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داري بر کیفیت زندگی با میانجیگري متغیر مشارکت  دین ریتأث
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  چکیده
 را اجتماعی زیست چگونگی که است اساسی موضوعات از یکی آن به پرداخت ضرورت و زندگی کیفیت

 داري دیـن  بـین،  ایـن  در اثرگذارنـد  زنـدگی  کیفیت ند که برهست مختلفی عوامل. دهد می قرار بررسی مورد
 مشـارکت  و اعتمـاد  گرهـاي  میـانجی  طریـق  از کـه  شـود  مـی  تلقی زندگی کیفیت در اثرگذار منابع از یکی

 ریتـأث  بررسـی  حاضـر  پـژوهش  هـدف . باشـد  داشـته  زنـدگی  کیفیت در متفاوتی تأثیرات تواند اجتماعی می
 مشـارکت  و اعتمـاد  گرهـاي  میـانجی  طریـق  از قم پردیسان منطقه ندانشهرو زندگی کیفیت روي داري دین

 ایـن  آمـاري  جامعـه . اسـت  گرفتـه  انجـام  پرسشـنامه  ابـزار  با و پیمایشی روش به پژوهش نیا .است اجتماعی
 بـه  پـژوهش  ایـن  گیـري  نمونـه  روش. است بوده نفر 200000 تعداد به قم پردیسان افراد یۀکل شامل پژوهش

 هـا  پرسشـنامه  هـاي  داده و گرفته انجام از شهروندان پردیسان قم نفر 384 بین در اي دمرحلهچن اي خوشه شیوة
 سـازي  مـدل  بررسـی  جینتـا  .گرفـت  قـرار  وتحلیل تجزیه مورد AMOS24 و SPSS24آماري  افزار نرم در

 مـاعی اجت مشـارکت  دینداري بـر  ریتأث، 08/0داري بر کیفیت زندگی  دین ریتأث داد نشان ساختاري معادالت
 اعتمـاد  ،29/0 برابـر  زنـدگی  کیفیـت  روي اجتماعی مشارکت ،18/0 برابر اجتماعی اعتماد روي ،47/0 برابر

 روي اجتمـاعی  مشـارکت  گـر  میـانجی  طریـق  از داري دیـن  ریتأث ،55/0 برابر زندگی کیفیت روي اجتماعی
 تحقیـق  هـاي  فرضیه بنابراین. دش ارزیابی 099/0 برابر اجتماعی اعتماد طریق از و ،14/0 برابر زندگی کیفیت

  .استشده  تأیید زندگی کیفیت روي داري دین مستقیم ریتأث غیراز به
 زنـدگی،  کیفیـت  داري، یافتـه، اعتمـاد نهـادي، دیـن     اعتماد تعمـیم  بیناشخصی،اعتماد  :ي کلیديها واژه
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  مقدمه
اند تا به موضوع دینداري و کیفیت زندگی  دههاي دور تا به امروز تالش کر محققان از سال

. بپردازند، دو مفهومی که ظاهراً از هم جدا هستند اما ارتباط تنگـاتنگی بـا یکـدیگر دارنـد    
 شناسان صورتی روزافزون توجه روان گذشته به اعصار یط در زندگی بشر دررشد معنویت 

ازپیش بـه معنویـت و    ه بیشمردم جهان، امروز. را به خود جلب کرده است شناسان و جامعه
هـم   متخصصـان بهداشـت روانـی   شناسـان و   و روان انـد  پیـدا کـرده  مسائل معنوي گـرایش  

هـاي متعـارف    که در همه موارد براي درمان اختالالت روانـی، اسـتفاده از روش   اند یافتهدر
انگیـزي وجـود دارد    ، نیروي شـگفت پروردگاردر ایمان به  معتقدند ها آن. کند نمی تیاکف

را هـاي زنـدگی    بخشد و تحمل سـختی  به انسان متدین می و درونی که نوعی قدرت معنوي
در  در طول قرون مختلـف  و از نگرانی و اضطرابی که بسیاري از مردم کند برایش آسان می

  .دکن دور می بودند،معرض آن 
ي گیـر  ایران نهاد دین ازجمله تأثیرگذارترین نهادها بوده که منجر بـه شـکل   جامعۀدر 

معموالً وقتـی در بـین شـهروندان    . هنجارهاي مختلف و تنظیم مناسبات اجتماعی شده است
 رایج شده، جامعه آن افراد یندر ب داري یند اي که نهاد دین بر آن مسلط شده و یک جامعه

؛ اثرگـذار باشـد   شان یداده و در روند زندگ یشافزا براي آنها را ها دشواريتحمل  تواند یم
 يهـا  هـا و شـبکه   گـروه  یدارد و تمـام  یـت اهم یاربسـ  یراندر جامعه ا یزندگ یفیتمسئله ک

قـرار   هـا آن یرمسـتقیم و غ یممستق یرتحت تأث یراندر سطح خرد و کالن در جامعه ا یارتباط
 ینـد گسـترش فرآ  توانـد بـه   مـی  یزنـدگ  یفیـت در روند ک يبهبود به همین دلیل .گیرند یم

مردم بـه   یچراکه مشکالت زندگ مک کند،ک ینیو شهرنش یتجمع یشافزا ،صنعتی شدن
که  یمفهوم. است یزن یزندگ یفیتمستلزم توجه به ک ی،علم هاي یشرفتپ یدنبال رشد کم

آن را درك  یمتفـاوت  یوةاز جامعـه بـه شـ    يفارکوهار، معماگونـه بـوده و هـر فـرد     یربه تعب
 ). 2-1: 1391 ثمرین، يعابد( کند یم

 یررا تحـت تـأث   زنـدگی  یفیتروند ک تواند یم داري ینافراد از نظر د ینتفاوت ب ینهم
 یمتأثر از عوامـل مختلفـ   ی،مفهوم چندوجه یکعنوان  به یزندگ یفیتچراکه ک. قرار دهد
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 ی،هاي فرد، رفاه، خوشبخت افراد جامعه را به لحاظ تجارب، ارزش یاست که گذران زندگ
مشـخص   یزنـدگ  یطشـرا  یگـر و د یاز زنـدگ  یتوپرورش و رضا اشتغال، مسکن، آموزش

از عوامل اثرگـذار   یکی بنابراین،).108: 1395 یان،؛ شربت3: 1387 یدي،و ام يغفار( کند یم
از  یکـی  یـن اسـت کـه بـر اسـاس آن، د     داري یند یزانافراد، م یزندگ یفیتک یتدر وضع

افراد جامعـه،   داري یند یزاندر م ییراتجامعه بوده و در طول زمان، با وقوع تغ یارکان اصل
 گیـري  جهـت  هـا،  آن يافـراد و انسـجام فکـر    پـذیري  نحـوة جامعـه   ی،انسجام اجتماع نیزام

 شـود  یهمـراه مـ   یبـا دگرگـون   یافراد جامعـه در رفـع مشـکالت و مسـائل اجتمـاع      یزندگ
  ).34: 1396و همکاران،  یدرخانیح(

 عناصر جامعه یستز یچگونگی و رفاه اجتماع یفیتک یتمندي،رضا یتوضعارزیابی 
 ی،شـال  يو صـفر  یبیهزارجر( باشد هاي بررسی کیفیت زندگی در جوامع میازجمله محور

در آن  یسـتن و خـوب ز  یسـتی داللت دارد که بهز یطیبه شرا یزندگ یفیتک). 242: 1391
 یـک روزمـره را فـرد در    هـاي  یـت امکـان تـداوم فعال   ی،اجتمـاع  یسـتی در بهز. فراهم است

عوامـل مختلـف بـا     یـدة بط در هـم تن روا .دارد یو اجتماع یروان ی،مناسب جسمان یتوضع
هستند که عوامـل مختلـف    یادافراد جامعه چنان متنوع و ز یو روند زندگان یزندگ یفیتک

 انـد  توانسـته  داري یـن همچـون د  یو فرهنگـ  یروابط اجتمـاع  یفیتدرآمد، ک یرنظ ياقتصاد
 . را متأثر سازند یزندگ یفیتو شدت ک میزان

 یکدر  داري یند ی،زندگ یفیتک يهم در راستاموضوعات م زا یکیراستا،  یندر هم
 .شود یم یتلق یو عموم یاز منابع اثرگذار در سالمت اجتماع یکیعنوان  جامعه است که به

کمـک بـه فهـم     يکه افراد جامعه از آن برا شود ینظام معنادار تصور م یکعنوان  به یناز د
: 1394 ي،احمد( کنند یه مو حفظ کرامت و حرمت خود استفاد یعمهار وقا ی،مسائل جهان

و  یاز زنـدگ  یو شـناخت  یدر درك و تصـور عـاطف   يباعث بهبـود  ینید يقو يباورها). 8
ـ     شـود  یمردم م یزندگ یفیتک يارتقا  يکـه دارا  يافـراد  ینو مطالعـات نشـان داده اسـت ب

 يکـه دارا  یکسـان  تـري را نسـبت بـه    متفـاوت  یزنـدگ  یفیـت ، کهسـتند  یمـذهب  یدلبستگ
  ).Rule, 2007: 417( .یستند، دارندن ینید یدلبستگ
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 ها آن پذیري یتو مسئول یمانجامعۀ با ا یکمشارکت  یزانبه م ینجامعه، د یکدر     
 یتجربـۀ اجتمـاع   یـک متشکل از  داري ینمفهوم که، د ینبه ا. توجه دارد همدیگر قبال در

عمـدتاً   یتباطار یتماه ینهم یلو به دل یابد یاست که در جوامع زاده شده و رشد و بسط م
 ینقش مهمـ  یمذهب يباورها ).Gallardo-Peralta, 2017: 1499(است  یاجتماع اي یدهپد

کسـب   چنـین  و هـم  یروحـ  یازهـاي ماننـد رفـع ن   یمردم خاصه در مواقـع بحرانـ   یدر زندگ
خود را بهبود  یزندگ یفیتتا ک برند یبهره م بیشتر اعتقادات و ها ارزش ی،از زندگ یترضا

و حضـور در نمـاز جماعـت،     داري یـن د). 128: 1390و همکـاران،   ينـور خواجـه  (بخشند 
افراد و  یزندگ یفیتو بهبود ک ی،و جسمان یبر سالمت روان تواند یم یایشو ن عا،جلسات د

افـراد و   یـد باورها، عقا ی،عوامل مذهب یتتقو ینمؤثر واقع شود بنابرا ینگرش آنها به زندگ
دارد  یو سـالمت عمـوم   یزنـدگ  یفیـت ر بهبـود ک د ییبـاال  اثرگـذاري  هـا  آن ینید یتهو

 ).9-8: 1394 ي،احمد(

 کــه اي اســت گونــه جوامــع بــه یــاتافــراد و ح یدر زنــدگ داري یــند ينقــش محــور
 ینقشــ یاجتمـاع  یـات بـه ح  یدر سـامان بخشـ   یــند :بـالو معتقـد اسـت    یتـر شـناس پ  جامعـه 

و  یت اعتقادات مـذهب عنوان شد است که اغلب به ینعمل به د داري یند. کننده دارد تعیین
شـده   یاجتماع یوندهايبه پ بخشی حکامباعث است داري یند. شود یم یمشارکت در آن تلق

 یاعتمـاد اجتمـاع   یـري گ امـر در شـکل   ینو هم سازد یم تر ینههز را کم یو مناسبات اجتماع
اسـت   ینیاز اعتقادات د یمعتقدند که اعتماد ناش یکسون همدارد؛ زتومکا و ار ینقش مهم

عامـل   یـن د طرفـی  از. اسـت  اعتمـاد  دهنـدة  سـازمان  يابزارها ترین از مهم یکی داري یندو 
  ).632-630: 1397و همکاران،  يموسو( باشد میبه مشارکت  جامعه افراد یبدر ترغ یمهم

اسـت کـه دیـن     اعتماد اجتمـاعی  دهنده در جامعه سازمان ادوات ترین مهم از یکی    
 بـا  مـؤثر  و مفیـد  روابـط  برقـراري  اعتمـاد امکـان   بگذارد، زیـرا تواند تأثیر بسزایی بر آن  می

ـ   یاراعتماد ازجمله مسـائل بسـ  کند؛  می برقرار جامعه سطح در راها  گروه مـردم   ینمهـم در ب
افراد جامعه  ینب یاجتماع ینظم و همبستگ یجادرا در ا یمهم یارجامعه است و نقش بس یک

