توسعۀ روستايي ،دورۀ ششم ،شمارۀ  ،2پاييز و زمستان  ،1333ص 313-233

بررسي رابطۀ باورهاي ديني و سرمايۀ اجتماعي در جوامع روستايي
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چکیده
سرمایۀ اجتماعي به بعدي از توسعۀ توجه دارد که به تازگي شناخته شده و مبتني بر روابط اعتماد و همبستگي و روحيۀ تعاون و
مشارکت است .یکي از نقشهاي مهم دین نيز به عنوان یک پدیدۀ اجتماعي ،اثرگذاري بر روابط و تعامل افراد و گروهها است.
هدف پژوهش حاضر بررسي رابطۀ باورهاي دیني و سرمایۀ اجتماعي در جوامع روستایي است .جامعۀ آماري این پژوهش کليۀ
ساکنان روستاهاي بخش ایلخچي و نمونه شامل  114نفر است که به شيوۀ نمونهگيري تصادفي خوشهاي انتخاب شده است.
فرضيۀ اصلي پژوهش این است که بين باورهاي دیني و مؤلفههاي آن (اخالق و مناسک -عقاید) با سرمایۀ اجتماعي روستاها و
مؤلفه هاي آن (اعتماد اجتماعي ،انسجام اجتماعي و مشارکت اجتماعي) رابطه وجود دارد .ابزار مورد استفاده در این پژوهش
پرسشنامۀ سرمایۀ اجتماعي و آزمون باورهاي مذهبي اسالمي بود .روش پژوهش توصيفي همبستگي است و براي تجزیه و تحليل
داده ها از ضریب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چندگانه استفاده شده است .یافتهها بيانگر این است که بين باورهاي دیني
و سرمایۀ اجتماعي و همچنين مؤلفههاي باورهاي دیني و سرمایۀ اجتماعي رابطۀ مثبت وجود دارد ( .)P>3/30نتایج تحليل
رگرسيون نشان داد که باورهاي مذهبي اسالمي بيشترین توان تبيين سرمایۀ اجتماعي را دارد .بنابراین ميتوان نتيجه گرفت که
باورهاي مذهبي ميتواند پيشبينيکنندۀ مناسبي براي سرمایۀ اجتماعي باشد .یافتههاي این پژوهش ميتواند براي برنامهریزان و
متوليان توسعۀ روستایي جهت تدوین الگوي بومي و اسالمي توسعۀ در جهت توسعۀ اجتماعي روستاها به کار گرفته شود.

کلیدواژهها :باورهاي مذهبي ،توسعۀ ،جوامع روستایي ،سرمایه اجتماعي.

