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 -1مقدمه و بیان مسئله

اعتماد مقدمهی ارتباط با دیگران و نگرش نسبت به خود و دنیای اطراف
است که بر رفتار و اعمال ما تأثیر میگذارد .ریشهی این نگرش نظریهی
اریکسون است که بیان میکند اعتماد از تجربیات اولیهی دوران کودکی
حاصل میشود و جزء ارکان ضروری شکلگیری هر گونه رابطهای است.
ل اعتماد عمل کرد یا رفتاری قابل
برای تداوم یک رابطه باید بهگونهای قاب 
اعتماد داشت .این حکم ،روابط دو نفره ،فامیلی ،ازدواج و هر گونه رابطهی
بین فردی را در بر میگیرد .اعتماد یکی از مهمترین کیفیتها در هر رابطهی
نزدیک و صمیمی است و بیشتر در کنار تعهد و عشق به عنوان هستهی
مرکزی رابطهی ایدهآل در نظر گرفته میشود ( .(Brown, 2001:1-118پارسونز
اعتماد را مدل درونی شدهی ارزشها و هنجارها و تعهدات میداند که
قدرت پیشبینی در فعالیتهای روزمره را افزایش میدهد .به نظر او افراد
سعی میکنند بر اساس آنچه به صورت تجربی از خواستهها و انتظارات
طرف مقابل درک کردهاند عمل کنند و با بررسی رفتار یکدیگر امکان کنترل
و پیشبینی رفتا ر را به دست آورند ) .( Versly, 1997: 477-566اعتماد متقابل
بین فردی حاصل روابط مستقیم و چهره به چهره میان اعضای جامعه است.
این اعتماد معطوف به افرادی است که آنها را به اسم میشناسیم و با آنها
بهعنوان دوست ،همسایه ،همکار و شریک تجاری رابطهی چهره به چهره
داریم (زتومپکا.)80-85 :1386 ،

176

پیشبینی اعتماد بین فردی دانشآموزان دختر متوسطه

اعتماد مؤثر میدانند؛ از جملهی این عوامل میتوان به این موارد اشاره کرد:
پایگاه اجتماعی ،امنیت اجتماعی ،پایبندی به نقش اجتماعی ،همکاری و
سرمایهی اجتماعی (عباسزاده)267-291 :1383 ،؛ دینداری ،مقبولیت اجتماعی
و رعایت اخالقیات (ادریسی و همکاران ،)1-23 :1391 ،احساس امنیت و
پایبندی دینی (کیاکجوری و افراسیابی)143-165 :1388 ،؛ سن ،احساس امنیت،
رضایت از زندگی و ارزشهای مشترک (وثوقی و آرام)133-153 :1388 ،؛
نظامهای اعتقادی )(Welch & al, 2004: 317-343؛ دین و مذهب (Benjamins,

)2006: 69-83؛ دین ،متغیرهای اجتماعی و جمعیتی ) ،(Mata, 2013جنسیت،
تعامالت ابزاری و اظهاری و احساس امنیت (امیر کافی)1374 ،؛ سنتگرایی،
منطقهی سکونت ،تحصیالت و میزان مطالعهی افراد (اجاقلو و زاهدی:1384 ،

)92-125؛ تعامالت اظهاری ،سرمایهی اجتماعی ،امنیت ،تعهد به یک رابطه،
تعهد درونی ،مقبولیت اجتماعی و دگرخواهی (امیر کافی 39 :1380 ،و )40؛
تعامل ،تعهد اخالقی ،روابط اجتماعی ،همکاری و آشنایی

(Welch, 2005:

) ،453-473نبود فقر در جامعه ،توزیع عادالنهی درآمد ،ثروت و قدرت ،نبود
برخی اختالفات مذهبی ،اختالفات قومی و نژادی و در نهایت امنیت و نظم
اجتماعی در جامعه (گیدنز.)136-1384:143 ،

یکی از عواملی که میتواند در اعتماد بین فردی نقش داشته باشد خانواده
و جو عاطفی حاکم بر آن است .خانواده نخستین و مهمترین واحد زیستی
جامعه است .اعتماد از نزدیکترین نوع رابطه یعنی رابطه میان نوزاد و مادر
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آغاز میشود ،سپس در خانواده شکل میگیرد و آنگاه به جامعه تسری
مییابد .فضای عاطفی ،کیفیت الگوی ارتباطی و ارزشهای اساسی حاکم
در خانواده در نحوهی شکلگیری پایههای شخصیتی و ویژگیهای روانی
– رفتاری اعضاء تأثیر ژرف و پایدار دارد .جو عاطفی خانواده به مجموع
روابط و تعامالت عاطفی که بین اعضای یک خانواده وجود دارد همانند بیان
احساسات و عالیق ،نحوهی ارتباط و طرز برخورد افراد با یکدیگر گفته
میشود (قائمی.)269 :1381،

رفتار کودک متأثر از خانواده است و رفتار او از این محیط تأثیر میپذیرد.
والدین به عنوان الگوهای اصلی زندگی کودک ،احساسات ،عالیق،
ویژگیهای اخالقی ،شخصیتی و حتی منطق قضاوتی و ارزشی خود را به
او منتقل میکنند و کودک با عالقه و وجد تمام این معیارها را درونی کرده
و شخصیت در حال تکوین خود را با آن وفق میدهد .ارتباط میان کودک
و والدین نیرومندترین و قویترین نوع ارتباط است؛ وقتی محیط سالم و
سرشار از عاطفه و محبت باشد ،کودک رشد مطلوب خود را آغاز کرده و
احساس اعتماد و امنیت در او شکل میگیرد (برقی .)5 :1387 ،کودکانی که
در اولین سالهای زندگی از محبت و تأمین عاطفی والدین محروم باشند
در خانه احساس ناامنی کرده و اعتماد کمی بین آنها وجود دارد .برعکس
کودکانی که محبت و عاطفهی کافی داشته باشند ،قدرت تفاهم و همکاری
بیشتری دارند ،احساس سکون و آرامش کرده و اعتماد در آنها قوی خواهد
بود (کاتوزیان .)450-455 :1385 ،تعامل بین مادر و کودک تعیین میکند که
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نیازهای جسمانی کودک پاسخ دهد و محبت و عشق و امنیت کافی برای
او تأمین کند از آنپس کودک شروع به پرورش حس اعتماد خواهد کرد
و نگرش او نسبت به پدر و مادر و اطرافیان مثبت خواهد بود .از طرف
دیگر ،اگر مادر رفتاری طرد کننده ،بیثبات و بیتوجه داشته باشد ،نگرش
بیاعتمادی را در کودک پرورش خواهد داد .بچهها اعتماد یا بیاعتمادی
را از چگونگی برخورد جهان یا اطرافیان به خصوص مادر یاد میگیرند
) .(Erickson, 2004: 27-50در خانوادههایی که هدایت و حمایت آنها با پدر
است ،همبستگی میان اعضای خانواده حقوق و تکالیفی به بار میآورد که در
میان سایر خویشاوندان وجود ندارد .بنابراین میتوان گفت همبستگی درون
خانواده معلول اعتماد متقابل اعضای آن نسبت به یکدیگر است (کاتوزیان،

 .)450-1385:455رفتار پدر در سنین خردسالی برای فرزند درس اخالق،
تربیت ،سازندگی یا ویرانگری ،محبت ،شفقت ،اعتماد ،وفاداری ،خلوص
و صفا ،رشادت و شهامت ،ادب و تواضع ،عزت نفس ،سجایای اخالقی،
درستکاری ،پشتکار ،سربلندی ،شرافت و صداقت است (طوسی.)182 :1355 ،