ـ  یروابط اجتماع یابد، کاهش یحال اگر اعتماد اجتماع. کند یم يباز  یـک شـهروندان   ینب
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 از یکـی دیگـر   اجتمـاعی  مشـارکت  دیگـر،  سوي از ؛.گیرد یجامعه هم مورد تزلزل قرار م
 مـاهیتی  ذاتـی طـور   بـه  مـذهب . گـذارد  آن مـی  بـر  اساسـی  تأثیري دین که است متغیرهایی
 پویـایی  و توسـعه، حرکـت   دارد و منجـر بـه   وا می مشارکت به را افراد چون دارد اجتماعی

 . گردد می جامعه

 قوانین اجتماعی پذیري با تطبیق باال است، زمینۀدر آن جوامعی که مشارکت اجتماعی 
 کـاهش  هـاي اجتمـاعی   درگیـري  و تضـادها  میـزان  و در سطح مناسـبی قـرار دارد   ها آن در
 ینـدة امروزه هدف مشـترك توسـعه در جوامـع بهبـود کیفیـت زنـدگی اسـت و آ       یابد؛  می

کیفیـت زنـدگی کـه    . گذارند به درك عواملی بستگی دارد که بر آن تأثیر میزندگی بشر 
شاخص توسعۀ اقتصادي و اجتماعی است، بـراي ترسـیم میـزان رفـاه در جامعـه و انعکـاس       

بخشـی از ایـن   . گیـرد  تـأثیر مـی   ريایـن شـاخص از عوامـل بسـیا    . نتایج توسعه مطرح است
ها و نهادهاي رسـمی و غیررسـمی، میـزان     هعوامل، مربوط به کیفیت روابط با دیگران، گرو

اکنـون   .شـود  اجتمـاعی یـاد مـی    یۀاعتماد و مشارکت اجتماعی است که از آنها با نام سـرما 
و  ینـه تأکید دارنـد کـه زم   ییبر رفتارها ینید يها تأکید آموزه یلبه دل یرانا یجامعۀ اسالم

: 1397ر و همکـاران،  مهـ  دانـش . (دهـد  یم یشافزا یاجتماع يها مشارکت یريگ بستر شکل
341-368.(  

موضوع اعتماد و مشارکت اجتماعی از اهمیت بسیار زیادي برخوردار اسـت، افـزایش   
کند  شود دکتر مسعود چلبی عنوان می اعتماد اجتماعی منجر به تسهیل زندگی اجتماعی می

شود بلکه مشارکت اجتمـاعی   تنها اعتماد اجتماعی موجب تسهیل در زندگی اجتماعی نمی
عنوان یکی از ابعاد سرمایه اجتماعی موجب انسجام، پایـداري، نظـم اجتمـاعی و افـزایش      به

هـاي   مشـارکت . شـود  احساس رضایت و انـرژي مثبـت در کیفیـت زنـدگی اجتمـاعی مـی      
توانند به توسعه منابع و خدمات دولتی کمک کننـد و   اجتماعی به کمک اعضاي جامعه می

تري برخوردار باشند، اکنون با توجه  یفیت زندگی برجستهتوانند از ک گونه شهروندان می ینا
دین بر کیفیت زندگی با  ریتأثبه مطالبی که ارائه شد اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوع 

هـاي اجتمـاعی و    میانجیگري متغیرهاي مشارکت و اعتماد اجتماعی با توجـه بـه پیچیـدگی   
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برخـوردار   یاديز یاربس یتیتنوع قوم بستر شهر قم از. فرهنگی بر کسی پوشیده نخواهد بود
 یشتشـو  ینی،نشـ  فرهنـگ آپارتمـان   يهـا  دغدغـه : همچون یگوناگون يها است و با چالش

، مشـکالت  یـت جمع يمختلـف، تـراکم بـاال    هـاي  یـت ورسـوم اقل  مرتبط بـا آداب  یفرهنگ
از همین رو، هـدف و   .همراه است یو فرهنگ يبه خدمات شهر یضعف دسترس ي،اقتصاد

  :حاضر این است که مقالۀ سؤال نیتر مهم
  مثبتی دارد؟ ریتأثداري بر کیفیت زندگی شهروندان منطقه پردیسان قم  آیا دین -
اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی بر  گر یانجیمداري از طریق متغیرهاي  آیا دین -

  مثبتی دارد؟ ریتأثپردیسان قم  منطقۀکیفیت زندگی شهروندان 
  
  ه پژوهشپیشین

بخش از مقاله به بررسی پیشینه تجربی داخلی و خارجی مرتبط با موضـوع پرداختـه    در این
ي با عنـوان نقـش دیـن در توسـعه شـبکه      ا مطالعهدر ) 1393(عباس زاده و میرزایی . شود می

داري و اعتمـاد اجتمـاعی رابطـه مثبتـی      اند که بین دین اعتماد اجتماعی، به این نتیجه رسیده
ـ  هـم . رود داري، میزان اعتماد اجتماعی باال مـی  فزایش میزان دینبرقرار است یعنی با ا  نیچن

و نهـادي بـا ابعـاد     افتـه ی میتعمـ بین ابعاد اعتماد اجتماعی شـامل اعتمـاد بیناشخصـی، اعتمـاد     
  .داري شامل اعتقادي، مناسکی، تجربی، و پیامدي همبستگی دارد دین

نـدگی بـا کیفیـت زنـدگی     در بررسی رابطه باورهاي دینی و سبک ز) 1394(احمدي 
دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شـهر زنجـان، بـا اسـتفاده از روش پیمایشـی و ابـزار       
پرسشنامه استاندارد سبک زندگی میلر و اسمیت و پرسشنامه عمل بـه باورهـاي دینـی روي    

کـه بـین باورهـاي دینـی بـا کیفیـت زنـدگی        یافته است  نفري به این نتیجه دست 380نمونه 
  ).57/0( آموزان دختر رابطه وجود دارد دانش

داري بـر کیفیـت    در پژوهشی روي بررسی رابطۀ میزان دین) 1394(عرفان و همکاران 
این پژوهش کـه  . اند زندگی، به اهمیت باورهاي مذهبی در زندگی مردم ایران تأکید داشته
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می واحد مشهد به روش پیمایشی بوده است در جامعه آماري دانشجویان دانشگاه آزاد اسال
هـاي پـژوهش نشـان داده اسـت بـین       یافته. اند شده يگردآورها  نفري پرسشنامه 372و نمونه 

متغیر باورهاي دینی و سالمت جسم و روان همبستگی وجود دارد، یعنی افزایش و تقویـت  
  .شود ها باعث تقویت کیفیت زندگی می داري در بین نمونه میزان دین

تعیین رابطه بین کیفیت زنـدگی  پژوهشی را با هدف ) 1395(خویی و صباغ  غفار زاده
نتـایج  اند کـه   انجام دادهو مشارکت اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز 

بین کیفیت زندگی بـا میـزان مشـارکت     نشان از همبستگیها  آمده از آزمون فرضیه دست به
  .دارداجتماعی 

ــه بررســی نقــش دیــن در پژوهشــی) 1397(موســوي و همکــاران  داري در اعتمــاد و  ب
 بـود نتایج پژوهش حاکی از آن . اند پرداختهمشارکت اجتماعی دانشجویان دانشگاه لرستان 

داري بـر اعتمـاد و مشـارکت اجتمـاعی دانشـجویان       درصـد دیـن   95که در سطح اطمینـان  
نسبت به انجام دادن توان بیان کرد افرادي که  رو، می از این. گذارد می ریدانشگاه لرستان تأث

در روابط اجتماعی خـود نسـبت بـه سـایر      يتر شیترند، از اعتماد ب اعمال دینی خود مصمم
زیـرا از نگـاه دینـی،     بیشتري دارند،مشارکت  ،هاي اجتماعی در فعالیت و افراد برخوردارند

اش موظف است نسبت به سرنوشت خـود حسـاس    فرد در مقابل خدایش، خودش و جامعه
  .ر صحنۀ اجتماع مشارکت فعال داشته باشدباشد و د

اجتمـاعی و کیفیـت    یۀرابطـۀ سـرما  در تحقیقی به بررسـی  ) 1397(خادمی و همکاران 
 يا گیري خوشـه  با استفاده از روش نمونهساله شهر تهران،  65تا  25نفر از زنان  351 زندگی

جتمـاعی و کیفیـت   ا یۀبـین سـرما  تحقیـق نشـان داد   ارزیـابی  ي پرداختند، نتایج ا چندمرحله
 اجتمـاعی زنـان   یۀیعنـی هرچـه سـرما   وجـود دارد   یمثبت همبستگیزندگی زنان شهر تهران 

  .کرد پیدا میافزایش  نیز کیفیت زندگی آنهایافت،  افزایش می
در تحقیقـی بـه بررسـی تـأثیر سـرمایه اجتمـاعی بـر کیفیـت         ) 1399(ایمان و حیدري 

 400معـادالت سـاختاري روي    سـازي  مـدل از زندگی شهري شهروندان اصفهانی با استفاده 
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سال پرداختند، که نتایج بدست آمده حاکی از این بود که متغیر  65تا  18نفر از شهروندان 
  .صورت مستقیم بر کیفیت زندگی داشته است را به ریتأثی بیشترین اجتماعسرمایه 

ـ    مـدل  در پژوهشی با عنوان) 1400(و فرزانفر  مختار پور  یت و معلـول سـازي رابطـه علّ
 385شهر تهران با ابزار پرسشـنامه روي   2ی ساکنین منطقه زندگ یفیتو ک یاجتماع یهسرما

 یاجتمـاع  یهسرما یرمتغ تمام ابعاد ینبی تحقیق کردند و نتیجه حاصله این بود که اهالنفر از 
 هیسـرما  یـزان در م ییـرات تغ، یعنی با وجود دارد یمیرابطه معنادار و مستق یزندگ یفیتو ک

  .خواهد بود) یزندگ یفیتک( وابسته یرنوسان در متغ یجادباعث ا ی،اجتماع
اجتماعی در کیفیت زنـدگی فعـاالن    در تحقیقی با عنوان نقش سرمایه) 1400(باسیتی 

نفر با ابزار پرسشنامه به تحقیق پرداختنـد کـه    380عرصه تعاون شهر دامغان با جامعه آماري 
تماعی با کیفیت زندگی رابطه معناداري وجود دارد و تقویت نتایج نشان داد میان سرمایه اج

  .تواند منجر به تقویت کیفیت زندگی شود سرمایه اجتماعی می
کـه دور از   یانیدانشـجو  يکـه بـرا   اي در مطالعه) 2009(چوآن سو و همکاران -ییِنس

ـ   یـین تب يبـرا  کننـد  یم یزندگ یوزیلندخانواده بوده و در ن  یفیـت و ک داري یـن د ینروابـط ب
 یفیــتو ک داري یـن د ینکــه بـ  شـت دا یـن نشــان از ا تحقیـق  یجنتـا . انــد انجـام داده  یزنـدگ 

مقابلـه بـا    یروين المللی، ینب یاندانشجو ینوجود دارد و در ب یهمبستگ یزندگ یروانشناخت
 یـت فیک توانـد  یاثربخش اسـت و مـ   ینیو منابع د یتمعنو طریق از زا فشارها و منابع استرس

  .سازد را متأثر یزندگ
در  داري یـن و د یذهن یشرفاه و آسا ی،زندگ یفیتک بررسی با) 2010( الخالک عبدل

 یجـه نت یـن سـال بـه ا   28-18 یمحـدودة سـن   يبـرا  یتکو یکارشناس یاننفر از دانشجو 224
  .وجود دارد همبستگی ها آن یزندگ یفیتو ک یاندانشجو داري یند ینکه باند  یافته دست

 یـا  یزنـدگ  یفیـت و ک یـت معنو یـا  داري یند ینارتباط ب یسبا برر) 2013( یممون و ک
 یفیـت ک يرا رو داري یـن تـأثیرات د  ی،سالمندان در کره جنوباز نفر  274 یندر ب یافسردگ

ی زنـدگ  یفیـت ک داري بر یند یجه رسیدند کهنتو به این  اند قرار داده يمورد واکاو یزندگ
  .شود می تأثیر گذاشته و منجر به تقویت آن
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بـر   یـت و معنو داري یـن د یرتـأث  هـاي  یسـم مکان يبا مطالعـه رو ) 2018(و همکاران پِرِز 
 یـل نفـر از مـردم برز   782 يکـه رو  یاجتمـاع  یسـتی و بهز یزنـدگ  یفیـت سالمت روان و ک