 .3کارشناسي ارشد توسعۀ روستایي ،دانشگاه تبریز .کارشناس مطالعات روستایي و توسعۀ کشاورزي شرکت مهندسين مشاور فرازآب ،آذربایجان شرقي،
ایران( .نویسندۀ مسئول) reibvar_isanezhad@yahoo.com
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مقالۀ حاضر برگرفته از پایاننامۀ کارشناسي ارشد ریبوار عيسينژاد با عنوان "بررسي رابطۀ دین و سرمایۀ اجتماعي در فرایند توسعۀ روستایي" است که با
راهنمایي و مشاورۀ دکتر رسول محمد رضایي ،دکتر حسين راحلي و دکتر حسين کوهستاني در سال  3033در دانشگاه تبریز دفاع شده است.
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مقدمه و طرح مسأله
امروزه براي دستيابي به توسعۀ هرچه بيشتر در مناطق روستایي اقدامات و تدابير گوناگوني اندیشيده
شده است و راهکارهایي براي افزایش توليد ،بهبود سطح دانش و فناوري ،اصالح شبکههاي ارتباطي،
افزایش درآمد و اشتغالزایي ،کاهش فقر و نابرابري و تنوعبخشي به اقتصاد روستایي مطرح شده است
که مجموعۀ این تدابير براي رسيدن به توسعۀ روستاها در تالشاند (ازکيا و ایماني .)3 :3031 ،اهميت
سرمایۀ اجتماعي به منظور رسيدن به توسعۀ روستایي ،موضوع رو به رشد بسياري از مطالعات در
سالهاي اخير است ،شرط الزم براي پيشرفت هر جامعهاي به خصوص جوامع روستایي ،گسترش
انسجام اجتماعي ،بسط مشارکت اجتماعي و از همه مهمتر ،اعتماد متقابل (افراد و دولت) است که این
سازهها از مؤلفههاي سرمایۀ اجتماعي به شمار ميآیند (فراهاني و همکاران.)23 :3032 ،
تکوین سرمایۀ اجتماعي مستلزم وجود عواملي است که یکي از مهمترین آن ،دین و فرهنگ
دیني است .به نظر ميرسد دین به عنوان ارزشي متعالي با کارکردهایي چون مشارکت ،صداقت ،تعهد،
انضباطبخشي و ...سازوکارهایي را موجب ميشود که در قالب آنها سرمایۀ اجتماعي شکل ميگيرد و
پایههاي تحکيم توسعۀ را فراهم ميکند (عيسينژاد .)43 :3033 ،سرمایۀ اجتماعي در پيشنهادهاي
عملي خود براي حل معضالت اجتماعي و توسعۀ اجتماعي ،نهادهاي مدني و جهتگيريهاي اخالقي
را به عنوان ضرورت قلمداد ميکند و بر نقش مذهب به عنوان مفهومي جامعهساز ،بيش از پيش تأکيد
دارد (دموري و همکاران .)1 :3033 ،بر این اساس دین ميتواند در انسجامبخشي ،تحکيم عواطف
مشترك ،تسهيل در جامعهپذیري ،تعریف و بازتوليد ارزشها و هنجارهاي اجتماعي نقش چشمگيري
داشته باشد .عامل دین به لحاظ گسترۀ اجتماعي بودن آن ،در شکلگيري ،تحکيم و تقویت روابط
اجتماعي تأثيرگذار و در ارتقاي سرمایۀ اجتماعي در جامعه مؤثر است (محمدي و همکاران:3032 ،
 .)2با توجه به تأکيد اکثر مؤلفههاي سرمایۀ اجتماعي در دین اسالم ،بررسي تأثيري که دینداري
روستایيان بر سرمایۀ اجتماعي ميگذارد ،ضروري است .رابطۀ دینداري و سرمایۀ اجتماعي امري است
که از دیدگاههاي مختلف بحث و بررسي شده است ،ليکن بررسي این موضوع در جوامع روستایي
سوابق پژوهشي محدودي دارد .دین به مثابۀ هستۀ فرهنگ و جامعه ،نقشي مهم در تنظيم و ساماندهي
نظام معنایي فرهنگ داشته است و همچنين از خالل نظام ارزشها و در زمينۀ آداب و رسوم و مناسک
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مذهبي ،جامعه و انسجام اجتماعي را توليد و بازتوليد ميکند .بيتوجهي به عامل دین در جوامع
روستایي و ارتباط آن با عوامل محرکه یا بازدارندۀ توسعۀ از علل عدم شناخت درست جامعۀ روستایي
است .شاید بتوان گفت یکي از نقدهاي جدي وارد بر ادبيات مطالعات روستایي ایران ،عدم شناخت
عميق از حيات ارزشي و مذهبي روستایيان است (رحماني .)3 :3033 ،نظریههاي گوناگون علوم
اجتماعي بيانگر اهميت و نقش تعيينکنندۀ دین در جامعه و فرهنگ است ،اما عليرغم این تأکيد علمي
بر اهميت دین ،مطالعات روستایي هنوز توجهي مناسب به مسئله دین و نقش آن در حيات روستایي
نداشته است (همان) .بر این اساس با توجه به نقش باورهاي مذهبي در شکلگيري سرمایۀ اجتماعي،
در این مطالعه ارتباط سطح دینداري (باورهاي مذهبي اسالمي) روستایيان با سرمایۀ اجتماعي و
مؤلفههاي آن بررسي و تبيين ميشود.
پيشينۀ تحقيق
مالحسني ( )3033در مطالعۀ خود نشان داد که بين ميزان سرمایۀ اجتماعي و نوع دینداري رابطه وجود
دارد؛ بدین معني که دینداري سنتي و قوميتگرا و تکثرگرا همبستگي مثبت و معناداري با متغير سرمایۀ
اجتماعي دارد .نتایج مطالعۀ کتابي و همکاران ( )3030نشان داد که هرچهه افهراد جامعههاي مهذهبيتهر
باشند به همان نسبت سرمایۀ اجتماعي آنان نيز افزایش خواهد یافت و هرچه ميهزان سهرمایۀ اجتمهاعي
باالتر باشد ،توسعۀ فرهنگي -اجتماعي نيز به تبع آن بيشتر شکل خواهد گرفت .ناطقپور و فيروزآبادي
( )3031در مطالعۀ خود با عنوان سرمایۀ اجتماعي و عوامل مؤثر بر شکلگيري آن در شهر تهران مهدل
نظري عوامل مؤثر بر شکلگيري سرمایۀ اجتماعي را ارائه و چههار مؤلفهۀ اصهلي آن را تحهت عنهاوین
اعتماد عمومي ،اعتماد نهادي ،آگاهي ،مشارکتهاي رسمي و غيررسمي خيریههاي-مهذهبي و هميارانهه
تعيين کردند.
ردادي ( )3031توسعۀ سرمایۀ اجتماعي را راهکاري ميداند که در طهول زمهان مهيتوانهد باعهث
پيشگيري از جرائم شود .همچنين بيانپيشنهاد ميکند کهه در جامعهۀ دینهي ایرانهي تقویهت هنجارههاي
اعتمادساز دیني ميتواند کمک مؤثري در جهت افزایش سرمایۀ اجتماعي تلقي شود .یافتههاي پژوهش
کوهکن ( )3031نشان داد که مؤلفههاي ساختاري ،شناختي و ارتباطي سرمایۀ اجتماعي ،در چهارچوب
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تعاليم و آموزههاي اسالم توجيه شده است .گنجي و ستوده ( )3033در تحقيقهي بهه رابطهۀ گونههههاي
هویت دیني و سرمایۀ اجتماعي پرداخته و به این نتيجه رسيدند که گونههههایي از دینهداري کهه داراي
عناصر جمعياند با سرمایۀ اجتماعي رابطۀ مثبت دارند و گونههایي از دینهداري کهه عناصهر فهردي در
آنها غالب است ،رابطۀ منفي با سرمایۀ اجتماعي دارند .امينهي بيهدختي و شهریفي ( )3032در مطالعهۀ
خود نشان دادند که دینداري دانشجویان ميتواند به طهور مسهتقيم و غيرمسهتقيم بها تهأثير بهر سهرمایۀ
اجتماعي بر امنيت اجتماعي تأثير مثبت داشته باشد.
کينگ و فورو )2331( 3در مطالعهاي که بر روي  100جوان آمریکایي بهه انجهام رسهيد ،بهه ایهن
نتيجه رسيدند که جوانان فعال مذهبي سطوح باالتري از سرمایۀ اجتمهاعي رادارنهد .ویليهامز و لهورت

2

( )2331در مطالعهاي با موضوع مذهب و سرمایۀ اجتماعي در مهاجران مکزیکهي در جنهوب فلوریهدا،
به بررسي راههاي گوناگون تعامل مذهب و مؤسسهههاي اجتمهاعي در جوامهع کشهاورزان چنهدمليتي
پرداختند .یافتههاي آنان نشان داد که کليساها راههاي دسترسي به شهبکهههاي جدیهد اجتمهاعي را کهه
باعث تسهيل سرمایۀ اجتماعي ميشوند فراهم ميکننهد .ال.اپلهي )2333( 0در رسهالۀ دکتهري خهود در
کشور اندونزي به بررسي رابطۀ مهذهب بها جامعهۀ مهدني و سياسهت در پهنج دیهن رسهمي بودیسهم،
کاتوليک ،مسيحيت ،هندو و اسالم پرداخته است .وي به روحيۀ مذهبي که باعهث ایجهاد مسهئوليت در
امور سياسي و فعاليت در امور اجتماعي ميشود ،اشاره ميکند .یافتهها نشان ميدهد که آداب و رسهوم
و اعتقادات اسالمي در ميان دیگر ادیان این کشور ،تأثيرات فرهنگي ،مذهبي و سياسي متفاوت گذاشهته
است .بورلي )2333( 1در مطالعهاي تطبيقي در مورد نقهش سهرمایۀ اجتمهاعي در انجمهنههاي توسهعۀ
کارآفریني اقتصادي -اجتماعي به این نتيجه رسيد که جوانهان مهذهبي فعهال سهطوح بهاالتري از منهابع
سرمایۀ اجتماعي را نشان دادند و در نهایت این پيشنهاد را ميدهد که براي توسهعۀ سهازماندههي ایهن
انجمن ها جوانان با اعتقادات دیني بيشتر ،کهارایي بيشهتري از خهود نشهان خواهنهد داد .افهه و فهوش

