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 اجتماعي در جوامع روستاييسرمايۀ بررسي رابطۀ باورهاي ديني و 

 (مورد مطالعه: روستاهاي بخش ايلخچي از توابع استان آذربايجان شرقي)
 

4حسين کوهستانيو  3حسين راحلي ، 2ول محمد رضاييرس ،1نژاد عيسي ريبوار 
 

 

 3030بهمن  03تاریخ دریافت: 

 3031اردیبهشت  2تاریخ پذیرش: 

 
 چکیده

تازگي شناخته شده و مبتني بر روابط اعتماد و همبستگي و روحيۀ تعاون و   توجه دارد که به توسعۀسرمایۀ اجتماعي به بعدي از 

ها است. اجتماعي، اثرگذاري بر روابط و تعامل افراد و گروه عنوان یک پدیدۀ دین نيز به  هاي مهممشارکت است. یکي از نقش

هدف پژوهش حاضر بررسي رابطۀ باورهاي دیني و  سرمایۀ اجتماعي در جوامع روستایي است. جامعۀ آماري این پژوهش کليۀ 

اي انتخاب شده است. گيري تصادفي خوشهمونهنفر است که به شيوۀ ن 114ساکنان روستاهاي بخش ایلخچي و نمونه شامل 
عقاید( با سرمایۀ اجتماعي روستاها و  -اخالق و مناسک)هاي آن فرضيۀ اصلي پژوهش این است که بين باورهاي دیني و مؤلفه

ن پژوهش هاي آن )اعتماد اجتماعي، انسجام اجتماعي و مشارکت اجتماعي( رابطه وجود دارد. ابزار مورد استفاده در ایمؤلفه

و تحليل  پرسشنامۀ سرمایۀ اجتماعي و آزمون باورهاي مذهبي اسالمي بود. روش پژوهش توصيفي همبستگي است و براي تجزیه 

ها بيانگر این است که بين باورهاي دیني ها از ضریب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چندگانه استفاده شده است. یافتهداده

(. نتایج تحليل P<30/3دارد )هاي باورهاي دیني و سرمایۀ اجتماعي رابطۀ مثبت وجود ين مؤلفهو سرمایۀ اجتماعي و همچن

توان نتيجه گرفت که رگرسيون نشان داد که باورهاي مذهبي اسالمي بيشترین توان تبيين سرمایۀ اجتماعي را دارد. بنابراین مي

ریزان و تواند براي برنامههاي این پژوهش ميۀ اجتماعي باشد. یافتهکنندۀ مناسبي براي سرمای بينيتواند پيشباورهاي مذهبي مي

 شود. کار گرفتهدر جهت توسعۀ اجتماعي روستاها به  توسعۀمتوليان توسعۀ روستایي جهت تدوین الگوي بومي و اسالمي 

 

 ، جوامع روستایي، سرمایه اجتماعي.توسعۀباورهاي مذهبي،  ها: کلیدواژه
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است که با  "وستایيبررسي رابطۀ دین و سرمایۀ اجتماعي در فرایند توسعۀ ر"نژاد با عنوان نامۀ کارشناسي ارشد ریبوار عيسي حاضر برگرفته از پایان مقالۀ
 در دانشگاه تبریز دفاع شده است. 3033راهنمایي و مشاورۀ دکتر رسول محمد رضایي، دکتر حسين راحلي و دکتر حسين کوهستاني در سال 

 313-233ص ، 1333پاييز و زمستان ، 2 ۀ، شمارششم ۀدور ،روستايي توسعۀ
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 مقدمه و طرح مسأله

هرچه بيشتر در مناطق روستایي اقدامات و تدابير گوناگوني اندیشيده  ۀامروزه براي دستيابي به توسع

اطي، ارتب هايسطح دانش و فناوري، اصالح شبکهشده است و راهکارهایي براي افزایش توليد، بهبود 

مطرح شده است ایي به اقتصاد روست بخشي تنوع زایي، کاهش فقر و نابرابري وافزایش درآمد و اشتغال

(. اهميت 3 :3031)ازکيا و ایماني، اند در تالشبراي رسيدن به  توسعۀ روستاها این تدابير  که مجموعۀ

روستایي، موضوع رو به رشد بسياري از مطالعات در  ۀرسيدن به توسع منظور به اجتماعي  سرمایۀ

جوامع روستایي، گسترش  صخصو  بهاي  اخير است، شرط الزم براي پيشرفت هر جامعههاي سال

تر، اعتماد متقابل )افراد و دولت( است که این  انسجام اجتماعي، بسط مشارکت اجتماعي و از همه مهم

 (. 23 :3032آیند )فراهاني و همکاران، اجتماعي به شمار مي سرمایۀ هاي  ها از مؤلفه سازه

 فرهنگ و دین ،آن ترین ممه از یکي که عواملي است اجتماعي مستلزم وجود سرمایۀتکوین 

 تعهد، صداقت، چون مشارکت، کارکردهایي با متعالي ارزشي عنوان  به دین رسدمي نظر است. به دیني

و  رديگيشکل م ياجتماع ها سرمایۀ آن قالب در که شودمي موجب را سازوکارهایي ...و بخشيانضباط

اجتماعي در پيشنهادهاي  سرمایۀ (.43: 3033، نژاد عيسي) کنديرا فراهم م توسعۀ ميتحک يهاهیپا

هاي اخالقي گيرياجتماعي، نهادهاي مدني و جهت ۀعملي خود براي حل معضالت اجتماعي و توسع

تأکيد  از پيش بيش ساز، جامعه يمفهوم عنوان  بهو بر نقش مذهب  کندميضرورت قلمداد  عنوان به را 

عواطف  ميتحک ،بخشي انسجامدر  توانديم نیس داسا نیبر ا(. 1: 3033دارد )دموري و همکاران، 

 يرينقش چشمگ ياجتماع يها و هنجارهاارزش ديو بازتول فیتعر ،يریپذدر جامعه ليمشترك، تسه

روابط  تیو تقو ميتحک ،يريگبودن آن، در شکل ياجتماع ۀبه لحاظ گستر نید عامل داشته باشد.

: 3032)محمدي و همکاران،  استدر جامعه مؤثر  يعاجتما سرمایۀ يو در ارتقا رگذاريتأثي اجتماع

 دینداري که تأثيري بررسي اسالم، دین در اجتماعي سرمایۀ هايمؤلفه اکثر تأکيد به توجه با .(2

است  يامر ياجتماع سرمایۀ ودینداري  ۀرابطاست.  ضروري گذارد،اجتماعي مي سرمایۀبر  روستایيان

، ليکن بررسي این موضوع در جوامع روستایي شده است يبررس مختلف بحث و يهادگاهیکه از د

 ساماندهي و تنظيم درمهم  نقشي جامعه، و فرهنگ ۀهست ۀمثاب  به دین دارد.سوابق پژوهشي محدودي 

 مناسک و و رسوم آداب  ۀزمين در و هاارزش نظام خالل از همچنين و است فرهنگ داشته معنایي نظام
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امع ودر ج نیدعامل به  يتوجهيب .کندمي بازتوليد و توليد را ياجتماع انسجام و مذهبي، جامعه

 یيروستا ۀجامعشناخت درست  از علل عدم توسعۀ ۀیي و ارتباط آن با عوامل محرکه یا بازدارندروستا

 شناخت عدم ایران، روستایي مطالعات اتيوارد بر ادب يجد ياز نقدها يکیبتوان گفت  دیاست. شا

 علوم گوناگونهاي ه(. نظری3: 3033)رحماني،  استروستایيان  مذهبي ارزشي و حيات از عميق

 يعلم ديتأک نیا رغم عليدر جامعه و فرهنگ است، اما  نید ۀکنند تعييننقش  و اهميت بيانگر اجتماعي

 یيروستا اتيو نقش آن در ح نیمناسب به مسئله د يهنوز توجه یيروستا مطالعات ن،ید تيبر اهم

 ،اجتماعي سرمایۀگيري (. بر این اساس با توجه به نقش باورهاي مذهبي در شکلهماناست ) نداشته

