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چکیده
متوسطه ی  دختر  دانش آموزان  فردی  بين  اعتماد  پيش بينی  پژوهش،  این  هدف 
آنها در سال  بر اساس جو عاطفی خانواده و جهت گيری مذهبی  بيرجند  شهرستان 
تحصيلی 94-93 است. این پژوهش توصيفی از نوع همبستگی است و جامعه ی آماری 
آن شامل کليه ی دانش آموزان دختر متوسطه ی نظری شهرستان بيرجند به تعداد 4654 
نفر است که با توجه به حجم جامعه و بر مبنای استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 
355 نفر با آلفای 0/05 برآورد شد. نمونه مورد بررسی به شيوه ی خوشه ای انتخاب و 
مطالعه شد. داده ها از طریق ضریب همبستگی پيرسون و رگرسيون گام  به  گام تجزیه 
 و تحليل شد. نتایج نشان داد جو عاطفی خانواده قادر به پيش بينی اعتماد بين فردی 
دانش آموزان  )P>0/05( و جو عاطفی پدر قادر به پيش بينی اعتماد بين فردی، قابليت 
اعتماد و وفاداری از خرده مقياس های اعتماد بين فردی است )P>0/01(. همچنين بين 
جهت گيری مذهبی بيرونی با پيش بينی پذیری از خرده مقياس های اعتماد بين فردی 
رابطه ی معناداری وجود دارد )P>0/05(. با توجه به نتایج پژوهش و رابطه ی جو 
عاطفی خانواده و جو عاطفی پدر با اعتماد بين فردی و خرده مقياس های آن و همچنين 
رابطه ی جهت گيری مذهبی بيرونی با پيش بينی پذیری، انجام کارگاه ها و دوره های 
آموزشی به وسيله ی مسئوالن و مشاوران مدارس برای خانواده ها به  منظور بهبود اعتماد 

بين فردی دانش آموزان دختر ضروری می نماید.
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1- مقدمه و بیان مسئلهسا

اعتماد مقدمه ی ارتباط با ديگران و نگرش نسبت به خود و دنيای اطراف 

است که بر رفتار و اعمال ما تأثير می گذارد. ريشه ی اين نگرش نظريه ی 

اوليه ی دوران کودکی  تجربيات  از  اعتماد  بيان می کند  که  است  اريکسون 

حاصل می شود و جزء ارکان ضروری شکل گيری هر گونه رابطه ای است. 

برای تداوم يک رابطه بايد به گونه ای قابل  اعتماد عمل کرد يا رفتاری قابل  

اعتماد داشت. اين حکم، روابط دو نفره، فاميلی، ازدواج و هر گونه رابطه ی 

بين فردی را در بر می گيرد. اعتماد يکی از مهم ترين کيفيت ها در هر رابطه ی 

نزديک و صميمی است و بيشتر در کنار تعهد و عشق به عنوان هسته ی 

مرکزی رابطه ی ايده آل در نظر گرفته می شود )Brown, 2001:1-118). پارسونز 

که  می داند  تعهدات  و  هنجار ها  و  ارزش ها  درونی شده ی  مدل  را  اعتماد 

قدرت پيش بينی در فعاليت های روزمره را افزايش می دهد. به نظر او افراد 

انتظارات  سعی می کنند بر اساس آنچه به صورت تجربی از خواسته ها و 

طرف مقابل درک کرده اند عمل کنند و با بررسی رفتار يکديگر امکان کنترل 

و پيش بينی رفتار  را به دست آورند (Versly, 1997: 477-566 ). اعتماد متقابل 

بين فردی حاصل روابط مستقيم و چهره به چهره ميان اعضای جامعه است. 

اين اعتماد معطوف به افرادی است که آنها را به اسم می شناسيم و با آنها 

به  عنوان دوست، همسايه، همکار و شريک تجاری رابطه ی چهره به چهره 

داريم )زتومپکا، 1386: 80-85(.
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سا فرهنگی را در ايجاد   پژوهش های متعدد، عوامل مختلف اجتماعی – 

اعتماد مؤثر می دانند؛ از جمله ی اين عوامل می توان به اين موارد اشاره کرد: 

پايگاه اجتماعی، امنيت اجتماعی، پای بندی به نقش اجتماعی، همکاری و 

سرمايه ی اجتماعی )عباس زاده، 1383: 291-267(؛ دينداری، مقبوليت اجتماعی 

و  امنيت  احساس   ،)1-23  :1391 همکاران،  و  )ادريسی  اخالقيات  رعايت  و 

پای بندی دينی )کياکجوری و افراسيابی، 1388: 165-143(؛ سن، احساس امنيت، 

153-133(؛   :1388 آرام،  و  )وثوقی  مشترک  ارزش های  و  زندگی  از  رضايت 

 (Benjamins, ؛ دين و مذهب(Welch & al, 2004: 317-343) نظام های اعتقادی

(83-69 :2006؛ دين، متغير های اجتماعی و جمعيتی (Mata, 2013)، جنسيت، 

تعامالت ابزاری و اظهاری و احساس امنيت )امير کافی، 1374(؛ سنت گرايی، 

منطقه ی سکونت، تحصيالت و ميزان مطالعه ی افراد )اجاقلو و زاهدی، 1384: 

125-92(؛ تعامالت اظهاری، سرمايه ی اجتماعی، امنيت، تعهد به يک رابطه، 

)امير کافی، 1380: 39 و 40(؛  اجتماعی و دگرخواهی  تعهد درونی، مقبوليت 

 (Welch, 2005: تعامل، تعهد اخالقی، روابط اجتماعی، همکاری و آشنايی

(473-453، نبود فقر در جامعه، توزيع عادالنه ی درآمد، ثروت و قدرت، نبود 

برخی اختالفات مذهبی، اختالفات قومی و نژادی و در نهايت امنيت و نظم 

اجتماعی در جامعه )گيدنز، 136-1384:143(.

يکی از عواملی که می تواند در اعتماد بين فردی نقش داشته باشد خانواده 

و جو عاطفی حاکم بر آن است. خانواده نخستين و مهم ترين واحد زيستی 

جامعه است. اعتماد از نزديک ترين نوع رابطه يعنی رابطه ميان نوزاد و مادر 
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تسری سا به جامعه  آن گاه  و  می گيرد  در خانواده شکل  می شود، سپس  آغاز 

می يابد. فضای عاطفی، کيفيت الگوی ارتباطی و ارزش های اساسی حاکم 

در خانواده در نحوه ی شکل گيری پايه های شخصيتی و ويژگی های روانی 

– رفتاری اعضاء تأثير ژرف و پايدار دارد. جو عاطفی خانواده به مجموع 

روابط و تعامالت عاطفی که بين اعضای يک خانواده وجود دارد همانند بيان 

احساسات و عاليق، نحوه ی ارتباط و طرز برخورد افراد با يکديگر گفته 

می شود )قائمی،1381: 269(.

رفتار کودک متأثر از خانواده است و رفتار او از اين محيط تأثير می پذيرد. 

