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  جوانان داري بر سرمایه اجتماعیعه جامعه شناختی تاثیر دینمطال

  )1396- 97شهرستان الرستان سال تحصیلی مقطع  متوسطه دوم  اندانش آموز: مورد مطالعه(

  1فوزیه کاظمی گراشی

   2زهرا حضرتی صومعه

  3مجید رضا کریمی 

 ٣/٦/١٣٩٧: تاریخ دریافت مقالھ

  ٧/٨/١٣٩٧:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                 

آمـوزان مقطـع    دانـش جوانان در بین این پژوهش با هدف بررسی نقش و تاثیر دینداري بر سرمایه اجتماعی 

داري چارچوب نظري تحقیق با استفاده از نظریات دین. در شهرستان الرستان انجام گرفته استدوم متوسطه 

 جامعـه . تبیینی اسـت   -پیمایشی و از نوع توصیفی ،پژوهش روش. گالرك و استارك طراحی گردیده است

 نمونـه  حجم .بودند نفر 4371  مقطع متوسطه دوم شهرستان الرستان آموزان دانش هیکل ،پژوهش نیاي آمار

ابـزار  . رد آزمون قـرار گرفتنـد  مو اي اي چند مرحله گیري خوشه نمونه از با استفادهبه دست آمد که  نفر 374

صـوري و اعتمـاد    ،محتـوایی و ابـزار  ) روایـی (که اعتبـار  بود پرسشنامه محقق ساخته  ،گردآوري اطالعات

بـه   86/0ي متغیر دینداري و برا 80/0با آلفاخ کرونباخ محاسبه شد که براي متغیر سرمایه اجتماعی ) پایایی(

بعد اعتقادي و هرکدام از ابعاد سرمایه اجتمـاعی ارتبـاط مـؤثر     د که بینانتایج تحقیق نشان می د. دست آمد

بـین بعـد    ،از طرفـی . هر چند این ارتباط در ابعاد اعتماد و مشارکت ضـعیف تـر مـی باشـد      -برقرار است

هـر چنـد ایـن ارتبـاط در بعـد       -و هرکدام از ابعاد سرمایه اجتماعی نیز ارتباط مؤثر برقرار اسـت احساسی 

بین بعد پیامدي و هرکدام از ابعاد سرمایه اجتماعی نیز ارتباط مؤثر   ،همچنین .می باشدمشارکت ضعیف تر 

بین بعـد مناسـکی و    باشد و نیز هر چند این ارتباط در ابعاد اعتماد و مشارکت ضعیف تر می -برقرار است

آزمون رگرسیون نشان  .تبقیه ابعاد دینداري برقرار اس هرکدام از ابعاد سرمایه اجتماعی نیز ارتباطی قویتر از

  . درصد از متغیر سرمایه اجتماعی را پیش بینی کند 33,5متغیردینداري توانسته است  داد که

  انسجام و، مشارکت دینداري، سرمایه اجتماعی، اعتماد :واژگان کلیدي

                                                           
                  ، تهران، ایراندانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزي، دانشجوي دکتري جامعه شناسی فرهنگی ١
  )نویسنده مسئول(اه آزاد اسالمی تهران، ایران ، دانشگهران مرکزيواحد ت، استادیار، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی ٢
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   مقدمه

 بر حاکم يرزش هاا گیرد، می شکل آنها بین که روابطی هاي شبکه نوع یکدیگر، با جامعه افراد تعامل نحوه

 جمعـی،  اهـداف  بـه  دستیابی و متقابل مشکالت حل براي افراد مشارکت نحوه همه از تر مهم و روابط این

 یشناسـ  جامعـه  در مهـم  اریبسـ  میمفـاه  از یکـ ی. است گرفته قرار مختلف اندیشمندان توجه مورد همواره

 ١یاجتماع هیسرما داشته، يا گسترده کاربرد یاجتماع روابط تیفیک و تیکم لیتحل و یبررس در که معاصر

نوعی سرمایه گذاري در روابط اجتماعی است که با بـازه مـورد    سرمایه اجتماعی در یک معناي عام،.  است

البته بازار، لفظی استعاره اي است و محدوده آن در تحلیل هـاي گونـاگون   . انتظار در بازار تعریف  می شود

، افراد با درگیر شدن در تعامالت و شبکه و یا بازار کار باشد که در آنعی می تواند اقتصادي، سیاسی، اجتما

ماعی ایـن  اندیشه اصلی سرمایه اجت). 21: 2001، 2لین( هاي اجتماعی، منافع مورد انتظار را تولید می نمایند