یکی دیگر از عواملی که میتواند در اعتماد بین فردی نقش داشته باشد
جهتگیری مذهبی است .جهتگیری مذهبی عبارت از میزان گرایشها،
باورها و آمادگی فرد برای انجام اعمال مذهبی است و به رهآورد کلی شخص
که از مذهب اتخاذ کرده است ،اطالق میشود (حیدرنژاد.)1389:17 ،
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جهتگیری مذهبی در افراد به دو صورت درونی و بیرونی است،
جهتگیری مذهبی بیرونی روشی است که بر اساس آن فرد از نام مذهب
بهمنظور ارضای نیازهای مختلف خود استفاده میکند .مذهب ممکن است
برای رسیدن به مقام ،باال بردن اعتمادبهنفس ،کسب مقبولیت در خانواده
و یا در جامعه ،استفاده شود (نجم عراقی 78 :1379 ،و  .)79جهتگیری مذهبی
درونی شامل تجربه کردن مذهب به عنوان عامل انگیزشی مهم در زندگی
فردی است که کام ً
ال در زندگی درونی و عملی شده

است(Ventis, 1995:

)33-48و یک چارچوب معنابخش است که بر حسب آن تمام زندگی فرد
با آن شناخته میشود ) .(Donahue, 1985:400-419از نظر آلپورت و راس
شخصی که از بیرون برانگیخته شده ،از مذهبش استفاده میکند ،در حالی که
شخصی که از درون برانگیخته شده با مذهبش زندگی میکند

& (Allport

).Ross, 1967: 423-443
دین اسالم بر تقویت اعتماد در بین جوامع مسلمان تأکید زیادی دارد و از
طریق سا زوکارهایی اعتماد را ایجاد و تقویت میکند ،توجه و اهتمام بشر و
ترویج مؤلفههای اخالقی مانند عهد و پیمان ،ادای امانت ،راستی و صداقت،
احترام به حقوق دیگران ،تقوا و موارد مشابه دیگر میتواند زمینهساز اعتماد
در جوامع اسالمی باشد (فصیحی .)79 :1386 ،انسان مدام با مسائل اخالقى
و اجتماعى برخورد میکند و باید عکسالعمل خاصى در برابر اینگونه
مسائل نشان دهد .قرآن کتاب آسمانی مسلمانان مجموعهای جامع و کامل از
آموزههای اخالقی است ،همه فضیلتهای انسانی در این کتاب آمده است؛
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است «ان اکرمکم عندا ...اتقیکم» .این آموزهی دینی ریشه و اصل همهی
صفاتی است که موجب اعتماد میشود ،انسان باتقوا کسی است که از همهی
رذایل اخالقی مبراست و همه به وی اعتماد دارند (مطهری.)18-1389:24 ،

اعتماد مبنای انسجام اجتماعی است که ارزشهای دینی و اخالقی آن
را تقویت میکند (میزتال .)59 :1380 ،در روابط شخصی بین اعضای جامعه،
هرچه مذهب جایگاه باالتری داشته باشد ،اعتماد افراد نسبت به یکدیگر نیز
باالتر خواهد بود ) .(Collins, 2014; Shield, 2002: 175-196کیهانشناسیهای
مذهبی ،تفسیرهای اخالقی و عملی از زندگی اجتماعی و جهان طبیعی
بهدست میدهند که برای مؤمنان محیطی سرشار از امنیت و اعتماد دائمی را
فراهم میآورد (ریتزر.)1386:768 ،

امروزه با وجود پیشرفتهای علمی چشمگیر در زمینههای روانپزشکی
و رواندرمانی ،صاحبنظران به نقش ،اهمیت و ضرورت دین در بهداشت
روانی و رواندرمانی تأکید فراوان داشته و بر این باورند که اعتقادات مذهبی
و توکل به خدا موجب تسکین و بهبودی سریعتر آالم و مشکالت روانی
شده و زمینهساز اعتماد در بین افراد است (عسگری.)1386:89 ،

مرور مطالب رسانههای جمعی و مطالعات پیشین نیز مؤید این است
که اعتماد در جامعهی ایران وضعیت مطلوبی ندارد و صورتهای مختلف
اعتماد در ایران (اعتماد بین شخصی ،اعتماد نهادی و اعتماد اخالقی) با
تغییرات جدی روبهروست (طالبی و حاجیلو.)109-127 :1392 ،
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به نظر زتومکا داشتن جامعهی جديد که ویژگیهاي منحصر به فردي
همچون آيندهگرایی ،وابستگي متقابل شديد ،گستردگي و تنوع جوامع ،تزايد
نقشها و تمايز اجتماعي ،پيچيدگي نهادها و افزايش ابهام نسبت به محيط
اجتماعي را داشته باشد ،توجه به اعتماد و نقش آن در حيات اجتماعي را به
واقعيتي با اهميت تبديل کرده است (ازكيا و غفاري.)4 :1380 ،

با توجه به آنچه بیان شد ،بررسی اعتماد و عوامل مؤثر در آن اهمیت
زیادی دارد .این مهم در خصوص دختران با توجه به آسیبپذیر بودن آنها
در مقایسه با پسران در جامعهی ایرانی مهمتر است.
یکی از دغدغههای هر خانواده و جامعهای کاهش اعتماد بین افراد آن خانواده
و جامعه و رواج بیاعتمادی است که تداوم زندگی را دچار مشکل میکند؛
بنابراین در بررسی انحرافات اخالقی و اجتماعی ،اعتماد مقولهای مهم است و
ریشهی بسیاری از مسائل و انحرافات در یک جامعه را میتوان در بیاعتمادی
افراد به یکدیگر و بیاعتمادی در جامعه جستوجو کرد .این پژوهش با هدف
پاسخ به این سؤال که آیا اعتماد بین فردی دختران بر اساس جو عاطفی خانواده
و جهتگیری مذهبی آنها قابل پیشبینی است ،طراحی و تدوین شد.
 -2مبانی نظری تحقیق

دانش��مندان در رش��تههای مختلف علوم انس��انی از جمل��ه داسگوپتا 1و

1. Dasgopta
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بازرگانی ،بایر 5در زمینه فلس��فی ،هاردین 6و اوف��ه و فوش 7در زمینهی علوم
سیاسی ،بکر 8در زمینهی روانشناسی و کلمن و لوهمان در زمینهی جامعهشناسی
به بررسی مفهوم اعتماد و شرح و بسط آن پرداختهاند ).(Silver, 1985: 52-67
در ارتباط با اعتماد ،دیدگاههای مختلفی به شرح ذیل بیانشده است:
 -1-2دیدگاه تئوری عقالنی

در این دیدگاه انسانها در مورد تصمیمگیری و گزینش دربارهی چند
کار ،کاری را انتخاب میکنند که احتمال موفقیت در آن بیشتر بوده و احتمال
شکست و آسیب دیدن کمتر باشد .در این نظریه رفتار فرد از جمله اعتماد
در پی زنجیرهای از عوامل به وجود میآید که حلقهی ماقبل آن بروز قصد و
نیت برای انجام یک رفتار است (آزادارمکی.)340 :1381 ،
 -2-2دیدگاه نظریهی بازی مجموع غیر صفر

ک طرف مساوی
بر اساس این دیدگاه در رابطهی مبتنی بر اعتماد ،سود ی 
با زیان دیگری نیست و همهی افراد میتوانند سود ببرند ،البته در صورت