0

( 2332به نقل از ناطقپور و فيروزآبادي )3031 ،دینباوري و تعهد دیني را از عوامل مؤثر شکلگيهري
1. King and Furrow
2. Williams and Loret
3. L. Epley
4. Burley
5. Offe and Fuchs
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سرمایۀ اجتماعي ميدانند .ليم و پاتنام )2333( 3در مطالعهاي در ميان جوانان به بررسي رابطهۀ مهذهب،
سرمایۀ اجتماعي و رضایت از زندگي پرداختند .نتایج نشان داد که افهراد مهذهبي بهه دليهل حضهور در
مراسم مذهبي و اجتماعات و ایجاد شبکههاي اجتماعي از زندگي خود رضایت بيشتري دارنهد .از نظهر
کاندلند 2مذهب موجب افزایش اعتماد عمومي و صهداقت ،تعههد کهاري و تعههد اجتمهاعي و تقویهت
روحيۀ حفظ منافع اجتماعي ميشود (کاندلند.)2333 ،
چارچوب مفهومي
سرمایۀاجتماعي حلقۀ مفقودۀ جریان توسعۀ است که تا چند دهۀ اخير از دید برنامهریزان توسعۀ غافهل
مانده بودو آن بعد همان تعامالت و روابط مبتني بر اعتماد در جامعه ،اتحاد و همبستگي افراد و روحيۀ
تعاون و مشارکت در اجتماع است .به زعم فوکویاما اصطالح سرمایۀ اجتماعي براي اولين بار در سهال
( )3343در اثر کالسيک جان جاکوب« 0مرگ و زندگي شهرهاي بزرگ آمریکایي» به کهار رفتهه اسهت.
در دهههاي بعد نظریهپردازاني همچون پير بوردیو ،1جيمز کلمن ،0رابرت پاتنام 4و فرانسيس فوکویامها
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در این زمينه نظریاتي را مطرح کردند و هرکدام از دیهدگاهي متفهاوت سهرمایۀ اجتمهاعي را تحليهل و
بررسي کردند (اختر محققي .)01 :3030 ،پاتنهام سهرمایۀ اجتمهاعي را مجموعههاي از مفهاهيمي ماننهد
اعتماد ،هنجارها و شبکهها ميداند که موجب ایجاد ارتباط و مشارکت بهينۀ اعضاي یک اجتماع شده و
در نهایت منافع متقابل آنان را تأمين خواهد کرد .از نظهر وي اعتمهاد و ارتبهاط متقابهل اعضها در یهک
شبکه ،منابعياند که در کنشهاي اعضاي جامعه موجود اسهت .پاتنهام سهرمایۀ اجتمهاعي را وسهيلهاي
براي رسيدن به توسعۀ سياسي و اجتماعي در سيستمهاي مختلف سياسي ميداند .تأکيد عمدۀ وي بهر
مفهوم «اعتماد» است و به زعم وي همين عامل بود که ميتوانست با جلب اعتماد مردم و دولتمهردان
و نخبگان سياسي موجب توسعۀ سياسي شهود .بنهابراین اعتمهاد ،منبهع باارزشهي از سهرمایه محسهوب