اجتماعي و  سرمایۀ)باورهاي مذهبي اسالمي( روستایيان با  دینداريدر این مطالعه ارتباط سطح 

 شود.مي هاي آن بررسي و تبيين مؤلفه

 

 تحقيق ۀپيشين

رابطه وجود دینداري اجتماعي و نوع  سرمایۀ نخود نشان داد که بين ميزا ۀ( در مطالع3033مالحسني )

 سرمایۀگرا و تکثرگرا همبستگي مثبت و معناداري با متغير سنتي و قوميت دینداريدارد؛ بدین معني که 

تهر  مهذهبي  اي ( نشان داد که هرچهه افهراد جامعهه   3030کتابي و همکاران ) ۀ. نتایج مطالعدارداجتماعي 

اجتمهاعي   ۀماعي آنان نيز افزایش خواهد یافت و هرچه ميهزان سهرمای  اجت ۀباشند به همان نسبت سرمای

پور و فيروزآبادي ناطقآن بيشتر شکل خواهد گرفت.  تبع  بهاجتماعي نيز  -فرهنگي توسعۀباالتر باشد، 

گيري آن در شهر تهران مهدل  ( در مطالعۀ خود با عنوان سرمایۀ اجتماعي و عوامل مؤثر بر شکل3031)

گيري سرمایۀ اجتماعي را ارائه و چههار مؤلفهۀ اصهلي آن را تحهت عنهاوین      ؤثر بر شکلنظري عوامل م

مهذهبي و هميارانهه   -ايهاي رسمي و غيررسمي خيریهه اعتماد عمومي، اعتماد نهادي، آگاهي، مشارکت

 تعيين کردند. 

عهث  توانهد با داند که در طهول زمهان مهي   اجتماعي را راهکاري مي ۀسرمای توسعۀ (3031ردادي )

دینهي ایرانهي تقویهت هنجارههاي      ۀکند کهه در جامعه  پيشنهاد ميبيانشود. همچنين  جرائمپيشگيري از 

هاي پژوهش اجتماعي تلقي شود. یافته ۀتواند کمک مؤثري در جهت افزایش سرمایدیني مي اعتمادساز

در چهارچوب  اجتماعي،  ۀهاي ساختاري، شناختي و ارتباطي سرمای( نشان داد که مؤلفه3031کوهکن )
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ههاي  ( در تحقيقهي بهه رابطهۀ گونهه    3033هاي اسالم توجيه شده است. گنجي و ستوده )تعاليم و آموزه

کهه داراي   دینهداري ههایي از  به این نتيجه رسيدند که گونهه و  اجتماعي پرداخته سرمایۀهویت دیني و 

کهه عناصهر فهردي در    داري دینه هایي از مثبت دارند و گونه ۀاجتماعي رابط سرمایۀبا  اندعناصر جمعي

 ۀ( در مطالعه 3032اجتماعي دارند. امينهي بيهدختي و شهریفي )    سرمایۀمنفي با  ۀغالب است، رابط ها آن

 ۀبها تهأثير بهر سهرمای     غيرمسهتقيم مسهتقيم و   طهور  به تواند دانشجویان ميدینداري خود نشان دادند که 

 اجتماعي بر امنيت اجتماعي تأثير مثبت داشته باشد.

بهه ایهن    بهه انجهام رسهيد،   جوان آمریکایي  100اي که بر روي ( در مطالعه2331) 3و فوروکينگ 

 2ویليهامز و لهورت  دارنهد.  اجتمهاعي را  ۀنتيجه رسيدند که جوانان فعال مذهبي سطوح باالتري از سرمای

اجتماعي در مهاجران مکزیکهي در جنهوب فلوریهدا،     ۀاي با موضوع مذهب و سرمای( در مطالعه2331)

 چنهدمليتي اجتمهاعي در جوامهع کشهاورزان      ههاي مؤسسه هاي گوناگون تعامل مذهب وبررسي راه به

کهه  را ههاي جدیهد اجتمهاعي    هاي دسترسي به شهبکه نشان داد که کليساها راه ي آنانهاپرداختند. یافته

در  دکتهري خهود   ۀ( در رسهال 2333) 0کننهد. ال.اپلهي  شوند فراهم مياجتماعي مي ۀباعث تسهيل سرمای

 بودیسهم،  رسهمي  دیهن  مهدني و سياسهت در پهنج    ۀمهذهب بها جامعه    ۀرابطبررسي اندونزي به کشور 

مذهبي که باعهث ایجهاد مسهئوليت در     ۀپرداخته است. وي به روحي و اسالم هندو مسيحيت، کاتوليک،

 و رسهوم  آداب دهد که ها نشان ميیافتهکند. شود، اشاره ميميدر امور اجتماعي و فعاليت امور سياسي 

متفاوت گذاشهته   مذهبي و سياسي ،فرهنگي ثيراتتأ کشور،این  در ميان دیگر ادیان ياسالم اعتقادات و

 ۀههاي توسهع  اجتمهاعي در انجمهن   ۀاي تطبيقي در مورد نقهش سهرمای   مطالعه( در 2333) 1است. بورلي

االتري از منهابع  اجتماعي به این نتيجه رسيد که جوانهان مهذهبي فعهال سهطوح به      -کارآفریني اقتصادي

ایهن   يدهه  سهازمان  توسهعۀ  که براي دهدمياین پيشنهاد را  در نهایتاجتماعي را نشان دادند و  ۀسرمای

 0ها جوانان با اعتقادات دیني بيشتر، کهارایي بيشهتري از خهود نشهان خواهنهد داد. افهه و فهوش       انجمن

گيهري  د دیني را از عوامل مؤثر شکلو تعه باوري دین( 3031پور و فيروزآبادي، به نقل از ناطق 2332)

                                                 
1. King and Furrow 
2. Williams and Loret 
3. L. Epley 
4. Burley 
5. Offe and Fuchs 
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مهذهب،   ۀاي در ميان جوانان به بررسي رابطه ( در مطالعه2333) 3دانند. ليم و پاتناماجتماعي مي سرمایۀ

نتایج نشان داد که افهراد مهذهبي بهه دليهل حضهور در       پرداختند.اجتماعي و رضایت از زندگي  سرمایۀ

 از نظهر اجتماعي از زندگي خود رضایت بيشتري دارنهد.  هاي مراسم مذهبي و اجتماعات و ایجاد شبکه

مذهب موجب افزایش اعتماد عمومي و صهداقت، تعههد کهاري و تعههد اجتمهاعي و تقویهت        2کاندلند

 (.2333شود )کاندلند، حفظ منافع اجتماعي مي ۀروحي

 

 چارچوب مفهومي

غافهل   توسعۀریزان دید برنامهاخير از  ۀاست که تا چند ده توسعۀجریان  دۀمفقو ۀاجتماعي حلقۀسرمای

 ۀو آن بعد همان تعامالت و روابط مبتني بر اعتماد در جامعه، اتحاد و همبستگي افراد و روحيمانده بود

سهال  اجتماعي براي اولين بار در  ۀفوکویاما اصطالح سرمای زعم به تعاون و مشارکت در اجتماع است. 