1. Vilyamson
2. Sako
3. San
4.Hes
5. Bayer
6. Hardin
7. Ofeh & Fuchs
8. Bekr
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عدم اعتماد بین افراد و وجود سوءظن این امکان نیز وجود دارد که همه افراد
زیان ببینند .در این دیدگاه هیچ امکانی برای رفتار عقالنی افراد وجود ندارد
مگر اینکه افراد بتوانند به یکدیگر اعتماد کنند (انعام.)1381:42 ،
 -3-2دیدگاه مکتب مبادلهی اجتماعی

نظریهپردازان این دیدگاه معتقدند مبادلهی اجتماعی زمینهی مساعی را
برای ایجاد اعتماد بین فردی فراهم میکند ،این اعتماد در سطح خُ رد باعث
دوستی و صمیمیت افراد با یکدیگر و در سطح کالن موجب انسجام در
جامعه میشود (امیر کافی 39 :1380 ،و .)40

با توجه به دیدگاههای مذکور ،اعتماد در سه سطح خُ رد ،میانی و کالن
بررسی میشود:
الفـ سطح خُ رد :اعتماد در سطح خُ رد به سه سطح اعتماد عاطفی،
اعتماد ارتباطی با خویشان و اعتماد ارتباطی با دوستان مربوط میشود که بر
احساسات ،عواطف و ارزشهای فردی تأکید میکند .نظریهپردازانی همچون
کلمن ،اریکسون ،جانسون و  ...از منظر نظریههای خُ رد مفهوم اعتماد را
بررسی و تحلیل میکنند (گیدنز.)136 -143 :1384 ،
بـ سطح کالن :در این سطح ،اعتماد ویژگی نظام اجتماعی تلقی
میشود و در جامعهای که نظام اجتماعی آن از ثبات باالیی دارد و هنجارها
و قواعد اجتماعی از سوی دیگران رعایت میشود ،در بین اعضای جامعه
اعتماد بیشتری وجود دارد .نظریهپردازانی مانند دورکیم ،پارسونز ،تونیس،
اینگلهارت ،اسپنسر ،زیمل ،پاتنام ،فوکویاما و لوهمان در بررسی و تحلیل
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.)95

جـ سطح میانی :در بینابین نظریههای خُ رد و کالن ،نظریهپردازانی چون
گیدنز با طرح تئوری ساختاربندی هر گونه تقلیلگرایی را در بررسی مفهوم
اعتماد رد کرده و با تلفیق سطح تحلیل خُ رد و کالن مفهوم اعتماد را بررسی
و تحلیل کردهاند (ریتزر.)768 :1386 ،

بنابراین دربارهی اعتماد بین فردی سه دیدگاه وجود دارد که بر اساس این
دیدگاهها اعتماد در سه سطح خُ رد ،میانی و کالن بررسی میشود .در پژوهش
حاضر اعتماد بین فردی بر اساس دیدگاه مبادلهی اجتماعی در سطح خُ رد از
منظر جو عاطفی خانواده و جهتگیری مذهبی بررسی شد.
یکی از عوامل مؤثر و تأثیرگذار در اعتماد بین فردی ،جهتگیری مذهبی
است .دین یکی از ابزارهای سازمان دهندهی اعتماد است ،عقاید دینی قابلیت
اعتماد و اطمینان را وارد تجربهی رویدادها و وضعیتها میکند و چارچوبی
تشکیل میدهد که بر اساس آن میتوان رخدادها و وضعیتها را تبیین کرد و
ن کنندهی تفسیرهای
در مقابل آن واکنش نشان داد .جهانبینیهای دینی تأمی 
اخالقی و عملی از زندگی شخصی ،اجتماعی و جهان طبیعی هستند که برای
مؤمنان محیطی آکنده از امنیت و اعتماد ایجاد میکند (ریتزر.)768 :1386 ،

نظریههای مختلف ارائه شده از سوی جامعهشناسان و اندیشمندان
اجتماعی نظیر وبر ،تونیس ،اوانز ،گامبتا ،فوکویاما ،زتومپکا نشاندهندهی
اهمیت مذهب و جهتگیری مذهبی در شکلدهی اعتماد بین فردی است.
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بر اساس نظریهی دلبستگی مذهبی کییرپاتریک افراد با جهتگیری
مذهبی ضعیف به اعتماد و حمایت خدا باور ندارند و این سبب میشود در
محیط احساس ناامنی کرده و مسئولیت اعمال خود را نپذیرند (Kirkpatrik,

 .)2002: 239-256این گونه افراد حوادث زندگی را به عوامل بیرونی نسبت
داده و در نتیجه پیشبینی رفتار آنها ممکن نیست (آزموده ،شهیدی و دانش،
.)60-74 :1386

گیدنز معتقد است اعتماد ناشی از ایمان و اعتقاد است و اعتماد به خدا به
عنوان سرچشمهی رستگاري ،اساس تمامی مذاهب است (گیدنز.)64 :1383 ،

وی دین را عامل مؤثر در ایجاد اعتماد میداند و معتقد است که اعتماد ،سنگ
بنای تحقق دین است .گیدنز بیان میکند که مذاهب اصول و تفسیرهای
اخالقی و عملی از زندگی را ارائه میکنند و پیروان از طریق پذیرش ،ایمان
و عالقه به آنها بهسوی پیوند با یکدیگر گرایش مییابند و این شرایط مؤمنان
را به سوی اعتماد ،تأمین امنیت و حمایت متقابل سوق میدهد .همچنین
اظهار میدارد که مهمترین کار باورهای مذهبی تزریق اعتماد به رویدادها و
موقعیتهای اجتماعی است (ابراهیمی لویه.)65 -84 :1385 ،

اریکسون معتقد است ،اعتماد بین فردی نگرشی است نسبت به خود و
دنیای پیرامون که حاصل تجربیات شخصی در اوایل زندگی است و بر این
باور است که اعتماد ناشی از ایمان و اعتقاد است و دین را عامل مؤثر در
ایجاد اعتماد میداند (غفاری.)267 :1382 ،
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یک نظام درونی ارزشی قوی دارند که تعهد ،وظیفهشناسی و اعتماد را در
آنها ارتقا میدهد .در نتیجه این امر موجب میشود رفتارهای مطلوبتری از
خود نشان داده و پیشبینی رفتار آنها امکانپذیر

باشد & (McIntosh, Silver

).Wortman, 1993: 812
یکی دیگر از عوامل مؤثر و تأثیرگذار در اعتماد بین فردی ،خانواده و
جو عاطفی حاکم بر آن است .خانواده یکی از مهمترین نهادهای جامعه و
شکلدهندهی شخصیت آدمی است .مطلوبیت ،رضایت ،خشنودی ،کیفیت
و کارکرد بهینهی خانواده از عوامل مؤثر در شکوفایی ،رشد و پیشرفت
اعضای خانواده است (.)Loka & Wiliamson, 1985: 562-569
روابط والدین میتواند در رشد سالم و متعادل عاطفی -روانی فرد تأثیر
زیادی داشته باشد ،هر چه خانواده سالم ،آگاه ،صادق ،با فرهنگ باشد و
باورهای سالمتر ،بهتر و محکمتری داشته باشد ،انسانهای سالمتر و
کارآمدتری تحویل اجتماع خواهد داد ،بنابراین خانواده به عنوان نخستین
محیط شکلگیری شخصیت انسان در ایجاد اعتماد اهمیت زیادی دارد.
نظریههای مختلف ارائهشده از سوی جاالوا ،ساندرز و تورنهیل ،افه و
فوش ،گلیو ،بلین و بته نشا ن دهندهی اهمیت خانواده و جو عاطفی حاکم بر
آن در شکلدهی اعتماد بین فردی است.
شولتز و دوان آلن بر این باورند که الگوی اعتماد یا بیاعتمادی و بخشی
از شخصیت در کودکی در محیط خانواده تعیین میشود و در مراحل بعدی
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زندگی فرد نیز میتواند بنا بر شرایط تغییر یافته و تقویت یا تضعیف شود
(شولتز و آلن.)450 :1377 ،