1. Lim and Putnam
2. Candland
3. Jacobs
4. Bourdieu
5. Coleman
6. Putnam
7. Fukuyama
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ميشود که اگر در حکومتي به ميزان زیادي وجود داشته باشد به همان اندازه ،رشهد سياسهي و توسهعۀ
اجتماعي بيشتر خواهد بود (پاتنام .)323 :2333 ،سرمایۀ اجتماعي را از آنرو سرمایه ميخوانند کهه بهه
کنشگران ( افراد و گروهها) توانایي ميبخشد تا اهداف خود را بهتهر دنبهال کننهد (فيلهد،)303 :3030 ،
همان گونه که سرمایۀ فيزیکي با هدف تغيير مواد و توليد ابزار به وجود ميآید و از جنبهاي ملموس و
قابل مشاهده برخوردار است.
بانک جهاني ،سرمایۀ اجتماعي را پدیدهاي ميداند که حاصل تهأثير نهادههاي اجتمهاعي ،روابهط
انساني و هنجارها بر کميت و کيفيت تعامالت اجتماعي است و تجارب این سازمان نشهان داده اسهت
که این پدیده تأثير قابل توجهي بر اقتصاد و توسعۀ کشورهاي مختلف دارد .سرمایۀ اجتماعي بهرخالف
سایر اشکال سرمایه ،مالکيت فردي ندارد و متعلق به تمامي اعضاي گروه یا انجمن است و در صهورت
مصرف نيز ،کاهش نميیابد (فوکس و گرشمن .)2333 ،3از دیدگاه بوردیو و کلمن ،سهرمایۀ اجتمهاعي
به عنوان یک کاالي عمومي و دارایي جمعي مطرح است که در دورۀ زماني بلندمدت انباشته ميشود و
به زعم پاتنام سرمایۀ اجتماعي از طریق ایجاد سازمانهاي اجتماعي بر پایه اعتمهاد ،هنجارهها و روابهط
شبکهاي شکل ميگيرد که کارایي را از طریق تسهيل هماهنگي در عمل بهبود ميبخشد و ظرفيتههاي
افراد و گروهها را براي دستيابي به اهداف نهایي تسهيل مهيکنهد ،بهالعکس فقهدان آن منجهر بهه بهروز
محدودیتهایي در فرآیند توسعۀ در سطوح مختلف ميشود (خن.)33 :2333 ،
کوهن و پروساك ،)2333( 2سرمایۀ اجتماعي را مرکهب از پيونهدهاي مهؤثر موجهود ميهان مهردم
ميدانند .پيوندهایي که مبتني بر اعتماد ،فهم متقابل ،ارزشهاي مشترك و رفتارهایي است کهه اعضهاي
اجتماعات و شبکههاي انساني را به یکدیگر پيوند ميدهد و عمل همياري را ممکن ميسهازد .سهرمایۀ
اجتماعي مجموعهاي از نهادهاي زیربنایي اجتماع نيست ،بلکه حلقۀ اتصالدهندۀ افراد در قالب نهادهها،
شبکهها و تشکلهاي داوطلب است .سازمان توسعۀ همکاريهاي اقتصادي ،)2331( 0سرمایۀ اجتماعي
را شبکههایي از برداشهتههاي مشهترك و هنجارهها و ارزشهها تعریهف مهيکنهد کهه همکهاريههاي
درونگروهي و برونگروهي را تسهيل ميکند .در تعریف ،سرمایۀ اجتمهاعي بهه عنهوان منبعهي جههت
1. Fox and Gershman
2. Cohen & Prusack
)3. OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development
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کنش جمعي تلقي ميشود و این منبع عالوه بر آگاهي ،توجه یا دانش نسبت به امور عمومي اجتمهاعي
یا سياسي است .یعني آگاهي که موجب عالقهمندي و دل نگراني است ،شامل هنجارهاي اعتماد (اعتماد
عمومي یا تعميم یافته و اعتماد نهادي /مهدني) ،هنجارهها و یها رفتارههاي معاملهۀ متقابهل کهه در درون
شبکه هاي اجتماعي عمل مي کنند و عناصر ساختاري شبکهها و مشارکتهاي رسمي و غيررسمي است
(ناطقپور و فيروزآبادي.)340 :3030 ،
براي سرمایۀ اجتماعي تاکنون مؤلفههاي بسياري معرفي شده است و شمار این مؤلفهها بين یهک
تا دوازده شاخص متغير است؛ اما آنچهه مهيتهوان بهه عنهوان نقطهۀ مشهترك تمهامي نظریههپهردازان و
پژوهشگران این زمينه دانست ،سه مؤلفۀ اعتماد اجتماعي ،انسجام اجتماعي و مشارکت اجتماعي اسهت
که در یک رابطۀ متقابل قرار گرفته و هر کدام تقویتکنندۀ دیگرياند .این سه مؤلفه از مؤلفههاي اصلي
سههرمایۀ اجتمههاعي محسههوب شههده و از مفههاهيم مهههم جامعهههشناسههيانههد کههه از آغههاز طههرح مباحههث
جامعهشناختي ،اندیشۀ بسياري از جامعهشناسان را بهه خهود معطهوف داشهته اسهت (ازکيها و غفهاري،
 .)3034اعتماد اجتماعي داللت بر انتظارات و تعهدات اکتسابي و تأیيدشده به لحاظ اجتماعي دارد کهه
افراد نسبت به یکدیگر و نسبت به نهادهاي مربوط به زندگي اجتماعيشان دارند .اعتماد داراي دو بعهد
امنيت شخصي ،انتظار همکاري و سود متقابل است (کياني و ميرزاپور .)302 :3033 ،همچنهين اعتمهاد
اجتماعي را داللت بر انتظارها و تعهدهاي اکتسابي و تأیيدشده به لحاظ اجتماعي کهه افهراد نسهبت بهه
یکدیگر و نسبت به سازمانها و نهادهاي مربوط به زندگي اجتماعيشان دارند ،تعریف کهردهانهد و بها
رابطۀ متقابل تعميمیافته قرین است (ازکيا و غفاري .)231 :3034 ،مشارکت اجتماعي به معناي شهرکت
فعاالنه و ارادي (مستقيم و غيرمستقيم) انسان در حيهات سياسهي ،اقتصهادي و فرهنگهي و بههطهورکلي
تمامي ابعاد زندگي است (طالب و نجفي اصل .)33 :3033 ،انسجام اجتماعي داللت بر توافهق جمعهي
ميان اعضاي یک جامعه دارد که حاصل پذیرش ،دروني کردن نظام آموزشي و هنجاري یهک جامعهه و
وجود تعلق اجتماعي (احساس «ما» بودن) و تراکمي از وجود تعامهلگهر ميهان افهراد آن جامعهه اسهت
(ازکيا و غفاري .)231 :3034 ،در این تحقيق نيز سه مؤلفۀ مذکور به عنوان مؤلفههههاي اصهلي سهرمایۀ
اجتماعي بررسي شدهاند.
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با نگاهي به ویژگيهاي مذکور در مفهوم سرمایۀ اجتماعي روشن ميشود که بخش زیادي از این
ویژگيها در کنار کنشهاي متقابل و تجربۀ کنشي تابع عقاید و باورهاي فرد در مورد خود و دیگران و
در مجموع جهانبيني این افراد است .دین با فراهم کردن حدود و حریم خود و ارائهۀ الگهوي مناسهب