 یفیـت ک و داري یـن دبین که  اند یافته دست یجهنت ینگرفته است، به ا انجام ینترنتیصورت ا به
  .دوجود دارهمبستگی باالیی  یزندگ

 یاختالالت ذهن يرو داري یند ریتأث یبررس) 2019(و همکاران  یاسبوآس د یالسو
 3015 یمطالعه بعد از بررس یجنتا. انجام داده است یستماتیکرا با استفاده از مرور س یمارانب

قرارگرفتـه   یمطالعـه مـورد بررسـ    يعنـوان مبنـا   مورد بـه  10مورد مرتبط با موضوع مطالعه، 
افـراد   یزنـدگ  یفیـت ک يرو داري یـن تأثیرگذاري د یتنشان از اهم طالعهم هاي یافته. است

  .دارد یدر کنار افراد مواجه با اختالالت ذهن يعاد
که در تمامی تحقیقات خارجی و داخلی که در ایـن پـژوهش آورده شـده     طور همان

فرمایید، دینداري موجب توسـعه و تقویـت اعتمـاد اجتمـاعی، مشـارکت       است مالحظه می
  .ماعی و کیفیت زندگی بین افراد شده استاجت

  
  ادبیات نظري پژوهش

 بـه . بـود  شـده قائل  نامقدس و مقدس میان که است تمایزي دین، از دورکیم تعریف اساس
 مقـدس  چیزهـاي  بـه  مـرتبط  عملکردهـاي  و ها باورداشت از اي یکپارچه نظام دین، او گفته

 شـمار  بـه  محـارم  زمـره  در و شـده  هانگاشـت  دیگر چیزهاي از جدا که چیزهایی یعنی است،
 یـک  در کننـد  مـی  عمـل  ها آن به که را کسانی همه عملکردها و ها باورداشت این آیند، می

 و عملکردهــاازآنجاکـه   دورکــیم تعریـف  ایـن . کنــد مـی  همبسـته  واحــد اخالقـی  اجتمـاع 
 نفوذنده ده نشان دارد، گروه بر اي ویژه تأکید و دهد می جاي خود در هم با را ها باورداشت
 هـا  باورداشت بر مناسک بود معتقد که کس همان یعنی است، دورکیم بر اسمیت رابرتسون

 سرشـت  بـر  و نیسـتند  عملکرد این هاي تراشی یلدل جز چیزي ها باورداشت زیرا دارند، تقدم
  ).22-23: 1377 همیلتون،( بود کرده تأکید مناسک این اجتماعی
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 الهـوتی  امور به مربوط اعمال و باورها از تههمبس دستگاهی دین است معتقد دورکیم
 پیـرو  کـه  را کسـانی  همـۀ  اعمـال  و باورها این است؛ ممنوع و) ناسوتی امور از( مجزا یعنی

 دورکـیم، ( کنـد  مـی  متحد امت یا کلیسا نامه به واحد اخالقی اجتماع یک در هستند ها آن
 بـا  آنواسـطه   بـه  هـا  سـان ان که است جمعی پدیدة یک دین دورکیم نظرگاه در). 63: 1395

 هر از قبل دین بلکه نیست عقاید نظام یک تنها دین وي، اعتقاد به. خورند می پیوند همدیگر
 کـه  اسـت  کسـی  هرچیز، از قبل دارد مذهبی زندگی که انسانی. است نیروها از نظامی چیز

 احساسش نیست مذهبی حالت در وقتی و است آن فاقد خود که کند می احساس را قدرتی
 خـویش  بـر  مسـلط  نیـروي  بـر  کـه  است باور این بر دارد مذهبی حیات که انسانی. کند نمی

 خـود  فراسـوي  بـه  را او و کنـد  مـی  حمایـت  را او حـال،  یندرعـ  که نیرویی دارد؛ مشارکت
 و شـود  مواجـه  زنـدگی  مشکالت با بهتر تواند می که است نیروها همین بر یهتک با. خواند می

  ). 37: 1395 دورکیم،( درآورد زانو به خود برابر در را طبیعت تواند می حتی
 در تنها اخالقی قواعد یژهو به و اجتماعی هاي واقعیت که رسد می نتیجه این به دورکیم

 تبـدیل  بشـر  رفتـار  مـؤثر کننـده   نظـارت  و راهنما به فردي، وجدان در شدن یدرون صورت
 بخـش،  خوشـبختی  و بخـش  تحیا بخش، انسجام بخش، انضباط اجتماعی نیروهاي. شوند می

 انضـباط  تحمیل طریق از مذهبی هاي آیین. هستند دورکیم نظر از دین عمده کارکرد چهار
. سـازند  مـی  آمـاده  اجتمـاعی  زنـدگی  بـراي  را هـا  انسـان  داري، خویشـتن  قـدرت  و نفس بر

 در و تصدیق دوباره رامشترکشان  پیوندهاي و آورند می هم گرد را مردم مذهبی تشریفات
 اجتمـاعی  میـراث  مـذهبی،  مراسـم  اجـراي . بخشند می تحکیم را اجتماعی همبستگی هنتیج

. دهـد  مـی  انتقـال  آینـده  هـاي  نسـل  بهرا  آن پایدار هاي ارزش و کند می احیا و ابقا را گروه
 و مؤمنـان  در خوشـبختی  احسـاس  بـرانگیختن  با دین بخش خوشبختی کارکرد در سرانجام
 احسـاس  بـا  هستند،آن  از یجزئ خودشان که اي خالقیا جهان ضروري حقانیت به اطمینان
  ).200: 1389 کوزر،( کند می مقابله ها آن در ایمان فقدان و ناکامی
 روابـط  چگـونگی  تـابع  دورکـیم،  رویکـرد  در زندگی کیفیت شناختی، جامعه منظر از

 و اسـت  فـرد  مـالی  و شـناختی،  عـاطفی،  نیازهـاي  کننـده  ینتأم که اي رابطه است؛ اجتماعی
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. شـود  ظاهرکننده  کمک آن، ناپذیر یريس طمع و حرص و افراد، تمایالت مهار در تواند می
 هـاي  ارزش تضـعیف  سـاز  زمینه ارگانیکال به مکانیکال همبستگی از انتقال دورکیم،زعم  به

 و گیـرد  مـی  قـرار  سراشیبی در جامعه به افراد تعهدات روند، این با متناسب که است جمعی
 چنـین  تبعـات ). 9: 1395 دورکـیم، ( یابد می افزایش جمعی نفع بر یشخص تمایالت چربش

 گیـري  جهـت  که شود می نمایان معنایی بی احساس و فردي آنومی وضعیت صورت به امري
 میـزان  قـدر  هـر  دورکـیم،  نظـر  بـه . است آن بارز نمودهاي از تضادها گیري شکل و انفعالی

 تکامـل طـرف   به جامعه شود زیاد هجامع کارکردهاي بین تمایزگذاري و اجتماعی تفکیک
 آن افـراد  که اي جامعه که دهد نشان تا بود ایندرصدد  دورکیم. کند می پیدا سوق بیشتري

 رضـایت  شـوند،  می هدایت اخالقیات دیگر تعبیر به یا هنجارها و ها ارزش از نظامی یلهوس به
 زنـدگی  کیفیـت  روي بر خود نوبه به امر این و دارند کار نظام در خود موقعیت از تري بیش
  ).115: 1389 نظري، و مختاري از نقل( بود خواهدمؤثر  فرد

 در دین تبیین و فهم هدف با میالدي 60 و 50 هاي دهه طی) 1968( استارك و گالك
 جهـانی  ادیـان  ها، آن نظر به. پرداختند داري دین از جدیدي الگوي بسط و شرح به آمریکا،

 آن در داري دیـن  که هستند هایی حوزه داراي حال، ینعدر ولی هستند متفاوت جزئیات در
 و یـري  کـیم  مثـال  عنـوان  بـه  ).44: 1396 همکـاران،  و حیـدرخانی ( شود می متجلّی ها حوزه

 گر میانجی عنوان یک متغیر اجتماعی به اند که سرمایه اظهار کرده 2012همکارانش در سال 
 و رسـمی  مشـارکت  اعتمـاد،  کـه  معتقدنـد  و اسـت  مـؤثر  فیزیکـی  سالمت و داري دین بین

 بـین  روابـط  در مطلوبی نقش تواند می غیرانتخابی و انتخابی، دوستانه، داوطلبانه، غیررسمی،
 مشـارکت  و اعتماد ها، آن نظر به. باشد داشته سالمت وضعیت از گزارشی خود و داري دین

 روي اريد دیـن  اثرگـذاري  در مثبتـی  و مناسـب  گرهـاي  میانجی غیررسمی و رسمی ابعاد با
  . هستند هاي سنجش کیفیت زندگی عنوان یکی از مؤلفه جسمانی به سالمت

 گرایانــه میــانجی نقــش از 2017همکــارانش هــم در ســال  و در همــین راســتا محبپــور
در واکـاوي کـه    هـا  آنانـد،   رضایتمندي صحبت کـرده  و داري دین بین اجتماعی تعامالت

 وضـعیت  از رضایتمندي با داري دین مستقیم رابطۀ که رسیدند نتیجه این به انجام داده بودند
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همچنـین  . اسـت  معنـادار  اجتمـاعی  روابـط  گرایانـه  میانجی نقش با همراه دانشجویی زندگی
 عنـوان  و دانند افراد می رفتار در اثرگذار عامل را دینی التزام) 1992( همکارانش و الرسون

 رفـع  را روزمره زندگی مخاطرات اندتو می داري دین از تأسی به فرد روانی سالمت اند کرده
 جامعـه  یک افراد زندگی کیفیت در تقویت مهم عامل را داري دین) 1989( انستروم کند یا

 مـورد  در مختلفـی  دسـتورات  و هـا  آمـوزه  داراي که دینی هاي فرقه بررسی در وي داند؛ می
متـأثر   را هـا  سـان ان غـذایی  رفتـار  تواند می داري دین است معتقد هستند، اي تغذیه رفتارهاي

  .کند ایفا مهمی نقش افراد سالمت در و ساخته
انـد،   پـردازان بسـیاري نظریـه داده    یۀ اجتمـاعی نظریـه  سـرما دینداري بـر   ریتأثیطۀ حدر 

 مهمی نقش افراد بین در اعتمادي شبکه خلق در دینداري بود ازجمله ماکس وبر، که معتقد
 بـین  رابطـۀ  و باشـد  اثرگـذار  گروهـی  برون و گروهی درون روابط ایجاد در تواند می و دارد
 ایجـاد  جهت در مبنایی و منشأ توانند می افراد ارتباطی هاي شبکه و دین اجتماعی هاي نهاده

 بهبود در اي العاده فوق ریتأث تواند می دین گوید که می کنند؛ یا مایرز عمل اجتماعی سرمایه
کـه   باشـد، یـا اوانـز    اجتماعی سرمایه دایجا در عاملی و باشد داشته اجتماعی روابط کیفیت

 سـرمایه  ایجاد و افراد متقابل کنش بهبود در دینی مناسک با مرتبط هاي عنوان کرده فعالیت
 اجتمـاعی  سرمایه تقویت در مهمی زمینۀ دیگران با دینی رفتار داشتن و دارد ریتأث اجتماعی

 ایجـاد  است معتقد اوانز و رزپردازانی همچون مای نظریه با همسو که است، همچنین کاندلند
 احتـرام  شناسـی،  وظیفـه  همبسـتگی،  هنجارهاي اعمال و افراد با ارتباط اجتماعی، هاي شبکه
 نقل( است اجتماعی سرمایه ایجاد در دین مؤثر کارکردهاي از صداقت و دیگران، به نسبت

  ).45: 1395 شریفی، و بیدختی امین از
 عامـل  دیـن  معتقـد بـود کـه    لنسـکی  جتمـاعی داري بر مشارکت ا دین ریتأث الگوي در
 وي. دهـد  مـی  قرار تأثیر تحت مدرن جوامع در حتی را فرد عمل و اندیشه که است مؤثري

 دینـی  هاي گروه با بودن درگیر میزان و دینی گیري جهت از تأثیرگذاري، این سنجش براي
 شخصـی،  و اجتمـاعی  رویکردهـاي  بـر  مشـتمل  اي چهارگانـه  ابعـاد  لنسکی. است برده بهره

 جمعـی  هـاي  فعالیت با مرتبط بعد دو. است کرده تعریف داري دین براي را درونی و بیرونی
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 دو. هسـتند  معاشـرتی  هـاي  فعالیت نیز و مشارکتی هاي فعالیت به موسوم و هستند داري دین
 عبـودیتی  و کیشـی  راست که هستند ارتباط در دینی گوناگون هاي گرایش با نیز دیگر بعد