اسهت.   رفتهه  کهار   به «یيکایآمرگي شهرهاي بزرگ مرگ و زند» 0( در اثر کالسيک جان جاکوب3343)

 1و فرانسيس فوکویامها  4، رابرت پاتنام0، جيمز کلمن1همچون پير بوردیو يپردازان هینظرهاي بعد در دهه

اجتمهاعي را تحليهل و    ۀاز دیهدگاهي متفهاوت سهرمای    هرکدامدر این زمينه نظریاتي را مطرح کردند و 

اي از مفهاهيمي ماننهد   اجتمهاعي را مجموعهه   ۀ(. پاتنهام سهرمای  01 :3030)اختر محققي،  کردندبررسي 

اعضاي یک اجتماع شده و  ۀداند که موجب ایجاد ارتباط و مشارکت بهينها مياعتماد، هنجارها و شبکه

وي اعتمهاد و ارتبهاط متقابهل اعضها در یهک       از نظهر منافع متقابل آنان را تأمين خواهد کرد.  در نهایت

اي اجتمهاعي را وسهيله   ۀپاتنهام سهرمای  هاي اعضاي جامعه موجود اسهت.  که در کنش نداشبکه،  منابعي

وي بهر   ۀداند. تأکيد عمدهاي مختلف سياسي ميسياسي و اجتماعي در سيستم توسعۀ براي رسيدن به 

مهردان  توانست با جلب اعتماد مردم و دولتوي همين عامل بود که مي زعم  بهو  است« اعتماد»مفهوم 

از سهرمایه محسهوب    باارزشهي سياسي شهود. بنهابراین اعتمهاد، منبهع      توسعۀنخبگان سياسي موجب و 

                                                 
1. Lim and Putnam 
2. Candland 
3. Jacobs 
4. Bourdieu 
5. Coleman 
6. Putnam 
7. Fukuyama 
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 توسهعۀ رشهد سياسهي و    ،وجود داشته باشد به همان اندازه يشود که اگر در حکومتي به ميزان زیاد مي

ند کهه بهه   خوانسرمایه مي رو از آناجتماعي را  سرمایۀ (.323: 2333اجتماعي بيشتر خواهد بود )پاتنام، 

، (303: 3030بخشد تا اهداف خود را بهتهر دنبهال کننهد )فيلهد،     ( توانایي ميها گروه) افراد و  انکنشگر

 و ملموس ايجنبه ازآید و با هدف تغيير مواد و توليد ابزار به وجود مي فيزیکي ۀسرمای کهگونه   همان

 است. برخوردار مشاهده قابل

داند که حاصل تهأثير نهادههاي اجتمهاعي، روابهط     اي ميپدیدهاجتماعي را ۀ بانک جهاني، سرمای 

انساني و هنجارها بر کميت و کيفيت تعامالت اجتماعي است و تجارب این سازمان نشهان داده اسهت   

 بهرخالف اجتماعي  ۀکشورهاي مختلف دارد. سرمای ۀبر اقتصاد و توسع يتوجه  قابلکه این پدیده تأثير 

اعضاي گروه یا انجمن است و در صهورت   يتمام  بهفردي ندارد و متعلق  سایر اشکال سرمایه، مالکيت

اجتمهاعي   سهرمایۀ لمن، از دیدگاه بوردیو و ک(. 2333، 3یابد )فوکس و گرشمنمصرف نيز، کاهش نمي

شود و ر دورۀ زماني بلندمدت انباشته ميیک کاالي عمومي و دارایي جمعي مطرح است که د عنوان به 

یه اعتمهاد، هنجارهها و روابهط    اجتماعي بر پا هاي سازماناجتماعي از طریق ایجاد  سرمایۀپاتنام  زعم به 

ههاي  بخشد و ظرفيتمي بهبودعمل گيرد که کارایي را از طریق تسهيل هماهنگي در اي شکل ميشبکه

ز س فقهدان آن منجهر بهه بهرو    کنهد، بهالعک  دستيابي به اهداف نهایي تسهيل مهي  ايها را برافراد و گروه

 .(33: 2333شود )خن، در سطوح مختلف مي توسعۀر فرآیند هایي دمحدودیت

اجتماعي را مرکهب از پيونهدهاي مهؤثر موجهود ميهان مهردم        ۀ(، سرمای2333) 2کوهن و پروساك

هاي مشترك و رفتارهایي است کهه اعضهاي   دانند. پيوندهایي که مبتني بر اعتماد، فهم متقابل، ارزش مي

 ۀسهازد. سهرمای  عمل همياري را ممکن مي دهد واي انساني را به یکدیگر پيوند ميهشبکه اجتماعات و

افراد در قالب نهادهها،  دهندۀ  اتصال ۀاز نهادهاي زیربنایي اجتماع نيست، بلکه حلق اياجتماعي مجموعه

اجتماعي  ۀ(، سرمای2331) 0هاي اقتصاديهمکاري توسعۀهاي داوطلب است. سازمان ها و تشکلشبکه

ههاي  کنهد کهه همکهاري   تعریهف مهي  هها  ههاي مشهترك و هنجارهها و ارزش   هایي از برداشهت ا شبکهر

جههت   منبعهي  عنهوان  بهه   اجتمهاعي  ۀسرمایدر تعریف، کند. را تسهيل مي يگروه برونگروهي و  درون

                                                 
1. Fox and Gershman 
2. Cohen & Prusack 
3. OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) 
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 اجتمهاعي  عمومي امور به نسبت دانش یا توجه آگاهي، بر عالوه این منبع و شودمي تلقي جمعي کنش

 )اعتماد اعتماد هنجارهاي شامل است، ينگران دل و منديعالقه موجب آگاهي که است. یعني سياسي یا

 درون در کهه  متقابهل  ۀمعامله  رفتارههاي  یها  و هنجارهها  نهادي/ مهدني(،  و اعتماد یافته تعميم یا عمومي

 است ميغيررس و رسمي هايمشارکت و هاشبکه ساختاري عناصر و کنند ميعمل  اجتماعي هاي شبکه

 (.340: 3030و فيروزآبادي،  پور ناطق)

ها بين یهک  و شمار این مؤلفه است هاي بسياري معرفي شدهاجتماعي تاکنون مؤلفه ۀبراي سرمای

و  پهردازان  نظریهه مشهترك تمهامي    ۀنقطه  عنهوان  بهه  تهوان  مهي  آنچهه اما ؛ متغير است شاخصتا دوازده 

اسهت   د اجتماعي، انسجام اجتماعي و مشارکت اجتماعياعتما مؤلفۀپژوهشگران این زمينه دانست، سه 

هاي اصلي اند. این سه مؤلفه از مؤلفهدیگري ۀکنند تیتقو هر کدامو  قرار گرفته قابلمت رابطۀکه در یک 

کههه از آغههاز طههرح مباحههث  انههدشناسههي جامعههه مهههماجتمههاعي محسههوب شههده و از مفههاهيم  ۀسههرمای

)ازکيها و غفهاري،    اسهت  شناسان را بهه خهود معطهوف داشهته    جامعهبسياري از  ۀ، اندیششناختي جامعه

کهه   به لحاظ اجتماعي دارد ر انتظارات و تعهدات اکتسابي و تأیيدشده(. اعتماد اجتماعي داللت ب3034

اعتماد داراي دو بعهد   .دارند شان ياجتماعافراد نسبت به یکدیگر و نسبت به نهادهاي مربوط به زندگي 

اعتمهاد  همچنهين   (.302 :3033، پوررزايم)کياني و  است ار همکاري و سود متقابلامنيت شخصي، انتظ

به لحاظ اجتماعي کهه افهراد نسهبت بهه      تأیيدشدهو  و تعهدهاي اکتسابياجتماعي را داللت بر انتظارها 

انهد و بها   ردهشان دارند، تعریف که ها و نهادهاي مربوط به زندگي اجتماعيیکدیگر و نسبت به سازمان

ت مشارکت اجتماعي به معناي شهرک  (.231 :3034یافته قرین است )ازکيا و غفاري، بطۀ متقابل تعميمرا

 يطهورکل  بهه در حيهات سياسهي، اقتصهادي و فرهنگهي و      فعاالنه و ارادي )مستقيم و غيرمستقيم( انسان

ق جمعهي  انسجام اجتماعي داللت بر توافه  (.33 :3033تمامي ابعاد زندگي است )طالب و نجفي اصل، 

 و جامعهه  یهک  هنجاري و آموزشي نظام ميان اعضاي یک جامعه دارد که حاصل پذیرش، دروني کردن

 تاسه  جامعهه  آن افهراد  ميهان  گهر و تراکمي از وجود تعامهل  (بودن «ما»احساس ) اجتماعي تعلق وجود

 سهرمایۀ  اصهلي ههاي  مؤلفهه  عنوان به مذکور  ۀدر این تحقيق نيز سه مؤلف(. 231: 3034)ازکيا و غفاري، 