براي تعامل با دیگران ،پایگاه و منبعي براي عقاید و باورهاي فرد است .بنابراین در زمينۀ شکلگيهري و
تکوین سرمایۀ اجتماعي ،بررسي دین و فرهنگ دیني بيش از هر مورد دیگري مورد نياز است .دین بهه
عنوان نظامي ماورائي و برونزاد ميتواند به عنوان یکي از اساسهيتهرین عوامهل شهکلگيهري سهرمایۀ
اجتماعي در کشورهایي مانند ایران که دین بر تمامي ابعاد فردي و اجتماعي زنهدگي حهاکم اسهت ،در
نظر گرفته شود (عيسينژاد.)13 :3033 ،
دین در همۀ زمانها و جوامع ،از ابتدایي تا مدرن در اشکال مختلف وجود و حضور داشته است؛
از این واقعيت ميتوان نتيجه گرفت که دین نيازي فطري است که در بعد فهردي پاسهخگوي سهؤاالت
غایي انسان و در بعد اجتماعي ساماندهندۀ یا انسجامبخش جامعه است .بدیهي است که دین به عنوان
ارزشي متعالي باعث به وجود آمدن و شکلگيري برخي روحيات و عملکردهایي در زندگي اجتمهاعي
افراد ميشود .دین یک پدیدۀ اجتماعي است که یکي از نقشهاي مهم آن تحقهق بخشهيدن بهه تعامهل
گروهها و تحکيم روابط اجتماعي افراد است .تعاملي که امروزه جامعهشناسان بهراي بررسهي کميهت و
کيفيت آن اصطالح سرمایۀ اجتماعي را رواج دادهاند و از منظر آنها این عامل موتهور محرکهۀ جریهان
توسعۀ است .دین از موضوعات بسيار مهم در جامعآ ایراني و باألخص جامعۀ سنتي و روستایي اسهت.
در تعاریف علوم اجتماعي از جوامع سنتي چنان که در آراي رد فيلهد در خصهوص جامعهۀ فولهک یها
مفاهيم گماین شافت و گزل شافت در نزد تونيس دیده ميشود ،دین یا نظام مهذهبي ،هسهتۀ ایهن نهوع
جوامع را تشکيل ميدهد (رحماني.)2 :3033 ،
از مهمترین کنشهاي دین در حوزۀ اجتماعي پشتيباني و تقویت ارزشهاي اخالقي است .حتهي
اجراي قانون و برقراري نظم و انضباط اجتماعي در سایۀ رعایت ارزشهاي اخالقهي ميسهر اسهت .در
بسياري از موقعيتها و روابط انساني ،قانون ،پيشبيني جزئي و مصداق خاصي بيان نکرده است و این
تعهد به ارزشهاي اخالقي است که با تقویت مهار دروني در افراد ،اجراي قهانون در جامعهه را ميسهر
ميسازد .دین به طور عام و ادیان آسماني به طور خاص با تبيينهاي اخالقي و تشویق انسان به دروني
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کردن آن ها ،انسان باتقوا را انسان متعادل در روابط فردي و اجتماعي و هدایت شده به سوي سهعادت و
نيکي معرفي ميکند (شيلي .)2333،3در تعریفي کلي ميتوان دینداري اسالمي را «شهناخت و بهاور بهه
پروردگار یکتا ،انبيا ،آخرت ،احکام الهي و داشتن عالیق و عواطف معيني نسبت به خدا ،خود ،دیگران
و جهان هستي در جهت تقرب به خدا و التزام و عمهل بهه وظهایف دینهي» دانسهت (خهدایاريفهرد و
همکاران.)3034 ،
بسياري از امور جامعه که تحت نظارت مستقيم قانون یا مراجع قانوني و قضهایي نيسهت ،تحهت
نظارت باورها و عقاید فرد است که بخشي از آنها از دین گرفته ميشود .دین به عنهوان منبهع مههار و
هدایت دروني ،کنترلکنندۀ بسياري از رفتارها و پویایيهاي فرد و جامعه است و ميتواند بها تکيهه بهر
ارزشها و هنجارها محرك بسياري از ابعاد سرمایههاي اجتماعي باشد .دین نظهامي از مسهئوليتهها را
طراحي ميکند که در آن وظهایف فهرد دقيقهام مشهخص اسهت و بهر اسهاس آن ،شهخص متناسهب بها
موقعيتهایي متنوع به پاسخهاي متناسب مبادرت ميورزد .به گفتۀ فرانسيس فوکویاما در جهوامعي کهه
دین به عنوان عاملي شخصي در انزواي کامل قرار گرفته است« ،فروپاشي عظيم» اخالقهي و اجتمهاعي
به وقوع پيوسته است .ریشۀ این فروپاشي را باید در رشد فرهنگ فردگرایهي و زوال اخهالق جسهتجو
کرد که به اشکال مختلفي همچون افزایش آمهار جهرم و جنایهت ،طهالق ،خودکشهي ،بحهران ههویتي،
بيتفاوتي اجتماعي ،جریانهاي ضد اخالقي ،فروپاشي خانوادهها ،از بين رفتن پيونهدهاي اجتمهاعي و
صدها معضل دیگر خود را نشان داده است (فوکویاما.)3013 ،
در ایران که دین در تمامي عرصههاي زندگي فهردي و اجتمهاعي حضهور دارد و اسهاس قهوانين
کشور را شکل داده و فراتر از آن چشمانداز دیني توسعۀ براي کشور ترسيم شده است ،ميتهوان بهراي
دین نقشي بهسزا در تعریف روابط اجتماعي و ایجاد پایههاي اعتماد و انسجام و فعاليتهاي مشهارکتي
در ميان مردم بهویژه روستایيان در نظر گرفت .براي بسياري از مردم روستایي تا زماني کهه ارزشههاي
اجتماعي و اخالقي از ناحيۀ یک نيروي مافوق (فراعقلي) توصيه نشوند ،اهميت جدي نميیابند و مؤثر
نميافتند (عيسينژاد .)10 :3033،مذاهب با ترویج ارزشهایي نظير مشارکت ،صداقت ،اعتماد ،ایثهار و
موارد مشابه ميتوانند موجب به وجود آمدن سرمایۀ اجتمهاعي بهاالیي در ميهان اعضهاي خهود شهوند.
1. Shailly
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گسترش ارزشهاي اخالقي مبتني بر صداقت و اعتمهاد در یهک سيسهتم اجتمهاعي مهيتوانهد سهرمایۀ
اجتماعي باالیي را به وجود آورد .البته ادیان و مذاهبي در این زمينه ميتوانند موفق باشند که عالوه بهر
ایجاد اعتماد داخلي ،زمينۀ برقراري روابط مفيد و مؤثر را با گروهها و مهذاهب دیگهر اجتمهاعي فهراهم
سازند .در حالت عکس فرقهگرایي نيز ميتواند موجب بحرانهاي اجتماعي و خشونت (بهه خصهوص
در کشورهاي جهان سوم) شود؛ به هرحال ادیان در گذشته ،حال و آینده قطعام نقشي جدي در سرمایۀ
اجتماعي داشته و خواهند داشت (فوکویاما .)3013 ،دینباوري و تعهد دیني رابطۀ مستقيمي با سهرمایۀ
اجتماعي دارند ،زیرا سازمانهاي دیني نقش ميانجي را در فعاليتهاي دیني ایفا مهيکننهد .از آنجها کهه