عاليق،  احساسات،  کودک،  زندگی  اصلی  الگو های  به  عنوان  والدين 

ويژگی های اخالقی، شخصيتی و حتی منطق قضاوتی و ارزشی خود را به 

او منتقل می کنند و کودک با عالقه و وجد تمام اين معيار ها را درونی کرده 

و شخصيت در حال تکوين خود را با آن وفق می دهد. ارتباط ميان کودک 

و والدين نيرومند ترين و قوی ترين نوع ارتباط است؛ وقتی محيط سالم و 

سرشار از عاطفه و محبت باشد، کودک رشد مطلوب خود را آغاز کرده و 

احساس اعتماد و امنيت در او شکل می گيرد )برقی، 1387: 5(. کودکانی که 

در اولين سال های زندگی از محبت و تأمين عاطفی والدين محروم باشند 

در خانه احساس نا امنی کرده و اعتماد کمی بين آنها وجود دارد. بر عکس 

کودکانی که محبت و عاطفه ی کافی داشته باشند، قدرت تفاهم و همکاری 

بيشتری دارند، احساس سکون و آرامش کرده و اعتماد در آنها قوی خواهد 

تعيين می کند که  بين مادر و کودک  )کاتوزيان، 1385: 455-450(. تعامل  بود 



179

پیش بینی اعتماد بین فردی دانش آموزان دختر متوسطه
13

94
یز 

پای
 / 

69
ره 

شما
 / 

هم
جد

هی
ل 

سا آيا کودک دنيا را با نگرش اعتماد خواهد ديد يا بی اعتمادی، اگر مادر به 

نياز های جسمانی کودک پاسخ دهد و محبت و عشق و امنيت کافی برای 

او تأمين کند از آن  پس کودک شروع به پرورش حس اعتماد خواهد کرد 

و نگرش او نسبت به پدر و مادر و اطرافيان مثبت خواهد بود. از طرف 

ديگر، اگر مادر رفتاری طرد کننده، بی ثبات و بی توجه داشته باشد، نگرش 

بی اعتمادی را در کودک پرورش خواهد داد. بچه ها اعتماد يا بی اعتمادی 

ياد می گيرند  مادر  به  خصوص  اطرافيان  يا  از چگونگی برخورد جهان  را 

(Erickson, 2004: 27-50). در خانواده هايی که هدايت و حمايت آنها با پدر 

است، همبستگی ميان اعضای خانواده حقوق و تکاليفی به بار می آورد که در 

ميان ساير خويشاوندان وجود ندارد. بنابر اين می توان گفت همبستگی درون 

خانواده معلول اعتماد متقابل اعضای آن نسبت به يکديگر است )کاتوزيان، 

اخالق،  درس  فرزند  برای  خردسالی  سنين  در  پدر  رفتار   .)450-1385:455

تربيت، سازندگی يا ويرانگری، محبت، شفقت، اعتماد، وفاداری، خلوص 

و صفا، رشادت و شهامت، ادب و تواضع، عزت  نفس، سجايای اخالقی، 

درستکاری، پشتکار، سربلندی، شرافت و صداقت است )طوسی، 1355: 182(.

يکی ديگر از عواملی که می تواند در اعتماد بين فردی نقش داشته باشد 

از ميزان گرايش ها،  جهت گيری مذهبی است. جهت گيری مذهبی عبارت 

باورها و آمادگی فرد برای انجام اعمال مذهبی است و به ره آورد کلی شخص 

که از مذهب اتخاذ کرده است، اطالق می شود )حيدر نژاد، 1389:17(.
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است، سا بيرونی  و  درونی  صورت  دو  به  افراد  در  مذهبی  جهت گيری 

جهت گيری مذهبی بيرونی روشی است که بر اساس آن فرد از نام مذهب 

به  منظور ارضای نياز های مختلف خود استفاده می کند. مذهب ممکن است 

برای رسيدن به مقام، باال بردن اعتماد  به  نفس، کسب مقبوليت در خانواده 

و يا در جامعه، استفاده شود )نجم عراقی، 1379: 78 و 79(. جهت گيری مذهبی 

درونی شامل تجربه کردن مذهب به عنوان عامل انگيزشی مهم در زندگی 

  (Ventis, 1995:فردی است که کاماًل در زندگی درونی و عملی شده است

 (48-33و يک چارچوب معنا بخش است که بر حسب آن تمام زندگی فرد 

آلپورت و راس  از نظر   .(Donahue, 1985:400-419) با آن شناخته می شود

شخصی که از بيرون بر انگيخته شده، از مذهبش استفاده می کند، در حالی که 

 (Allport & شخصی که از درون برانگيخته شده با مذهبش زندگی می کند

 .Ross, 1967: 423-443)

دين اسالم بر تقويت اعتماد در بين جوامع مسلمان تأکيد زيادی دارد و از 

طريق ساز و کارهايی اعتماد را ايجاد و تقويت می کند، توجه و اهتمام بشر و 

ترويج مؤلفه های اخالقی مانند عهد و پيمان، ادای امانت، راستی و صداقت، 

احترام به حقوق ديگران، تقوا و موارد مشابه ديگر می تواند زمينه ساز اعتماد 

در جوامع اسالمی باشد )فصيحی، 1386: 79(. انسان مدام با مسائل اخالقی 

اين گونه  برابر  در  بايد عکس العمل خاصی  و  برخورد می کند  اجتماعی  و 

مسائل نشان دهد. قرآن کتاب آسمانی مسلمانان مجموعه ای جامع و کامل از 

آموزه های اخالقی است، همه فضيلت های انسانی در اين کتاب آمده است؛ 
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سا »تقوی« صفتی است که جوهر و اساس همه ی فضيلت ها را در خود گنجانده 

اتقيکم«. اين آموزه ی  دينی ريشه و اصل همه ی  است »ان اکرمکم عندا... 

صفاتی است که موجب اعتماد می شود، انسان با تقوا کسی است که از همه ی 

رذايل اخالقی مبراست و همه به وی اعتماد دارند )مطهری، 18-1389:24(.

اعتماد مبنای انسجام اجتماعی است که ارزش های دينی و اخالقی آن 

را تقويت می کند )ميزتال، 1380: 59(. در روابط شخصی بين اعضای جامعه، 

هرچه مذهب جايگاه باالتری داشته باشد، اعتماد افراد نسبت به يکديگر نيز 

باالتر خواهد بود (Collins, 2014; Shield, 2002: 175-196). کيهان  شناسی های 

طبيعی  جهان  و  اجتماعی  زندگی  از  عملی  و  اخالقی  تفسير های  مذهبی، 

به دست می دهند که برای مؤمنان محيطی سرشار از امنيت و اعتماد دائمی را 

فراهم می آورد )ريتزر، 1386:768(. 

امروزه با وجود پيشرفت های علمی چشمگير در زمينه های روان پزشکی 

و روان درمانی، صاحب نظران به نقش، اهميت و ضرورت دين در بهداشت 

روانی و روان درمانی تأکيد فراوان داشته و بر اين باورند که اعتقادات مذهبی 

و توکل به خدا موجب تسکين و بهبودی سريع تر آالم و مشکالت روانی 

شده و زمينه ساز اعتماد در بين افراد است )عسگری، 1386:89(.

مرور مطالب رسانه های جمعی و مطالعات پيشين نيز مؤيد اين است 

که اعتماد در جامعه ی ايران وضعيت مطلوبی ندارد و صورت های مختلف 

با  اخالقی(  اعتماد  و  نهادی  اعتماد  بين شخصی،  )اعتماد  ايران  در  اعتماد 

تغييرات جدی روبه روست )طالبی و حاجيلو، 1392: 109-127(.
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به نظر زتومکا داشتن جامعه ی جديد که ويژگی هاي منحصر به فردي سا

همچون آينده گرايی، وابستگي متقابل شديد، گستردگي و تنوع جوامع، تزايد 

نقش ها و تمايز اجتماعي، پيچيدگي نهاد ها 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 )ازکيا و غفاري، 1380: 4(.

با توجه به آنچه بيان شد، بررسی اعتماد و عوامل مؤثر در آن اهميت 

زيادی دارد. اين مهم در خصوص دختران با توجه به آسيب پذير بودن آنها 

در مقايسه با پسران در جامعه ی ايرانی مهم تر است.

يکی از دغدغه های هر خانواده و جامعه ای کاهش اعتماد بين افراد آن خانواده 

و جامعه و رواج بی اعتمادی است که تداوم زندگی را دچار مشکل می کند؛ 

بنابر اين در بررسی انحرافات اخالقی و اجتماعی، اعتماد مقوله ای مهم است و 

ريشه ی بسياری از مسائل و انحرافات در يک جامعه را می توان در بی اعتمادی 

افراد به يکديگر و بی اعتمادی در جامعه جست وجو کرد. اين پژوهش با هدف 

پاسخ به اين سؤال که آيا اعتماد بين فردی دختران بر اساس جو عاطفی خانواده 

و جهت گيری مذهبی آنها قابل پيش بينی است، طراحی و تدوين شد.