 .اند شده ي بررساجتماعي 
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شود که بخش زیادي از این اجتماعي روشن مي سرمایۀهاي مذکور در مفهوم با نگاهي به ویژگي

عقاید و باورهاي فرد در مورد خود و دیگران و تابع کنشي  ۀتجرب هاي متقابل وکنش در کنارها ویژگي

الگهوي مناسهب    ۀاهم کردن حدود و حریم خود و ارائه این افراد است. دین با فر ينيب جهان مجموع در

گيهري و  شکل ۀنيزم دربراي تعامل با دیگران، پایگاه و منبعي براي عقاید و باورهاي فرد است. بنابراین 

  بهه اجتماعي، بررسي دین و فرهنگ دیني بيش از هر مورد دیگري مورد نياز است. دین  ۀتکوین سرمای

 ۀگيهري سهرمای  تهرین عوامهل شهکل   یکي از اساسهي  عنوان به تواند زاد مينظامي ماورائي و برون عنوان

تمامي ابعاد فردي و اجتماعي زنهدگي حهاکم اسهت، در     اجتماعي در کشورهایي مانند ایران که دین بر

 (.13: 3033، نژاد عيسينظر گرفته شود )

و حضور داشته است؛ ها و جوامع، از ابتدایي تا مدرن در اشکال مختلف وجود زمان ۀدین در هم

 سهؤاالت ري است که در بعد فهردي پاسهخگوي   توان نتيجه گرفت که دین نيازي فطاز این واقعيت مي

 عنوان به . بدیهي است که دین استبخش جامعه یا انسجام ۀدهند غایي انسان و در بعد اجتماعي سامان

دهایي در زندگي اجتمهاعي  گيري برخي روحيات و عملکرارزشي متعالي باعث به وجود آمدن و شکل

هاي مهم آن تحقهق بخشهيدن بهه تعامهل     اجتماعي است که یکي از نقش شود. دین یک پدیدۀافراد مي

شناسان بهراي بررسهي کميهت و    ها و تحکيم روابط اجتماعي افراد است. تعاملي که امروزه جامعهگروه

جریهان   ها این عامل موتهور محرکهۀ   آنند و از منظر ااجتماعي را رواج داده ۀکيفيت آن اصطالح سرمای

اسهت.   روستایي و سنتي ۀجامع باألخص و ایراني آجامع در مهم بسيار موضوعات از . دیناست توسعۀ

 ایه فولهک   ۀجامعه  در خصهوص  لهد يرد ف آراي در که  چنان سنتي جوامع از اجتماعي علوم تعاریف در

نهوع   نیه ا ۀهسهت  ،ينظام مهذهب  ای نید، ودشيم دهید سيشافت و گزل شافت در نزد تون نیگما ميمفاه

 .(2: 3033)رحماني،  دهديم ليجوامع را تشک

است. حتهي   اخالقي هايارزش تقویت و يبانيپشت اجتماعي ۀحوز در دین هايترین کنشمهم از

 در .اسهت  ميسهر  اخالقهي  هايارزش رعایت ۀسای در اجتماعي انضباط و نظم برقراري و اجراي قانون

 این و است نکردهبيان  خاصي مصداق و جزئي بينيپيش قانون، انساني، روابط و هاموقعيت از بسياري

 ميسهر  را جامعهه  در اجراي قهانون  افراد، در نيدرو مهار تقویت با که است اخالقي هايارزش به تعهد

 دروني به انسان تشویق اخالقي و هايتبيين با خاص طور  به آسماني ادیان و عام طور  به سازد. دینمي
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 و سهعادت  سوي به شده هدایت و و اجتماعي فردي روابط در متعادل انسان را باتقوا انسان ،ها آن کردن

شهناخت و بهاور بهه    »اسالمي را  دینداريتوان (. در تعریفي کلي مي3،2333کند )شيليمي معرفي نيکي

 دیگران خود، خدا، به نسبت يمعين عواطف احکام الهي و داشتن عالیق و ،آخرت ،پروردگار یکتا، انبيا

فهرد و  دانسهت )خهدایاري  « عمهل بهه وظهایف دینهي    و  التزام و خدا به تقرب جهت در هستي جهان و

 (.3034همکاران، 

بسياري از امور جامعه که تحت نظارت مستقيم قانون یا مراجع قانوني و قضهایي نيسهت، تحهت    

منبهع مههار و    عنهوان  به شود. دین ین گرفته مياز د ها آننظارت باورها و عقاید فرد است که بخشي از 

تواند بها تکيهه بهر    هاي فرد و جامعه است و ميبسياري از رفتارها و پویایيۀ کنند هدایت دروني، کنترل

هها را  هاي اجتماعي باشد. دین نظهامي از مسهئوليت  ها و هنجارها محرك بسياري از ابعاد سرمایهارزش

شهخص متناسهب بها     ،آن بهر اسهاس  فهرد دقيقهام مشهخص اسهت و     وظهایف   در آنکند که طراحي مي

فرانسيس فوکویاما در جهوامعي کهه    ۀ. به گفتورزدمبادرت ميهاي متناسب هایي متنوع به پاسخ موقعيت

اخالقهي و اجتمهاعي   « فروپاشي عظيم»عاملي شخصي در انزواي کامل قرار گرفته است،  عنوان به دین 

فروپاشي را باید در رشد فرهنگ فردگرایهي و زوال اخهالق جسهتجو    این  ۀبه وقوع پيوسته است. ریش

کرد که به اشکال مختلفي همچون افزایش آمهار جهرم و جنایهت، طهالق، خودکشهي، بحهران ههویتي،        

ها، از بين رفتن پيونهدهاي اجتمهاعي و   ضد اخالقي، فروپاشي خانواده هاي اجتماعي، جریان تفاوتي بي

 (.3013داده است )فوکویاما،  صدها معضل دیگر خود را نشان

هاي زندگي فهردي و اجتمهاعي حضهور دارد و اسهاس قهوانين      در ایران که دین در تمامي عرصه

تهوان بهراي   براي کشور ترسيم شده است، مي توسعۀدیني  انداز چشمکشور را شکل داده و فراتر از آن 

هاي مشهارکتي  ماد و انسجام و فعاليتهاي اعتسزا در تعریف روابط اجتماعي و ایجاد پایهدین نقشي به

ههاي  روستایيان در نظر گرفت. براي بسياري از مردم روستایي تا زماني کهه ارزش  ویژه بهدر ميان مردم 

ثر مؤیابند و یک نيروي مافوق )فراعقلي( توصيه نشوند، اهميت جدي نمي ۀاجتماعي و اخالقي از ناحي

هایي نظير مشارکت، صداقت، اعتماد، ایثهار و  با ترویج ارزش(. مذاهب 10: 3033،نژاد عيسيافتند )نمي

بهاالیي در ميهان اعضهاي خهود شهوند.       ه وجود آمدن سرمایۀ اجتمهاعي توانند موجب بمشابه مي موارد

                                                 
1. Shailly  
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 ۀتوانهد سهرمای  هاي اخالقي مبتني بر صداقت و اعتمهاد در یهک سيسهتم اجتمهاعي مهي     گسترش ارزش

توانند موفق باشند که عالوه بهر  لبته ادیان و مذاهبي در این زمينه مياجتماعي باالیي را به وجود آورد. ا

ها و مهذاهب دیگهر اجتمهاعي فهراهم     برقراري روابط مفيد و مؤثر را با گروه ۀایجاد اعتماد داخلي، زمين

 خصهوص  بهه  هاي اجتماعي و خشونت )تواند موجب بحرانمي گرایي نيز فرقهسازند. در حالت عکس 

 ۀ، حال و آینده قطعام نقشي جدي در سرمایدر گذشتهادیان  هرحال به  ؛ شودان سوم( در کشورهاي جه

 سهرمایۀ مستقيمي با  ۀو تعهد دیني رابط باوري دین(. 3013اجتماعي داشته و خواهند داشت )فوکویاما، 

کهه   نجها آ ازکننهد.  هاي دیني ایفا مهي هاي دیني نقش ميانجي را در فعاليتاجتماعي دارند، زیرا سازمان

عث توسعۀ شهيوۀ همکهاري و تعهاون و    هاي عمومي و مراسم و مناسک برخوردارند، باادیان از نشست

کهه بيشهتر از مراسهم و مناسهک عمهومي برخوردارنهد در        يانیه واد شوندميگاهي از مسائل اجتماعي آ

پهور و  اطقبهه نقهل از نه    233: 2332کنند )افه و فهوش،  اجتماعي نقش بيشتري ایفا مي سرمایۀافزایش 

 سهرمایۀ گيهري  توجه علمي اندکي به نقش مذهب در شکل 3کروین اسميت زعم به (.3031فيروزآبادي، 

پردازان این حوزه به مسهائل دیهن    رغم توجه پاتنام و سایر نظریهبه عقيدۀ وي علي اجتماعي شده است.