  ).60: 1378 زاده، سراج( شوند می نامیده
 دینـی  گـروه  بـا  بـودن  درگیـر  میزان دینداري، يها جنبه ینتر مهم است معتقد لنسکی

 بعد او اعتقادبه . است برخوردار معاشرتی و مشارکتیجنبۀ  دو از بعد این او اعتقاد به. است
 و دارد اشاره دین نهاد جمعی و رسمی هاي یتفعال و ها برنامه در حضور میزان به مشارکتی

 کلیساي اعضاي و کیشان هم با عاطفی و دوستانه پیوندهاي داشتن حیث از را معاشرتی بعد
 بعـد  و ندارنـد  همبسـتگی  یکـدیگر  بـا  بعـد  دو ایـن  لنسکی، اعتقاد به. کند یم تعریف خود

 پـردازان  نظریـه  از بسـیاري  سـویی  از. گذارد یم بر مشارکت افراد را تأثیر بیشترین معاشرتی
 بـا  شـدن  اجتمـاعی  فرآیند در شده درونی هاي ارزش عنوان به دینداري که معتقدند جستهبر

 آن از حـاکی  تحقیقـات  از بسـیاري  دیگر، نتایج سویی دارد و از رابطه افراد شخصیتی تیپ
  .استمؤثر  اجتماعی مشارکت بر شخصیتی تیپ که است

 دینـی  گـروه  بـا  بـودن  درگیـر  میزان دینداري، يها جنبه ینتر مهم است معتقد لنسکی
بـدین لحـاظ    .اسـت  برخـوردار  معاشـرت  و مشارکتجنبۀ  دو از بعد این او اعتقاد به. است

 جامعـه  در زنـدگی  کیفیـت  اصلی یۀپا را اجتماعی مشارکت )2004( همکارانش و لواسئور
 سـالمند  افـراد  همچـون  جامعه از بخشی سالمت که شرایطی در تواند می که اند کرده عنوان

 کردن، همراهی کردن، کمک نظیر جامعه افراد مشارکت طریق از شود می همراه اطرهمخ با
 از گـروه  ایـن  زنـدگی  کیفیـت  در تغییر ساز زمینه غیره و خیریه، کارهاي در کردن شرکت

  .باشند جامعه
 کیفیـت  رونـد  توانـد  مـی  جامعـه  یـک  در اجتمـاعی  اعتمـاد  است معتقد) 2017( حلیم

 اجتمـاعی  روابـط  تسـهیل  و اجتمـاعی  پیونـد  ایجـاد  بـا  افـراد  هکـ  چرا دهد تغییر را زندگی
 را جمعـی  و فـردي  روانـی  فضاي همدیگر، به کمک با و باشند همدیگر کنار در توانند می

 .شـود  مـی  تقویـت  جامعـه  آن فـردي  و عمـومی  سـالمت  یعنی، این و دهند قرار ریتأث تحت
 دادنـد  نشـان  کشور چهار بین قیتطبی مطالعه یک طی) 2007( همکارانش و رو دسیلوا ینازا
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 در آرامـش  انـدازه،  همـان  به باشند داشته اعتماد هم به نسبت منطقه یک در افراد اندازه هر
 از یکـی  عنـوان  به اعتماد رویکرد، این در. یافت خواهد افزایش جامعه افراد بین در زندگی

  .داشت افراد زندگی کیفیت در مهمی نقش اجتماعی سرمایه هاي مؤلفه
  

  پژوهش ينظر چارچوب -1 دولج
  رویکردها  ردیف

  دینداري منجر به همبستگی در اجتماع شده و بر کیفیت زندگی مؤثر است  دورکیم  1

  کیم یري و همکاران  2
گر بین دینداري و کیفیت  عنوان متغیر میانجی اعتماد و مشارکت اجتماعی به

  زندگی نقش مهمی دارد
  گري متغیر روابط اجتماعی بر کیفیت زندگی نقش دارد یانجیداري با م دین  محبپور و همکاران  3

4  
انستروم، الرسون و 

  همکاران
  داري بر کیفیت زندگی اثرگذار است دین

5  
وبر، مایرز، اوانز، و 

  کاندلند
  است مؤثردینداري بر اعتماد اجتماعی 

  دارد ریتأثدینداري بر مشارکت اجتماعی   لنسکی  6
  ارکت اجتماعی بر کیفیت زندگی نقش داردمش  لواسئور و همکاران  7
  است مؤثراعتماد اجتماعی در تقویت کیفیت زندگی   حلیم  8
  کند سرمایه اجتماعی در کیفیت زندگی نقش مهمی را ایفا می  دسیلوا و همکاران  9

  

 
  پژوهش یعل مدل-1مدل 
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  :فرضیات

اجتمـاعی بـر   داري بـا میـانجیگري متغیـر اعتمـاد و مشـارکت       رسد دیـن  به نظر می - 1
 .گذارد کیفیت زندگی شهروندان منطقه پردیسان تأثیر مثبت می

 یرقـم تـأث   یسـان پرد شـهروندان منطقـۀ   یزندگ یفیتک بر داري یندرسد  به نظر می - 2
  .گذارد یمثبت م
 یرقـم تـأث   یسـان پرد شهروندان منطقـۀ  یاعتماد اجتماع بر داري یندرسد  به نظر می - 3
  .گذارد یمثبت م
 یرقم تأث یسانمنطقۀ پرد شهروندان یمشارکت اجتماع بر داري نیدرسد  به نظر می - 4
  .گذارد یمثبت م
قـم   یسـان پرد شـهروندان منطقـۀ   یزندگ یفیتک بر یاعتماد اجتماعرسد  به نظر می - 5

  .گذارد یمثبت م یرتأث
قم  یسانپرد شهروندان منطقۀ یزندگ یفیتک بر یمشارکت اجتماعرسد  به نظر می - 6

  .گذارد یمثبت م یرتأث
  

  وش پژوهشر
پژوهش حاضر با توجه به موضـوع مـورد بررسـی، از نـوع روش کمـی و اسـتفاده از روش       

کلیـه شـهروندان   «جامعه آماري تحقیق حاضر . پیمایش و تکنیک پرسشنامه بهره برده است
 200000باشد، که بر مبناي آمار جمعیتی اسـتان قـم، تعـداد     می» سال پردیسان قم 18باالي 

با توجـه بـه تعـداد افـراد شـهروند قمـی و بـا اسـتفاده از فرمـول          . باشد یم 1398نفر در سال 
. خطا، در نظر گرفته خواهـد شـد  ) P<0/05(نمونه برآورد شده با پذیرش  با حجمکوکران 

 منطقـۀ (ي ا چندمرحلـه ي ا خوشـه گیـري   هـا از روش نمونـه   آوري داده چنین جهت جمـع  هم
 هـر غربـی و مرکـزي تقسـیم شـدند و از      پردیسان قم به پنج بخش شمالی، جنوبی، شـرقی، 
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هایی با رعایت سـطح تـراکم جمعیتـی و پـراکنش آنهـا انتخـاب و در نهایـت         بخش خوشه
به شیوة تصـادفی سـاده در   ) ها گزینش شدند صورت تصادفی از دل از این خوشه ها به نمونه

  .مناطق مختلف شهر قم استفاده خواهد شد
 
 
  

  
  

در  بسـته  سـؤاالت استاندارد حاوي  پرسشنامه تحقیق نای در اطالعات يآور جمع ابزار
 از این ابزار، از استفادهمنظور  به است؛ طراحی شد یبیمقیاس لیکرت و در سطح سنجش ترت

ي اسـتاندارد موجـود در مـدل گـالك و اسـتارك شـامل پـنج بعـد اعتقـادي،          هـا  پرسشنامه
، و سـؤال  14اد اجتماعی بـا  اعتم سؤاالتسؤال،  21یامدي، تجربی، و شناختی با پمناسکی، 

) 1396(و پرسشنامه کیفیت زنـدگی زاف در مطالعـه ادیبـی     سؤال 16مشارکت اجتماعی با 
واحد تحلیل در این پژوهش فرد بوده و اطالعـات الزم در  . شد استفاده سؤال 14مشتمل بر 

هـاي  داري و سـایر متغیر  یـن د یرتـأث  یمتـا بتـوان  شده اسـت   يآور جمعسطح فردي و از افراد 
  .بسنجیمشهروندان را  یزندگ یفیتبر ک مستقل
  

  داري تعاریف عملیاتی دین
ي افراد جامعه را متأثر ها کنشبه داشتن اهتمام دینی اشاره دارد که نگرش، گرایش و 

داري شهروندان در این مطالعـه از   براي سنجش دین). 19-18: 1384شجاعی زند، (سازد  می
نج بعـد اعتقـادي، مناسـکی، پیامـدي، تجربـی، و      مدل سنجش گالك و استارك شـامل پـ  

  .است شده  گرفتهشناختی 
هاي اسالمی، عقیده محتواي نظـري یـک آیـین     بر اساس آموزه: یمانیا یا يبعد اعتقاد

ولـی ایمـان   . است که ناظر بر موضوعات بنیادین هستی شناختی و مسائل غایی حیات است
عقیـده از  . د و اتکاي به آن محتوا داللـت دارد تعلق و عمق دلبستگی و میزان اعتما شدت به

ی عاطفی آن ناشی شده است بـه همـین صـورت،    روانبعد ذهنی وجود انسان و ایمان از بعد 
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). 19، 1384شجاعی زند، (تر است  اولی به وجه معرفتی و دومی با وجه عاطفی دین نزدیک
قم مورد بررسی اسـت کـه    داري بر اساس باورهاي شهروندان پردیسان این زیرمؤلفه از دین

در دیـن اسـالم ایـن    . عنوان پیروان دین اسالم بدان اعتقاد داشته باشند به ها آنرود  انتظار می
  .باورها مشتمل بر اعتقاد به خدا، پیامبر، امامان، قرآن، شیطان و فرشتگان است

ر و آدابی داري به کلیه رفتا منظور از بعد عبادي یا مناسکی دین :یمناسک یا يبعد عباد
. دهـد  اشاره دارد که فرد در مقام پرستش، نسبت به پروردگـار و معبـود خـویش انجـام مـی     

شـجاعی زنـد،   (صورت فردي یا جمعی و در خلوت یا جلوت اجرا شـود   تواند به عبادت می
این زیرمؤلفه شامل عبادات جمعی شامل نماز جماعـت، نمـاز جمعـه، مجـالس     ). 19: 1384

شود و عبادت فردي شامل نمازهاي یومیه و مستحبی، روزة واجـب   دعا، اعتکاف و حج می
  .شود و مستحبی، تالوت قرآن، دعا و ذکر می

تواصی و نواهی دینی مرتبط با حوزة نیکویی شناسی را اخالق : یامديپ یا یبعد اخالق
شـجاعی زنـد،   (شـود   کنند و آن با داشتن تعامل پسندیده با دیگران مربـوط مـی   تعریف می

در این مطالعه، اخالق بر اساس فعل اخالقی سنجش شده است که افعالی نظیـر  ). 20: 1384
صداقت و راستگویی، وفاي به عهد، رعایت حقوق مردم، نیکی به مردم، و عفو و گذشـت  

  .را شامل شده است
به مجموعه دستورات و اوامر صریح و غیرصریح دینی اشاره دارد که در  :یبعد شناخت

مقرراتی که نحـوه زنـدگانی در دنیـا و تعامـل بـا خـود،       . شود ن فقه خوانده میعنوا اسالم به
کند؛ لذا متشرع بودن بر اساس میزان اهتمام و پیروي فـرد از   طبیعت، و دیگران را تعیین می

  ).21: 1384شجاعی زند، (گیرد  این دستورات مورد سنجش قرار می
، خود را بـا نـوعی شـعور    ها آندر  ي است که فردا شدهموقعیت برتر خلق  :تجربیبعد 

، تصورات و احساسات مربوط به برقـراري رابطـه بـا وجـود     در عواطف. ندیب یمبرتر مواجه 
این بعد از دینداري ناظر . که واقعیت غایی یا اقتدار متعالی است شود یمهمچون خدا ظاهر 

دا یـا  بر عواطف، تصورات، و احساسات پیروان یک دیـن بـا جـوهري ربـوبی همچـون خـ      
در ایـن پـژوهش،   ). 20-19: 1384، شـجاعی زنـد  (واقعیتی غایی و یا اقتداري متعالی اسـت  
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ـ احساس پوچی و  ترس از خدا، نزدیکی به خدا، ی ناشـی از نبـود اعتقـادات دینـی،     هـدف  یب
توبه و جبران گناه با تمسک بـه   احساس معنویت عمیق با ائمه، احساس ترس از خداوند، و