ادیان از نشستهاي عمومي و مراسم و مناسک برخوردارند ،باعث توسعۀ شهيوۀ همکهاري و تعهاون و
آگاهي از مسائل اجتماعي ميشوند وادیهاني کهه بيشهتر از مراسهم و مناسهک عمهومي برخوردارنهد در
افزایش سرمایۀ اجتماعي نقش بيشتري ایفا ميکنند (افه و فهوش 233 :2332 ،بهه نقهل از نهاطقپهور و
فيروزآبادي .)3031 ،بهزعم کروین اسميت 3توجه علمي اندکي به نقش مذهب در شکلگيهري سهرمایۀ
اجتماعي شده است .به عقيدۀ وي عليرغم توجه پاتنام و سایر نظریهپردازان این حوزه به مسهائل دیهن
و سرمایۀ اجتماعي ،ليکن آنان مسائل دیني را تنها در قالب انجمنهاي دینهي و گهروههها مهدنظر قهرار
دادهاند و به نقش اختصاصي و انحصاري دین در شکلگيري سرمایۀ اجتماعي توجهه کمهي داشهتهانهد
(اسميت.)0 :2330 ،
بنابراین با توجه به حاکميت ارزشهاي دیني بر فرهنگ اجتماعي و جایگهاه مؤلفههههاي سهرمایۀ
اجتماعي در تعاليم اسالمي و تأکيد دین اسالم بر هميهاري و مشهارکت و روابهط مبتنهي بهر بهرادري و
اعتماد مسلمانان و با در نظر گرفتن عمق باورههاي دینهي در جوامهع روسهتایي ،نيهاز بهه دسهتيابي بهه
مسيرهاي ارتباطي مثبت و سازنده بهين مسهائل دینهي و برنامههههاي توسهعۀ روسهتایي و تقویهت ایهن
ارتباطات در جهت نيل به اهداف توسعۀ در کشور انکارناپذیر است .در این راستا در پهژوهش حاضهر
تالش ميشود به این سؤال پاسخ داده شود که چه رابطهاي بين باورهاي دیني و سهرمایۀ اجتمهاعي در
جوامع روستایي وجود دارد .بر همين اساس فرضيههاي اصلي پژوهش به شرح زیراند:
بين ابعاد باورهاي مذهبي اسالمي با اعتماد اجتماعي رابطه وجود دارد.
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.
بين ابعاد باورهاي مذهبي اسالمي با سرمایۀ اجتماعي رابطه وجود دارد.
روش پژوهش
روش تحقيق ،توصيفي و از نوع همبستگي بوده و رابطۀ بين چند متغير تبيين شده است .این تحقيهق از
نظر ميزان کنترل از نوع ميداني بوده و از نظر جمعآوري اطالعات از نوع پيمایشي است .جامعۀ آمهاري
پژوهش شامل کليۀ ساکنان روستاهاي بخش ایلخچي (از توابع آذربایجان شرقي) در سال  3033اسهت.
تعداد روستاهاي این بخش شامل  22روستا است و مجموع جمعيت این روستاها  31133نفر است .بها
استفادۀ از فرمول کوکران حجم نمونۀ الزم 011 ،نفر برآورد شد که به شيوۀ تصادفي انتخهاب شهد .بهه
دليل افت نمونه 003 ،پرسشهنامه توزیهع و 133پرسشهنامه بازگشهت داده شهد کهه از ایهن تعهداد 114
پرسشنامه قابل تصحيح و نمرهگذاري بود .براي انجام عمليات آماري ،نرمافزار  SPSS18به کهار گرفتهه
شد .دادههاي این مطالعه با استفاده از دو شيوۀ اسنادي و پيمایشي بهدست آمدهاند .در شهيوۀ پيمایشهي
اطالعات مورد نياز با استفادۀ از آزمون جهتگيري مهذهبي و پرسشهنامۀ سهرمایۀ اجتمهاعي مهرتبط بها
جوامع روستایي جمعآوري شد.
آزمون جهتگيري مذهبي با تکيه بر اسالم ،پرسشنامهاي استاندارد است که با تکيه بر دیدگاه اسهالم
از دین تدوین شده و ميتواند نگرش کلي شخص را که به صورت مجموعهاي از اعتقهادات ،اعمهال و
تشریفات اتخاذ کرده ،بسنجد .این پرسشنامه توسط آذربایجاني ( )3033با تکيه بر اسالم طراحهي شهده
است .به منظور تهيۀ مواد پرسشنامه ،بررسي اجمالي ادیان جهان و بررسي تفصيلي دیهن اسهالم (آیهات
قرآن و منابع روایي شيعه) با روش توصيفي صورت گرفته و در نهایت پرسشهنامهاي  44سهؤالي تهيهه
شده است .اعتبار محتواي پرسشنامه از طریق جمعآوري نظرات کارشناسان حوزوي تأیيد شهده اسهت
(ميانگين درصدي  .)3/111در مجموع ،پایایي این ابزار جهتگيري مذهبي بر اساس اسالم (با ضهریب
آلفاي معادل  )3/304را در دو حوزۀ مناسک مذهبي و اخالق نشان مهيدههد .اعتبهار سهازۀ آزمهون بهر
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اساس تفاوت معنادار ميان طالب حوزۀ علميۀ قم با دانشجویان دانشگاههاي تهران و آزاد ثابت ميشود
(آذربایجاني.)3032 ،
پرسشنامۀ دینداري ،سطح دینداري افراد را در دو بخش مناسک مذهبي و اخالق مهورد سهنجش
قرار ميدهد که نمرۀ کل کسبشده به عنوان نمرۀ دینداري دینداري فرد محسهوب مهيشهود .در ایهن
پژوهش اعتبار پرسشنامه با اجرا در نمونۀ اوليه ( 04نفر) مهورد بررسهي مجهدد قهرار گرفهت و آلفهاي
کرونباخ ابعاد مناسک مذهبي ،اخالق و کل پرسشنامه به ترتيب  3/10 ،3/34و  3/32بهدست آمد.
پرسشنامۀ سرمایۀ اجتماعي نيز با استفاده از مدل سنجش سرمایۀ اجتماعي «استونز» (ازکيا و
غفاري )3034 ،ساخته شده و شامل  11سؤال بسته پاسخ است که سرمایۀ اجتماعي را در  0حيطۀ
اعتماد اجتماعي ،انسجام اجتماعي و مشارکت اجتماعي اندازهگيري ميکند .براي بررسي اعتبار سازهاي
پرسشنامه از شيوۀ تحليل عاملي استفاده شده است .روایي محتوایي این پرسشنامه توسط ازکيا و
غفاري ( )3034بررسي و مورد تأیيد قرار گرفته است .اعتماد ،انسجام و مشارکت اجتماعي هرکدام
بهترتيب در قالب  34 ،33و  33سؤال سنجش شدهاند .ميزان پایایي ابعاد سرمایۀ اجتماعي به شيوۀ
آلفاي کرونباخ بين  3/13تا  3/11بهدست آمده است (ازکيا و غفاري .)3034 ،در این پژوهش اعتبار
پرسشنامه با اجرا در نمونۀ اوليه ( 04نفر) مورد بررسي مجدد قرار گرفت و آلفاي کرونباخ ابعاد اعتماد
اجتماعي ،انسجام اجتماعي ،مشارکت اجتماعي و کل پرسشنامه به ترتيب  3/11 ،3/31و  3/10و 3/34
بهدست آمد.
يافتههاي پژوهش
نتایج بهدستآمده از پژوهش در دو بخش توصيفي و استنباطي بيان ميشود.
جدول  .1يافتههاي توصيفي نمرههاي پاسخگويان در هر يک از ابعاد باورهاي مذهبي اسالمي و سرمايۀ اجتماعي
سرمایۀ اجتماعي

