازلآشر به خوش اتفاق ، پاسگگویان  دخ ج ۀل دخیظر گرفته شد و  دخ مرح ها شوشه

از آزمون اف،  ،آوخ دن میزان مداخای  دین  دست بهاستنباط ، برای  های یافتهید.  دخ بگش شد سنجش

 و ضریب همبستگ  پیرسون بهره گرفته شد. ل، ت  مستقها میایگین ۀآزمون مقایس

 متغیرهایاتی لتعاریف نظری و عم
 ۀ. او  دخ زمیناستام اجتماع  از آن خابرت پاتن ۀ  مفهوم سرمایلاصتعریف  :اجتماعی ۀسرمای

( ها حکومتوه بر تأثیرات بیروی  )تأثیر بر کاخآمدی الاجتماع  با  دموکراس ، ع ۀسرمای ۀخابط

یگرش   های ویژگ  گیری لشک لو آن خا عام خ داجتماع  ییز تأکید  دا ۀبه تأثیرات  دخوی  سرمای

 (.331-339: 2111)پاتنام،   داید م ه مداخا لاز جم و خفتاخی معطوف به اجتماع  دخ افرا د

وضعیت  که  دخ آن، افرا د ایتظاخ  داخید  دیگران چیزهای  خا که اظهاخ  :اجتماعی اعتماد

ایجام  دهند و هرچقدخ این اطمینان ما به  دیگران بیاتر باشد، سطح  اید  ده دایا تعهد  اید کر ده

 (.111: 1313)سهندی،  دیاب م  افزایشاعتما د 

بایه، ل داوط های ایجمنب ل دخ قا گروه  بینواب  ت بر گسترش خلال د :اجتماعی مشارکت

ب ل داخید و  دخ قا ت لغیر دو  و لت  محل شصالً داخ د که معمو های  گروهو  ها اتحا دیه، ها باشگاه

ف خا هدف لاجتماع ، مااخکت و  دخگیرساشتن مر دم  دخ فرایندهای اجتماع  مگت های سیاست

 (.133: 1311شراسای ،  پوخ مهدی)  دایند م شو د 

که  دخ اختباط با فضای سیاس ، حکومت ، مدیریت  های  یتلفعامجموعه  :مدنی ارکتمش

ب عضویت خسم  فر د  دخ ل  دخ قاالًو معمو است ت لغیر دو های سازمانو ییز  ها باشگاه

 پوخ مهدیاست ) مراتب هلسلسو تابع مقرخات و   دهد م ف، شو د خا یاان لمگت های گروه

 (.133: 1311شراسای ، 

است  غیرخسم اجتماع  آن  دسته از قواعد خسم  و  منظوخ از هنجاخهای ،پوخ خعشابه یظر 

 (.22: 1397، پوخ شاخعچگویه با یکدیگر خفتاخ کنند )اعضای شبکه  کند م تعیین که 
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 ،اجتماع  اعتما د بعد چهاخ  دخ پاتنام، آخای به بنا حاضر تحقیق  دخ اجتماع  ۀسرمای

ترتیب هریک بهاخهای اجتماع  سنجیده شد که و هنج مدی  مااخکت ،اجتماع  مااخکت

ترتیب بهفای کرویباخ هریک از این ابعا د لگویه بو دید. همچنین میزان آ 1و  9، 1، 13 لشام

پرسش  دخ  31، برای سنجش این متغیر، از  دخمجموعبو د.  13/1و  19/1، 11/1، 13/1برابر با 

ا ده شد. برای سنجش بعد اعتما د اجتماع ، ف( استفل مگاالً موافق تا کامالً)کام قسمت  پنجطیف 

برای سنجش ابعا د مااخکت اجتماع ، مااخکت مدی  و (، و 1313سهندی ) ۀاز پرسانام

 استفا ده شد. (1311شراسای  ) پوخ مهدی ۀهنجاخهای اجتماع  از پرسانام

یک حس  دخگیری شگص ،  دخ یک سیستم اجتماع   عنوان به  لق ملحس تع :یلق ملتع

هگرت  و ) کنند م از یظام احساس  یاپذیری جدای است و افرا د، شو د خا بگش  تعریف شده