 همکاران، دارایی بسیار مهمی را تشکیل می دهند کـه یـک فـرد مـی توانـد در      است که خانواده، دوستان و

ـ     پاتنـام و  . (راي منـافع مـادي اسـتفاده نمایـد    شرایط بحرانی آنها را به کار گیرد، از آنها بهـره بگیـرد و یـا ب

 بـا  ونـد یپ قیطر از ها گروه و افراد که است یمنابع و هیسرما ،یاجتماع هیسرما زا منظور). 9:  3،1392گاس

 هـا  آن نیمهمتـر  که است یعوامل وجود مستلزم یاجتماع هیسرما نیتکو .آوردند دست به توانند یم گریکدی

 هیسـرما  ها آن قالب در که شود یم موجب را ییسازوکارها....  و یبخش انضباط تعهد، صداقت، ،مشارکت

ـ ا بر ).292:1387 ،یفیشر( کند یم فراهم را توسعه میتحک يها هیپا و گیرد یم شکل یاجتماع  ،اسـاس  نی

ـ تعر يریپـذ  جامعـه  در لیتسـه  و مشترك عواطف میتحک ،یبخش انسجام در تواند یم نید در  وشـود   فی

  ). 197:1389 وهمکاران، یافشان( دینما فایا يریچشمگ نقش  ،یاجتماع يها هنجار و ها ارزش بازتولید

بـراي شـکل گیـري     .نمی گیـرد  شکل خأل در اجتماعی سرمایۀ جه به اوصاف ذکر شده می توان گفتبا تو

از جمله علل و عوامل  .علل و عوامل زیادي دخیل است -اجتماعی هايسایر متغیر مانند -سرمایه اجتماعی

 سـرمایه  ایجـاد  در مهمـی  نقـش  ي گوناگونها راه از دین .تاثیر گذار بر سرمایه اجتماعی، دینداري می باشد

 تـر  بیش که آن دلیل به .کند می ایفا نوین جامعه نیاز مورد و اجتماعی ي مهمها پدیده از کیی  مثابه به اجتماعی

 قرار دین بدیل تواند نمی دیگري پدیده هیچ هستند، دین به منحصر سرمایه اجتماعی ایجاد در مؤثر يها آموزه

 موجـد  عامـل  ترین مهم  مثابه به ي آنها آموزه و دین .نماید ایفا زمینه این در را دین و نقش کارکرد و بگیرد

                                                           
١ Social Capital 
٢ Lin  
٣ Putnam&. Goss 
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 در فـرد  به منحصر يها ویژگی برخی از خورداريبر سبب دین به ،واقع در .باشد می مطرح اجتماعی  سرمایه

 اجتماعی  سرمایه يها مؤلّفه و عناصر و دارد بدیلی بی نقش اجتماعی،  سرمایه عناصر ترین مهم از برخی ایجاد

 بدان این البته .ندارد را آن با رقابت قدرت دیگري عامل هیچ و ابدی می دین تحقق در دیگري  زمینه هر از بیش

 چند با وضوح، به تلقّی نوع این زیرا ،شود می محسوب اجتماعی  سرمایه عامل ایجاد تنها دین هک نیست معنا

به نظـر پاتنـام، اجتماعـات مـذهبی و مؤسسـات       .است ناسازگار و معارض ي اجتماعیها پدیده بودن علتی

فـراهم مـی    مـی را درمهـارت هـاي شـهري، هنجارهـا و گـرایش هـاي اجتمـاعی        مذهبی آموزش هاي مه

  ).١٣٣ :٢٠١١ ,Putnam(وردآ

دینداري و باورهاي مذهبی از گذشـته هـاي دور تـا     .تاریخی یک جامعه دینی است به صورتجامعه ایران 

دینداري از مفـاهیمی  . کنون بخش اعظم روابط  اجتماعی افراد این جامعه را تحت تاثیر خود قرار داده است

دیـن  ) . 16: 1377آزاد ارمکـی و بهـار،  (  .کـرده انـد   است که پژوهشگران علوم اجتماعی به آن توجه بسیار

مفهومی است که به دلیل برخورداري از عناصـر فکـري، رفتـاري، عـاطفی و اجتمـاعی، هنـوز بسـیاري از        

متفکران و اندیشمندان به تعریف واحد و قابل قبولی از آن دست نیافته اند و همیشه محققان این عرصـه بـا   

دین، مجموعه اي از باورهـا، عقایـد، ارزش هـا و    از در هر حال مقصود ما . دیکدیگر اختالف نظر داشته ان