هها مهدنظر قهرار    ي و گهروه هاي دینه و سرمایۀ اجتماعي، ليکن آنان مسائل دیني را تنها در قالب انجمن

انهد  گيري سرمایۀ اجتماعي توجهه کمهي داشهته   اند و به نقش اختصاصي و انحصاري دین در شکلداده

 (.0: 2330)اسميت، 

 ۀههاي سهرمای  هاي دیني بر فرهنگ اجتماعي و جایگهاه مؤلفهه  بنابراین با توجه به حاکميت ارزش

هميهاري و مشهارکت و روابهط مبتنهي بهر بهرادري و        کيد دین اسالم برتأاجتماعي در تعاليم اسالمي و 

اعتماد مسلمانان و با در نظر گرفتن عمق باورههاي دینهي در جوامهع روسهتایي، نيهاز بهه دسهتيابي بهه         

روسهتایي و تقویهت ایهن     توسهعۀ ههاي  مسيرهاي ارتباطي مثبت و سازنده بهين مسهائل دینهي و برنامهه    

حاضهر   پهژوهش در . در این راستا است انکارناپذیرور در کش توسعۀارتباطات در جهت نيل به اهداف 

اجتمهاعي در   ۀي بين باورهاي دیني و سهرمای اچه رابطه شود به این سؤال پاسخ داده شود کهتالش مي

 اند:به شرح زیرهاي اصلي پژوهش فرضيهاساس بر همين دارد. جوامع روستایي وجود 

 تماعي رابطه وجود دارد.بين ابعاد باورهاي مذهبي اسالمي با اعتماد اج

                                                 
1. Corwin Smidt 
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 بين ابعاد باورهاي مذهبي اسالمي با انسجام اجتماعي رابطه وجود دارد.

 بين ابعاد باورهاي مذهبي اسالمي با مشارکت اجتماعي رابطه وجود دارد.

 اجتماعي رابطه وجود دارد. ۀبين ابعاد باورهاي مذهبي اسالمي با سرمای

 

 پژوهشروش 

از بين چند متغير تبيين شده است. این تحقيهق   ۀوع همبستگي بوده و رابطروش تحقيق، توصيفي و از ن

آمهاري   جامعۀ. استآوري اطالعات از نوع پيمایشي جمع از نظرميزان کنترل از نوع ميداني بوده و  نظر

. اسهت  3033ساکنان روستاهاي بخش ایلخچي )از توابع آذربایجان شرقي( در سال  ۀپژوهش شامل کلي

. بها  استنفر  31133مجموع جمعيت این روستاها و روستا است  22هاي این بخش شامل تعداد روستا

بهه   تصادفي انتخهاب شهد.   ۀکه به شيو شدنفر برآورد  011الزم،  ۀاز فرمول کوکران حجم نمون ۀاستفاد

 114تعهداد  بازگشهت داده شهد کهه از ایهن     پرسشهنامه   133و پرسشهنامه توزیهع   003افت نمونه، دليل 

به کهار گرفتهه    SPSS18 افزار نرم ،بود. براي انجام عمليات آماري يگذار نمرهقابل تصحيح و  پرسشنامه

پيمایشهي   ۀ. در شهيو اند آمده  دست بهاسنادي و پيمایشي  ۀهاي این مطالعه با استفاده از دو شيودادهشد. 

مهاعي مهرتبط بها    اجت ۀسهرمای  پرسشهنامۀ مهذهبي و   يريگ جهتاز آزمون  ۀبا استفاد ازين مورداطالعات 

 شد.آوري جوامع روستایي جمع

دیدگاه اسهالم   بر  هيتکاي استاندارد است که با پرسشنامه ،اسالم بر  هيتکگيري مذهبي با آزمون جهت

اي از اعتقهادات، اعمهال و   مجموعه صورت  بهکلي شخص را که  نگرشتواند از دین تدوین شده و مي

شهده  طراحهي  ( با تکيه بر اسالم 3033شنامه توسط آذربایجاني )تشریفات اتخاذ کرده، بسنجد. این پرس

بررسي اجمالي ادیان جهان و بررسي تفصيلي دیهن اسهالم )آیهات     ،مواد پرسشنامه ۀتهي منظور به است. 

تهيهه   يسهؤال  44 ايپرسشهنامه  در نهایتقرآن و منابع روایي شيعه( با روش توصيفي صورت گرفته و 

اسهت  تأیيد شهده  نظرات کارشناسان حوزوي  يآور جمعپرسشنامه از طریق شده است. اعتبار محتواي 

گيري مذهبي بر اساس اسالم )با ضهریب  پایایي این ابزار جهتدر مجموع، (. 111/3ميانگين درصدي )

آزمهون بهر    ۀدههد. اعتبهار سهاز   مناسک مذهبي و اخالق نشان مهي  ۀ( را در دو حوز304/3آلفاي معادل 



 1333پاييز و زمستان ، 2 ۀ، شمارششم ۀدور ،روستايي توسعۀ

Journal of Rural Development 
Editor in Chief: Dr. Seyed Ahmad Firouzabadi Director in Charge: Dr. Younes Nourbakhsh  

Executive Editor: Hassan Bakhshizadeh Index: www.ISC.gov.ir & www.ricest.ac.ir 

Copyright Holder: The Faculty of Social Sciences, University of Tehran  

 ISSN: 2008-8981 Website: www.jrd.ut.ac.ir Email: jrd@ut.ac.ir   

033 

شود  تهران و آزاد ثابت مي يها دانشگاهقم با دانشجویان  علميۀ ۀميان طالب حوزاساس تفاوت معنادار 

 (.  3032 آذربایجاني،)

 سهنجش  مهورد افراد را در دو بخش مناسک مذهبي و اخالق دینداري سطح  پرسشنامۀ دینداري،

ر ایهن  شهود. د فرد محسهوب مهي   داري دینداري دین ۀنمر عنوان  به شده کسبکل  ۀدهد که نمرقرار مي

نفر( مهورد بررسهي مجهدد قهرار گرفهت و آلفهاي        04اوليه ) ۀنمون درپژوهش اعتبار پرسشنامه با اجرا 

 آمد. دستبه 32/3و  10/3، 34/3کرونباخ ابعاد مناسک مذهبي، اخالق و کل پرسشنامه به ترتيب 

ازکيا و « )استونز»اجتماعي  ۀبا استفاده از مدل سنجش سرمای اجتماعي نيز ۀسرمای ۀپرسشنام

 ۀحيط 0اجتماعي را در  ۀبسته پاسخ است که سرمای سؤال 11( ساخته شده و شامل 3034غفاري، 

اي کند. براي بررسي اعتبار سازهگيري مياعتماد اجتماعي، انسجام اجتماعي و مشارکت اجتماعي اندازه

ه توسط ازکيا و تحليل عاملي استفاده شده است. روایي محتوایي این پرسشنام ۀپرسشنامه از شيو

 هرکدامانسجام و مشارکت اجتماعي ، ( بررسي و مورد تأیيد قرار گرفته است. اعتماد3034غفاري )

 ۀاجتماعي به شيوۀ اند. ميزان پایایي ابعاد سرمایسنجش شده سؤال 33و  34 ،33 ترتيب در قالب به

(. در این پژوهش اعتبار 3034دست آمده است )ازکيا و غفاري، به 11/3تا  13/3آلفاي کرونباخ بين 