2- مبانی نظری تحقیق

ــه داسگوپتا1 و  ــانی از جمل ــته های مختلف علوم انس ــمندان در رش دانش

1. Dasgopta
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سا ويليامسون1 در زمينه ی اقتصاد، ساکو2، گانه سان3 و هس4 در زمينه ی مديريت 

ــه و فوش7 در زمينه ی علوم  ــفی، هاردين6 و اوف بازرگانی، باير5 در زمينه فلس

سياسی، بکر8 در زمينه ی روان شناسی و کلمن و لوهمان در زمينه ی جامعه شناسی 

.(Silver, 1985: 52-67) به بررسی مفهوم اعتماد و شرح و بسط آن پرداخته اند

در ارتباط با اعتماد، ديدگاه های مختلفی به شرح ذيل بيان  شده است:

2-1- دیدگاه تئوری عقالنی

در اين ديدگاه انسان ها در مورد تصميم گيری و گزينش درباره ی چند 

کار، کاری را انتخاب می کنند که احتمال موفقيت در آن بيشتر بوده و احتمال 

شکست و آسيب ديدن کمتر باشد. در اين نظريه رفتار فرد از جمله اعتماد 

در پی زنجيره ای از عوامل به وجود می آيد که حلقه ی ماقبل آن بروز قصد و 

نيت برای انجام يک رفتار است )آزاد ارمکی، 1381: 340(.

2-2- دیدگاه نظریه ی بازی مجموع غیر صفر 

بر اساس اين ديدگاه در رابطه ی مبتنی بر اعتماد، سود يک  طرف مساوی 

با زيان ديگری نيست و همه ی افراد می توانند 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 بين افراد و وجود سوء ظن اين امکان نيز وجود دارد که همه افراد سا

زيان ببينند. در اين ديدگاه هيچ امکانی برای رفتار عقالنی افراد وجود ندارد 

مگر اين که افراد بتوانند به يکديگر اعتماد کنند )انعام، 1381:42(.

2-3- دیدگاه مکتب مبادله ی اجتماعی

نظريه پردازان اين ديدگاه معتقدند مبادله ی اجتماعی زمينه ی مساعی را 

برای ايجاد اعتماد بين فردی فراهم می کند، اين اعتماد در سطح ُخرد باعث 

دوستی و صميميت افراد با يکديگر و در سطح کالن موجب انسجام در 

جامعه می شود )امير کافی، 1380: 39 و 40(.

با توجه به ديدگاه های مذکور، اعتماد در سه سطح ُخرد، ميانی و کالن 

بررسی می شود:

عاطفی،  اعتماد  سطح  سه  به  ُخرد  سطح  در  اعتماد  ُخرد:  سطح  الف ـ 

اعتماد ارتباطی با خويشان و اعتماد ارتباطی با دوستان مربوط می شود که بر 

احساسات، عواطف و ارزش های فردی تأکيد می کند. نظريه پردازانی همچون 

اعتماد را  نظريه های ُخرد مفهوم  از منظر   ... اريکسون، جانسون و  کلمن، 

بررسی و تحليل می کنند )گيدنز، 1384: 143- 136(.

تلقی  اجتماعی  نظام  ويژگی  اعتماد  سطح،  اين  در  کالن:  سطح  ب ـ 

می شود و در جامعه ای که نظام اجتماعی آن از ثبات بااليی دارد و هنجار ها 

و قواعد اجتماعی از سوی ديگران رعايت می شود، در بين اعضای جامعه 

اعتماد بيشتری وجود دارد. نظريه پردازانی مانند دورکيم، پارسونز، تونيس، 

اينگلهارت، اسپنسر، زيمل، پاتنام، فوکوياما و لوهمان در بررسی و تحليل 
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سا مفهوم اعتماد، اعتماد در سطح کالن را تحليل کردند )عبدالملکی، 1387: 128- 

.)95

ج ـ سطح ميانی: در بينابين نظريه های ُخرد و کالن، نظريه پردازانی چون 

گيدنز با طرح تئوری ساختار بندی هر گونه تقليل گرايی را در بررسی مفهوم 

اعتماد رد کرده و با تلفيق سطح تحليل ُخرد و کالن مفهوم اعتماد را بررسی 

و تحليل کرده اند )ريتزر، 1386: 768(.

بنابر اين درباره ی اعتماد بين فردی سه ديدگاه وجود دارد که بر اساس اين 

ديدگاه ها اعتماد در سه سطح ُخرد، ميانی و کالن بررسی می شود. در پژوهش 

حاضر اعتماد بين فردی بر اساس ديدگاه مبادله ی اجتماعی در سطح ُخرد از 

منظر جو عاطفی خانواده و جهت گيری مذهبی بررسی شد.

يکی از عوامل مؤثر و تأثير گذار در اعتماد بين فردی، جهت گيری مذهبی 

است. دين يکی از ابزار های سازمان دهنده ی اعتماد است، عقايد دينی قابليت 

اعتماد و اطمينان را وارد تجربه ی رويداد ها و وضعيت ها می کند و چارچوبی 

تشکيل می دهد که بر اساس آن می توان رخداد ها و وضعيت ها را تبيين کرد و 

در مقابل آن واکنش نشان داد. جهان بينی های دينی تأمين  کننده ی تفسير های 

اخالقی و عملی از زندگی شخصی، اجتماعی و جهان طبيعی هستند که برای 

مؤمنان محيطی آکنده از امنيت و اعتماد ايجاد می کند )ريتزر، 1386: 768(.

انديشمندان  و  جامعه شناسان  سوی  از  ارائه  شده  مختلف  نظريه های 

نشان دهنده ی  زتومپکا  فوکوياما،  گامبتا،  اوانز،  تونيس،  وبر،  نظير  اجتماعی 

اهميت مذهب و جهت گيری مذهبی در شکل دهی اعتماد بين فردی است.
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با جهت گيری سا افراد  کی يرپاتريک  مذهبی  دلبستگی  نظريه ی  اساس  بر 

مذهبی ضعيف به اعتماد و حمايت خدا باور ندارند و اين سبب می شود در 

 Kirkpatrik,( محيط احساس نا امنی کرده و مسئوليت اعمال خود را نپذيرند

256-239 :2002(. اين گونه افراد حوادث زندگی را به عوامل بيرونی نسبت 

آنها ممکن نيست )آزموده، شهيدی و دانش،  نتيجه پيش بينی رفتار  داده و در 

.)60-74 :1386

گيدنز معتقد است اعتماد ناشی از ايمان و اعتقاد است و اعتماد به خدا به  

عنوان سرچشمه ی رستگاري، اساس تمامی مذاهب است )گيدنز، 1383: 64(. 

وی دين را عامل مؤثر در ايجاد اعتماد می داند و معتقد است که اعتماد، سنگ 

بنای تحقق دين است. گيدنز بيان می کند که مذاهب اصول و تفسير های 

اخالقی و عملی از زندگی را ارائه می کنند و پيروان از طريق پذيرش، ايمان 

و عالقه به آنها به  سوی پيوند با يکديگر گرايش می يابند و اين شرايط مؤمنان 

را به  سوی اعتماد، تأمين امنيت و حمايت متقابل سوق می دهد. همچنين 

اظهار می دارد که مهم ترين کار باور های مذهبی تزريق اعتماد به رويداد ها و 

موقعيت های اجتماعی است )ابراهيمی لويه، 1385: 84- 65(.

اريکسون معتقد است، اعتماد بين فردی نگرشی است نسبت به خود و 

دنيای پيرامون که حاصل تجربيات شخصی در اوايل زندگی است و بر اين 

باور است که اعتماد ناشی از ايمان و اعتقاد است و دين را عامل مؤثر در 

ايجاد اعتماد می داند )غفاری، 1382: 267(.
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سا مکين تاژ، سيلور و ورتمن نيز بر اين باورند، افراد با جهت گيری مذهبی 

يک نظام درونی ارزشی قوی دارند که تعهد، وظيفه شناسی و اعتماد را در 

آنها ارتقا می دهد. در نتيجه اين امر موجب می شود رفتار های مطلوب تری از 

 (McIntosh, Silver & خود نشان داده و پيش بينی رفتار آنها امکان پذير باشد

.Wortman, 1993: 812)

يکی ديگر از عوامل مؤثر و تأثير گذار در اعتماد بين فردی، خانواده و 

جو عاطفی حاکم بر آن است. خانواده يکی از مهم ترين نهاد های جامعه و 

شکل  دهنده ی شخصيت آدمی است. مطلوبيت، رضايت، خشنودی، کيفيت 

پيشرفت  و  رشد  در شکوفايی،  مؤثر  عوامل  از  خانواده  بهينه ی  کارکرد  و 

 .)Loka & Wiliamson, 1985: 562-569( اعضای خانواده است

روابط والدين می تواند در رشد سالم و متعادل عاطفی- روانی فرد تأثير 

زيادی داشته باشد، هر چه خانواده سالم، آگاه، صادق، با فرهنگ باشد و 

و  سالم تر  انسان های  باشد،  داشته  محکم تری  و  بهتر  سالم تر،  باور های 

کارآمد تری تحويل اجتماع خواهد داد، بنابر اين خانواده به  عنوان نخستين 

محيط شکل گيری شخصيت انسان در ايجاد اعتماد اهميت زيادی دارد.