طباطبایی، به نقـل  ( قوانین اجتماعی، عبادي و معامالتی است که از طریق وحی و نبوت به بشر رسیده است

بـه   و آگاهی از اصول و شعائر یـک مـذهب  پاي بندي  :ست ازا دین داري عبارت ) .81: 1392از فصیحی، 

 ١الـوود ). 91: 1388ربـانی و طـاهري،   (اي که این پیروي بر زندگی فردي و اجتماعی تاثیرگذار باشد گونه 

و مهـم   مـی گـذارد  معتقد است که دین، ارزشی واالست که بر روحیات و نوع عملکرد افراد در زندگی اثر 

همچنـین   ).٣٠٧ :٢٠١٣ ,Ellwood( ترین پیامد آن در جامعه، تحکیم روابط اجتماعی افراد جامعه است

، مذهب را یکی از جنبه هاي فرهنگ دانسته و معتقد است دین بر فعالیت هایی تمرکز دارد که ٢کیشی موتو

به عقیده رهروان آن، این اعمال، معنایی غایی را براي زندگی بـه ارمغـان آورده و بـه حـل مشـکالت مـی       

: 1377، ٤همیلتـون (گی مـی دانـد   دین را عامل هـم بسـت   ٣دورکیم ).٢٤٠ :١٩٦١ ,Kishimoto(. امدانج

، دین را عامل انسجام بخش و تقویت همکاري اعضا و اداي دیـن را هنجـار بخـش و نظـم     ٥دیویس). 178

                                                           
١ Ellwood 
٢ Kishimoto 
٣Durkheim  
٤ Hamilton 
٥ Davis 
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، دین، ارزش ها و جهان بینی افراد را الهام بخش ١ماکس وبر). 81: 1386پناهی و شایگان، . (آفرین می داند

د بر شبکه اعتماد در بین افراد اثر مثبت گذاشته که براي روابـط  دین می توان ،از نظر وبر. رفتار آنان می داند

پـس از طـرح نظـرات آسـلینر و      ٣یانـگ ). 153: 1386، ٢فوکویاما(الزم و ضروري است و مبادله اقتصادي 

میلوفسکی نتیجه می گیرد که تمامی مذاهب به پیروان خود می آموزنـد کـه انسـان هـاي دیگـر را دوسـت       

بر این   ٤ورم ).١٢٧ :٢٠١٤ ,Yeung(اعث شکل گیري سرمایه اجتماعی خواهند شد بدارند و بنابراین ب

اول آنکه افراد دیندار حساسیت بیشتري : اعتقاد است که دینداري به دو طریق بر سرمایه اجتماعی تاثیر دارد

تشـکیل   سازمان هاي مذهبی گردهمایی هـایی  ،ثانیا ؛نسبت به امور اجتماعی و کمک کردن به دیگران دارند

هاي خیریه و مذهبی انجام می شود که تـاثیر مثبـت بـر سـرمایه اجتمـاعی       می دهند و به وسیله آن فعالیت

معتقدند در حین اجـراي مناسـک اجتمـاعی     زمینهنیز در این   ٥افه و فوش ).٨٧ :٢٠٠٤ ,Worms(دارند 

ي و همیـاري بیشـتري را بـا    ی که افراد دینـدارتر همکـار  یشبکه روابط اجتماعی گسترش می یابد و از آنجا

 Offe and(یکدیگر دارند، بنابراین این روابط باعـث ایجـاد و افـزایش سـرمایه اجتمـاعی خواهـد شـد        

Fuchs, کـنش متقابـل افـراد را     ،حضور در مناسک مـذهبی که معتقدند  ٦س و آکسینریپ ).١٦٩ :٢٠٠٢

مذهب ایـن پتانسـیل را    ،در واقع. شود بیشتر می کند و باعث شکل گیري روابط پایدار و مثبت بین آنها می

دارد تا با ایجاد فروبستگی روابط اجتماعی افراد جامعه دوستان، نزدیکان، اعضاي خـانواده و بـاالخره همـه    

 Pearce and(افراد جامعه را در یک گروه همانند گرد آورد و باعث اتحاد و همبسـتگی بـین آنهـا شـود     

Axinn, نیز دینداران صداقت و اعتماد بیشتري در روابطشان با  ٧و جانگ به اعتقاد جانسون). ٥٧ :١٩٩٨

با دیگران دارند و تشکیالت مذهبی از طریق آموزه هاي دینی همه افراد جامعه را به صداقت و حفظ ارزش 