آیزنشتاد و رونیگر اعتماد را در حیطهی گروههای اولیه بهویژه خانواده
مطرح کرده و تفکیک یافتگی را مهمترین چالش فرا روی آن میدانند
)(Izeneshtad & Ronigea, 1984: 48-50

زتومپکا معتقد است ،باریکترین شعاع اعتماد در بین اعضای خانواده
است که فضایی مملو از صمیمیت و نزدیکی بر آن حاکم است (زتومپکا،
.)80-85 :1386

رنی معتقد است کارگزاران جامعهپذیری ازجمله خانواده ،مدرسه ،گروه
همساالن ،دوستان ،رسانههای جمعی ،گروههای قومی ،جماعتها ،گروههای
مذهبی و طبقات اجتماعی از عوامل مؤثر در اعتمادند (رنی 92 :1374 ،و .)93

متفکران اجتماعی همچون گیدنز ،فوکویاما و قائمی نیز معتقدند اعتماد در
جامعه و درون گروهها شکل میگیرد ،این صاحبنظران در ایجاد اعتماد نقش
باالیی را برای خانواده قائلاند (گیدنز1376 ،؛ فوکویاما 1385 ،و قائمی.)1381 ،

 -3پیشینهی تحقیق

لوپرووالد در پژوهشی جهتگیریهای مذهبی و فلسفی بزرگساالن با
اعتماد بین فردی و طبیعت را بررسی کردند .یافتهها نشان داد بین تعهد
مذهبی و باورهای مذهبی با اعتماد بین فردی رابطهی معناداری وجود دارد
و افراد پایبند به مذهب ،دیگران را به عنوان افرادی معتمد و نوعدوست
قلمداد میکنند ).(Wald &. Lupfer, 1985: 293-304
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را بررسی کرد ،یافتهها نشان داد بین باورهای مذهبی با اعتماد به افراد رابطه
وجود دارد ).(Begue, 2002: 375-382
پاتنام در پژوهشی تأثیر مذهب در افزایش اعتماد را بررسی کرد .یافتهها
نشان داد ،افراد مذهبی با دوستان خود بیشتر مالقات میکنند ،روابط غیر
رسمی دارند ،در گروههای ورزشی ،ادبی و هنری با یکدیگر مشارکت کرده
و در کل میزان اعتمادشان به یکدیگر باال است). (Patnam, 2000:60
جوهانسون ،مینها و مارتینسون نیز در پژوهشی اعتماد و مذهب در مناطق
روستایی بنگالدش را بررسی کردند .جامعهی آماری این تحقیق دو گروه از
پیروان مذهبی این مناطق یعنی مسلمانان و هندوها بودند که یکی در اکثریت
(مسلمان) و دیگری در اقلیت (هندوها) بودند ،نتایج نشان داد هر دو گروه از
پیروان مذهبی بیشتر به هممذهبیهای خود یعنی مسلمانان به مسلمانان و هندوها
به هندوها اعتماد داشتند ).(Johanson, Minha&Martinsson, 2009: 462-485
سیاال ،اُکیفه و هان در پژوهشی تأثیر وابستگی مذهبی در اعتماد را چارچوب
تجارت الکترونیک پرداختند .هدف این پژوهش بررسی میزان اعتماد مسیحیان
و مسلمانان نسبت به خرید از کتابفروشیهای مذهبی اینترنتی بود .نتایج
نشان داد مسلمانان به کتابفروشیهای اینترنتی مسلمانان بیشتر اعتماد داشتند
تا دیگر کتابفروشیهای اینترنتی ،اما مسیحیان برعکس مسلمانان نسبت به
خرید اینترنتی از کتابفروشیهای مذاهب دیگر اعتماد بیشتری داشتند (Siyala,

).Okeefe&Hone, 2004: 7-27
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 -4روششناسی تحقیق

این پژوهش با روش توصیفی – همبستگی انجام شد .جامعهی آماری این
پژوهش شامل کلیهی دانشآموزان دختر متوسطه نظری شهرستان بیرجند،
به تعداد  4654نفر است که با توجه به حجم جامعه و بر مبنای استفاده از
فرمول کوکران 1حجم نمونه  355نفر با آلفای  0/05برآورد شد و نمونه مورد
بررسی به شیوهی خوشهای انتخاب و مطالعه شد .در این پژوهش برای
جمعآوری اطالعات از پرسشنامههای جو عاطفی هیل برن ،2جهتگیری
مذهبی آلپورت 3و اعتماد بینفردی رمپل و هولمز 4استفاده شد.
الف ـ پرسشنامهی جو عاطفی خانواده :5آلفرد بیهیل برن این پرسشنامه
را بهمنظور سنجش میزان مهرورزی در تعامالت کودک  -والدین ساخته
است ،این پرسشنامه شامل  16سؤال است .سؤالهای فرد مربوط به رابطهی
احساس آزمودنی نسبت به پدر و سؤالهای زوج بیانگر همان رابطه و
احساس نسبت به مادر است .در این پرسشنامه سؤالها پنج گزینهای (خیلی
کم ،کم ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد) است که بر اساس مقیاس  5درجهای
لیکرت 6نمرهگذاری میشود (حقیقی ،شکر کن و موسوی شوشتری:1381 ،
 79-108به نقل از هیل برن .)1964 ،در تحقیق کوتی ،رجبی و سودانی
1. cochran
)2.Hillburn (1964
)3.Allport (1967
)4. Rempel & Holmes (1986
5. Family Emotional Environment
6.Likert
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است که ضریب روایی پرسشنامه  0/86به دست آمد (کوتی ،رجبی و سودانی،

 .)4-18 :1386در تحقیق سراج خرمی و صفر زاده برای بررسی همسانی
درونی مقیاس جو عاطفی خانواده و مؤلفههای جو عاطفی پدر و جو عاطفی
ش آلفای کرونباخ استفاده شد که آلفای کرونباخ جو عاطفی
مادر از رو 
خانواده و مؤلفههای آن به ترتیب  0/77 ،0/77 ،0/85به دست آمد (سراج

خرمی و صفرزاده .)129-148 :1391 ،در پژوهش حاضر برای بررسی روایی،
ن ترتیب که پرسشنامه در اختیار چند
از روایی محتوایی استفاده شد بهای 
نفر از متخصصان این حوزه قرار گرفت و بعد از بررسی ،اعمال نظر و
اصالحات جزئی متخصصین ،پرسشنامهی نهایی برای توزیع و جمعآوری
دادهها تدوین شد و برای بررسی پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد که
آلفای کرونباخ جو عاطفی خانواده  0/90و جو عاطفی پدر و جو عاطفی
مادر ب ه طور یکسان  0/85به دست آمد که نشان دهندهی پایایی مناسب این
مقیاس است.
بـ پرسشنامهی جهتگیری مذهبی :1آلپورت و راس این پرسشنامه را
که شامل  21گویه است طراحی کردند ) .(Alport & Ross, 1967: 432-443در
این مقیاس  21سؤالی ،عبارت  1تا  12جهتگیری مذهبی بیرونی و عبارت
 13تا  21جهتگیری مذهبی درونی را میسنجد .در این مقیاس ،پاسخ هر
گویه با استفاده از مقیاس  5درجهای لیکرت نمرهگذاری میشود .این ابزار
1. Religious Orientation
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در سال  1378ترجمه و هنجاریابی شده است .همسانی درونی آن را جان
بزرگی با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ  0/71و پایایی بازآزمایی آن
ت آورده است (مختاری ،اهللیاری و رسولزاده طباطبایی-111 :1380،
 0/74ب ه دس 
 .)100جان بزرگی روایی کل آزمون را  0/71گزارش کرده است (جان بزرگی،