  .هاي شناسایی این بعد از دینداري بوده استعنوان معیار خدا به
  

  تعریف عملیاتی کیفیت زندگی
اي براي  پذیري افراد یک جامعه داللت دارد که سنجه کیفیت زندگی به قابلیت زیست

تعیین میزان جذابیت و رفاه عمومی، بهزیستی اجتماعی، شادکامی، رضایتمندي و غیره تلقی 
اند که بـا لحـاظ نمـودن     ظر عینی مورد توجه قرار دادهبرخی کیفیت زندگی را از ن. شود می

در . شـود  هاي عینی کیفیت زندگی امکان ارزیابی از وضعیت زندگی مردم فراهم مـی  جنبه
اند که بـر اسـاس آن، وضـعیت     اي به وجه ذهنی کیفیت زندگی پرداخته مقابل نیز عده نقطه

تعریـف زاف، کیفیـت زنـدگی     بـر اسـاس  . اسـت  فهـم  قابلزندگی افراد با مراجعه به خود، 
همزمـان   طـور  بـه است که باید  ها گروهترکیبی از شرایط عینی زندگی و رفاه ذهنی افراد و 

کیفیت زندگی در ایـن پـژوهش در ابعـاد    ). 1393حاجی عزیزي، (مورد ارزیابی قرار گیرد 
نـی،  ذهنی و عینی مورد ارزیابی قرار گرفته است؛ بعد ذهنی کیفیت ذهنـی بـه سـالمت روا   

ــا ســنجه   ــی ب ــد عین ــت اقتصــادي و بع ــدگی، امنی ــمانی و   رضــایت از زن ــاي ســالمت جس ه
  .برخورداري اقتصادي مورد سنجش قرار گرفته است

  
  تعریف عملیاتی اعتماد اجتماعی

کند، اعتماد ایجاد ارتباط با دیگري و درخواست  در تعریفی که جانسون از اعتماد می
ود تکمیلی در روابط و انطباق با انتظارات دیگـران  پذیرش و حمایت آشکار از دیگران، خ

اعتماد را صراحت و باز بودن، سهیم کـردن، پـذیرش،    دهنده یلجانسون عناصر تشک. است
دانـد، اعتمـاد اجتمـاعی را     حمایت، تمایالت همکاري جویانه و رفتار مبتنی بـر اعتمـاد مـی   

کـه ایـن امـر موجـب      توان حسن ظن فرد نسبت به سـایر اعضـاي جامعـه تعریـف کـرد      می
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اعتمـاد   ).42-9: 1380امیـر کـافی،   (شـود   می گسترش و تسهیل روابط اجتماعی فرد با آنها
و نهـادي   افتهی میتعمهاي اعتماد بیناشخصی،  اجتماعی در این پژوهش با استفاده از زیرمؤلفه

  .مورد سنجش قرار گرفته است
  

  تعریف عملیاتی مشارکت اجتماعی
آن  یـق هـاي ارادي داللـت دارد کـه از طر    فعالیـت  ن دسـته از مشارکت اجتماعی به آ

شـکل دادن   یا غیرمسـتقیم در  یمطور مستق محله، شهر و روستا به امور اعضاء یک جامعه در
مشارکت اجتماعی در ایـن پـژوهش    ).74: 1395، افشانی. (حیات اجتماعی مشارکت دارند

اد رسـمی و غیررسـمی مـورد ارزیـابی     در ابع) 2002(با استفاده از رویکرد ربکا و همکاران 
در این رویکرد، مشارکت اجتماعی ترکیبی از ابعاد رسـمی و غیررسـمی   . قرار گرفته است

مشارکت است کـه در وضـعیت مشـارکت رسـمی، عضـویت در انجمـن اولیـاء و مربیـان،         
هاي ادبی و هنري، بسیج، شوراهاي اسالمی شهر  هاي صنفی، گروه هاي ورزشی، گروه دوره

ي علمی، تعاونی تولید روستا یا شهر و در مشارکت غیررسمی، مشـارکت  ها گروهروستا، و 
هـاي مـذهبی در    هاي مذهبی و خیریه مانند شرکت در مراسم عـزاداري و جشـن   در فعالیت

هاي کمک به همسایگان، کمک  مسجد، شرکت در جلسات ختم قرآن، شرکت در فعالیت
ي ازدواج و تهیه جهیزیه، کمک به ساختن مسجد و دیده، کمک به افراد برا به مردم آسیب

اماکن مذهبی، پرداخت کمک و صدقه به افراد مستمند، شرکت در بهداشت محله و غیـره  
  )1397و همکاران،  اسد پور. (مورد توجه است

  
  روایی و پایایی

ابعاد متغیرهاي مسـتقل و وابسـته تحقیـق، از تکنیـک تحلیـل       دییتأدر این مقاله، براي 
دستیابی به روایی سازه به ارزیـابی  . شده است اي استفاده لی تأییدي با عنوان روایی سازهعام

اي مبتنی بـر تحلیـل    که در این مقاله، روایی سازه پردازد گیري می عملی صحت ابزار اندازه
شـده در   هـاي شناسـایی   هاي متغیرهاي اصلی تحقیق، مطابق با عامل عاملی تائیدي براي سازه
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ابعـاد زیربنـایی    دییـ تأقیق بوده است؛ به این مفهوم که، در مطالعـه حاضـر بـراي    ادبیات تح
افـزار   در نرم) 1CFA(شده براي متغیرهاي مستقل و وابسته، از تحلیل عاملی تأییدي  مشخص
اي با استفاده از آموس و تحلیـل عـاملی    براي تائید روایی سازه. است شده استفاده 24آموس 

گیري آمده  زا در قالب مدل اندازه زا و درون دو گروه متغیرهاي برونهاي هر  تائیدي؛ عامل
نفـر از شـهروندان    35آزمون ابـزار مطالعـه روي    یشپدر پژوهش حاضر، بعد از انجام . است

سؤال مـرتبط بـا    72سؤال از مجموع  7سال پردیسان قم به شیوة تصادفی و حذف  18باالي 
نتـایج  . انـد  گرفتـه ال مـورد تحلیـل نهـایی قـرار     سـؤ  65هاي اصلی پژوهش، در نهایت  آیتم

 افزار نرمارزیابی پایایی یا قابلیت اعتماد ابزار پرسشنامه با استفاده از شیوة آلفاي کرونباخ در 
24Spss  در جدول آمده است و نشان از باال بودن میزان ضرایب پایایی براي کل پرسشنامه
  .دارددرصد  86و براي متغیرهاي پژوهش باالي  92/0

  
  هاي پژوهش یافته

هــا  در ایــن قســمت بــا آمــار توصــیفی و اســتنباطی بــه توصــیف متغیرهــا و آزمــون فرضــیه 
  :پردازیم می

  
  وابسته و مستقل يرهایمتغ يدرصد و یفراوان عیتوز -2جدول 

  کیفیت زندگی  اعتماد اجتماعی  مشارکت اجتماعی  داري دین  
  درصد  راوانیف  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی

  4/23  90  5/31  121  8/18 72  2/90 304  زیاد
  6/70  271  3/57  220  1/59  227  3/8  28  متوسط

  0/6  23  2/11  43  1/22  85  5/1  5  کم
  100  384  100  384  100  384  100  337  جمع

      

                                                   
1.Confirmatory Factor Analysis 
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نفـر از کـل    337( انیـ گو پاسخ 2/90داري  ، میزان دین)2(با توجه به اطالعات جدول 
زیاد اسـت و  ) است شده ظاهرنشده  عنوان اظهار مورد به 47و  باشد یم مطالعهموردنفر  384

میـزان را بـه خـود اختصـاص داده اسـت بنـابراین        نیتر شیبدر بین متغیرهاي اصلی مطالعه، 
 6/70کیفیت زنـدگی بـا میـزان    . داري در سطح مطلوب است میزان دین دهد یمنتایج نشان 

درصـد   1/59درصد، و مشارکت اجتماعی بـا میـزان    3/57درصد، اعتماد اجتماعی با میزان 
  .شده است  یابیارزدر سطح متوسطی 

  
  آن يها مؤلفه و یزندگ تیفیک ریمتغ با مرتبط یفیتوص يها آماره -3جدول 

دامنه   ها رمؤلفهیز  متغیر
میانگین   میانگین  نمره

  استانداردشده
انحراف 

  واریانس  معیار

کیفیت 
  زندگی

  عینی
  12/3  77/1  59/4  17/9  2-12  سالمت جسمی
برخورداري 

  اقتصادي
3-18  67/11  89/3  04/3  27/9  

  ذهنی

  3/5  3/2  22/4  44/8  2-12  سالمت روانی
رضایت از 

  زندگی
3-18  95/11  98/3  15/1  33/1  

  67/5  38/2  44/3  88/6  2-12  امنیت اقتصادي
  5/83  14/9  02/4  12/48  72-12  کیفیت زندگی

      
آن نشان  هاي یرمؤلفهرا همراه با ز یزندگ یفیتک یتوضع یفیار توصآم) 3(جدول 

ـ . شده است سؤال استفاده 12از  یزندگ یفیتسنجش ک يبرا. دهد یم  یـاز امت تـرین  یشب
 گویان استاندارد شدة نمرة پاسخ نیانگیم .بوده است 12 یاز،امت ترین و کم 72شده  کسب

 یـر ز یگـر نسـبت بـه د  ) 59/4( یجسـم  متسـال  یرمؤلفـۀ ز یانگیننشان از باال بودن م
ـ  یزنـدگ  یفیـت ک یـانگین م. دارد یزنـدگ  یفیتک هاي مؤلفه  02/4 گویـان،  پاسـخ  یندر ب

متوسـط   یـا  یادز ینۀبه سمت گز یکرتل یفط 6تا  1که بر اساس دامنۀ نوسان  باشد یم
 12/48برابـر   72-12در دامنـۀ نمـرات    یزنـدگ  یفیـت ک یانگینم. دارد یلرو به باال تما
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شاخص در پژوهش حاضر  ینا یزانم ياست که نشان از متوسط رو به باال شده ابییارز
  .دارد

سـازي   در مدل مورداستفادهي تحقیق، متغیرهاي ها هینظردر این مطالعه، بعد از بررسی 
داري، و متغیرهاي  متغیر نهفته شامل متغیر نهفتۀ بیرونی دین 4 درمجموعمعادالت ساختاري 

متغیر بیرونـی یـا   . اجتماعی، اعتماد اجتماعی و کیفیت زندگی بودندنهفتۀ درونی مشارکت 
اي به سمت آن نشانه نرفتـه   سویه زا عنصري از مدل ساختاري است که هیچ پیکان یک برون

زا  متغیر درونی یـا درون . ردیگ ینماست، بنابراین متغیر بیرونی، خود از متغیرهاي مدل تأثیر 
بـراي آزمـودن   . گیـرد  ارش از متغیر داخل مـدل تـأثیر مـی   که مقد شود یمنیز متغیري تلقی 

استفاده شد که بررسی ضرایب مسیر علّی ) AMOS(آموس  افزار نرمي پژوهش از ها هیفرض
  .گرفته شد کار بهبراي بخش ساختاري مدل براي تحلیل نتایج 

  
  بررسی مدل پژوهش

علـی پـژوهش نشـان     2سازي معادالت سـاختاري در مـدل    ي مرتبط با خروجی مدلها افتهی
داري بـه   داري بـه اعتمـاد اجتمـاعی، دیـن     کـه ضـرایب مسـیر خـارج شـده از دیـن       دهد یم

مشارکت اجتماعی، مشارکت اجتماعی به کیفیت زنـدگی و اعتمـاد اجتمـاعی بـه کیفیـت      
ــی   ــدگی خــارج از محــدودة تــی بحران ــنازا، باشــد یمــ -96/1و  96/1یعنــی ) CR(زن رو  ی

داري بـه   ولـی ضـریب مسـیر دیـن     رندیگ یمیرها مورد تأیید قرار یا این متغ مرتبطفرضیات 
کیفیت زندگی داخل محدودة تی بحرانی قرار گرفته است و در این مطالعه این رابطه تأیید 

) CR=1.175, Sig=0.24( باشـد  یمـ از مقـادیر نسـبت بحرانـی     تـر  کـم نشده است چرا کـه  
قـرار   05/0از  تر بزرگا صفر است یعنی نسبت بحرانی در این مدل، داراي تفاوت معنادار ب(