نظريه های مختلف ارائه  شده از سوی جاالوا، ساندرز و تورنهيل، افه و 

فوش، گليو، بلين و بته نشان  دهنده ی اهميت خانواده و جو عاطفی حاکم بر 

آن در شکل دهی اعتماد بين فردی است.

شولتز و دوان آلن بر اين باورند که الگوی اعتماد يا بی اعتمادی و بخشی 

از شخصيت در کودکی در محيط خانواده تعيين می شود و در مراحل بعدی 
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زندگی فرد نيز می تواند بنا بر شرايط تغيير يافته و تقويت يا تضعيف شود سا

)شولتز و آلن، 1377: 450(.

 آيزنشتاد و رونيگر اعتماد را در حيطه ی گروه های اوليه به ويژه خانواده 

می دانند  آن  روی  فرا  چالش  مهم ترين  را  يافتگی  تفکيک  و  کرده  مطرح 

(Izeneshtad & Ronigea, 1984: 48-50)

زتومپکا معتقد است، باريک ترين شعاع اعتماد در بين اعضای خانواده 

است که فضايی مملو از صميميت و نزديکی بر آن حاکم است )زتومپکا، 

.)80-85 :1386

رنی معتقد است کارگزاران جامعه پذيری از  جمله خانواده، مدرسه، گروه 

همساالن، دوستان، رسانه های جمعی، گروه های قومی، جماعت ها، گروه های 

مذهبی و طبقات اجتماعی از عوامل مؤثر در اعتمادند )رنی، 1374: 92 و 93(.

متفکران اجتماعی همچون گيدنز، فوکوياما و قائمی نيز معتقدند اعتماد در 

جامعه و درون گروه ها شکل می گيرد، اين صاحب نظران در ايجاد اعتماد نقش 

بااليی را برای خانواده قائل اند )گيدنز، 1376؛ فوکوياما، 1385 و قائمی، 1381(.

3- پیشینه ی تحقیق

لوپرووالد در پژوهشی جهت گيری های مذهبی و فلسفی بزرگساالن با 

بين تعهد  يافته ها نشان داد  بين فردی و طبيعت را بررسی کردند.  اعتماد 

مذهبی و باور های مذهبی با اعتماد بين فردی رابطه ی معناداری وجود دارد 

و افراد پای بند به مذهب، ديگران را به  عنوان افرادی معتمد و نوع دوست 

.(Wald &. Lupfer, 1985: 293-304) قلمداد می کنند
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سا بگيو نيز در پژوهشی مذهب و رابطه ی باور های مذهبی با اعتماد بين فردی 

را بررسی کرد، يافته ها نشان داد بين باور های مذهبی با اعتماد به افراد رابطه 

.(Begue, 2002: 375-382) وجود دارد

پاتنام در پژوهشی تأثير مذهب در افزايش اعتماد را بررسی کرد. يافته ها 

نشان داد، افراد مذهبی با دوستان خود بيشتر مالقات می کنند، روابط غير 

رسمی دارند، در گروه های ورزشی، ادبی و هنری با يکديگر مشارکت کرده 

. (Patnam, 2000:60)و در کل ميزان اعتمادشان به يکديگر باال است

جوهانسون، مينها و مارتينسون نيز در پژوهشی اعتماد و مذهب در مناطق 

روستايی بنگالدش را بررسی کردند. جامعه ی آماری اين تحقيق دو گروه از 

پيروان مذهبی اين مناطق يعنی مسلمانان و هندوها بودند که يکی در اکثريت 

)مسلمان( و ديگری در اقليت )هندوها( بودند، نتايج نشان داد هر دو گروه از 

پيروان مذهبی بيشتر به هم مذهبی های خود يعنی مسلمانان به مسلمانان و هندوها 

.(Johanson, Minha&Martinsson, 2009: 462-485) به هندوها اعتماد داشتند

سياال، اُکيفه و هان در پژوهشی تأثير وابستگی مذهبی در اعتماد را چارچوب 

تجارت الکترونيک پرداختند. هدف اين پژوهش بررسی ميزان اعتماد مسيحيان 

و مسلمانان نسبت به خريد از کتاب فروشی های مذهبی اينترنتی بود. نتايج 

نشان داد مسلمانان به کتاب فروشی های اينترنتی مسلمانان بيشتر اعتماد داشتند 

تا ديگر کتاب فروشی های اينترنتی، اما مسيحيان برعکس مسلمانان نسبت به 

 (Siyala, خريد اينترنتی از کتاب فروشی های مذاهب ديگر اعتماد بيشتری داشتند

.Okeefe&Hone, 2004: 7-27)
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4- روش  شناسی تحقیقسا

اين پژوهش با روش توصيفی – همبستگی انجام شد. جامعه ی آماری اين 

پژوهش شامل کليه ی دانش آموزان دختر متوسطه نظری شهرستان بيرجند، 

به تعداد 4654 نفر است که با توجه به حجم جامعه و بر مبنای استفاده از 

فرمول کوکران1 حجم نمونه 355 نفر با آلفای 0/05 برآورد شد و نمونه مورد 

برای  پژوهش  اين  انتخاب و مطالعه شد. در  به شيوه ی خوشه ای  بررسی 

جمع آوری اطالعات از پرسش نامه های جو عاطفی هيل برن2، جهت گيری 

مذهبی آلپورت3 و اعتماد بين فردی رمپل و هولمز4 استفاده شد.

الفـ  پرسش نامه ی جو عاطفی خانواده5: آلفرد بی هيل برن اين پرسش نامه 

را به  منظور سنجش ميزان مهرورزی در تعامالت کودک - والدين ساخته 

است، اين پرسش نامه شامل 16 سؤال است. سؤال های فرد مربوط به رابطه ی 

و  رابطه  همان  بيانگر  زوج  سؤال های  و  پدر  به  نسبت  آزمودنی  احساس 

احساس نسبت به مادر است. در اين پرسش نامه سؤال ها پنج گزينه ای )خيلی 

کم، کم، متوسط، زياد و خيلی زياد( است که بر اساس مقياس 5 درجه ای 

ليکرت6 نمره گذاری می شود )حقيقی، شکر کن و موسوی شوشتری، 1381: 

108-79 به نقل از هيل برن، 1964(. در تحقيق 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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سا برای تعيين اعتبار هم زمان مقياس فوق از پرسش نامه ی مالکی استفاده  شده 

است که ضريب روايی پرسش نامه 0/86 به دست آمد )کوتی، رجبی و سودانی، 

بررسی همسانی  برای  زاده  تحقيق سراج خرمی و صفر  در   .)4-18 :1386

درونی مقياس جو عاطفی خانواده و مؤلفه های جو عاطفی پدر و جو عاطفی 

عاطفی  جو  کرونباخ  آلفای  که  شد  استفاده  کرونباخ  آلفای  روش   از  مادر 

خانواده و مؤلفه های آن به ترتيب 0/85، 0/77، 0/77 به دست آمد )سراج 

خرمی و صفرزاده، 1391: 148-129(. در پژوهش حاضر برای بررسی روايی، 

از روايی محتوايی استفاده شد به  اين  ترتيب که پرسش نامه در اختيار چند 

و  اعمال  نظر  بررسی،  از  بعد  و  قرار گرفت  اين حوزه  متخصصان  از  نفر 

اصالحات جزئی متخصصين، پرسش نامه ی نهايی برای توزيع و جمع آوری 

داده ها تدوين شد و برای بررسی پايايی از آلفای کرونباخ استفاده شد که 

آلفای کرونباخ جو عاطفی خانواده 0/90 و جو عاطفی پدر و جو عاطفی 

مادر به  طور يکسان 0/85 به دست آمد که نشان دهنده ی پايايی مناسب اين 

مقياس است.