ميانگين

انحراف استاندارد

باورهاي مذهبي اسالمي

ميانگين

انحراف استاندارد

اعتماد اجتماعي

23/40

3/10

مناسک مذهبي

11/12

23/13

انسجام اجتماعي

33/33

3/30

اخالق

14/11

34/41

مشارکت اجتماعي

31/42

3/03

نمرۀ کل سرمایۀ اجتماعي

02/31

34/33

نمرۀ کل باورهاي مذهبي

333/13

11/03
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جدول  3ميانگين و انحراف استاندارد نمرهههاي پاسهخگویان را در ههر یهک از ابعهاد باورههاي
مذهبي اسالمي و سرمایۀ اجتماعي نشان ميدهد (تعداد گویهها براي هر مؤلفهه برابهر اسهت) .ميهانگين
اعتماد اجتماعي  ،23/40انسجام اجتماعي  33/33و مشارکت اجتماعي  31/42بهدست آمده است که بر
این اساس ميزان اعتماد اجتماعي روستایيان بيشهتر از دو مؤلفهۀ دیگهر اسهت .در پرسشهنامۀ باورههاي
مذهبي اسالمي ،ميانگين بعد مناسک مذهبي  11/12و اخالق  14/11است .ميانگين نمهرۀ کهل سهرمایۀ
اجتماعي (که از جمع مقادیر حيطههاي مشارکت بهدست آمده اسهت)  02/31و انحهراف اسهتاندارد آن
 34/33و مقادیر مذکور براي نمرۀ کل باورهاي مذهبي بهترتيب  333/13و  11/03بهدست آمده است.
آزمون فرضيههاي پژوهش
با توجه به اطالعات جدول  2تمام همبستگيها در سطح ( )p>./33معنادارند .باالترین ميزان همبسهتگي
مربوط به رابطۀ مناسک مذهبي با سرمایۀ اجتماعي و کمترین ميزان مربوط به رابطۀ اخالق با مشهارکت
اجتماعي است.
جدول  .2همبستگي ابعاد باورهاي مذهبي با ابعاد سرمايۀ اجتماعي
متغيرها

اعتماد اجتماعي

انسجام اجتماعي

مشارکت اجتماعي

سرمایۀ اجتماعي

مناسک مذهبي

*3/021

3/132

3/113

3/100

اخالق

3/130

3/010

3/231

3/141

* P >3/33

در جدول  0به بررسي رابطۀ چندگانه ابعاد باورهاي مذهبي (متغير پيشبين) و سرمایۀ اجتماعي
(متغير مالك) پرداخته شده است.
جدول  .3نتايج مدل رگرسيون بهازاي رابطۀ باورهاي مذهبي اسالمي با سرمايۀ اجتماعي
 R2تعدیلشده خطاي استاندارد برآورد

متغير پيشبين

متغير مالك

R

R2

مناسک مذهبي ،اخالق

اعتماد اجتماعي

3/04

3/03

3/03

مناسک مذهبي ،اخالق

انسجام اجتماعي

3/02

3/21

3/240

مناسک مذهبي ،اخالق

مشارکت اجتماعي

3/13

3/20

مناسک مذهبي ،اخالق

سرمایۀ اجتماعي

3/143

3/013

F

سطح معناداري

1/21

44/02

3/333

4/33

01/01

3/333

3/22

1/00

11/31

3/333

3/014

33/13

13/23

3/333
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همانگونه که جدول  0نشان ميدهد مناسک مهذهبي و اخهالق پهيشبينهيکننهدۀ مناسهبي بهراي
مؤلفههاي سرمایۀ اجتماعياند ميزان همبستگي چندگانه ( )Rمناسک مذهبي -اخالق با اعتماد اجتماعي
 3/04و ميزان  3/03ضریب تبيين ( )R2نشاندهندۀ مقدار قابل تبيين واریانسههاي اعتمهاد اجتمهاعي از
روي ابعاد مناسک مذهبي و اخالق است.
ميزان همبستگي چندگانه ( )Rاخالق ،مناسک مذهبي بها انسهجام اجتمهاعي  3/02و ميهزان 3/21
ضریب تبيين ( )R2نشاندهندۀ مقدار قابل تبيين واریانسهاي انسجام اجتمهاعي از روي ابعهاد مناسهک
مذهبي و اخالق است .ميزان همبستگي چندگانه ( )Rاخالق ،مناسهک مهذهبي بها مشهارکت اجتمهاعي
 3/13و ميزان  3/20ضریب تبيين ( )R2نشاندهندۀ مقدار قابل تبيين واریانسهاي مشارکت اجتماعي از
روي ابعاد مناسک مذهبي و اخالق است .ميزان همبستگي چندگانهه ( )Rاخهالق ،مناسهک مهذهبي بها
سرمایۀ اجتماعي  3/14و ميزان  3/01ضریب تبيين ( )R2نشاندهندۀ مقدار قابهل تبيهين واریهانسههاي
سرمایۀ اجتماعي از روي ابعاد مناسک مذهبي و اخالق است .سطح معناداري بهدستآمده براي مقهادیر
 Fنشان ميدهد تمام ضرایب در سطح  p>3/333معنادار است.
جدول  .4ضرايب رگرسيون غيراستاندارد ( )Bو استاندارد ( )bبهازاي رگرسيون هر بعد از باورهاي مذهبي بر ابعاد
سرمايۀ اجتماعي
متغير مالک
اعتماد اجتماعي
انسجام اجتماعي
مشارکت اجتماعي
سرمايۀ اجتماعي