  )197: 1389قاسمی، ) (دارد
  



   
  
  
  

 107   | و تشویشی و رحمانی... داري بر کیفیت زندگی با تأثیر دین

 
  مدل علی پژوهش -2مدل 

  

  یزندگ تیفیک مدل يرهایمس هیاول یبحران نسبت و راستانداردیغ استاندارد، یونیرگرس بیضرا - 4جدول 

P-
value 

نسبت 
  بحرانی

ضرایب استاندارد 
رگرسیونی 

  مسیرها

ضرایب غیراستاندارد 
  مسیرهاي مستقیم و غیرمستقیم  مسیرها رگرسیونی

  مشارکت اجتماعی داري دین  29/0  47/0  212/3  001/0
  اعتماد اجتماعی داري دین  11/0  18/0  004/3  003/0
  کیفیت زندگی داري دین  050/0  08/0  175/1  240/0
  کیفیت زندگی مشارکت اجتماعی  30/0  29/0  393/3  01/0

  کیفیت زندگی اعیاجتم اعتماد  64/0 55/0  688/6  01/0

  کیفیت زندگی مشارکت اجتماعی داري دین  087/0  136/0  -  -

  کیفیت زندگی اعتماد اجتماعی داري دین  070/0  099/0  -  -
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داري و کیفیـت زنـدگی از    نشان از این دارد که باید رابطۀ بـین دیـن  ) 4(نتایج جدول 
اجتمـاعی برابـر    داري روي مشـارکت  مسـیرهاي مسـتقیم تـأثیرات دیـن    . مدل حذف گردد

، مشـارکت اجتمـاعی روي کیفیـت زنـدگی برابـر      18/0، روي اعتماد اجتماعی برابـر  47/0
 گر یانجیمداري از طریق  دین ریتأث، 55/0، اعتماد اجتماعی روي کیفیت زندگی برابر 29/0

، و از طریـق اعتمـاد اجتمـاعی برابـر     136/0مشارکت اجتماعی روي کیفیت زنـدگی برابـر   
  .شده است ابییارز 099/0

  
 يساختار معادالت مدل برازش نیکویی هاي شاخص -5جدول 

  قبول قابلبرازش   ارزش  عالئم اختصاري  ي نیکویی برازشها شاخص
<IFI  91/0  IFI 1شاخص برازش افزایشی 90٪  

<TLI 90/0  TLI 2لوئیس-شاخص توکر 90٪  
<CFI 91/0  CFI 3شاخص برازش تطبیقی 90٪  
>4RMSEA  042/0  RMSEAبرآورد ریشۀ میانگین مربعات خطاي 05/0  

5 اسکویر بهنجار شده کاي
CMIN/DF 964/2   3تا  1مقدار بین  

   

نشـان داد تناسـب   ) 5(نتایج نیکویی برازش اولیۀ مدل معـادالت سـاختاري در جـدول    
دسـت آمـده    بـه ) داري سـطح معنـی  ( p-valueاسـکویر و   مدل مزبور با توجه به سـطح کـاي  

بـه درجـۀ    اسـکوئر  يکـا مقادیر نسبت ). 964/2(دهد  مناسبی نشان می برازش مدل را به نحو
مقـدار ریشـۀ دوم   ). 201: 1389قاسـمی،  ( باشـد  یمـ قرار دارد که مناسب  3و  2آزادي بین 

ي بـدي بـرازش شـناخته    هـا  شـاخص عنوان یکی از  به) RSMEA(میانگین مربعات باقیمانده 
شود؛  تلقی می تر قبول قابلشده  ینتدول باشد، مد تر کوچکیعنی هر چه مقدار آن  شود یم

عنوان وضـعیت مطلـوب بـراي مـدل      و به دهد یمرا نشان  05/0این شاخص مرزهاي صفر تا 

                                                   
1. Incremental fit Index (IFI) 
2. Tucker-Lewis Index (TLI) 
3. Comparative Fit Index (CFI) 
4. Root Mean Square Residuals 
5. Normed Chi-Square 
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 042/0این شاخص در این مطالعه برابـر  ). 203: 1389قاسمی، ( شود یممورد برازش قلمداد 
هـاي نیکـویی    شـاخص  کـه  یزمان. است که نشان از برازش مطلوب مدل دارد آمده دست به

را نمایـان   قبـول  قابـل گیرنـد معیـار بـرازش در سـطح      درصد قـرار مـی   90برازش در مقادیر 
لـوئیس   -، تـوکر 91/0برابر ) IFI(شاخص برازش افزایشی ). 202: 1389قاسمی، (سازند  می

)TLI ( و شاخص برازش تطبیقی  90/0برابر با)CFI ( بـودن   قبول قابلحاکی از  91/0برابر با
  .ندمدل هست
  

  بررسی فرضیات
 یاعتماد و مشارکت اجتمـاع  یرمتغ یانجیگريبا م داري یند رسد یبه نظر م: فرضیه اول

  .مؤثر است یسانشهروندان منطقه پرد یزندگ یفیتبر ک
مشارکت  گر یانجیم یقاز طر داري یند ریتأث 4بدست آمده در جدول  با توجه به نتایج

ی زنـدگ  یفیـت ک يرو) 099/0( یاعتمـاد اجتمـاع   گـر  یانجیم یقو از طر) 136/0( یاجتماع
نسـبت بـه    یمشـارکت اجتمـاع   گـري  یـانجی نقش م یزاننشان از باال بودن م شود و می دییتأ

  .دارد یزندگ یفیتک یتدر تقو یاعتماد اجتماع
قـم   یسانپرد شهروندان منطقۀ یزندگ یفیتک بر داري یندرسد  به نظر می: دوم هیفرض
  .مؤثر است

داري روي کیفیت زندگی معادل  که ارزش تی در مسیر دین 4ایج جدول با توجه به نت
داري  قرار دارد، این فرضـیه رد شـده و دیـن    -96/1و + 96/1باشد و در محدوده  می 175/1

  ).08/0 معنادار یرغضریب مسیر (یري ندارد تأثطور مستقیم  روي کیفیت زندگی به
قم  یسانپرد شهروندان منطقۀ یاجتماع اعتماد بر داري یندرسد  به نظر می: سوم هیفرض

  .باشد می مؤثر
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و در  باشـد  یمـ  004/3داري روي اعتمـاد اجتمـاعی معـادل     مقادیر تـی در مسـیر دیـن   
داري  قرار ندارد، این فرضیه تأییدشده و نشان از این دارد که دین -96/1و + 96/1محدوده 

  ).18/0ضریب مسیر معنادار ( مؤثر استروي اعتماد اجتماعی 
  ؛مؤثر استداري روي مشارکت اجتماعی شهروندان پردیسان قم  دین: چهارم هیفرض

 یرقـم تـأث   یسـان منطقـۀ پرد  شهروندان یمشارکت اجتماع بر داري یندرسد  به نظر می 
  .وجود دارد يمثبت و معنادار

داري بر مشارکت اجتمـاعی داراي ضـریب مسـیر     نشان از این دارد که اثر دین ها افتهی
داري بـر   که با توجه بـه ایـن مقـادیر، دیـن     باشد یم 212/3عدد معناداري تی معادل و  47/0

  .شده است و فرضیه تحقیق پذیرفته مؤثر استمشارکت اجتماعی 
 شـهروندان منطقـۀ   یزنـدگ  یفیـت ک بـر  یاعتمـاد اجتمـاع  رسد  به نظر می: پنجم هیفرض

  .قم مؤثر است یسانپرد
جتماعی بر کیفیت زندگی با توجه به ارزش تی یا فرضیه تأثیر مثبت و معنادار اعتماد ا

شده و نشان از این دارد که اثر اعتماد اجتماعی بر کیفیت  تأیید 688/6نسبت بحرانی معادل 
کـه بـا توجـه بـه ایـن مقـادیر،        باشد یمکه عدد معناداري  55/0زندگی داراي ضریب مسیر 

  .شده است  یق پذیرفتهبوده و فرضیه تحق مؤثراعتماد اجتماعی بر کیفیت زندگی 
 شـهروندان منطقـۀ   یزنـدگ  یفیتک بر یمشارکت اجتماعرسد  به نظر می: ششم هیفرض

  .است قم مؤثر یسانپرد
فرضیه تأثیر مثبت و معنادار مشارکت اجتماعی بر کیفیت زندگی با توجه به ارزش تی 

ت اجتمـاعی بـر   تأیید شده و نشان از این دارد که اثر مشارک 393/3یا نسبت بحرانی معادل 
کـه بـا    باشـد  یمـ و عدد معناداري نسـبت بحرانـی    29/0کیفیت زندگی داراي ضریب مسیر 

باشـد و فرضـیه تحقیـق     مـی  مؤثرتوجه به این مقادیر، مشارکت اجتماعی بر کیفیت زندگی 
  .شده است  پذیرفته



   
  
  
  

 111   | و تشویشی و رحمانی... داري بر کیفیت زندگی با تأثیر دین

یل سازي معادالت ساختاري به تحل گیري از مدل ي پژوهش، با بهرهها هیفرضآزمون     
مسیر پرداخته شد کـه نتـایج نشـان از تأییـد پـنج فرضـیه تحقیـق دارد و در ایـن پـژوهش،          

  .طور مستقیماً منجر به تقویت کیفیت زندگی نشد داري روي کیفیت زندگی به دین
  

  گیري بحث و نتیجه
در قسمت آمار توصیفی میانگین  آمده، دست هاي به با توجه به هدف پژوهش حاضر و یافته

نسبت به دیگر ابعـاد   ییدر سطح باال انیگو پاسخیرمؤلفۀ وجه اعتقادي در بین زبا  داري دین
داري داشت، و مشارکت اجتماعی در سطح متوسطی در بین افـراد مـورد مطالعـه قـرار      دین
میانگین اعتماد اجتماعی نیز در سطح متوسط رو به باال قرار داشت و میانگین کیفیـت  . دارد

آمـده،   دسـت  در بخش آمار استنباطی، طبق مدل نهـایی بـه  .ی بودزندگی هم در سطح مناسب
داري بر اعتماد و مشارکت اجتماعی، تأثیر اعتماد و مشارکت اجتماعی بر کیفیت  تأثیر دین

داري بر کیفیت زندگی رد شده است فلذا از بـین   زندگی تأیید شد و تنها تأثیر مستقیم دین
  .اند ط به این تأثیرات مورد تأیید قرار گرفتهپنج فرضیۀ مورد بررسی، چهار فرضیۀ مربو

داري روي کیفیـت زنـدگی بـا     ي پـژوهش نشـان داد تـأثیر غیـر معنـادار دیـن      هـا  افتهی
ــین   ــیم، راب ــري دورک ــاي نظ ــاران )1999(رویکرده ــون و همک ــتروم )1992(، الرس ، و انس

ة سـالمتی  حـوز  تواند یمداري  طبق رویکردهاي نظري مذکور، دین. مطابقتی ندارد) 1989(
ي براي تقویت کیفیت زندگی افـراد تلقـی   ا نهیزمجسمی و روانی را تحت تأثیر قرار داده و 

ي دار نیـ دبا الرسون و همکاران معتقد به ارتباط بین  سو همدورکیم، رابین، انستروم، . شود
کـه نتـایج پـژوهش     و کیفیت زندگی افراد از نظر سالمت جسمی و روانی هسـتند درحـالی  

  .با چنین رویکرد نظري نیست سو همحاضر 
ي مـرتبط بـا فرضـیۀ اول پـژوهش بـا نتـایج تحقیـق خواجـه نـوري و          ها افتههمچنین ی 

هـا و همکـاران    ، جمشـیدي )1393(ي زیعز یحاج، )1391(ثمرین  ، عابدي)1390(همکاران 
، مـاکروس و مکابـه   )2002(، فـریس  )1394(، عرفان و همکـاران  )1394(، احمدي )1393(
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، مـون  )2010(، عبدالخالک )2009(چوآن سو و همکاران  -، سیین)2006(سوات  ،)2003(
ــیم  ــاران  )2013(و ک ــرز و همک ــاران   )2018(، پ ــاس و همک ــوآس دی ــالس ب ) 2019(، وی

داري شـهروندان پردیسـان قـم روي     مطابق با نتایج حاصـله دیـن  . همخوانی و مطابقت ندارد
  .تأثیري ندارد ها آنکیفیت زندگی 