ب ـ پرسش نامه ی جهت گيری مذهبی1: آلپورت و راس اين پرسش نامه را 

که شامل 21 گويه است طراحی کردند (Alport & Ross, 1967: 432-443). در 

اين مقياس 21 سؤالی، عبارت 1 تا 12 جهت گيری مذهبی بيرونی و عبارت 

13 تا 21 جهت گيری مذهبی درونی را می سنجد. در اين مقياس، پاسخ هر 

گويه با استفاده از مقياس 5 درجه ای ليکرت نمره گذاری می شود. اين ابزار 

1. Religious Orientation
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در سال 1378 ترجمه و هنجار يابی شده است. همسانی درونی آن را جان سا

بزرگی با استفاده از روش ضريب آلفای کرونباخ 0/71 و پايايی بازآزمايی آن 

0/74 به  دست  آورده است )مختاری، اهلل ياری و رسول زاده طباطبايی،1380: 111-

100(. جان بزرگی روايی کل آزمون را 0/71 گزارش کرده است )جان بزرگی، 

1377: 146-131(. در پژوهش حاضر برای بررسی روايی، از روايی محتوايی 

متخصصان  از  نفر  چند  اختيار  در  پرسش نامه  به  اين  ترتيب  شد.  استفاده 

جزئی  اصالحات  و  اعمال  نظر  بررسی،  از  بعد  و  گرفت  قرار  حوزه  اين 

متخصصين، پرسش نامه ی نهايی برای توزيع و جمع آوری داده ها تدوين شد. 

برای بررسی پايايی از آلفای کرونباخ استفاده شد. آلفای کرونباخ جهت گيری 

درونی  مذهبی  بيرونی و جهت گيری  مذهبی  مذهبی 0/70 و جهت گيری 

به ترتيب 0/74 و 0/65 به دست آمد که نشان  دهنده ی پايايی مناسب اين 

مقياس است.

ج ـ پرسش نامه ی اعتماد1 در روابط بين فردی2 )رمپل و هولمز(: مقياس 

مقياس  تجديد  نظر شده ی  نسخه  در سال 1986  هولمز3،  و  رمپل  اعتماد 

اعتماد رمپل ، هولمز و زانا در سال 1985 است. اين مقياس يک ابزار خود 

گزارشی 18 عبارتی است و آزمودنی بايد در مقياس 7 درجه ای ليکرت )از 

کاماًل مخالفم تا کاماًل موافقم( ميزان مخالفت يا موافقت خود را با هر يک 

از عبارات مشخص کند. اين مقياس سه زير مقياس شامل پيش بينی پذيری، 

1.Ttrust Scale
2. Interpersonal Relationship Scale
3. Rempel& Holmes
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سا قابليت اعتماد و وفاداری دارد. برای به دست آوردن نمره ی کل مقياس بايد 

امتياز همه ی عبارات را با هم جمع کرد. پايين ترين نمره ی 18 نشانگر اعتماد 

پايين فرد نسبت به همسر يا دوست و باالترين نمره 126 بيانگر اعتماد زياد 

افراد است. ضريب آلفای کل آزمون برابر با 0/81 و ضريب آلفای کرونباخ 

زير مقياس پيش بينی پذيری برابر با 0/70، قابليت اعتماد 0/72 و وفاداری 

0/80 گزارش  شده است )جمالی فيروز آبادی، زارعی و اسدی، 1390: 26-15(. در 

پژوهش زارعی، فرح بخش و اسماعيلی ضريب آلفای کرونباخ اين مقياس 

0/82 به دست آمد، همچنين با استفاده از روش روايی مالکی، ضريب روايی 

0/84 به دست آمد و در يک مطالعه ی مقدماتی ضريب پايايی اين پرسش نامه 

به روش باز آزمايی پس از دو ماه بر روی دانشجويان متأهل دانشگاه عالمه 

طباطبايی 0/78 به دست آمد )زارعی، فرح بخش و اسماعيلی، 1390: 63-51(. در 

پژوهش حاضر برای بررسی روايی، از روايی محتوايی استفاده شد. به  اين  

ترتيب که پرسش نامه در اختيار چند نفر از متخصصان اين حوزه قرار گرفت 

و بعد از بررسی، اعمال  نظر و اصالحات جزئی متخصصين، پرسش نامه ی 

از  پايايی  بررسی  برای  و  تدوين  داده ها  جمع آوری  و  توزيع  برای  نهايی 

آلفای کرونباخ استفاده شد. آلفای کرونباخ اعتماد بين فردی 0/81 و خرده 

مقياس های قابليت اعتماد1، وفاداری2 و پيش بينی پذيری3 به ترتيب 0/75، 

0/74 و 0/39 به دست آمد که نشان دهنده ی پايايی مناسب مقياس است.

1. Predictability
2. Dependability
3. Faith
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5- یافته های تحقیقسا

در اين پژوهش دامنه ی سنی دانش آموزان بين 14 تا 18 سال بود. 1/5 

از  درصد  بين 14-16، 35/8  معدل  فراوانی 18  با  دانش آموزان  از  درصد 

دانش آموزان با فراوانی 127 معدل بين 18-16 و 59/2 درصد از دانش آموزان 

با فراوانی 210 معدل بين 20-18 را داشتند. 49 نفر معادل 13/8 درصد از 

رشته ی  در  درصد   24/2 معادل  نفر   86 رياضی،  رشته ی  در  دانش آموزان 

تجربی، 79 نفر معادل 22/3 درصد در رشته ی انسانی و 57 نفر معادل 16/1 

درصد در رشته ی معارف تحصيل می کردند. 84 نفر معادل 23/7 درصد از 

دانش آموزان در پايه ی اول، 93 نفر معادل 26/2 درصد در پايه ی دوم، 113 

نفر معادل 31/8 درصد در پايه ی سوم و 65 نفر معادل 18/3 درصد در پايه ی 

چهارم مشغول به تحصيل بودند.

اطالعات توصيفی متغير های پژوهش به شرح زير است:
جدول 1( اطالعات توصیفی مربوط به متغیر های پژوهش

واریانسانحراف استانداردمیانگیندامنه ی نمراتتعدادمؤلفه ها

4032/04515/6075231/444- 3558جو عاطفی مادر

4029/69586/1357437/647- 3558جو عاطفی پدر

جو عاطفی 
8061/740810/65777113/588- 35516خانواده

3519/05634/4888020/149- 3555پيش بينی پذيری

3523/64515/7640233/224- 3555قابليت اعتماد

5635/97187/8732461/988- 3558وفاداری
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سا واریانسانحراف استانداردمیانگیندامنه ی نمراتتعدادمؤلفه ها

12678/673214/42398208/051- 35518اعتماد بين فردی

جهت گيری 
6030/93243/8024614/459- 35512مذهبی بيرونی

جهت گيری 
4566/28459/5177990/588- 3559مذهبی درونی

جهت گيری 
10535/35217/9377963/008- 35521مذهبی کلی

ضرايب همبستگی پيرسون نشان داد، بين جو عاطفی خانواده و اعتماد بين 

 p>0/01( بين جو عاطفی پدر و اعتماد بين فردی ،)R=0/106 و p>0/05( فردی

و R=0/150(، بين جو عاطفی پدر و قابليت اعتماد )p>0/01 و R=0/147( و 

بين جو عاطفی پدر و وفاداری )p>0/01 و R=0/161( بين جهت گيری مذهبی 

بيرونی و پيش بينی پذيری از خرده مقياس های اعتماد بين فردی )p>0/01 و 

R=-0/135( ارتباط معناداری وجود دارد )جدول شماره ی 2(.