 .)131-146 :1377در پژوهش حاضر برای بررسی روایی ،از روایی محتوایی
استفاده شد .به این ترتیب پرسشنامه در اختیار چند نفر از متخصصان
این حوزه قرار گرفت و بعد از بررسی ،اعمال نظر و اصالحات جزئی
متخصصین ،پرسشنامهی نهایی برای توزیع و جمعآوری دادهها تدوین شد.
برای بررسی پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد .آلفای کرونباخ جهتگیری
مذهبی  0/70و جهتگیری مذهبی بیرونی و جهتگیری مذهبی درونی
به ترتیب  0/74و  0/65به دست آمد که نشا ن دهندهی پایایی مناسب این
مقیاس است.
جـ پرسشنامهی اعتماد 1در روابط بین فردی( 2رمپل و هولمز) :مقیاس
اعتماد رمپل و هولمز ،3در سال  1986نسخه تجدید نظر شدهی مقیاس
اعتماد رمپل  ،هولمز و زانا در سال  1985است .این مقیاس یک ابزار خود
گزارشی  18عبارتی است و آزمودنی باید در مقیاس  7درجهای لیکرت (از
ال مخالفم تا کام ً
کام ً
ال موافقم) میزان مخالفت یا موافقت خود را با هر یک
از عبارات مشخص کند .این مقیاس سه زیر مقیاس شامل پیشبینی پذیری،
1.Ttrust Scale
2. Interpersonal Relationship Scale
3. Rempel& Holmes
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امتیاز همهی عبارات را با هم جمع کرد .پایینترین نمرهی  18نشانگر اعتماد
پایین فرد نسبت به همسر یا دوست و باالترین نمره  126بیانگر اعتماد زیاد
افراد است .ضریب آلفای کل آزمون برابر با  0/81و ضریب آلفای کرونباخ
زیر مقیاس پیشبینی پذیری برابر با  ،0/70قابلیت اعتماد  0/72و وفاداری
 0/80گزارششده است (جمالی فیروزآبادی ،زارعی و اسدی .)15-26 :1390 ،در
پژوهش زارعی ،فرحبخش و اسماعیلی ضریب آلفای کرونباخ این مقیاس
 0/82به دست آمد ،همچنین با استفاده از روش روایی مالکی ،ضریب روایی
 0/84به دست آمد و در یک مطالعهی مقدماتی ضریب پایایی این پرسشنامه
به روش بازآزمایی پس از دو ماه بر روی دانشجویان متأهل دانشگاه عالمه
طباطبایی  0/78به دست آمد (زارعی ،فرحبخش و اسماعیلی .)51-63 :1390 ،در
پژوهش حاضر برای بررسی روایی ،از روایی محتوایی استفاده شد .بهاین
ترتیب که پرسشنامه در اختیار چند نفر از متخصصان این حوزه قرار گرفت
و بعد از بررسی ،اعمالنظر و اصالحات جزئی متخصصین ،پرسشنامهی
نهایی برای توزیع و جمعآوری دادهها تدوین و برای بررسی پایایی از
آلفای کرونباخ استفاده شد .آلفای کرونباخ اعتماد بین فردی  0/81و خرده
مقیاسهای قابلیت اعتماد ،1وفاداری 2و پیشبینی پذیری 3به ترتیب ،0/75
 0/74و  0/39به دست آمد که نشاندهندهی پایایی مناسب مقیاس است.
1. Predictability
2. Dependability
3. Faith
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 -5یافتههای تحقیق

در این پژوهش دامنهی سنی دانشآموزان بین  14تا  18سال بود1/5 .
درصد از دانشآموزان با فراوانی  18معدل بین  35/8 ،14-16درصد از
دانشآموزان با فراوانی  127معدل بین  16-18و  59/2درصد از دانشآموزان
با فراوانی  210معدل بین  18-20را داشتند 49 .نفر معادل  13/8درصد از
دانشآموزان در رشتهی ریاضی 86 ،نفر معادل  24/2درصد در رشتهی
تجربی 79 ،نفر معادل  22/3درصد در رشتهی انسانی و  57نفر معادل 16/1
درصد در رشتهی معارف تحصیل میکردند 84 .نفر معادل  23/7درصد از
دانشآموزان در پایهی اول 93 ،نفر معادل  26/2درصد در پایهی دوم113 ،
نفر معادل  31/8درصد در پایهی سوم و  65نفر معادل  18/3درصد در پایهی
چهارم مشغول به تحصیل بودند.
اطالعات توصیفی متغیرهای پژوهش به شرح زیر است:

جدول  )1اطالعات توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش

مؤلفهها

تعداد

دامنهی نمرات

میانگین

انحراف استاندارد

واریانس

جو عاطفی مادر

355

8 -40

32/0451

5/60752

31/444

جو عاطفی پدر

355

8 -40

29/6958

6/13574

37/647

جو عاطفی
خانواده

355

16 -80

61/7408

10/65777

113/588

پیشبینی پذیری

355

5 -35

19/0563

4/48880

20/149

قابلیت اعتماد

355

5 -35

23/6451

5/76402

33/224

وفاداری

355

8 -56

35/9718

7/87324

61/988
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اعتماد بین فردی

355

18 -126

78/6732

14/42398

208/051

جهتگیری
مذهبی بیرونی

355

12 -60

30/9324

3/80246

14/459

جهتگیری
مذهبی درونی

355

9 -45

66/2845

9/51779

90/588

جهتگیری
مذهبی کلی

355

21 -105

35/3521

7/93779

63/008

ضرایب همبستگی پیرسون نشان داد ،بین جو عاطفی خانواده و اعتماد بین
فردی ( p>0/05و  ،)R=0/106بین جو عاطفی پدر و اعتماد بین فردی (p>0/01
و  ،)R=0/150بین جو عاطفی پدر و قابلیت اعتماد ( p>0/01و  )R=0/147و
بین جو عاطفی پدر و وفاداری ( p>0/01و  )R=0/161بین جهتگیری مذهبی
بیرونی و پیشبینی پذیری از خرده مقیاسهای اعتماد بین فردی ( p>0/01و
 )R=-0/135ارتباط معناداری وجود دارد (جدول شمارهی .)2
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مؤلفهها

تعداد

دامنهی نمرات

میانگین

انحراف استاندارد

واریانس

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

دختر با اعتماد بین فردی

متغیرها

جو عاطفی مادر

جو عاطفی پدر

جو عاطفی خانواده

پی شبینیپذیری

قابلیتاعتماد

قابلیتاعتماد

0/037

**0/147

*0/104

**0/208

وفاداری

0/047

0/161

0/117

0/187

**

*

**

وفاداری

پیشبینی
پذیری

-0/010

0/011

0/001

1

اعتماد بین فردی کلی

جو عاطفی
خان واده

**0/898

**0/916

1

جهتگیری مذهبی بیرونی

جو عاطفی
پدر

*0/647

1

جهتگیری مذهبی درونی

جو عاطفی
مادر

1

1
0/757

**

1

اعتمادبین
فردی کلی

0/037

**0/150

*0/106

**0/497

**0/878

**0/906

1

جهتگیری
مذهبی
بیرونی

*-0/112

-0/026

-0/074

*-0/135

0/061

0/092

0/032

1

جهتگیری
مذهبی
درونی

-0/047

-0/009

-0/030

-0/078

0/083

0/039

0/030

**0/217

1

جهتگیری
مذهبی
کلی

*-0/112

-0/025

-0/074

**0/143

0/084

0/092

0/039

**0/921

**0/581

P>0/05

*

P< 0/01

جهتگیری مذهبی کلی
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جدول  )2ماتریس همبستگی رابطهی جو عاطفی خانواده جهتگیری مذهبی دانشآموزان