 دخ  97/1فای کرویباخ لبا میزان آ گویه 13(. برای سنجش این متغیر از 112: 1112همکاخان، 

 ۀپرسانام، ها گویه . برای تعیینف( استفا ده شدل مگاالً موافق تا کامالً)کام قسمت  پنجطیف 

 .ایتگاب شدنوان مرجع عبه (1313سهندی )

که این   داید م ق فر د به یک گروه قوم  لمز هویت قوم  خا احساس تعله :گرایی قوم

(. برای 211: 2111شاص شو د خا  داخ د )فین ،  های منشو  ها اخزشمیراث فرهنگ ،  ،گروه

یما دهای به  مندی قهالع :از اید عباخت گرای  قومگویه استفا ده شد. ابعا د  21سنجش این متغیر از 

فای لمیزان آ .قومیت ب لط برتریتعصب زبای  و ، تعصب قوم ، قوم هماختباط با ، قومیت 

 دخ طیف  هاپاسخاست.  13/1و  11/1، 92/1، 12/1، 19/1ترتیب به این ابعا د کرویباخ هریک از

 ۀپرسانام مطابق ها گویه همچنین .شدتنظیم ف( ل مگاالً موافق تا کامالً)کام قسمت  پنج

 د.یشد تعیین (1313)رآبا دی و همکاخان مص

افکاخ و  ل دخ مقاب لبر دباخی و تحم  ح یوعالخوا داخی مذهب ،  دخ اصط :مدارای دینی

 (.7: 1313)اعراب  و خوزبه  مفر د،  است فلعقاید افرا د مگت

  :تواید م  که است خفتاخی گرایا  ، دخواقع  دین  مداخای

م  متفاوت که حال   دخ و یظر اشتالف وجو د اب آن واجدین که باشد ایخوحیه باب از .1

 کنندم  تکیه شو د مذهب  و اجتماع  زیدگ  هایماترک قدخ به معموالً کنند،م  عمل یا ایدیاند

 .گیریدم  پیش  دخ زیست هم شو د، آخامش و امنیت مصالح، حفظ برای و  داخیمر دم سر از و
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 شاطر به بزخگواخی و گذشت خوی از که باشد شویاتنداخایه و خوا داخایه یگرش  باب از .2

 از الگوی  عباخت  به شو د،م  ظاهر اقرا د کر داخ  دخ  دگرایدیا  حق به قائل و شگص به احترام

 مذهب  اعمال و عقاید  داخای که است های گروه و افرا د به یسبت عقالی ، و آمیزاحترام کنش

 .ییست فر د پسند و تایید موخ د که هستند مگالف یا متفاوت

 قائل  دیگران و شو د برای یکسای  جایگاه متساهل، که باشد گرایایهیسب  یگرش  باب از .3

 قابل باشد  داشته اگر یا باشد یداشته وجو د مطلق  حقیقت ثبوتاً که زمای  تا  داخ د اذعان و است

 .است برشوخ داخ یکسای  اعتباخ و اخزش از مذهب  عقاید تمام  یباشد، اثبات

و   داخایه شویاتنایه، همزیستعریف، مداخای  دین   داخای سه بعد متمایز با توجه به این ت

 به ،( که برای سنجش هریک از این ابعا د1: 1311)یوسف  و همکاخان،  است گرایایه یسب 

 قسمت  پنج دخ طیف  91/1و  11/1، 92/1فای کرویباخ لگویه با میزان آ 2و  3، 2ترتیب از 

 استفا ده شد.ف( ل مگاالً موافق تا کامالً)کام

 دخ این تحقیق  دخ  دو سطح آماخ توصیف  و آماخ استنباط  ایجام گرفت.  دخ  ها  دا ده لیلتجزیه و تح

فراوای   لب جداولآن  دخ قا های شاشصو وابسته و  لمستق متغیرهایکلیۀ سطح آماخ توصیف ، 

آماخی مناسب  های خوشاز  متغیرهاتوصیف شده است.  دخ سطح آماخ استنباط  ییز با توجه به سطوح 

. یدشد لیلو چندمتغیره تجزیه و تح  دومتغیره صوخت به ها  دا دهاستفا ده شده است.  دخ این سطح،  ها آن

 استفا ده شد. AMOS افزاخ یرمییز از  لو برای برازش مد SPSS افزاخ یرمبرای ایجام این کاخ از 