ضرايب غيراستاندارد

متغير پيشبين

ضرايب استاندارد

B

خطاي استاندارد

b

t

سطح
معناداري

مناسک مذهبي

3/331

3/333

3/011

0/30

3/333

اخالق

3/333

3/321

3/313

0/44

3/333

مناسک مذهبي

3/313

3/333

3/210

1/03

3/333

اخالق

3/311

3/320

3/303

0/03

3/333

مناسک مذهبي

3/333

3/333

3/040

0/32

3/333

اخالق

3/303

3/320

3/343

3/20

3/230

مناسک مذهبي

3/040

3/324

3/413

30/32

3/333

اخالق

3/333

3/300

3/330

2/01

3/333

جدول  1ضرایب رگرسيون غيراستاندارد ) (Bو استاندارد ) (bرا بههازاي رگرسهيون ههر بعهد از
باورهاي مذهبي بر ابعاد سرمایۀ اجتماعي نشان ميدهد .همانگونه که مشاهده ميشهود تمهام ضهرایب
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(بجز اخالق و مشارکت) در سطح  p>3/33معنادارند و مناسک مهذهبي از ميهزان  bبهاالتري برخهوردار
بوده و در تمامي موارد ارتباط بيشتري با مؤلفههاي سرمایۀ اجتمهاعي دارد .در مجمهوع رابطهۀ مناسهک
مذهبي با تمام ابعاد سرمایۀ اجتماعي معنادار ( )p >3/30بوده و تمام ضهرایب رگرسهيون مثبهتانهد کهه
نشان ميدهد بين مناسک مذهبي با ابعاد سرمایۀ اجتماعي ارتباط مثبت وجهود دارد .بررسهي معنهاداري
آزمون ( )Tنشان داد که مؤلفه اخالق ،ضریب رگرسيون معنهاداري بهراي بهرآورد مشهارکت اجتمهاعي
ندارد ( )p=3/230 <3/30و بر اساس آن ارتباط اخالق با مشارکت اجتماعي معنادار نيست.
بحث و نتيجهگيري
یافتههاي پژوهش نشان داد که بين باورهاي مذهبي اسالمي و ابعاد آن با اعتماد اجتماعي رابطهه وجهود
دارد .درخشه و ردادي ( )3033در مطالعۀ خود نقش مذهب را در تقویت اعتماد مورد تأکيد قهرار داده
و همچنين مطالعات روحاني صراف و زرواني ( )3031و صالحي و کاوسي ( ،)3031ایوانز و همکاران
( ،)3033گالیزر و همکاران ( )2333نيز مؤید رابطۀ مثبت و مستقيم باورهاي مذهبي و اعتماد اجتماعي
است.
یافتهها نشان داد که بين باورهاي مذهبي اسالمي و ابعاد آن با انسجام اجتماعي رابطۀ وجود دارد.
انسجام اجتماعي که شامل مؤلفههایي همچون همهدلي و اتحهاد و کهاهش نهزاع و افهزایش همبسهتگي
است ،به طور کامل مرتبط با اصول اخالقي و متأثر از آموزههاي آن اسهت .دسهتورات اخالقهي اسهالم
جزئيترین نکتهها را در مورد تقویت همبستگي و اتحاد و انسجام مسلمانان ازنظر دور نگهه نداشهته و
کاملترین برنامهها را در این زمينه تدوین کرده است .به عقيدۀ ویلدورانت ( )3013دین به مدد شعائر
خود ،ميثاقهاي بشري را به صورت روابط با مهابات انساني و خداوند درآورده و از این راه ،اسهتحکام
و ثبات به وجود آورده است .دوتوکویل و اميل دورکهيم ( )3030احساسهات مهذهبي را نيهروي مولهد
یکپارچگي و انسجام اجتماعي ميدانند .شکري و حسومي ( ،)3033درخشه و ردادي ( ،)3033گنجهي
و ستوده ( )3033و کاندلند ( )2333نيز در مطالعۀ خود به نتایج همسویي در ارتباط بها رابطهۀ انسهجام
اجتماعي و باورهاي مذهبي دست یافتند.
در پژوهش حاضر نشان داده شد که بين باورهاي مذهبي اسالمي و ابعاد آن با مشارکت اجتماعي
رابطه وجود دارد .در ایهن فرضهيه نتهایج حاصهل از تحليهل واریهانس بهراي بررسهي معنهاداري مهدل
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رگرسيوني معنادار بودن مدل را نشان داد و کليت فرضيه تأیيد شد؛ اما پس از بررسي منفهرد معنهاداري
ضرایب رگرسيون با استفاده از آزمون  Tمشاهده شد که تنهها بعهد مناسهک عقایهد ضهریب رگرسهيون
معناداري براي پيشبيني مشارکت اجتماعي داشت و نه مؤلفۀ اخالق .در اسالم اصهول فراوانهي وجهود
دارند که کنشگران اجتماعي را به مشارکت در امور اجتماعي و توجه به سرنوشت همهدیگر تشهویق و
ترغيب ميکنند .تعاون و همکاري ،مشورت و مشارکت دادن دیگران در تصهميمههاي جمعهي و اصهل
مسئوليتپذیري ازجمله اموري هستند که در اسالم صریحام براي تقویت مشارکت اجتمهاعي ،توصهيه و
تأکيد شده است .تحقيقات دهارت ( )2333در رابطه با تمایل و مشارکت در اقهدامات داوطلبانهۀ افهراد
عضو کليسا و همچنين نظریات فوکویاما ( )3013در خصوص نقش مولد ادیان براي مشارکت از نتایج
همسوي این فرضيهاند .همچنين مطالعات گنجي و ستوده ( ،)3033شکري و حسومي ( ،)3031الهواني
و تقوي ( ،)3033ناطقپور و فيروزآبادي ( )3031نيز مؤید رابطۀ مسهتقيم و مثبهت باورههاي مهذهبي و
مشارکت اجتماعياند.
یافتههاي پژوهش نشان داد که بين باورهاي مذهبي اسالمي و ابعاد آن با سرمایۀ اجتماعي رابطهه
وجود دارد .ایدئولوژي ميتواند با تحميل این خواست به فرد که به سود کسهي غيهر از خهودش عمهل
کند ،موجب فراهم شدن زمينههاي سرمایۀ اجتماعي شود .این امر در آثهاري کهه ایهدئولوژي دینهي در
وادار کردن افراد ،به توجه به منافع دیگران دارد ،بسيار آشکارتر است .بهه اعتقهاد پارسهونز ( )3330در
اسالم زمينۀ بروز سرمایۀ اجتماعي به خاطر جهتگيري مثبت آن به سوي دنيها و نسهبت بهه جامعهه و
سياست و تأکيد بر مسئوليتهاي اجتماعي مؤمنان به مراتب افزونتر و قدرتمندتر از ادیان دیگر اسهت.
مطالعات مالحسني ( ،)3033ناطقپور و فيروزآبادي ( ،)3031فصيحي ( ،)3034علينهي ( ،)3031ردادي
( ،)3031گنجي و ستوده ( ،)3033درخشه و ردادي ( ،)3033اميني بيدختي و شریفي ( ،)3032کاندلنهد
( ،)2333فوکویاما ( ،)3013افه و فوش ( ،)2332بورلي ( ،)2333کتهابي و همکهاران ( ،)3030کينهگ و
فورو ( ،)2331ویليامز و لورت ( ،)2331ال.اپلي ( )2333همگي همسو با نتایج این مطالعهاند.
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