**

1

الف -آیا جو عاطفی خانواده جهتگیری مذهبی پیشبینی کنندهی اعتماد بین فردی
دختران است؟
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جهتگیری مذهبی از رگرسیون چندگانه از نوع گامبهگام استفاده شد .نتایج
نشان داد ،تنها جو عاطفی خانواده در سطح معناداری قادر بهپیشبینی متغیر
وابسته است ( F =4/019 ،R2 = 0/011و  )P>0/05جهتگیری مذهبی به
دلیل نبود تأثیر معنادار در پیشبینی متغیر وابسته وارد مدل نشد (جدول
شمارهی .)3

جدول  )3رگرسیون گامبهگام مربوط به پیشبینی اعتماد بین فردی بر اساس جو عاطفی خانواده

متغیر
وابسته

متغیر
مستقل

R

R2

اعتماد
بین
فردی

جو
عاطفی
خانواده

0/106

0/011

ضرایب استاندارد
نشده

ضرایب
استاندارد
شده

B

Std.
Error

Beta

0/144

0/072

0/106

F

4/019

T

2/005

Sig.

0/04

بـ آیا خ��رده مقیاسهای جو عاطفی خانواده پیشبینی کنندهی اعتماد بین فردی و
خرده مقیاسهای آن در بین دختران است؟

ب ه منظور پیشبینی اعتماد بین فردی و خرده مقیاسهای آن بر اساس خرده
مقیاسهای جو عاطفی خانواده از رگرسیون چندگانه از نوع گامبهگام استفاده
شد .نتایج نشان داد که تنها جو عاطفی پدر قادر به پیشبینی اعتماد بین فردی
دختران ( F =8/162 ،R2 = 0/023و  )P>0/01و خرده مقیاسهای قابلیت
اعتماد ( F =7/842،R2 = 0/022و )P>0/01و وفاداری (F =9/391،R2 =0/026

و  )P>0/01است .سایر متغیرها به دلیل نبود تأثیر معنادار در پیشبینی متغیر
وابسته وارد مدل نشدند (جدول شمارهی  .)4بنابراین ،این نتیجه به دست
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میآید که در بررسی خرده مقیاسهای جو عاطفی خانواده تنها جو عاطفی
پدر پیشبینی کنندهی اعتماد بین فردی ،قابلیت اعتماد و وفاداری از خرده
مقیاسهای اعتماد بین فردی هستند.

جدول  )4رگرسیون گامب ه گام مربوط به پیشبینی اعتماد بین فردی و خرده مقیاسهای
آن بر اساس جو عاطفی پدر
ضرایب استاندارد
متغیر

وابسته

متغیر

R

R2

اعتماد
بین
فردی

0/150

0/023

مستقل

نشده

جو
عاطفی
پدر

شده

Std.

B

Error

0/353

ضرایب

استاندارد

0/124

F

T

Sig.

Beta

0/150

8/162

2/857

0/005

قابلیت
اعتماد

0/147

0/022

138

0/049

0/147

7/842

2/800

0/005

وفاداری

0/161

0/026

0/207

0/067

0/161

9/391

3/065

0/002

ج-آیا خرده مقیاسهای جهتگیری مذهبی پیشبینی کنندهی اعتماد بین فردی و خرده
مقیاسهای آن در بین دختران است؟

بهمنظور پیشبینی اعتماد بین فردی و خرده مقیاسهای آن ،بر اساس
خرده مقیاسهای جهتگیری مذهبی از رگرسیون چندگانه از نوع گا م ب ه گام
استفاده شد .نتایج نشان داد تنها جهتگیری مذهبی بیرونی قادر به پیشبینی
و پیشبینی پذیری از خرده مقیاسهای اعتماد بین فردی (،R2= 0/018
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مذهبی بیرونی پیشبینی کنندهی ،پیشبینی پذیری از خرده مقیاسهای اعتماد
بین فردی است.

جدول  )5رگرسیون گامبهگام مربوط به پیشبینی ،پیشبینی پذیری بر اساس جهتگیری
مذهبی بیرونی

متغیر

وابسته

پیشبینی
پذیری

ضرایب استاندارد نشده
متغیر مستقل

R

R2
Std.

B
جهتگیری
مذهبی
بیرونی

-0/135

0/018

Error

-0/076

0/030

ضرایب

استاندارد
شده

F

T

Sig

Beta

-0/135

6/508

-2/551

0/01

نتیجهگیری

نتایج حاصل از تحقیق نشان داد ،جو عاطفی خانواده پیشبینی کنندهی
اعتماد بین فردی دانشآموزان دختر شهر بیرجند است ،یافتههای این پژوهش
با نظریههای جاالوا ،1گیدنز ،فوکویاما ،2قائمی ،غفاری ،شولتز و دوان ،ساندرز
و تورنهیل ،3آیزنشتاد و رونیگر ،4افه و فوش 5و گلیو ،بلین و بته 6هموست
که معتقد بودند خانواده رابطهی مستقیمی با اعتماد داشته و اصلیترین نقش

1. Jalava, 2003: 173-190
2.Fukuyama, 1995
3. Saunders & Thornhill, 2003: 360-375
4. Eisenstadt & Roniger, 1984
5. Offe & Fuchs, 2002
6 . Gleave,Blain&Beth, 2012: 209-229
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 F =6/508و  )P>0/05است (جدول شمارهی )5؛ بنابراین تنها جهتگیری
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را در ایجاد اعتماد بین فرزندان ایفا میکند .بنابراین خانواده اصلیترین نهاد
اجتماعی است و اعتماد یکی از ارکان بهداشت روانی در خانواده به شمار
میرود ،اگر پدر و مادر روابط گرم ،صمیمانه و توأم با اعتماد با فرزندانشان
داشته باشند و همواره نیازهای عاطفی فرزندان را از راه مطلوب و در حد لزوم
تأمین کنند ،آنها با غرور و اعتماد پا به عرصهی زندگی اجتماعی میگذارند.
جنبههای عاطفی روابط پدر و مادر با فرزندان و بالعکس در ایجاد اعتماد
جایگاه و نقش محوری دارد ،والدین مهمترین عامل برای ایجاد اعتماد و
فضای همراه با آرامش در منزل هستند .هر چه شناخت ما نسبت به افرادی
که به آنها اعتماد میکنیم ،بیشتر باشد اعتماد بیشتری نیز ایجاد؛ بنابراین
میتوان گفت هر چه اعضای خانواده تالش کنند یکدیگر را بیشتر بشناسند،
روابط توأم با اعتماد بیشتری را هم تجربه خواهند کرد (احمدی.)8-9 :1391 ،