نفر( مورد بررسي مجدد قرار گرفت و آلفاي کرونباخ ابعاد اعتماد  04اوليه ) ۀنموندر پرسشنامه با اجرا 

 34/3و  10/3و  11/3، 31/3اجتماعي، انسجام اجتماعي، مشارکت اجتماعي و کل پرسشنامه به ترتيب 

 آمد. دستبه

 

 پژوهشهاي يافته

 .شودبيان مي استنباطي و توصيفي بخش دو در پژوهش از آمده دستبه نتایج
 اجتماعي ۀپاسخگويان در هر يک از ابعاد باورهاي مذهبي اسالمي و سرمايهاي ههاي توصيفي نمريافته. 1 جدول

 اجتماعي ۀسرمای ميانگين استاندارد انحراف باورهاي مذهبي اسالمي ميانگين انحراف استاندارد

 اعتماد اجتماعي 40/23 10/3 مذهبيمناسک  12/11 13/23

 انسجام اجتماعي 33/33 30/3 اخالق 11/14 41/34

 کل باورهاي مذهبي ۀنمر 13/333 03/11
 مشارکت اجتماعي 42/31 03/3

 اجتماعي ۀکل سرمایۀ نمر 31/02 33/34
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رههاي  پاسهخگویان را در ههر یهک از ابعهاد باو     ههاي نمرهميانگين و انحراف استاندارد  3جدول 

ها براي هر مؤلفهه برابهر اسهت(. ميهانگين     دهد )تعداد گویه اجتماعي نشان مي ۀمذهبي اسالمي و سرمای

دست آمده است که بر به 42/31و مشارکت اجتماعي  33/33انسجام اجتماعي ، 40/23اعتماد اجتماعي 

باورههاي   ۀرسشهنام دیگهر اسهت. در پ   مؤلفهۀ این اساس ميزان اعتماد اجتماعي روستایيان بيشهتر از دو  

 ۀکهل سهرمای   ۀاست. ميانگين نمهر  11/14و اخالق  12/11مذهبي اسالمي، ميانگين بعد مناسک مذهبي 

و انحهراف اسهتاندارد آن    31/02دست آمده اسهت(  هاي مشارکت بهاجتماعي )که از جمع مقادیر حيطه

 دست آمده است.به 03/11و  13/333ترتيب کل باورهاي مذهبي به ۀو مقادیر مذکور براي نمر 33/34

 

 هاي پژوهشآزمون فرضيه

باالترین ميزان همبسهتگي  معنادارند. ( p</.33ها در سطح )تمام همبستگي 2با توجه به اطالعات جدول 

اخالق با مشهارکت   ۀاجتماعي و کمترین ميزان مربوط به رابط ۀمناسک مذهبي با سرمای ۀمربوط به رابط

 .اجتماعي است
 اجتماعي ۀابعاد باورهاي مذهبي با ابعاد سرماي همبستگي .2 جدول

 متغيرها اعتماد اجتماعي انسجام اجتماعي مشارکت اجتماعي اجتماعي ۀسرمای

 مناسک مذهبي 021/3* 132/3 113/3 100/3

 اخالق 130/3 010/3 231/3 141/3

33/3> P * 

اجتماعي  ۀبين( و سرمایپيشمتغير مذهبي )به بررسي رابطۀ چندگانه  ابعاد باورهاي  0در جدول 

 )متغير مالك( پرداخته شده است.
 اجتماعي ۀباورهاي مذهبي اسالمي با سرماي ۀازاي رابطنتايج مدل رگرسيون به .3جدول 

 بين متغير پيش متغير مالك R2 R شده تعدیل R2 خطاي استاندارد برآورد F داري معناسطح 

 مناسک مذهبي، اخالق اجتماعي اعتماد 04/3 03/3 03/3 21/1 02/44 333/3

 مناسک مذهبي، اخالق انسجام اجتماعي 02/3 21/3 240/3 33/4 01/01 333/3

 مناسک مذهبي، اخالق مشارکت اجتماعي 13/3 20/3 22/3 00/1 31/11 333/3

 مناسک مذهبي، اخالق اجتماعي ۀسرمای 143/3 013/3 014/3 13/33 23/13 333/3
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مناسهبي بهراي    ۀکننهد  يبينه  پهيش دهد مناسک مهذهبي و اخهالق   نشان مي 0جدول که  گونه همان

اجتماعي  اعتماداخالق با  -مناسک مذهبي (R)ميزان همبستگي چندگانه  انداجتماعي ۀسرمای هاي مؤلفه

Rضریب تبيين ) 03/3و ميزان  04/3
اجتمهاعي از   اعتمهاد  ههاي  واریانسمقدار قابل تبيين  دهندۀ نشان( 2

 سک مذهبي و اخالق است.روي ابعاد منا

 21/3و ميهزان   02/3اجتمهاعي   انسهجام مناسک مذهبي بها   ،اخالق (R)ميزان همبستگي چندگانه 

Rضریب تبيين )
اجتمهاعي از روي ابعهاد مناسهک     انسجامهاي  مقدار قابل تبيين واریانس ۀدهند ( نشان2

اجتمهاعي   مشهارکت بها   مناسهک مهذهبي   ،اخالق (R)مذهبي و اخالق است. ميزان همبستگي چندگانه 

Rضریب تبيين ) 20/3و ميزان  13/3
اجتماعي از  مشارکتهاي  مقدار قابل تبيين واریانس ۀدهند ( نشان2

مناسهک مهذهبي بها     ،اخهالق  (Rچندگانهه ) روي ابعاد مناسک مذهبي و اخالق است. ميزان همبستگي 

Rضریب تبيين ) 01/3و ميزان  14/3اجتماعي  ۀسرمای
ههاي   دار قابهل تبيهين واریهانس   مقۀ دهند ( نشان2

آمده براي مقهادیر   دستداري به معنااجتماعي از روي ابعاد مناسک مذهبي و اخالق است. سطح  ۀسرمای

F 333/3دهد تمام ضرایب در سطح  نشان مي>p دار است. معنا 
رهاي مذهبي بر ابعاد ازاي رگرسيون هر بعد از باو( بهbاستاندارد )( و B) راستاندارديغضرايب رگرسيون . 4 جدول

 اجتماعي  سرمايۀ
سطح 

 معناداري 
t 

 ضرايب غيراستاندارد ضرايب استاندارد
 متغير مالک بين متغير پيش

b خطاي استاندارد B 

 مناسک مذهبي 331/3 333/3 011/3 30/0 333/3
 اعتماد اجتماعي

 اخالق 333/3 321/3 313/3 44/0 333/3

 مناسک مذهبي 313/3 333/3 210/3 03/1 333/3
 انسجام اجتماعي

 اخالق 311/3 320/3 303/3 03/0 333/3

 مناسک مذهبي 333/3 333/3 040/3 32/0 333/3
 مشارکت اجتماعي

 اخالق 303/3 320/3 343/3 20/3 230/3

 مناسک مذهبي 040/3 324/3 413/3 32/30 333/3
 اجتماعي سرمايۀ

 اخالق 333/3 300/3 330/3 01/2 333/3

 

ازاي رگرسهيون ههر بعهد از    را بهه  (b)و استاندارد  (B) غيراستانداردضرایب رگرسيون  1جدول  
شهود تمهام ضهرایب    که مشاهده مي گونه هماندهد. اجتماعي نشان ميۀ باورهاي مذهبي بر ابعاد سرمای
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خهوردار  بهاالتري بر  bو مناسک مهذهبي از ميهزان    معنادارند p<33/3اخالق و مشارکت( در سطح بجز )
مناسهک   ۀرابطه  در مجمهوع اجتمهاعي دارد.   ۀسرمای هاي مؤلفهبوده و در تمامي موارد ارتباط بيشتري با 

کهه   انهد ( بوده و تمام ضهرایب رگرسهيون مثبهت   p <30/3دار )ااجتماعي معن ۀمذهبي با تمام ابعاد سرمای
داري معنها ود دارد. بررسهي  اجتماعي ارتباط مثبت وجه  ۀسرمایدهد بين مناسک مذهبي با ابعاد نشان مي
داري بهراي بهرآورد مشهارکت اجتمهاعي     ا( نشان داد که مؤلفه اخالق، ضریب رگرسيون معنه Tآزمون )
 .ستين( و بر اساس آن ارتباط اخالق با مشارکت اجتماعي معنادار p=230/3 >30/3ندارد )

 

 گيرينتيجهبحث و 
مي و ابعاد آن با اعتماد اجتماعي رابطهه وجهود   هاي پژوهش نشان داد که بين باورهاي مذهبي اسالیافته

( در مطالعۀ خود نقش مذهب را در تقویت اعتماد مورد تأکيد قهرار داده  3033درخشه و ردادي )دارد. 
(، ایوانز و همکاران 3031( و صالحي و کاوسي )3031و همچنين مطالعات روحاني صراف و زرواني )

مؤید رابطۀ مثبت و مستقيم باورهاي مذهبي و اعتماد اجتماعي ( نيز 2333(، گالیزر و همکاران )3033)
 است.