196

 فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 

13
94

یز 
پای

 / 
69

ره 
شما

 / 
هم

جد
هی

ل 
جدول 2( ماتریس همبستگی رابطه ی جو عاطفی خانواده جهت گیری مذهبی دانش آموزان سا

دختر با اعتماد بین فردی

رها
تغی

م

در
 ما

ی
طف

 عا
جو

در
ی پ

طف
 عا

جو

ده
وا

خان
ی 

طف
 عا

جو

ری
ذی

ی پ
بین

ش 
پی

اد
تم

ت اع
بلی

قا

ری
ادا

وف

ی
کل

ی 
رد

ن ف
د بی

ما
اعت

ی
رون

ی بی
هب

مذ
ی 

یر
ت گ

جه

ی
رون

ی د
هب

مذ
ی 

یر
ت گ

جه

ی
 کل

ی
هب

مذ
ی 

یر
ت گ

جه

جو عاطفی 
1مادر

جو عاطفی 
1*0/647پدر

جو عاطفی 
1**0/916**0/898خانواده

پيش بينی 
0/0100/0110/0011-پذيری

1**0/208*0/104**0/0370/147قابليت اعتماد

1**0/757**0/187*0/117**0/0470/161وفاداری

اعتماد بين 
1**0/906**0/878**0/497*0/106**0/0370/150فردی کلی

جهت گيری 
مذهبی 
بيرونی

-0/112*-0/026-0/074-0/135*0/0610/0920/0321

جهت گيری 
مذهبی 
درونی

-0/047-0/009-0/030-0/0780/0830/0390/0300/217**1

جهت گيری 
مذهبی 

کلی
-0/112*-0/025-0/0740/143**0/0840/0920/0390/921**0/581**1

* P>0/05           **P> 0/01

الف- آیا جو عاطفی خانواده جهت گيری مذهبی پيش بينی کننده ی اعتماد بين فردی 

دختران است؟
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سا بر اساس جو عاطفی خانواده و  بين فردی  اعتماد  به  منظور پيش بينی 

جهت گيری مذهبی از رگرسيون چند گانه از نوع گام به گام استفاده شد. نتايج 

نشان داد، تنها جو عاطفی خانواده در سطح معناداری قادر به  پيش بينی متغير 

وابسته است )F =4/019 ،R2 = 0/011 و P>0/05( جهت گيری مذهبی به 

متغير وابسته وارد مدل نشد )جدول  معنادار در پيش بينی  تأثير  نبود  دليل 

شماره ی 3(.
جدول 3( رگرسیون گام  به  گام مربوط به پیش بینی اعتماد بین فردی بر اساس جو عاطفی خانواده

متغير 
وابسته

متغير 
مستقل

RR2

ضرايب استاندارد 
نشده

ضرايب 
استاندارد

.FTSigشده

B
 Std.
Error

Beta

اعتماد 
بين 
فردی

جو 
عاطفی 
خانواده

0/1060/0110/1440/0720/1064/0192/0050/04

 ب ـ آیا خــرده مقياس های جو عاطفی خانواده پيش بينی کننده ی اعتماد بين فردی و 

خرده مقياس های آن در بين دختران است؟ 

به  منظور پيش بينی اعتماد بين فردی و خرده مقياس های آن بر اساس خرده 

مقياس های جو عاطفی خانواده از رگرسيون چندگانه از نوع گام به گام استفاده 

شد. نتايج نشان داد که تنها جو عاطفی پدر قادر به پيش بينی اعتماد بين فردی 

دختران )F =8/162 ،R2 = 0/023 و P>0/01( و خرده مقياس های قابليت 

 F =9/391،R2 =0/026( و وفاداری )P>0/01و F =7/842،R2 = 0/022( اعتماد

و P>0/01( است. ساير متغير ها به دليل نبود تأثير معنادار در پيش بينی متغير 

وابسته وارد مدل نشدند )جدول شماره ی 4(. بنابر اين، اين نتيجه به دست 
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می آيد که در بررسی خرده مقياس های جو عاطفی خانواده تنها جو عاطفی سا

پدر پيش بينی کننده ی اعتماد بين فردی، قابليت اعتماد و وفاداری از خرده 

مقياس های اعتماد بين فردی هستند.
جدول 4( رگرسیون گام  به  گام مربوط به پیش بینی اعتماد بین فردی و خرده مقیاس های 

آن بر اساس جو عاطفی پدر

متغیر
وابسته

متغیر 
مستقل

RR2

ضرایب استاندارد 
نشده

ضرایب 
استاندارد 

.FTSigشده

B
 Std.
Error

Beta

جو 
عاطفی 

پدر

اعتماد 
بين 
فردی

0/1500/0230/3530/1240/1508/1622/8570/005

قابليت 
0/1470/0221380/0490/1477/8422/8000/005اعتماد

0/1610/0260/2070/0670/1619/3913/0650/002وفاداری

ج-آیا خرده مقياس های جهت گيری مذهبی پيش بينی کننده ی اعتماد بين فردی و خرده 

مقياس های آن در بين دختران است؟

 به  منظور پيش بينی اعتماد بين فردی و خرده مقياس های آن، بر اساس 

خرده مقياس های جهت گيری مذهبی از رگرسيون چندگانه از نوع گام  به  گام 

استفاده شد. نتايج نشان داد تنها جهت گيری مذهبی بيرونی قادر به پيش بينی 

 ،R2=  0/018( فردی  بين  اعتماد  مقياس های  خرده  از  پذيری  پيش بينی  و 
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سا F =6/508 و P>0/05( است )جدول شماره ی 5(؛ بنابر اين تنها جهت گيری 

مذهبی بيرونی پيش بينی کننده ی، پيش بينی پذيری از خرده مقياس های اعتماد 

بين فردی است.
جدول 5( رگرسیون گام  به  گام مربوط به پیش بینی، پیش بینی پذیری بر اساس جهت گیری 

مذهبی بیرونی

متغير 
وابسته

RR2متغير مستقل

ضرايب استاندارد نشده
ضرايب 
استاندارد 

FTSigشده

B
 Std.
Error

Beta

پيش بينی 
پذيری

جهت گيری 
مذهبی 
بيرونی

-0/135
0/018

-0/0760/030-0/1356/508-2/5510/01

نتیجه گیری

نتايج حاصل از تحقيق نشان داد، جو عاطفی خانواده پيش بينی کننده ی 

اعتماد بين فردی دانش آموزان دختر شهر بيرجند است، يافته  های اين پژوهش 

با نظريه های جاالوا1، گيدنز، فوکوياما2، قائمی، غفاری، شولتز و دوان، ساندرز 

و تورنهيل3، آيزنشتاد و رونيگر4، افه و فوش5 و گليو، بلين و بته6 هموست 

که معتقد بودند خانواده رابطه ی مستقيمی با اعتماد داشته و اصلی ترين 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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را در ايجاد اعتماد بين فرزندان ايفا می کند. بنابراين خانواده اصلی ترين نهاد سا

اجتماعی است و اعتماد يکی از ارکان بهداشت روانی در خانواده به شمار 

می رود، اگر پدر و مادر روابط گرم، صميمانه و توأم با اعتماد با فرزندانشان 

داشته باشند و همواره نياز های عاطفی فرزندان را از راه مطلوب و در حد لزوم 

تأمين کنند، آنها با غرور و اعتماد پا به عرصه ی زندگی اجتماعی می گذارند. 

جنبه های عاطفی روابط پدر و مادر با فرزندان و بالعکس در ايجاد اعتماد 

جايگاه و نقش محوری دارد، والدين مهم ترين عامل برای ايجاد اعتماد و 

فضای همراه با آرامش در منزل هستند. هر چه شناخت ما نسبت به افرادی 

بنابر اين  نيز  ايجاد؛  بيشتری  اعتماد  باشد  بيشتر  می کنيم،  اعتماد  آنها  به  که 

می توان گفت هر چه اعضای خانواده تالش کنند يکديگر را بيشتر بشناسند، 

روابط توأم با اعتماد بيشتری را هم تجربه خواهند کرد )احمدی، 1391: 8-9(. 

نوجوان در برزخ بی پناهی نياز به محبت، درک و پذيرش دارد، از اين  رو 

گاهی اوقات علل ناسازگاری نوجوان به دليل احساس فقدان مهر و محبت 

و پذيرش از جانب اولياست. نوجوان خواهان احساس، آرامش و سالمت و 

دست يابی به يک هويت قابل  اعتماد است از اين  رو محبت و پذيرش درست 

نوجوان تنها راهی است که احساس امنيت را به نوجوان انتقال می دهد و تا 

 کنون همه ی سنجش ها، نصيحت ها، يادداشت ها، روان درمانی ها و هر روش 

ديگری که در مورد نوجوانان به  کار رفته است و می رود هدف مشترکی 

دارد. هدف عمده ی آن کمک به پرورش اطمينان، احساس امنيت و مناسبات 

عاطفی نوجوان با فرد ديگری است که بتواند اعتماد او را جلب کند.
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سا  نتايج نشان داد از بين خرده مقياس های جو عاطفی خانواده تنها جو 

را  آن  مقياس های  خرده  و  فردی  بين  اعتماد  پيش بينی  توان  پدر،  عاطفی 

داشت. پدر نقش مهمی در خانواده دارد و حضور وی در رشد عاطفی و 

اجتماعی کودک بسيار مؤثر است. تأثير رفتار های پدر، اعتماد در کودک را 

تقويت می کند. پدر با پرهيز از دورويی، دوگانگی در رفتار و گفتار، ريا و 

فريبکاری و دروغ گويی، اعتماد و اطمينان را در فرزندان به وجود می آورد. 