نوجوان در برزخ بیپناهی نیاز به محبت ،درک و پذیرش دارد ،از اینرو
گاهی اوقات علل ناسازگاری نوجوان به دلیل احساس فقدان مهر و محبت
و پذیرش از جانب اولیاست .نوجوان خواهان احساس ،آرامش و سالمت و
دستیابی به یک هویت قابلاعتماد است از اینرو محبت و پذیرش درست
نوجوان تنها راهی است که احساس امنیت را به نوجوان انتقال میدهد و تا
کنون همهی سنجشها ،نصیحتها ،یادداشتها ،رواندرمانیها و هر روش
دیگری که در مورد نوجوانان ب ه کار رفته است و میرود هدف مشترکی
دارد .هدف عمدهی آن کمک به پرورش اطمینان ،احساس امنیت و مناسبات
عاطفی نوجوان با فرد دیگری است که بتواند اعتماد او را جلب کند.
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عاطفی پدر ،توان پیشبینی اعتماد بین فردی و خرده مقیاسهای آن را
داشت .پدر نقش مهمی در خانواده دارد و حضور وی در رشد عاطفی و
اجتماعی کودک بسیار مؤثر است .تأثیر رفتارهای پدر ،اعتماد در کودک را
تقویت میکند .پدر با پرهیز از دورویی ،دوگانگی در رفتار و گفتار ،ریا و
فریبکاری و دروغگویی ،اعتماد و اطمینان را در فرزندان به وجود میآورد.
روانشناسان تربیتی نیز بر این عقیدهاند که رفتار فرزندان انعکاسی از رفتار
پدران است .به فرمودهی پیامبر اکرم (ص) پدر مسئول است« :والرجل راع
علی اهل بیته و هو مسئول عنهم» (مجموعه ورام .)6 :او مسئول است اعتماد را در
درون خانواده بیاورد ،مراقب فرزندان باشد و زمینه را برای استقالل و آزادی
آنها فراهم کند و مخاطرات را از آنها دور سازد.
ی که حضور آنها در
پدران نقش مهمی در خانواده ایفا میکنند ،بهنحو 
خانواده شاخص است و باعث ارتقای خانواده میشود .مهربانی پدر و ارتباط
عاطفی او با فرزندان موجبات قوت ،سالمت و دوام حیات اعضای خانواده را
فراهم میکند .البته نقش پدر در ارتباط با دختران حساستر است ،زیرا دختران
عاطفیترند و الزم است پدر با دختران شفقتآمیزتر برخورد کند؛ چرا که تأثیر
ارتباطهای صمیمانه و همراه با لطف پدران بر نورونهای آیینهی دختران که
در ناحیهی فرونتال 1پیشانی مغز قرار دارند بیشتر از تأثیراتی است که بر پسران
میگذارند .پدر باید نیازهای عاطفی فرزندان ،بهویژه نیازهای عاطفی دختران
1. Frontal
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را بشناسد و ضمن داشتن رابطهای محبتآمیز با همگان در خانواده ،محبت
ویژهی خود را در حق دختران اعمال کند؛ لذا رسول اکرم (ص) میفرمایند:
ی که هدیه میخرید و به خانه میبرید ،اول هدیهی دختران را به آنها تقدیم
«وقت 
کنید» .این امر نوعی تقدم عاطفی قائل شدن برای دختران است و میتوان آن
را در امور دیگر نیز روا و جایز شمرد (ایمانی.)366-367 :1389 ،

نتیجهی دیگری که از این تحقیق به دست آمد ،اینکه جهتگیری
مذهبی توان پیشبینی اعتماد بین فردی را نداشت ،این یافتهی پژوهش
با پژوهشهای بگیو ،1لوپر و والد 2و نظریههای لیبرت و اسپیلگر ،گیدنز،
ساندرز و تورنهیل ،کولینز ،3شیلد ،گیدنز ( 1380و  ،)1388زتومپکا ،4هریولژه
( )1380و هادی و جان بزرگی (هادی و جان بزرگی 71-104 :1388 ،به نقل از پاکز،

 )2009غیرهموست که از عوامل مهم در تقویت گرایش به اعتماد را ،دین و
اعتقاد دینی دانستهاند و بر این باورند مذهب ،باورهای مذهبی و آموزههای
دینی نقش مهمی در ایجاد اعتماد دارد .افراد پایبند به مذهب ،دیگران را به
عنوان افرادی معتمد و نوعدوست قلمداد میکنند و تعهد مذهبی و باورهای
مذهبی با اعتماد بین فردی رابطهای مثبت دارد .همچنین افرادی با اعتماد بین
فردی باال ،در مقایسه با افرادی با اعتماد بین فردی پایین ،گرایش بیشتری به
مذهبی بودن دارند و هر چه میزان دینداری در بین افراد بیشتر باشد ،اعتماد
1. Begue, 2000
2. Lupfer & Wald, 1985
3. Collins, 2004
4. Sztompka, 1999: 183-204
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اعتماد از حوزهی شخصی به سطح وسیعتر ،یعنی جامعه توسعه پیدا کند.
بنابراین هر چه در روابط شخصی اعضای جامعه ،مذهب جایگاه باالتری
داشته باشد ،اعتماد بین افراد جامعه هم باالتر است.
براساس نتایج حاصل از این پژوهش از بین مؤلفههای جهتگیری مذهبی
تنها جهتگیری مذهبی بیرونی ،پیشبینی کنندهی پیشبینی پذیری از خرده
مقیاسهای اعتماد بین فردی بود .این یافتهی پژوهش با نظریهی اریکسون
غیرهموست .براساس نظریهی اریکسون دین عامل مؤثر در ایجاد اعتماد
است و اعتماد زاییدهی مراقبت ،دلسوزی و در واقع سنگ بنای فعلیت یافتن
و تحقق دین است .به عقیدهی اریکسون اعتماد ناشی از ایمان و اعتقادات
است ،هر چه ارزشهای دینی و باورهای مذهبی تقویت و درونی شده باشد،
رفتار افراد پیشبینیپذیر است چرا که افراد در چارچوب قواعد خاصی رفتار
میکنند ،بنابراین قابلیت اعتماد افراد بیشتر است و به دلیل اینکه ارزشهای
مذهبی در افراد با جهتگیری مذهبی بیرونی ،درونی نشده است ،اعتماد در
آنها کم است؛ بنابراین در اینگونه افراد رفتارهای مذهبی که جنبهی روتین
داشته با باور درونی همراه نبود و در نتیجه امکان پیشبینی رفتار آنها وجود
ندارد (گیدنز.)228-1388:231 ،

افرادی که جهتگیری مذهبی درونی دارند ،نسبت به کسانی که
جهتگیری مذهبی بیرونی دارند رفتار مطلوب انضباطی بهتر و سازگاری
بیشتری دارند .افراد با جهتگیری مذهبی درونی ،مذهب را بهمثابه هدف
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در نظر میگیرند و یک نظام درونی ارزشی قوی دارند ،همچنین جهتگیری
مذهبی درونی احساس تعهد و وظیفهشناسی افراد را ارتقا میدهد و این
امر باعث افزایش استفاده از مقررات میشود .در نتیجه افراد با جهتگیری
مذهبی درونی رفتارهای مطلوبتری از خود نشان میدهند و رفتار آنها
ی پذیرتر است
پیشبین 