داري روي مشارکت و اعتماد اجتماعی نشان از همخوانی و  بت و معنادار دینتأثیر مث 
و ) 1397(مطابقت نتایج پژوهش در مورد این فرضیه با نتایج مطالعات موسـوي و همکـاران   

 بـاال رفـتن  باعـث   توانـد  یمداري  لذا افزایش میزان دین. دارد) 1393(و میرزایی  عباس زاده
در ایـن پـژوهش،   . اعی در بین شهروندان پردیسـان قـم شـود   میزان مشارکت و اعتماد اجتم

داري روي اعتماد اجتماعی و روي مشارکت اجتماعی نشان از این دارد کـه   اثرگذاري دین
هاي مشـارکت اجتمـاعی بـاالتر از اعتمـاد      داري روي تقویت زمینه قدرت تأثیرگذاري دین

  . اجتماعی است
ي اعتماد اجتماعی اثرگذاریکرد حلیم نشان از با رو سو همدیدگاه دسیلوا و همکاران   

روي کیفیت زندگی داشت و نتایج پژوهش حاضر نیز این موضوع را تأیید کرد؛ بر همـین  
اساس، دسیلوا و همکاران که آرامش و رفاه زندگی را در بین افراد جامعه مرهـون کیفیـت   

بر طبق  ردیگ یمتأیید قرار در این پژوهش مورد  دانستند یمروابط اجتماعی مبتنی بر اعتماد 
این رویکردهاي نظري، بهبودي در فضاي روانی و جمعی افراد جامعـه، و تقویـت سـالمت    

دیـدگاه لواسـئور و   . عمومی و فردي مرهون پیوندهاي اجتماعی مبتنی بر اعتمادسازي است
ي اجتمـاعی، و مـدنی   هـا  عرصـه همکاران با تمرکز روي اهمیت مشارکت افراد جامعـه در  

مشـارکت   ریتـأث کیفیت زندگی باشد لذا نتایج پژوهش نشـان از   باال رفتنبسترساز  تواند یم
  .اجتماعی روي کیفیت زندگی دارد

اعتمـاد و مشــارکت اجتمـاعی روي کیفیـت زنـدگی نشــان از      ریتـأث نتـایج حاصـله از   
ا رویکردهاي نظري دسیلو طور نیهمو ) 1392(با نتایج پژوهش عظیمی  ها افتهمطابقت این ی

نتـایج تأثیرگـذاري   . دارد) 2004(، لواسئور و همکـاران  )2017(، حلیم )2007(و همکاران 
مشـارکت اجتمـاعی نشـان از     ریتأثاعتماد اجتماعی روي کیفیت زندگی در مقایسه با میزان 
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یکـی از   توانـد  یمـ این دارد که باال رفتن اعتماد اجتماعی در بـین شـهروندان پردیسـان قـم     
  .زایش سطح کیفیت زندگی باشدبسترهاي مناسب اف

ي اعتمـاد و  گرهـا  یانجیـ مداري از طریـق   آمـده از تـأثیر معنـادار دیـن     دسـت  نتایج به  
ي ری میکو ) 2017(ي محبپور و همکاران ها افتهمشارکت اجتماعی روي کیفیت زندگی با ی

ت مشـارک  گـر  یانجیـ مداري از طریـق متغیـر    دیـن  ریتأث. همخوانی دارد) 2012(و همکاران 
روي کیفیـت زنـدگی نشـان از بـاال      اعتمـاد اجتمـاعی   گر یانجیماجتماعی و از طریق متغیر 

ي مشارکت اجتمـاعی نسـبت بـه اعتمـاد اجتمـاعی در تقویـت       گر یانجیمبودن میزان نقش 
  .کیفیت زندگی دارد

ـ دنتایج پژوهش حاکی از وجود همبستگی بین متغیرهاي  ي و اعتمـاد اجتمـاعی   دار نی
با رویکردهاي نظري وبر، مایرز، اوانز، و کاندلند است؛ نتایج ایـن پـژوهش    سو همدارد که 

دارد، و منجـر بـه    ریتـأث نشان داد دینداري در خلق شبکه اعتمادي بین افراد جامعه پردیسان 
ي مـرتبط بـا   هـا  تیـ فعالي بـا  دار نیـ دشـود؛   ی مـی گروهـ  برونی و گروه درونروابط  ایجاد

کیفیت روابـط اجتمـاعی و تقویـت کیفیـت کـنش متقابـل       اش منجر به بهبود  مناسک دینی
ی، شناسـ  فـه یوظهاي اجتمـاعی،   هاي اجتماعی، ارتباط با افراد و مشارکت افراد، ایجاد شبکه

  .شود احترام نسبت به دیگران، و صداقت می
 را گرفته قرار وتحلیل تجزیه مورد و آمده بدست آنچه مطالب، وسیع حجم به توجه با

 زنـدگی  آن در امـروزي  بشـر  که دنیایی در مقاله این یسندةنو نظر رسانم؛ به می شما سمع به
 غـرق  و زنـد،  می درجا مدرنیته و سنت بین دوگانگی عنوان با اي پدیده با روز هر و کند می
 و کـردن  برقـرار  ارتباط مجال و فرصت دیگر شده، مجازي فضاهاي و ها شبکه اینترنت، در

 امـروزي  بشـر  فردگرایـی  ایـن  که است داده دست از را اجتماعی هاي فعالیت در مشارکت
 بـا  مـردم  فعلـی،  ۀتوسـع  جامعـۀ درحـال   در کنـد؛  مـی  وارد جامعـه بدنۀ  به زیادي هاي آسیب
 رفـاه  و امکانات افزایش گرایی، مصرف فرهنگ افزایش تولید، افزایش همچون هایی پدیده

 بـه  منجـر  گونـاگون  هاي رصهع در تکنولوژي پیشرفت با که هستند، مواجه...  و زندگی در
  .شده است جامعه کالن و خرد سطح در اجتماعی روابط یختگیگس ازهم و ضعف
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 جامعـه  بـین  کـه  امـروزي  بشر به حل راه یک عنوان به تواند می داري دین محقق نظر به 
 و بخشـیده  بهبـود  را خـود  زنـدگی  کیفیـت  بتوانـد  تا کند کمک افتاده، گیر مدرن و سنتی

 و برخـورداري  روانـی،  جسـمانی،  سـالمت  ابعـاد  در خـود  زندگی وضعیت از بهتري درك
 خود عالیق و استاندارها انتظارات، اهداف، به توجه با زندگی از رضایت و اقتصادي امنیت

ها و دستوراتی  ادیان با آموزه .باشد داشته اش جامعه ارزشی نظام و فرهنگ گرفتن نظر در با
کنند و با این  شود تا افراد به یکدیگر اعتماد دهد باعث می که به افراد جامعه یا پیروانش می

 جامعه در گروهی يها تیفعال و داوطلبانه، و هاي جمعی کنش دادن انجام در اعتماد حاصله
  .باشد با یکدیگر مشارکت کنند که نتیجه این اعتماد و مشارکت، تقویت کیفیت زندگی می

  
  و پژوهشی يکاربرد يشنهادهایپ

 هاي به بخش ی،مشارکت اجتماع يرو داري ینمثبت و معنادار د ریتأث ییدتأ با توجه به
 ي،عباد ي،اعتقاد یمبان یتکه با تقو گردد یم یشنهادقم پ یسانمرتبط با پرد یفرهنگ
مشارکت  یشافزا هاي ینهمنطقه زم ینساکن در ا يخانوارها یو شناخت یتجرب ی،اخالق

 هاي فعالیت ها، گروه ها، ها، دوره ر شامل انجمنمختلف شه هاي بخش در را ها آن یاجتماع
توسط  تواند یامر م ینرا فراهم سازند ا یرهو غ یمردم هاي کمک ی،و مذهب یریهخ

پرداختن به . گردد یاتیآن عمل نظایر و ها مساجد، کانون ي،شهردار یفرهنگ يواحدها
 ی،و مذهب نییمناسک د قرآن،منطقه به خدا،  ینمردم ا ياعتقاد هاي یانبن یتتقو

باعث خواهد شد تا  ینشناخت افراد از د یزانو باال بردن م ی،و اخالق ینید هاي آموزه
  .فراهم گردد یو مشارکت یجمع يورود به کارها يمردم برا ینالزم در ب هاي یلپتانس

 یهتوصـ  ینـی و د یبـه مراکـز فرهنگـ    ی،اعتمـاد اجتمـاع   يرو داري یند ریبر اساس تأث
 ي،عبـاد  ي،اعتقـاد  هـاي  یـه پا ی،مشـارکت اجتمـاع   يشده برا ارائه يالگوتا همانند  شود یم

باعـث   توانـد  یامـر مـ   یـن شـود کـه ا   یـت ساکن، تقو يخانوارها یو شناخت یتجرب ی،اخالق
. منطقه شود ینمستقر در ا ياعتماد به نهادها طور ینن عموم و همیافراد، ب یناعتماد ب یشافزا
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افـراد   یـن ا ینبـ  ياعتمادسـاز  هاي ینهشوند زم یتتقو یدین نظر از هدف جامعۀ افراد چهچنان
  .فراهم خواهد شد

 یشـنهاد پ یزنـدگ  یفیـت ک يرو یمثبت و معنادار اعتماد اجتماع ریتأث ییدبا توجه به تأ 
 و هـا  دادگـاه  ی،وپرورش، مراکـز درمـان   آموزش یرنظ ییبا باال بردن اعتماد به نهادها شود یم

افـراد جامعـه هـدف، بـه واسـطۀ انـواع        ینب یاعتماد عموم یتتقو طور یننهادها، و هم سایر
امکانـات الزم را در   ي،و مجاز یجمع هاي همچون رسانه ینهزم یندر ا تسهیلگر يپارامترها

 یفیـت ک توانـد  یامـر مـ   ینافراد جامعه فراهم شود و همـ  ینب یاجتماع یۀسرما یتجهت تقو
ــا یتمندي،رضــا ی،روانــ ی،را از نظــر ســالمت جســم یزنــدگ  یــتو امن يه و برخــورداررف
جامعه باعث خواهد شد تـا در صـورت بـروز     طحاعتماد در س یجادا. کنند یتتقو ياقتصاد

. خود احساس مخـاطره نداشـته باشـند    یزندگ یفیتدر ک یعناصر اجتماع ی،هرگونه مشکل
 یـت در تقو یخـوب  یلپتانسـ  توانـد  یعناصر جامعه هـدف مـ   ینب ياعتماد یهسرما یتلذا تقو

  .خانوارها محسوب شود یدگزن یفیتک
 یزنـدگ  یفیـت ک يرو یمثبـت و معنـادار مشـارکت اجتمـاع     ریتـأث  ییدبا استناد به تأ  

قـم در   یسـان مـردم پرد  یررسـمی و غ یبـردن سـطح مشـارکت رسـم     با بـاال  شود یم یشنهادپ
 يبسـترها  یـره و غ ی،فرهنگـ  ی،و مـذهب  ینـی د ي،هنر ی،ورزش ی،مختلف آموزش هاي ینهزم

 یتمندي،رضا ی،روان ی،به لحاظ سالمت جسم یزندگ یفیتبردن سطح ک االب يبرا يضرور
در سطح جامعـه باعـث    یمشارکت همگان. فراهم شود ياقتصاد یتو امن يرفاه و برخوردار
 یـت و امن يرفـاه اقتصـاد   ی،و روانـ  یمسائل مرتبط با سالمت جسـم  یریتخواهد شد تا مد

ـ   یۀروح یشافزالذا . گردد یلتسه یاز زندگ یتو رضا ي،اقتصاد جامعـه   ینمشـارکت در ب
  .خانوارها خواهد شد یزندگ یفیتک یتهدف باعث تقو

 یاعتماد و مشارکت اجتمـاع  گرهاي یانجیم یقاز طر داري یند ریکه تأث با توجه به این
 یفیتک يرو داري یند یممستق ریمثبت و معنادار بوده است و چون تأث یزندگ یفیتک يرو

 یغـات شهر خاصـه تبل  یفرهنگ هاي تا بخش شود یم یهنشد توص دییأمطالعه ت یندر ا یزندگ
قـم بـا اسـتفاده از     یسـان منطقـۀ پرد  يو شـهردار  یو ارشـاد اسـالم   هنـگ و اداره فر یاسالم
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 یفیـت ک یـزان بـردن م  مردم منطقه در جهت بـاال  یمشارکت يو کارها ياعتمادساز يبسترها
  .را داشته باشند هیرو غ یغاتی،تبل یجی،ترو ی،اقدامات آموزش یزندگ