 تحقیق های یافته
 توصیفی های یافتهف( لا

. میایگین سن  هستند دخصد مر د  29 دخصد زن و  32این پژوهش،   دخ کننده شرکت 311از میان 

 دخصد  22موخ د برخس  است.  ۀبو دن یمویبیایگر جوان و لسا 33پاسگگویان حدو د 

م، ل دخصد  دیپ 21، لسیک تحصیالت دخصد یمویه  1. ایدلمتأه دخصد  19پاسگگویان مجر د و 

 دخصد  7/2 و س  اخشد دخصد کاخشنا 7/13 دخصد کاخشناس ،  33 دخصد کاخ دای ،  13

. ندهست دخصد بیکاخ  2/39و  ل دخصد شاغ 9/21 همچنین . داخیدتر ال دکتری و باتحصیالت 

 .است تومان یونلمی 3/2میایگین  دخآمدی پاسگگویان حدو د 
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 پراکندگی ابعاد مدارای دینی های آماره. 1 لجدو

 ماکسیمم مینیمم انحراف معیار میانگین گویه

 111 1 22 9/23 ایههمزیست

 111 1 21 3/22  داخایه شویاتن

 111 1 22 3/71 گرایایه یسب 

 111 1 2/11 9/22 مداخای  دین 

 

و   داخایه شویاتن، ایههمزیستد بع دخ سه  1 لمیایگین ابعا د مداخای  دین   دخ جدو

 9/22ن است که میایگین مداخای  دین  آبیایگر  لجدو های  دا دهاخائه شده است.  گرایایه یسب 

 داخای  گرایایه یسب تر از حد متوس  است. بعد الرمبنای مقیاس صفر تا صد بااست که ب

 میایگین است. ترینیاب داخای   داخایه شویاتنمیایگین و بعد  ترینکم

 استنباطی های یافتهب( 

 مل  تعلق اجتماع ، سرمایۀ متغیر سه  دهد، م  یاان 2 جدول  دخ تحقیق های  دا ده که گویه همان

 بدین این.  داخید مثبت و معنا داخ خابطۀ( sig=111/1) به توجه با  دین  مداخای با گرای  قوم و

 میزان باشد، بیاتر افرا د یز د گرای  قوم و مل  تعلق اجتماع ، سرمایۀ میزان هرچه که معناست

 مداخای و سن متغیر  دو میان خابطۀ همچنین. بالعکس و گیر د م  فزوی  ییز ها آن  دین  مداخای

 .شو د م  یدتأی ییز مذهب 

 لمستق متغیرهای و دینی مدارای همبستگی ماتریس. 2 لجدو

 4 3 2 1 انحراف معیار میانگین متغیر

    1 2/11 9/22 مداخای  دین 

   1 119/1* 23/12 21/32 سن

  1 211/1** 271/1** 19/19 12/119 اجتماع  ۀسرمای

 1 323/1** 312/1** 273/1** 11/1 31/79  لق ملتع

 212/1** 113/1* 212/1** -222/1** 11/13 11/17 ی گرا قوم

17/1*p< 11/1**
p< 
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 لمتغیرهای مستق براساسمدارای دینی  ل. آزمون تی مستق3 لجدو

 df T Sig انحراف معیار میانگین تعداد متغیر

ن 
  دی
ی
اخا
مد

 

 لوضعیت تأه
 11/13 22/77 11 مجر د

319 223/1- 113/1 
 22/11 13/72 311 لمتأه

 لوضعیت اشتغا
 31/11 21/71 231 لشاغ

319 23/3 111/1 
 22/13  173 بیکاخ

 مذهب
 31/11 13/71 211 شیعه

319 111/1 732/1 
 11/13 93/73 211 سن 

 جنسیت 
 11/12 72 121 زن

319 112/1 117/1 
 13/12 71 211 مر د

 

 ها لمتأهن مداخای  دین   دخ بین میایگی  دهد م یاان  3 ل دخ جدو لیتایج آزمون ت  مستق

تأیید   دخصد 11است. این تفاوت  دخ سطح اطمینان  (22/77)بیاتر از مجر دها  (13/72)

از مداخای  دین  بیاتری  21/71ن با میایگین مداخای الشاغ  دهد م یتایج یاان همچنین . شو د م 

سطح معنا داخی  برشوخ داخید و تفاوت بین  دو گروه  دخ 11/71یسبت به بیکاخها با میزان 

. بین  دو گروه مر دان و زیان و همچنین شیعه و سن  تفاوت   دخ میایگین شو د م ید أی( ت111/1)

 مداخای  دین  مااهده یاد.