وجود دارد.  ۀنشان داد که بين باورهاي مذهبي اسالمي و ابعاد آن با انسجام اجتماعي رابط هایافته
هایي همچون همهدلي و اتحهاد و کهاهش نهزاع و افهزایش همبسهتگي       انسجام اجتماعي که شامل مؤلفه

هاي آن اسهت. دسهتورات اخالقهي اسهالم     تبط با اصول اخالقي و متأثر از آموزهکامل مر طور  به، است
دور نگهه نداشهته و    ازنظررا در مورد تقویت همبستگي و اتحاد و انسجام مسلمانان ها نکته نیتر يجزئ

 دین به مدد شعائر( 3013دورانت )به عقيدۀ ویل ها را در این زمينه تدوین کرده است.ترین برنامهکامل
روابط با مهابات انساني و خداوند درآورده و از این راه، اسهتحکام   صورت  بههاي بشري را  خود، ميثاق

( احساسهات مهذهبي را نيهروي مولهد     3030. دوتوکویل و اميل دورکهيم ) و ثبات به وجود آورده است
، گنجهي  (3033(، درخشه و ردادي )3033دانند. شکري و حسومي )یکپارچگي و انسجام اجتماعي مي

( نيز در مطالعۀ خود به نتایج همسویي در ارتباط بها رابطهۀ انسهجام    2333( و کاندلند )3033و ستوده )
 اجتماعي و باورهاي مذهبي دست یافتند.  
بين باورهاي مذهبي اسالمي و ابعاد آن با مشارکت اجتماعي  در پژوهش حاضر نشان داده شد که

مهدل   معنهاداري حاصهل از تحليهل واریهانس بهراي بررسهي      وجود دارد. در ایهن فرضهيه نتهایج     هرابط



 1333پاييز و زمستان ، 2 ۀ، شمارششم ۀدور ،روستايي توسعۀ

Journal of Rural Development 
Editor in Chief: Dr. Seyed Ahmad Firouzabadi Director in Charge: Dr. Younes Nourbakhsh  

Executive Editor: Hassan Bakhshizadeh Index: www.ISC.gov.ir & www.ricest.ac.ir 

Copyright Holder: The Faculty of Social Sciences, University of Tehran  

 ISSN: 2008-8981 Website: www.jrd.ut.ac.ir Email: jrd@ut.ac.ir   

031 

 معنهاداري اما پس از بررسي منفهرد  ؛ بودن مدل را نشان داد و کليت فرضيه تأیيد شد معناداررگرسيوني 
مشاهده شد که تنهها بعهد مناسهک عقایهد ضهریب رگرسهيون        Tضرایب رگرسيون با استفاده از آزمون 

در اسالم اصهول فراوانهي وجهود    . اخالق ۀمؤلفنه عي داشت و بيني مشارکت اجتمامعناداري براي پيش
دارند که کنشگران اجتماعي را به مشارکت در امور اجتماعي و توجه به سرنوشت همهدیگر تشهویق و   

جمعهي و اصهل    ههاي . تعاون و همکاري، مشورت و مشارکت دادن دیگران در تصهميم کنندميترغيب 
در اسالم صریحام براي تقویت مشارکت اجتمهاعي، توصهيه و    اموري هستند که ازجمله پذیري مسئوليت

( در رابطه با تمایل و مشارکت در اقهدامات داوطلبانهۀ افهراد    2333تحقيقات دهارت ) تأکيد شده است.
( در خصوص نقش مولد ادیان براي مشارکت از نتایج 3013عضو کليسا و همچنين نظریات فوکویاما )

(، الهواني  3031(، شکري و حسومي )3033مطالعات گنجي و ستوده )اند. همچنين هيفرضهمسوي این 
نيز مؤید رابطۀ مسهتقيم و مثبهت باورههاي مهذهبي و      (3031پور و فيروزآبادي )(، ناطق3033و تقوي )

 اند.مشارکت اجتماعي
اجتماعي رابطهه   ۀهاي پژوهش نشان داد که بين باورهاي مذهبي اسالمي و ابعاد آن با سرماییافته

تواند با تحميل این خواست به فرد که به سود کسهي غيهر از خهودش عمهل     ود دارد. ایدئولوژي ميوج
کهه ایهدئولوژي دینهي در     آثهاري اجتماعي شود. این امر در  ۀهاي سرمایکند، موجب فراهم شدن زمينه

در ( 3330) وادار کردن افراد، به توجه به منافع دیگران دارد، بسيار آشکارتر است. بهه اعتقهاد پارسهونز   
دنيها و نسهبت بهه جامعهه و      سوي  بهگيري مثبت آن اجتماعي به خاطر جهت ۀبروز سرمای ۀاسالم زمين

اسهت.  تر و قدرتمندتر از ادیان دیگر افزون مراتب به هاي اجتماعي مؤمنان سياست و تأکيد بر مسئوليت
ردادي (، 3031(، علينهي ) 3034(، فصيحي )3031پور و فيروزآبادي )(، ناطق3033مطالعات مالحسني )

(، کاندلنهد  3032(، اميني بيدختي و شریفي )3033(، درخشه و ردادي )3033ي و ستوده )گنج ،(3031)
کينهگ و  ، (3030کتهابي و همکهاران )  (، 2333(، بورلي )2332(، افه و فوش )3013(، فوکویاما )2333)

 اند. همسو با نتایج این مطالعه همگي( 2333ال.اپلي )، (2331ویليامز و لورت )، (2331فورو )
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 نابع م
 ناشر مهدي اختر محققي. تهران، ،اجتماعي سرمایۀ(. 3030اختر محققي، مهدي )
حهوزه و   ۀ، پژوهشهکد گيري مذهبي با تکيه بهر اسهالم  تهيه و ساخت آزمون جهت(. 3033آذربایجاني، مسعود )

 دانشگاه.