به لحـاظ   یول پردازد یلۀ پژوهش مئبه موضوع و مس یخاص یاياز زوا یهر پژوهش    
بـه همـه ابعـاد     یستقادر ن ی،و زمان یاعم از موضوع یو شکل يماهو هاي یتمحدود یبرخ

قاعده مستثنا نبوده  یناز ا یزن یقتحق ینمختلف بپردازد لذا ا هاي و از جنبه یستهموضوع نگر
 آن، توسـعه  ینچنـ  موضـوع و هـم   یـن همسـو بـا ا   یقاتتحق یانجام برخ يبرا ینبنابرا. تاس

  :شود یارائه م یبه پژوهشگران آت يبعد یقاتانجام تحق يبرا یلبه شرح ذ هایی یشنهادپ
جامعه  یکدر  یزندگ یفیتک يرو داري یند ریتأث ینهدر زم هایی انجام پژوهش) 1

  .متفاوت يآمار
و  یـل فـرا تحل  یـق از طر یزنـدگ  یفیـت بـر ک  یرگذارعوامل تأث یراس شود یم یهتوص) 2
  .گردد بندي یتو اولو ییشناسا یب،فراترک
  .گردد یابیو ارز یبررس یزندگ یفیتک یتتقو يراهکارها گردد یم یشنهادپ) 3
بوده است که نقـاط ضـعف و    بستهمطالعه پرسشنامه  این در ها داده آوري ابزار جمع) 4
از  یگرد ياز ابزارها یآت هاي در پژوهش شود یم یشنهادا دارد، لذا پخود ر يها یتمحدود

  .استفاده شود یقروند تحق یشبردجهت پ یفیروش ک
 آمـاري مطالعـۀ حاضـر در جامعـه     یج،معتبرتـر نتـا   یگیـري پ يبـرا  شـود  یم یشنهادپ) 5
ورد مطالعـه مـ   یـن مورد سنجش قـرار گرفتـه و بـا ا    یمتنوع هاي انجام شود تا نمونه یمتفاوت

  .یردقرار گ یسهمقا
 یرهـاي تـأثیرات عوامـل و متغ   دلیـل به  یقیهر نوع تحق انجام: پژوهش هاي یتمحدود

کـه   کنـد  یمـ  یجـاد محقـق ا  يبـرا  کنتـرل  یرقابـل غ هاي یتمطالعه، محدود یرونیو ب یدرون
 یرماننـد سـا   یـز پـژوهش ن  یـن ا. حاصـله داشـته باشـد    یجدر نتـا  يتـأثیرات مشـهود   تواند یم

  :مواجه بوده است یربه شرح ز هایی محدودیت اب ها، پژوهش
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مطالعـه بـوده اسـت؛ چـرا کـه       ینا هاي یتاز محدود یکی یقانجام تحق یبعد زمان -1
 تـوان  ینمـ  رو یـن کنـد، ازا  ییرکاربران در طول زمان تغ هاي و نگرش ها یدگاهممکن است د

  .در بلندمدت را داشت یجنتا یداريانتظار پا
افـراد را در   هـاي  یـدگاه کـه د  باشـد  یمـ  سـنجی  نگـرش ورت صـ  ابزار پرسشنامه بـه  -2

ادراك کـامالً منطبـق بـا     یـن کـه ممکـن اسـت ا    سـنجد  یم از موضوعات یکخصوص هر
  .یردقرار بگ ییرو تغ یرمورد تفس سازي یکم یندنباشد و در فرآ یتواقع

روابـط   ییشناسـا  يمطالعه ممکـن اسـت بـرا    ینمورد استفاده در ا یمقطع هاي داده -3
در  یمقطعـ  هاي یلتحل یاو  یطول یکردنباشند که با استفاده از رو یکاف یرهامتغ یانم یاساس

 یمتفـاوت  یجفـائق آمـده و بـه نتـا     یتمحـدود  یـن بر ا توان یمختلف م یزمان هاي چارچوب
  .یافت دست

  .به سؤاالت در منطقه یده مواجهۀ با پرسشنامه و پاسخ یوجود مشکالت فرهنگ -4
  .کرونا یطاز شرا یناش یاجتماع يگذار از فاصله یناش یتماعاج هاي یتمحدود -5
از مالحظـات   یناشـ  یـان گو از پاسـخ  یبرخ ياز خودسانسور یناش هاي یتمحدود -6

  .یگزینجا يها نمونه یافتننظرات و  یقو عدم ابراز نظر دق یاسیس
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 فرهنگیـان  میـان  در زنـدگی  کیفیـت  و داري دیـن  میـزان  رابطـه  ،)1393( .پیمان عزیزي، حاجی -
 اجتمـاعی  علـوم  دهدانشـک  ،اجتمـاعی  رفـاه  ریـزي  برنامـه  ارشـد  کارشناسی نامه پایان ،شهریار

  .تهران طباطبائی عالمه دانشگاه
 و داري دیـن  بـین  ارتباط بررسی« ،)1396( .نوذر قنبري، و نوربخش، یونس هابیل؛ حیدرخانی، -

 توسعه و رفاه ریزي برنامه فصلنامه ،»کرمانشاه شهره اي حاشیه مناطق جوانان اجتماعی سالمت
 .66-31 :30 شماره ،8 دوره ،اجتماعی

 بـا  داري دیـن  میـزان  رابطه« ،)1390( .سیدابراهیم مساوات، و ریاحی، زهرا بیژن؛ ي،نور خواجه -
 ،12دوره  ،فرهنگی پژوهش فصلنامه ،»)شیراز جوانان موردي مطالعه( جوانان زندگی کیفیت
 .157-127 :14 شماره

 سـرمایۀ  رابطـۀ بررسـی  «، )1397. (اهللا و مـرادي شـهباز، نسـرین    خادمی، زهـرا؛ صـفایی، صـفی    -
، 70، سـال بیسـت و نهـم، شـماره پیـاپی      کاربردي شناسی جامعه، »تماعی و کیفیت زندگیاج

  .168-147:شماره دوم
مرکـز، چـاپ    نشـر : تهران. پرهام باقر :،ترجمهدینی حیات بنیانی صور). 1395( .امیل دورکیم، -

  .اول
 ییدرك معنـا «، )1397. (رضـا و فیروزآبـادي، سـید احمـد     دانش مهر، حسـین؛ غفـاري، غـالم    -

مطالعـات و   ،»ساکنان منطقۀ اورامان لهـون  یاندر م یزندگ یفیتک ییراتمؤثر بر تغ يها سازه
  .368-341: 2، شمارة 7دورة  ،یراندر ا یاجتماع یقاتتحق

آن  يهـا  و داللـت  ینوجوانان تهرانـ  ینید ينگرش و رفتارها«، )1378( .ینحس یدزاده، س سراج -
  .118-105 :10و  9، شماره پژوهش یهفصلنامه نما، »سکوالر شدن یهنظر يبرا

 بررسـی « ،)1397( .افسـانه  جعفري، و جعفري، سلیمان سپهوند؛ رضا؛ الدین، موسوي؛ سید نجم -
 فصــلنامه ،»لرســتان دانشــگاه دانشــجویان اجتمــاعی مشــارکت و اعتمــاد در داري دیــن نقــش

  .629-649 :4 شماره ،5 دوره ،اجتماعی سرمایه مدیریت
نمونـه   یاندانشجو یزندگ یفیتک هاي مطالعه سنجش شاخص«، )1395( .ینمحمدحس یان،شربت -

 :42، شماره خراسان یاجتماع یفصلنامه مطالعات فرهنگ ،»ینقا یمراکز آموزش عال ي؛مورد
107-132.  

  .نی، چاپ اول نشر: تهران ،دین شناسی جامعه ،)1384( .علیرضا شجاعی زند، -
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 زنـدگی  کیفیـت  میـزان  و داري دیـن  میـزان  نبـی  رابطـه  بررسـی  ،)1391( .ربابـه  ثمـرین،  عابدي -
 مـددکاري  ارشـد  کارشناسـی  نامـه  پایان تهران، دانشگاه هاي خوابگاه ساکن دختر دانشجویان

  .تهران طباطبائی عالمه دانشگاه اجتماعی علوم دانشکده ،اجتماعی
 ،»اجتمـاعی  اعتمـاد  شبکه توسعه در دین نقش« ،)1393( .مجتبی میرزایی، و محمد عباس زاده، -

  .224-199 :2 شماره ،4 دوره ،اسالمی دانشگاه در فرهنگ
 بـر  داري دین میزان رابطۀ« ،)1394( .محمدرضا سید ناظمی، و فرخزاد، فریدون فروزان؛ عرفان، -

 اسفندماه 28 ،اجتماعی مطالعات و رفتاري علوم المللی بین کنفرانس دومین ،»زندگی کیفیت
  .ترکیه استانبول در 94

 آزاد دانشـگاه  دانشـجویان  زنـدگی  کیفیـت  بـر  اجتمـاعی  اعتمـاد  ریتأث« ،)1392( .لیال عظیمی، -
  .214-186 :3 شماره ،10 دوره ،ایران اجتماعی علوم مطالعات ،»بروجرد

 توسـعه  و عمرانـی  هـاي  برنامـه  در زنـدگی  کیفیـت « ،)1387( .رضا امیدي، و غالمرضا غفاري، -
 .34-7 :31 و 30 شماره ،8 دوره ،اجتماعی رفاه فصلنامه ،»ایران

 مشـارکت  و زنـدگی  کیفیـت  رابطـه  بررسـی « ،)1395( .صمد صباغ، و پریسا خویی، زاده غفار -
 ،9 دوره ،اجتمـاعی  مطالعـات  مجلـه  ،»تبریـز  واحد اسالمی آزاد دانشجویان بین در اجتماعی

  .36-25 :33 شماره
 اجتمـاعی  سـرمایه  رب تأکید با اجتماعی سرمایه ریتأث بررسی ،)1392( .عبدالرسول دولت، فدایی -

 ،91 ســال در کنگــان شهرسـتان  دولــت کارمنـدان  زنــدگی کیفیــت بـر  داري دیــن و مجـازي 
 چمـران  دانشـگاه  اجتماعی، علوم و اقتصاد دانشکده ،شناسی جامعه ارشد کارشناسی نامه پایان
  .اهواز

 کـاربرد  بـا  اجتمـاعی  هـاي  پـژوهش  در سـاختاري  معادالت سازي مدل ،)1389( .وحید قاسمی، -
  .شناسان چاپ اول جامعه نشر: تهران ،گرافیک موسآ

: تهـران  ثالثی، محسن :ترجمه ،شناسی جامعه بزرگان اندیشه و زندگی ،)1389( .لوئیس کوزر، -
  .علمی، چاپ شانزدهم انتشارات

  .نی، چاپ اول: تهران موفقیان، ناصر،: ترجمه ،تشخص و تجدد ،)1378( .آنتونی گیدنز، -
 انتشـارات : تهـران  ،زنـدگی  کیفیـت  شناسـی  جامعـه  ،)1389( .وادجـ  نظري، و مرضیه مختاري، -

  .شناسان چاپ اول جامعه
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 یهسـرما  یسـازي رابطـه علّـت و معلـول     مـدل «، )1400. (، مهـدي و فرزانفـر، پـروین   مختـار پـور   -
علمی تخصصی صـیانت فرهنگـی و    فصلنامهدانشگاه فرهنگیان ، »یزندگ یفیتو ک یاجتماع

 .86-57:ماره یک، سال اول، شسرمایه اجتماعی

 بررسـی « ،)1397( .افسـانه  جعفـري،  سپهوند، رضا؛ جعفري، سلیمان و الدین؛ سیدنجم موسوي، -
 فصــلنامه ،»لرســتان دانشــگاه دانشــجویان اجتمــاعی مشــارکت و اعتمــاد در داري دیــن نقــش

  629-649 :4 شماره ،5 دوره ،اجتماعی سرمایه مدیریت
 چـاپ  تبیـان، : تهـران  گـواهی،  عبدالرحیم :ترجمه ،نادیا شناسی جامعه ؛)1377( .پل ژان ویلم، -

  .اول
نشـر تبیـان، چـاپ    : تهـران  ثالثی، محسن :ترجمه ،دین شناسی جامعه ،)1377( .مکلم همیلتون، -

  .اول
 و جامعـه  نشر: تهران ،اجتماعی رفاه آناتومی ،)1391( .رضا شالی، صفري و جعفر هزارجریبی، -

  .فرهنگ، چاپ اول
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