 یلتحصی های گروهواریانس مدارای دینی در  لیل. تح4 لجدو

 Df F Sig انحراف معیار میانگین تعداد 

 99/13 31/31 32 لسیک

 

311 

 

21/1 

 

111/1 

 13/13 11/71 119 مل دیپ

 12/11 17/71 71 کاخ دای 

 11/11 11/71 132 کاخشناس 

 23/1 92/21 79 کاخشناس  اخشد

 72/11 33/22 1 ترال دکتری و با

 31/12 13/77 311 لجمع ک
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 های گروهمیزان مداخای  دین   دخ   دهد م یاان  3 لیز واخیایس یکطرفه  دخ جدولیتایج آیا

تفاوت وجو د  داخ د. بیاترین میایگین  دخ  دو گروه  111/1معنا داخی   با سطح لف تحصیلمگت

 .شو د م مااهده  ل  سیکل   دکتری و کاخشناس  اخشد و کمترین میایگین  دخ گروه تحصیلتحصی

 درآمدی های گروهواریانس مدارای دینی در  لیل. تح5 لجدو

 میانگین تعداد متغیر درآمد
انحراف 

 معیار
df F Sig 

 11/17 21/73 113 بدون  دخآمد

 

311 

 

72/3 

 

112/1 

 21/12 79/71 31 یونلمی 1کمتر از 

 12/11 13/77 22 یون و پایصد هزاخلمی 1یون تا لمی 1

 13/1 31/79 71 یونلمی 2هزاخ تا  711یون و لمی 1

 21/11 13/71 71 هزاخ 711یون و لمی 2هزاخ تا  1یون و لمی 2

 11/11 19/71 33 یونلمی 3هزاخ تا  711و یون لمی 2

 17/11 71/71 33 یونلمی 3ی البا

 31/12 13/77 311 لجمع ک

 

 دخآمدی  های گروهمیایگین مداخای  دین   دخ   دهد م یز واخیایس یکطرفه یاان لیتایج آیا

 و الی با دخآمد های گروهتفاوت  داخ د و بیاترین تفاوت بین  112/1ف با سطح معنا داخی لمگت

 .شو د م پایین مااهده 

 رگرسیون مدارای دینی ۀلدر معاد واردشده. متغیرهای 6 لجدو

 B S.E Beta T Sig F Sig کننده بینی پیشمتغیر 

 111/1 971/1  139/3 91/39 مقداخ ثابت

321/31 111/1 

 111/1 113/3 117/1 131/1 121/1 اجتماع  ۀسرمای

 111/1 911/7 211/1 111/1 372/1  لق ملتع

 111/1 -172/1 -321/1 131/1 -327/1 گرای  قوم

 111/1 -392/1 192/1 131/1 191/1 سن

R R2 Adjust R2 S.E 

674/0 227/0 212/0 254/10 
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که  گویه همان.  دهد م خا یاان  1گام به گامیتایج آزمون خگرسیون چندمتغیره به خوش  2 لجدو

  و لق ملتع هایخگرسیون، متغیر ۀلمعا د دخ  واخ دشدهرهای از میان متغی ،شو د م حظه الم

میزان  ،لجدو مطابق . همچنیندی داخمداخای  دین   ۀوابستبر متغیر  خا بیاترین اثر گرای  قوم

. ضریب تبیین چهاخ متغیر است 31/1مداخای  دین  وابستۀ با متغیر  لهمبستگ  متغیرهای مستق

. کند م  بین  پیشمداخای  دین  خا  ۀوابستییرات متغیر از تغ 211/1  دخ خگرسیون، حدو د واخ دشده

 .استاین پژوهش  ۀحوز دیگری است که شاخج از  تأثیرگذاخ لتغییرات یاش  از عوام  دخصد 19