روان شناسان تربيتی نيز بر اين عقيده اند که رفتار فرزندان انعکاسی از رفتار 

پدران است. به فرموده ی پيامبر 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 بياورد، مراقب فرزندان باشد و زمينه را برای استقالل و آزادی 

آنها فراهم کند و مخاطرات را از آنها دور سازد.

پدران نقش مهمی در خانواده ايفا می کنند، به نحوی  که حضور آنها در 

خانواده شاخص است و باعث ارتقای خانواده می شود. مهربانی پدر و ارتباط 

عاطفی او با فرزندان موجبات قوت، سالمت و دوام حيات اعضای خانواده را 

فراهم می کند. البته نقش پدر در ارتباط با دختران حساس تر است، زيرا دختران 

عاطفی ترند و الزم است پدر با دختران شفقت آميزتر برخورد کند؛ چرا که تأثير 

ارتباط های صميمانه و همراه با لطف پدران بر نورون های آيينه ی دختران که 

در ناحيه ی فرونتال1 پيشانی مغز قرار دارند بيشتر از تأثيراتی است که بر پسران 

می گذارند. پدر بايد نياز های عاطفی فرزندان، به ويژه نياز های عاطفی دختران 

1. Frontal
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را بشناسد و ضمن داشتن رابطه ای محبت آميز با همگان در خانواده، محبت سا

ويژه ی خود را در حق دختران اعمال کند؛ لذا رسول اکرم )ص( می فرمايند: 

»وقتی  که هديه می خريد و به خانه می بريد، اول هديه ی دختران را به آنها تقديم 

کنيد«. اين امر نوعی تقدم عاطفی قائل شدن برای دختران است و می توان آن 

را در امور ديگر نيز روا و جايز شمرد )ايمانی، 1389: 366-367(.

جهت گيری  اينکه  آمد،  دست  به  تحقيق  اين  از  که  ديگری  نتيجه ی 

پژوهش  يافته ی  اين  نداشت،  را  فردی  بين  اعتماد  پيش بينی  توان  مذهبی 

با پژوهش های بگيو1، لوپر و والد2 و نظريه های ليبرت و اسپيلگر، گيدنز، 

ساندرز و تورنهيل، کولينز3، شيلد، گيدنز )1380 و 1388(، زتومپکا4، هريولژه 

)1380( و هادی و جان بزرگی )هادی و جان بزرگی، 1388: 104-71 به نقل از پاکز، 

2009( غيرهموست که از عوامل مهم در تقويت گرايش به اعتماد را، دين و 

اعتقاد دينی دانسته اند و بر اين باورند مذهب، باور های مذهبی و آموزه های 

دينی نقش مهمی در ايجاد اعتماد دارد. افراد پای بند به مذهب، ديگران را به  

عنوان افرادی معتمد و نوع دوست قلمداد می کنند و تعهد مذهبی و باور های 

مذهبی با اعتماد بين فردی رابطه ای مثبت دارد. همچنين افرادی با اعتماد بين 

فردی باال، در مقايسه با افرادی با اعتماد بين فردی پايين، گرايش بيشتری به 

مذهبی بودن دارند و هر چه ميزان دين داری در بين افراد بيشتر باشد، اعتماد 

1. Begue, 2000 
2. Lupfer & Wald, 1985
3. Collins, 2004
4. Sztompka, 1999: 183-204
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سا افراد در درون خانواده و گروه های کوچک زياد شده و سبب می شود که 

اعتماد از حوزه ی شخصی به سطح وسيع تر، يعنی جامعه توسعه پيدا کند. 

بنابراين هر چه در روابط شخصی اعضای جامعه، مذهب جايگاه باالتری 

داشته باشد، اعتماد بين افراد جامعه هم باالتر است.

براساس نتايج حاصل از اين پژوهش از بين مؤلفه های جهت گيری مذهبی 

تنها جهت گيری مذهبی بيرونی، پيش بينی کننده ی پيش بينی پذيری از خرده 

مقياس های اعتماد بين فردی بود. اين يافته ی پژوهش با نظريه ی اريکسون 

غيرهموست. براساس نظريه ی اريکسون دين عامل مؤثر در ايجاد اعتماد 

است و اعتماد زاييده ی مراقبت، دلسوزی و در واقع سنگ بنای فعليت يافتن 

و تحقق دين است. به عقيده ی اريکسون اعتماد ناشی از ايمان و اعتقادات 

است، هر چه ارزش های دينی و باور های مذهبی تقويت و درونی شده باشد، 

رفتار افراد پيش بينی پذير است چرا که افراد در چارچوب قواعد خاصی رفتار 

می کنند، بنابر اين قابليت اعتماد افراد بيشتر است و به دليل اينکه ارزش های 

مذهبی در افراد با جهت گيری مذهبی بيرونی، درونی نشده است، اعتماد در 

آنها کم است؛ بنابر اين در اين گونه افراد رفتار های مذهبی که جنبه ی روتين 

داشته با باور درونی همراه نبود و در نتيجه امکان پيش بينی رفتار آنها وجود 

ندارد )گيدنز، 228-1388:231(.

که  کسانی  به  نسبت  دارند،  درونی  مذهبی  جهت گيری  که  افرادی 

جهت گيری مذهبی بيرونی دارند رفتار مطلوب انضباطی بهتر و سازگاری 

بيشتری دارند. افراد با جهت گيری مذهبی درونی، مذهب را به  مثابه هدف 
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در نظر می گيرند و يک نظام درونی ارزشی قوی دارند، همچنين جهت گيری سا

مذهبی درونی احساس تعهد و وظيفه شناسی افراد را ارتقا می دهد و اين 

امر باعث افزايش استفاده از مقررات می شود. در نتيجه افراد با جهت گيری 

آنها  رفتار  و  نشان می دهند  از خود  مطلوب تری  رفتار های  درونی  مذهبی 

 McIntosh, Silver & Wortman; Soltani Nejad & et( پيش بينی  پذيرتر است

al, 2012: 25-30(. از آنجا که اين پژوهش در ترکيب جمعيتی مشابه ای به 

لحاظ مذهبی بودن انجام شده است و از طرفی جهت گيری مذهبی درونی 

قبل  دهه ی  با  مقايسه  در  گفت  می توان  شده،  رنگ  کم  دانش آموزان  بين 

جهت گيری مذهبی درونی جای خود را به جهت گيری مذهبی بيرونی داده، 

بنابر اين نتايج به  دست  آمده در اين پژوهش منطقی می نمايد.

با توجه به نتايج پژوهش و نقش جو عاطفی خانواده در اعتماد بين فردی 

پيشنهاد می شود، بخشی از جلسات انجمن اولياء و مربيان به آموزش والدين، 

دانش آموزان و ارتباطات متقابل بين آنها اختصاص يابد و خانواده ها، معلمان 

و مشاورين تحصيلی با طراحی فوق  برنامه ها و پيشنهاد های مناسب در جهت 

باال بردن اعتماد بين فردی دانش آموزان تالش کنند، چرا که اين امر جز با 

توجه خانواده ها و مدارس ميسر نمی شود.
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سا منابع
ازکيا، مصطفی و غالمرضا غفاری. »بررسی رابطه بين اعتماد و مشارکت«، پژوهش نامه  ×

علوم اجتماعی، ش17، )1380(. 
ادريسی، افسانه و همکاران. »اعتماد اجتماعی، ره آورد هنجار های دينی و ارزش های  ×

اخالقی«، جامعه پژوهی فرهنگی، سال 3، ش1، )1391(.
ابراهيمی لويه، عادل. »اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در بين مردم شهر گرمسار«،  ×

پيک نور، سال 7، ش3، )1385(.
با  × پيمان، شهريار شهيدی و عصمت دانش. »رابطه بين جهت گيری مذهبی  آزموده، 

سر سختی و شادکامی دانشجويان«، مجله روانشناسی، دوره 11، ش 41، )1386(.
آزاد ارمکی، تقی 1381. نظريه های جامعه شناسی، تهران، سروش. ×
آزاد ارمکی، تقی و کمالی. »اعتماد، اجتماع و جنسيت؛ بررسی تطبيقی اعتماد متقابل در  ×