(McIntosh, Silver & Wortman; Soltani Nejad & et

 .)al, 2012: 25-30از آنجا که این پژوهش در ترکیب جمعیتی مشابهای به
لحاظ مذهبی بودن انجام شده است و از طرفی جهتگیری مذهبی درونی
بین دانشآموزان کم رنگ شده ،میتوان گفت در مقایسه با دههی قبل
جهتگیری مذهبی درونی جای خود را به جهتگیری مذهبی بیرونی داده،
بنابراین نتایج بهدستآمده در این پژوهش منطقی مینماید.
با توجه به نتایج پژوهش و نقش جو عاطفی خانواده در اعتماد بین فردی
پیشنهاد میشود ،بخشی از جلسات انجمن اولیاء و مربیان به آموزش والدین،
دانش آموزان و ارتباطات متقابل بین آنها اختصاص یابد و خانوادهها ،معلمان
و مشاورین تحصیلی با طراحی فوقبرنامهها و پیشنهادهای مناسب در جهت
باال بردن اعتماد بین فردی دانش آموزان تالش کنند ،چرا که این امر جز با
توجه خانوادهها و مدارس میسر نمیشود.
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½½ازکیا ،مصطفی و غالمرضا غفاری« .بررسی رابطه بین اعتماد و مشارکت» ،پژوهشنامه
علوم اجتماعی ،ش.)1380( ،17
½½ادریسی ،افسانه و همکاران« .اعتماد اجتماعی ،رهآورد هنجارهای دینی و ارزشهای
اخالقی» ،جامعه پژوهی فرهنگی ،سال  ،3ش.)1391( ،1
½½ابراهیمی لویه ،عادل« .اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در بین مردم شهر گرمسار»،
پیک نور ،سال  ،7ش.)1385( ،3
½½آزموده ،پیمان ،شهریار شهیدی و عصمت دانش« .رابطه بین جهتگیری مذهبی با
سرسختی و شادکامی دانشجویان» ،مجله روانشناسی ،دوره  ،11ش .)1386( ،41
½½آزاد ارمکی ،تقی  .1381نظریههای جامعهشناسی ،تهران ،سروش.
½½آزاد ارمکی ،تقی و کمالی« .اعتماد ،اجتماع و جنسیت؛ بررسی تطبیقی اعتماد متقابل در
بین دو جنس» .جامعهشناسی ایران ،دوره  ،5ش .)1383( ،18
½½احمدی ،پریشاد« .نگذاریم دیوار بیاعتمادی قد بکشد» ،چاردیواری ،خانه به خانه،
ش .)1391( ،8
½½اجاقلو ،سجاد و محمد جواد زاهدی« .بررسی اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در
بین ساکنان شهر زنجان» ،جامعهشناسی ایران ،ش ،24دوره .)1384( ،6
½½ امیر کافی ،مهدی« .اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن» ،نمایه پژوهش .ش،18
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.)1374( ،
½½ایمانی ،محسن« .جایگاه و نقش پدر در تربیت فرزندان» ،پیوند ،ش .)1389( ،11 -15
½½انعام ،راحله .بررسی اعتماد بین شخصی در بین روستاییان نمونه شهرستان شهریار،
(پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی ،دانشگاه الزهرا تهران)،
(.)1381
½½برقی ،اسماعیل« .خانواده» .روزنامه اطالعات.)1387( ،
½½جان بزرگي ،م .بررسي اثربخشي رواندرمانگری کوتاهمدت با و بدون جهتگیری
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مذهبي بر مهـار اضـطراب و تنيدگي( ،پایاننامه دكتري ،تهران ،دانشگاه تربيت مدرس)،
(.)1377
½½جمالی فیروزآبادی ،محمود ،سلمان زارعی و زهرا اسدی« .بررسی رابطه بین اعتماد،
شرم و گناه با خود متمایزسازی در بین دانشجویان متأهل دانشگاه عالمه طباطبایی تهران»،
تحقیقات روانشناختی ،ش .)1390( ،11
½½حیدر نژاد ،احمد .بررسی نقش مذهب و دینباوری در کاهش گرایش دانشآموزان
شاهد و ایثارگر به انحرافات در مدارس متوسطه خراسان جنوبی( ،پایاننامه کارشناسی
ارشد روانشناسی تربیتی ،بیرجند ،دانشگاه آزاد اسالمی).)1389( ،
½½حقیقی ،جمال ،حسین شکر کن ،و مژگان موسوی شوشتری« .بررسی رابطه جو عاطفی

خانواده با سازگاری دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی اهواز» ،مجله علوم تربیتی و
روانشناسی شهید چمران اهواز ،دوره  ،3سال  ،9ش 1و .)1381( ،2
½½ریتزر ،جرج  .1386نظریه جامعهشناسی در دوران معاصر ،ترجمهی ،محسن ثالثی،
تهران ،علمی.
½½رني ،آستين  .1374حكومت :آشنايي با علم سياست ،ترجمهی لي ال سازگار ،تهران،
مركز نشر دانشگاهي.
½½زارعی ،سلمان ،کیومرث فرحبخش و معصومه اسماعیلی« .تعیین سهم خود

متمایزسازی ،اعتماد ،شرم و گناه در پیشبینی سازگاری زناشویی» ،دانش و پژوهش در
روانشناسی کاربردی ،سال  ،12ش .)1390( ،3
½½زتومپکا  .1384اعتماد یک نظریه جامعهشناختی ،ترجمهی فاطمه گالبی ،تبریز ،ستوده.
½½سراج خرمی ،ناصر و سحر صفر زاده« .مقایسه ویژگیهای روانشناختی ،جو عاطفی

خانواده و اندیشه پردازی خودکشی میان دختران فراری و عادی شهر اهواز» ،یافتههای نو
در روانشناسی ،سال  ،7ش .)1391( ،23
½½شولتز و آلن دوان  .1377نظریههای شخصیت ،ترجمهی یحیی سید محمدی ،تهران،
هما.
½½طوسی ،خواجهنصیرالدین  .1355اخالق ناصری ،علمیه اسالمیه.
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سال اخیر در ایران» ،مجله جامعه شناسی تاریخی ،دوره  ،5ش .)1392( ، 1
½½عسگری ،حسن « .1386راههای رسیدن به آرامش روانی از نگاه قرآن» ،سایت باشگاه
اندیشه.

½½غفاری ،غالمرضا  .1382اعتماد اجتماعی در ایران ،تحلیل یافتههای همایش ارزشها و
نگرشهای ایرانیان ،تهران ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،دفتر طرحهای ملی.

½½ عباس زاده ،محمد« .عوامل مؤثر بر شکلگیری اعتماد اجتماعی دانشجویان» ،رفاه
اجتماعی ،سال  ،4ش.)1383( ،15
½½عبدالملکی ،احمد« .بررسی اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن» ،پژوهش و سنجش،
ش ،15پیاپی.)1387( ،53
½½فصیحی ،امان ا« . ...دین و سرمایه اجتماعی» ،معرفت ،سال  ،16ش .)1386( ،123
½½فوکویاما ،فرانسیس  .1385پایان نظم ،ترجمهی غالمعباس توسلی ،تهران ،حکایت
قلم نوین.
½½قائمی ،علی  .1381چگونگی تقویت و تثبیت نگرش و رفتار دینی در دانش آموزان،
امیری.
½½کیاکجوری ،سعید و حسین افراسیابی« .مطالعه اعتماد اجتماعی و عوامل مرتبط با آن در
میان دانشجویان» ،جامعهشناسی اقتصادی و توسعه ،ش.)1391( ،2
½½کاتوزیان ،ناصر  .1385دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده ،تهران ،میزان.
½½کوتی ،فرزانه ،غالمرضا رجبی و منصور سودانی «رابطه جو عاطفی خانواده و حمایت
اجتماعی با سالمت عمومی در دانشآموزان دختر پایه اول مقطع متوسطه شهر اهواز»،
یافتههای نو در روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز ،ش .)1386( ،5
½½گیدنز ،آنتونی  .1376جامعهشناسی ،ترجمهی منوچهر صبوری ،تهران ،نی.
½½ــــــــــ  .1388پیامدهای مدرنیته ،ترجمهی محسن ثالثی ،تهران ،مرکز.
½½ــــــــــ  .1380جهان رها شده ،ترجمهی علیاصغر سعیدی و یوسف حاج
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