 ساختاری ۀلمعاد عمومی لمد

 لمد کم  آزمون است که هدف آن همبستگ  ۀیافت توسعه لشک ساشتاخی، ۀلمعا د عموم  لمد

پژوهش خا تأیید یظری  لمد حد چه تا ها  دا ده ماگص شو د شد تا خسم که است یظری

 ۀلمعا د لیلیتایج تح داخ د.  اختباط برازش های شاشص به بیاتر موضوع این بتهلا .کنند م 

 .است شده منعکس 2شکل   دخ AMOSافزاخ  با استفا ده از یرم یساشتاخ

 
 ن. مدل عمومی معادلۀ ساختاری مدارای دینی و عوامل مؤثر بر آ2 شکل

                                                           
1. Stepwise 
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 نیکویی برازش های شاخص. 7 لجدو

RMSEA CFI IFI NFI TLI PGFI AGFI GFI CMIN/DF شاخص 

کمتر از 

19/1 

بیاتر از 

11/1 

بیاتر از 

11/1 

بیاتر از 

11/1 

بیاتر از 

11/1 

 بیاتر از

71/1 

 بیاتر از

11/1 

 بیاتر از

11/1 
 وبلمط 3از کمتر 

 خمقدا 3 13/1 11/1 21/1 11/1 11/1 13/1 13/1 11/1

 

ایه و همزیست ابعا دمداخای  دین ، مکنون  ۀسازهای  ترین معرف مهم ،شو د م  حظهالچنایکه م

اجتماع ، مااخکت اجتماع  و  ۀسرمایمکنون  ۀسازهای  ترین معرف مهم اید. بو ده گرایایه  یسب

، تعصب قوم  و تعصب ی گرا قوممکنون  ۀسازهای  ترین معرف مهمو  استهنجاخهای اجتماع  

 -31/1بر مداخای  دین   ی گرا قوم میزان تأثیر ،شو د مااهده م  2 لمدطوخ که  دخ  همان. است زبای 

  بر مداخای لق ملتع میزان تأثیر همچنین معکوس این  دو متغیر است. ۀخابط ۀ دهند است که یاان

 تأثیرمیزان  که بینیم  م یت دخیها.  دهدخا یاان م  این  دو متغیر مستقیم ۀاست که خابط 31/1 دین  

 برای .این  دو متغیر است مستقیم ۀخابط ۀ دهند است که یاان 21/1اجتماع  بر مداخای  دین   ۀسرمای

برازش   ی. شاشص ییکو1اید از:  که عباختشد برازش از چندین شاشص استفا ده ییکوی  اخزیاب  

(GFI ،)2 حالبرازش اصییکوی  . شاشص ( شدهAGFI ،)3 یآزا د دخجۀ به  کای. یسبت مجذوخ 

(CMIN/DF)  شاشص برازش 3و .( استایداخ دNFI) .بیروی  و  لها متأثر از عوام این شاشص

. 1 یظیرهای برازش  شاشص ،لضعف برازش باشند.  دخ مقاب ۀ دهند یاانتا اینکه هستند وم لیامع

. شاشص تطبیق  3 (،IFI) ل. شاشص برازش این کری منتا2 (،TLI) یوایسلشاشص توکر و 

تأثیر عوامل کمتر تحت  (RMSEAمیایگین مجذوخ برآوخ د شطای تقریب )خیاۀ . 3(، CFIبرازش )

وب این لمط دامنۀ ساشتاخی با توجه به معا دلۀ  لیت مدل(. ک117: 1311اید )کفاش ،  بیروی 

خا تأیید شده  مفروض تدوین لمدهای پژوهش   دا دهاست که آن بیایگر   دخمجموعها  شاشص

 و با واقعیت مطابقت  داخ د. است وبلمط لبه عباخت  برازش مد. ندکن م 

 گیری نتیجهبحث و 
. گرفت ایجام زاهدان شهر تسنن و ایعت لاه  دین  مداخای برخس  هدف با حاضر پژوهش

برمبنای مقیاس صفر تا صد  و 9/22که میایگین مداخای  دین   دو گروه مذهب    دا د یاان یتایج
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، ایههمزیستگویان  دخ ابعا د تر از حد متوس  است. میایگین مداخای  دین  پاسگالبا