 نشر ني. تهران، ،روستایي ایران ۀبر جامع ديتأکروستایي با  ۀتوسع (. 3034ازکيا، مصطفي؛ غفاري، غالمرضا )

 ۀفصهلنام  اجتماعي حهامي امنيهت اجتمهاعي،    سرمایۀو دینداري (. 3032؛ شریفي، نوید )اکبر يعلاميني بيدختي، 
 .4-11، صفحات 3032، بهار 00، شماره مطالعات امنيت اجتماعي

 ،حوزه و دانشگاهۀ نشری مترجم علي سليمي، دین و جرم، ۀبط(. بررسي مجدد را3033ز، دیوید و همکاران )وانیا
 .20 شمارۀ

 .سالم ۀروزنام انتشارات تهران، دلفروز،: ترجمه ،مدني يها سنت و دموکراسي(. 3033روبرت ) پاتنام،
 روستایي و شهري مناطق اجتماعي، در سرمایۀ ميزان تحليل و (. بررسي3031توکلي، مرتضي؛ تاجبخش، کاظم )

 .312-343صفحات ، 2 شمارۀ . توسعۀو روستا  مۀفصلناسيستان.  مرزي
(. 3034، احمهد ) بهه پهژوه  فرد، محمد؛ فقيهي، علينقي؛ غبهاري بنهاب، بهاقر؛ شهکوهي یکتها، محسهن؛       خدایاري

طهرح پژوهشهي بهراي انسهتيتو      ،دانشهجویي کشهور   ۀداري در جامعه  ي و مقياس سهنجش دیهن  ساز آماده
شناسهي و علهوم تربيتهي. دانشهگاه     روان ۀيقات بهداشت و روان. دانشهکد ي تهران و مرکز تحقپزشک روان

 تهران.
جسهتارهاي  آن،  بهبود در دین نقش و اجتماعي سرمایۀ يکژکارکردها(. 3033درخشه، جالل و ردادي، محسن )

 .10-31اول، صفحات:  شمارۀعلوم انساني و مطالعات فرهنگي. سال دوم،  پژوهشگاه، سياسي معاصر
(. واکاوي نقش مذهب شيعي در آفرینش 3033اریوش؛ طاهري دمنه، محسن؛ کنجکاو منفرد، اميررضا )دموري، د

 .0-20، صفحات 0 شمارۀ ،مطالعات مليفصلنامه  اجتماعي، ۀسرمای
 چاپ ششم. انتشارات علمي و فرهنگي )تهران(، . گروه مترجمين،تاریخ تمدن(. 3013دورانت، ویل )

 .باقر پرهام تهران، نشر مرکز ۀترجم، بنيانى حيات دینىصور  (.3030، اميل )دورکيم
ۀ رابطه  (. بررسهي 3031السادات؛ اسماعيلي، رضها ) رباني، رسول؛ کالنتري، صمد؛ قاسمي، وحيد؛ عریضي، فروغ

 ۀمجله ي استان اصهفهان(.  ها شهرستانموردي  ۀ)مطالع توسعۀ فرایند در اجتماعي ۀسرمای با اجتماعي رفاه
 .20-14، صفحات 23 شمارۀ .صفهانا دانشگاه پژوهشي

 ۀفصهلنام توجهي و پيامهدهاي آن.   بي علل: روستا شناسي جامعه در روستایي دین (. جایگاه3033رحماني، جبار )
 .30-330، صفحات: 0 شمارۀاول،  ۀ، دورمطالعات و تحقيقات اجتماعي
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-334، صهفحات  34 شهمارۀ  ، راهبرد یهاس  ۀمجل اجتماعي و امنيت اجتماعي، ۀ(. سرمای3031ردادي، محسن )
334. 

مجموعهه  اجتمهاعي،   سرمایۀهاي دیني اسالم )تشيع( و (. ارزش3031روحاني صراف، جواد و زرواني، مجتبي )
 علوم انساني. توسعۀ تحقيقات و ۀ، تهران. مؤسسدر ایران توسعۀاجتماعي و  سرمایۀ مقاالت همایش

 ، تهران: راش.اجتماعي سرمایۀ  بر درآمدي(. 3033شکري، بهنام و حسومي، طاهره )
 تحقيقات استراتژیک. ۀ، تهران پژوهشکداجتماعي سرمایۀ (.3031و کاوسي، اسماعيل ) رضا ديساميري، صالحي

شناسهي   جامعه ۀیي از روند مشارکت روستایي در ایران، مجلها آموزه(. 3033طالب، مهدي و نجفي اصل، زهره )
 .01 شمارۀ، 23، سال کاربردي

شناسي.  کارشناسي ارشد رشته جامعه ۀنام انیپا ،اجتماعي سرمایۀهاي دیني و رابطه آموزه(. 3031حمد )عليني، م
 علوم سياسي، اجتماعي و تاریخ. دانشگاه باقرالعلوم. ۀبه راهنمایي غالمرضا غفاري. دانشکد

 ۀنام انیپا، روستایي توسعۀاجتماعي در فرآیند  سرمایۀ باورهاي دیني و ۀبررسي رابط(. 3033عيسي نژاد، ریبوار )
 کشاورزي. ۀروستایي، دانشگاه تبریز، دانشکد توسعۀکارشناسي ارشد رشته 

 سهرمایۀ بهين   ۀ(. بررسي رابط3032عيسي نژاد، ریبوار؛ دباغي، محمدحسين؛ غفاري، محرم؛ کوهستاني، حسين )
پدافند غيرعامل(، دانشهگاه  ) انجمن ژئوپليتيک ایران ۀششمين کنگرجنگ نرم.  رعامليغاجتماعي و پدافند 

 فردوسي مشهد.
نهواحي   توسهعۀ اجتمهاعي در   سهرمایۀ (. ارزیابي نقهش  3032فراهاني، حسين؛ عينالي، جمشيد و عبدلي، سميه )

تحقيقات کاربردي علوم جغرافيهایي   ۀموردي؛ دهستان مشهد ميقان شهرستان اراك. نشری ۀروستایي مطالع
 .23 شمارۀسال سيزدهم، 

 .13-333. صفحات 320 شمارۀمعرفت،  ۀاجتماعي. نشری سرمایۀ (. دین و3034اله )فصيحي، امان
 تههران،  غالمعبهاس توسهلي،   ۀاجتمهاعي و حفهظ آن(. ترجمه    ۀ)سهرمای  پایان نظهم (. 3013فوکویاما، فرانسيس )
 ایرانيان. ۀانتشارات جامع

 دوسي مشهد.احمدرضا اصغرپور، دانشگاه فر ۀ. ترجماجتماعي سرمایۀ (.3030فيلد، جان )
 توسهعۀ اجتمهاعي و   ۀ(. دیهن، سهرمای  3030کتابي، محمود؛ گنجي، محمد؛ احمدي، یعقهوب؛ معصهومي، رضها )   

 .343-332، صفحات 2 شمارۀ، 31 ۀ. دورپژوهشي دانشگاه اصفهان ۀمجل ي،فرهنگ ياجتماع
-313، صهفحات  31 شهمارۀ  ،راهبرد یاس ۀمجل اسالمي، اجتماعيۀ سرمای هاي(. مؤلفه3031کوهکن، عليرضا. )

321. 

موردي  ۀاجتماعي )مطالع سرمایۀ مکاني در ابعاد -(. بررسي افتراق فضایي3033کياني، اکبر و ميرزاپور، سليمان )
 .311، ص 23 شمارۀ ، سال نهم،پژوهشي فضاي جغرافيایي-علمي ۀمجل(، آباد خرمشهرستان 
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  بهر  دینهداري  تأثير از فضایي (. تحليل3032محمدي، جمال؛ عيوضلو، محمود؛ عيوضلو، داود؛ رضایي، فرشته )
، آمایش جغرافيایي فضا ۀمجل کوهدشت، شهرستان روستایي و نقاط شهري ۀمطالع مورد اجتماعي، سرمایۀ

 .3-22مسلسل هشتم. صفحات  شمارۀسال سوم، 
زان سهال  آمهو  در بين دانش دیندارياجتماعي و نوع  ۀبين ميزان سرمای ۀبررسي رابط(. 3033مالحسني، حسين )

 شناسي. دانشگاه تربيت مدرس تهران. کارشناسي ارشد جامعه ۀپایان نام ،سوم دبيرستان در استان گلستان
گيهري آن در  اجتماعي و عوامل مؤثر بهر شهکل   سرمایۀ(. 3031) احمد ديسپور، محمدجواد و فيروزآبادي، ناطق

 .03-33ت ، صفحا1 شمارۀششم،  ۀ، دورشناسي ایرانجامعه ۀمجلشهر تهران. 
 مهؤثر اجتماعي و فراتحليل عوامل  ۀگيري سرمایشکل (.3030) احمد ديسناطق پور، محمدجواد و فيروزآبادي، 

 .343-333. صفحات 23 شمارۀ .علوم اجتماعي ۀنام بر آن،
و  00 شمارۀ. مدیریت ۀفصلنامها، اجتماعي: مفاهيم و نظریه سرمایۀ (.3033الواني، سيد مهدي و نقوي، ميرعلي )

01. 
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