بين دو جنس«. جامعه شناسی ايران، دوره 5، ش 18، )1383(.
احمدی، پريشاد. »نگذاريم ديوار بی اعتمادی قد بکشد«، چار ديواری، خانه به خانه،  ×

ش 8، )1391(.
اجاقلو، سجاد و محمد جواد زاهدی. »بررسی اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در  ×

بين ساکنان شهر زنجان«، جامعه شناسی ايران، ش24، دوره 6، )1384(.
پژوهش. ش18،  × نمايه  آن«،  بر  مؤثر  اجتماعی و عوامل  »اعتماد  کافی، مهدی.  امير   

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، )1374(.
ايمانی، محسن. »جايگاه و نقش پدر در تربيت فرزندان«، پيوند، ش 15- 11، )1389(. ×
انعام، راحله. بررسی اعتماد بين شخصی در بين روستاييان نمونه شهرستان شهريار،  ×

)پايان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا تهران(، 
.)1381(
برقی، اسماعيل. »خانواده«. روزنامه اطالعات، )1387(. ×
با و بدون جهت گيری  × اثربخشي روان درمانگری کوتاه مدت  جان بزرگي، م. بررسي 
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مذهبي بر مهـار اضـطراب و تنيدگي، )پايان نامه دکتري، تهران، دانشگاه تربيت مدرس(، سا

.)1377(
جمالی فيروزآبادی، محمود، سلمان زارعی و زهرا اسدی. »بررسی رابطه بين اعتماد،  ×

شرم و گناه با خود متمايز سازی در بين دانشجويان متأهل دانشگاه عالمه طباطبايی تهران«، 
تحقيقات روان شناختی، ش 11، )1390(.

حيدر نژاد، احمد. بررسی نقش مذهب و دين باوری در کاهش گرايش دانش آموزان  ×
شاهد و ايثارگر به انحرافات در مدارس متوسطه خراسان جنوبی، )پايان نامه کارشناسی 

ارشد روان شناسی تربيتی، بيرجند، دانشگاه آزاد اسالمی(، )1389(.
حقيقی، جمال، حسين شکر کن، و مژگان موسوی شوشتری. »بررسی رابطه جو عاطفی  ×

خانواده با سازگاری دانش آموزان دختر پايه سوم راهنمايی اهواز«، مجله علوم تربيتی و 
روانشناسی شهيد چمران اهواز، دوره 3، سال 9، ش1 و 2، )1381(.

ريتزر، جرج 1386. نظريه جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمه ی، محسن ثالثی،  ×
تهران، علمی.

رني، آستين 1374. حکومت: آشنايي با علم سياست، ترجمه ی لي ال سازگار، تهران،  ×
مرکز نشر دانشگاهي.

خود  × سهم  »تعيين  اسماعيلی.  معصومه  و  فرح بخش  کيومرث  سلمان،  زارعی، 
متمايزسازی، اعتماد، شرم و گناه در پيش بينی سازگاری زناشويی«، دانش و پژوهش در 

روانشناسی کاربردی، سال 12، ش 3، )1390(.
زتومپکا 1384. اعتماد يک نظريه جامعه شناختی، ترجمه ی فاطمه گالبی، تبريز، ستوده. ×
سراج خرمی، ناصر و سحر صفر زاده. »مقايسه ويژگی های روان شناختی، جو عاطفی  ×

خانواده و انديشه پردازی خودکشی ميان دختران فراری و عادی شهر اهواز«، يافته های نو 
در روان شناسی، سال 7، ش 23، )1391(.

شولتز و آلن دوان 1377. نظريه های شخصيت، ترجمه ی يحيی سيد محمدی، تهران،  ×
هما.
طوسی، خواجه  نصيرالدين 1355. اخالق ناصری، علميه اسالميه. ×
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سا طالبی، ابوتراب. حاجيلو، زينب. » تاثير دينداری بر اعتماد؛ فرتحليل پژوهش های ده  ×
سال اخير در ايران«، مجله جامعه شناسی تاريخی، دوره 5، ش 1 ، )1392(. 

عسگری، حسن 1386. »راه های رسيدن به آرامش روانی از نگاه قرآن«، سايت باشگاه  ×
انديشه.
غفاری، غالمرضا 1382. اعتماد اجتماعی در ايران، تحليل يافته های همايش ارزش ها و  ×

نگرش های ايرانيان، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، دفتر طرح های ملی.
 عباس زاده، محمد. »عوامل مؤثر بر شکل گيری اعتماد اجتماعی دانشجويان«، رفاه  ×

اجتماعی، سال 4، ش15، )1383(.
عبدالملکی، احمد. »بررسی اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن«، پژوهش و سنجش،  ×

ش15، پياپی53، )1387(. 
فصيحی، امان ا... . »دين و سرمايه اجتماعی«، معرفت، سال 16، ش 123، )1386(. ×
فوکوياما، فرانسيس 1385. پايان نظم، ترجمه ی غالم عباس توسلی، تهران، حکايت  ×

قلم نوين.
قائمی، علی 1381. چگونگی تقويت و تثبيت نگرش و رفتار دينی در دانش آموزان،  ×

اميری.
کياکجوری، سعيد و حسين افراسيابی. »مطالعه اعتماد اجتماعی و عوامل مرتبط با آن در  ×

ميان دانشجويان«، جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، ش2، )1391(.
کاتوزيان، ناصر 1385. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده، تهران، ميزان. ×
کوتی، فرزانه، غالم رضا رجبی و منصور سودانی »رابطه جو عاطفی خانواده و حمايت  ×

اجتماعی با سالمت عمومی در دانش آموزان دختر پايه اول مقطع متوسطه شهر اهواز«، 
يافته های نو در روان شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز، ش 5، )1386(.

گيدنز، آنتونی 1376. جامعه شناسی، ترجمه ی منوچهر صبوری، تهران، نی. ×
ــــــــــ 1388. پيامدهای مدرنيته، ترجمه ی محسن ثالثی، تهران، مرکز. ×
حاج  × يوسف  و  سعيدی  علی اصغر  ترجمه ی  شده،  رها  جهان   .1380 ــــــــــ 

عبدالوهاب، تهران، علم و ادب.
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______  1383. تجدد و تشخص، جامعه و هويت شخصي در عصر جديد، ترجمه ی  ×سا

ناصر موفقيان، تهران، ني.
______  1384. پيامدهای مدرنيته. ترجمه ی محسن ثالثی، تهران، مرکز. ×

ليبرت، رابرت و ميشل اسپيلگر 1375. شخصيت از ديدگاه رفتاری، ترجمه ی صبوری  ×
مقدم، آستان قدس رضوی.

مختاری، عباس، عباسعلی اللهياری و کاظم رسول  زاده طباطبايی. »رابطه جهت گيری  ×
مذهبی با ميزان تنيدگی«، مجله روان شناسی، ش 5، دوره 17، )1380(.

مجموعه ورام، ج1. ×
 مطهری، مرتضی 1389. مجموعه آثار استاد، قم، صدرا. ×
اجتماعی،  × نظم  اصول  در  کنکاشی  مدرن،  جوامع  در  اعتماد   .1380 باربارا  ميزتال، 

ترجمه ی ناصرالدين غراب، نمايه پژوهش، ش 18.
نجم عراقی، لعيا. »جهت گيری مذهبی انسان سالم از ديدگاه آلپورت«، روان شناسی دين،  ×

سال 1، ش 1، )1379(.
هريولژه »انتقاد و شکل گيری هويت های اجتماعی- دينی در مدرنيته«، ترجمه ی سيد  ×

محمد نجاتی حسينی، پژوهش نامه، سال 5، ش 20 و 21، )1380(.
هادی، مهدی و مسعود جان بزرگی. »اثربخشی درمان يکپارچه توحيدی بر مؤلفه های  ×

شخصيت و بالينی«، روان شناسی و دين، سال 2، ش 6، )1388(.
وثوقی، منصور و هاشم آرام. »بررسی اعتماد اجتماعی و عوامل موثربر آن در شهر  ×

خلخال )استان اردبيل(«، پژوهش نامه علوم اجتماعی، سال 3، ش3، )1388(.
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