 است. 3/71و  3/22، 9/23 لترتیب معا دبه گرایایه یسب و   داخایه شویاتن

 یابد م ، مداخای  دین  ییز افزایش دباش بیاترهرچه سن پاسگگویان  ،یتایجهمچنین مطابق 

 های فتهیابا  ، اما( همگوای  یداخ د1313شهریاخی و همکاخان ) های یافتهاین یتیجه با . عکسلو با

 ۀبینش و تجرب ۀبا افزایش سن،  دایر خسد م یظر به. خاستاست( هم2117کاسمو و همکاخان )

جهان هست  و  امتفاوت  ب های یگرشیان زیدگ  با لسا لچرا که  دخ طو ؛شو د م  تر وسیعفر د 

  دشو م و عقایدی  لعوام  دخ برابرفر د  لتحم افزایش همین امر سبب .کند م  دیگران برشوخ د 

معنا داخ وجو د تفاوت  ۀ دهند یاانفر د هستند. همچنین یتایج پژوهش حاضر  ۀف با عقیدلگام که

بیاتر از  ها لمتأهبه این صوخت که ؛ مداخای  دین  استمیزان از یظر  لبین افرا د مجر د و متأه

 مداخای  دین  برشوخ داخید. مجر دها از

ت است. یتایج یاان  دا د التحصی هازاهدای تأثیرگذاخ بر میزان مداخای  دین   لاز  دیگر عوام

تر و کمترین میایگین، مربوط به ال   دکتری و بالکه بیاترین میایگین مربوط به مقطع تحصی

و   دهند م تر، مداخای  دین  بیاتری خا یاان الت باالاست. افرا د با تحصی ل  سیکلمقطع تحصی

( و کوت 2113) ل دخیو وان یها یافتهتأیید شد. این یتیجه با  ۀ سومفرضی ،ترتیب. بدینعکسلبا

 دخ این امر جست که افزایش سطح  توان م ت آن خا ل( همگوای   داخ د. ع2111و اخیکسون )

یت  دخ لفعا ،شو د م منجر متفاوت  های  دیدگاهو  ها ایدیاهپذیرش  ۀت به تقویت خوحیالتحصی

. بگاد م تری اجتماع  افرا د وسعت و تنوع بیا ۀو به شبک کند م اخا دی خا بیاتر  های ایجمن

 .کند م  لمداخای بیاتری ییز  دخ خابطه با  دیگران حاصترتیب، بدین

یک  از متغیرهای تأثیرگذاخ  دخ این پژوهش  دخیظر گرفته شد.  عنوان به لوضعیت اشتغا

وجو د معنا داخی  دخ برشوخ داخی از مداخای  دین ، تفاوت  لیتایج یاان  دا د بین وضعیت اشتغا

بیکاخان از مداخای شاغالن  دخ مقایسه با ؛ به این صوخت که شو د م د تأییفرضیۀ چهاخم  داخ د و 

 اینکه( مبن  بر 1311افراسیاب  و جهایگیری ) های یافته دین  بیاتری برشوخ داخید. این یتیجه با 

چرا که  دخ ؛  داخید همگوای   داخ د تر دخآمدکمافرا د از افرا د  داخای  دخآمد بیاتر، مداخای بیاتری 

  دخآمدی یداخید. دخ مقایسه با شاغالن که  گیرید م افرا دی قراخ  ۀیکاخان  دخ  دستاین متغیر ییز ب

 های گروههمچنین از  دیگر یتایج تحقیق حاضر، وجو د تفاوت  دخ میزان مداخای  دین   دخ 
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 و پایین مااهده شد. افرا د با ال دخآمدی با های گروهف است. بیاترین تفاوت بین ل دخآمدی مگت

حاضر با . یتیجۀ  دخآمدی برشوخ داخید های گروه ۀبقی از تربیان مداخای  دین  تر از میزاال دخآمد با

هرچه  اینکهبا توجه به  خسد م یظر به( همگوای   داخ د. 1311افراسیاب  و جهایگیری ) های یافته

 زیدگ ذهن  تأمین مایحتاج  های هلماغافرا د جامعه از خفاه بیاتری برشوخ داخ باشند، کمتر  دخگیر 

 .آوخید م وجو د بهو فرصت  بیاتر، امکان مداخا خا برای شو د  تر آسو دهشاطری  هستند، با

بین شیعه و سن   دخ مداخای  دین  وجو د یداخ د؛ بنابراین،   داخیامعنیتایج یاان  دا د تفاوت 

 زیدگ  ل، محایجا د شهر زاهدان از بدو از آیجا که خسد م یظر به. شو د م خ د  شامفرضیۀ 

یان متما دی  دخ کناخ لبو ده و  دو گروه ساهمزمان  صوخت بهشیعه و سن  هر دو مذهب  افرا دی با

به یک یسبت  تقریباًواخ د شده آیان از منظر محیط ، بر  لحداق آیچه ۀو از هم اید زیستهیکدیگر 

  دو مذهب وجو د یداخ د. پیروان تفاوت  بیناز این یظر ، اید  دیدهبهره یا ضرخ 

  دهد م اجتماع  است. یتایج یاان  ۀداخای  دین ، سرمایتأثیرگذاخ  دخ میزان م لاز  دیگر عوام

پاتنام، این  ۀیظری براساس. استاجتماع  و مداخای  دین  معنا داخ و مثبت  ۀبین سرمای ۀخابط

  همزیست یظیر ای عدیده های خاه  دخباخۀاجتماع   ۀرا سرمای؛ زییبو د دوخ از ذهن یتیجه چندان 

 دخ اختباط مستقیم با آن ها سریوشت ایسانکه  ...و آمیز شاویت های کامکش ،آمیز متلمسا

افرا د خا به  های  آگاه . مطابق یظر وی، چنین بگاد م آگاه  بیاتری به افرا د  ،است

که برای  دیگر افرا د جامعه سو دمندید؛ بنابراین با  کند م خفتاخهای  همچون مداخا ترغیب 

شهریاخی  های یافتهعکس. این یتیجه با لاو ب یابد م اجتماع ، مداخا ییز افزایش  ۀافزایش سرمای

 ( همگوای   داخ د.2111( و ایکا دا و خیک  )1399و همکاخان ) پوخ شاخع(، 1313و همکاخان )

وجو د   داخیامعن ۀ  و مداخای  دین  خابطلق ملن است که بین تعآتحقیق بیایگر  های یافته

، یابد م   افزایش لق ملتع  د؛ یعن  هرچه میزانوشم این فرضیه تأیید ترتیب و بدین  داخ د

ق به وطن، لو احساس تع  دوست  وطن ،رلیظر مو مطابق.  دشو م بیاتر مداخای  دین  ییز 

 ۀایهمزیستجدیدی از یکپاخچگ   دخ جوامع معاصر است که به خفتاخ  لشک ۀ دهند یاان

 اخ د.( همگوای   د1399) پوخ شاخععسگری و  های یافته. این یتیجه با دایجام م  آمیز متلمسا

 است؛و مداخای  دین  منف  و معنا داخ  گرای  قومبین  ۀخابط  دهد م یاان  پژوهشیتایج این 

هکتر، از  ۀعکس. مطابق یظریلو با یابد م ، میزان مداخای  دین  کاهش گرای  قومیعن  با افزایش 
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، اید شده واقعکه  دخ حقاان اجحاف شده و موخ د تبعیض  کنند م آیجا که بیاتر اقوام احساس 

 لت قوم   دخ این بین افزایش یابد، میزان یکپاخچگ  و همبستگ  منطبق با کالهرچه تمای

؛ این پژوهش همگوای   داخ د ۀ. این یظر هکتر با یتیجیابد م آن مداخا ییز کاهش  تبع بهجامعه و 

 لوجو د یداخ د، اما  دخ اهمعنا داخی  ۀو مداخای  دین   دخ شیعیان خابط گرای  قومچرا که میان 

شیعه مذهب خسم  کاوخ  اینکهبا توجه به ؛ بنابراین، ، این خابطه منف  و معنا داخ استسنت

، اید پراکندهد و بیاتر  دخ میان اقوام غیر فاخس ویشم یت محسوب لسنت اق لاست و اه

( همسو 1311بهات  و خستگاخ ) های یافتههکتر استنا د کر د. این یتیجه با  ۀبه یظری توان م 

 ( همگوای  یداخ د.2111ژان مت ) های تهیافبا  ، امااست
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