  ) .١٢١ :٢٠١٤ ,Johnson and Jang(هاي اخالقی تشویق می کنند 

 یه اجتمـاعی  سرما افزایش در مهمی بسیار تواند نقش می دارد که فراوانی جمعی ماهیت دلیل به اسالم  دین

 مـی  برگـزار  مهـم  هـاي  مناسبت به و سال مختلف هاي ماه که در مذهبی مناسک و مراسم انواع  .نماید ایفا

 طـور  بـه  را اجتماعی سرمایۀ سطح تواند می پتانسیل این از مطلوب که استفادة است مزایایی از یکی ، گردد

بسیار  نحو به پتانسیل این از ایران جامعه  در که نیستند مدعی نویسندگان البته .دهد شاي افزای مالحظه قابل

                                                           
١ Max Weber  
٢ Francis Fukuyama  
٣ Yeung 
٤ Worms 
٥ Offe and Fuchs 
٦ Pearce and Axinn, 
٧Johnson and Jang  
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 حفـظ  و بـراي رشـد   پتانسیل این از استفاده نیازمند زیادي میزان به هنوز بلکه ، شود می گرفته بهره مطلوبی

  .هستیم  اجتماعی یۀ سرما

معرض بیشترین فرصت ها و تهدیدها قـرار   دانش آموزان به عنوان خیل عظیمی از جمعیت جوان کشور در

به عنوان بخـش مهمـی از سـرمایه اجتمـاعی کشـور       آناندارند و دین و دینداري تاثیر و نقش بی بدیلی بر 

 تولید در و منحصربه فردي مهم منبع ،دینی فرهنگ و دین که است آن گویاي موجود شواهد .خواهد داشت

 دارد که فراوانی جمعی ماهیت دلیل به اسالم  دین.  وب می شودیه اجتماعی براي دانش آموزان محس سرما

 مـاه  که در مذهبی مناسک و مراسم انواع .نماید ایفا یه اجتماعی سرما افزایش در مهمی بسیار تواند نقش می

 ایـن  از مطلـوب  که استفادة است مزایایی از یکی ،گردد می برگزار مهم هاي مناسبت به و سال مختلف هاي

اي  مالحظـه  قابل طور به جوانان و به خصوص قشر دانش آموز را اجتماعی سرمایۀ سطح تواند می پتانسیل

   .دهد افزایش

 بـین  اجتمـاعی  سرمایه داري بر این پرسش می باشد که دین تبیین و بررسی صدد در نگارنده مقاله، در این 

ـ    و بر شهرستان الرستان چه تاثیري دارد؟ در متوسطه آموزان مقطع دانش دنبال دسـتیابی بـه   همـین اسـاس ب

   :اهداف زیر است

    اهداف پژوهش 

  هدف کلی 

 دبیرسـتانی  آمـوزان  دانش: مطالعه مورد(جوانان  اجتماعی سرمایه بر داري دین تاثیر شناختی جامعه مطالعه 

   )96-97 تحصیلی سال در الرستان شهرستان

  اهدف فرعی  

  ؛جتماعی جوانانا سرمایه بر دینی مناسک تاثیر اجرايشناخت  

  ؛جوانان اجتماعی بر سرمایه بعد اعتقادي تاثیر  شناخت  

 ؛جوانان اجتماعی پیامدي دینداري بر  سرمایه بعد تاثیر  شناخت  

  ؛جوانان اجتماعی تجربی دینداري بر سرمایه) احساسی( بعد تاثیر  شناخت  

 دینداري ابعاد و میزان از ريتاثیرپذی با اجتماعی سرمایه افزایش جهت راهکارهایی به دستیابی. 
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  پژوهش پیشینه

بـه برخـی از    ادامـه چه در داخل و چه در خارج از کشور مطالعاتی وجود دارد که در  مورد این موضوعدر 

  . شود آنها اشاره می

نقـاط   در اجتمـاعی  سرمایه بر دینداري تأثیر از فضایی تحلیل«وهشی با عنوان مال محمدي و همکاران پژج

 مناسـکی،  اعتقادي، فکري،( بعد پنج در را دینداري انجام داده اند و »کوهدشت شهرستان روستایی و شهري

 و عمـومی  مشـارکت  رسـمی،  اعتماد عمومی، اعتماد( بعد چهار در را اجتماعی و سرمایه )پیامدي و تجربی

 اجتمـاعی،  سـرمایه  و دینـداري  ابعاد لحاظ از که ددا نشان تحقیق نتایج. نموده اند بررسی )رسمی مشارکت

 سـرمایه  افـزایش  بـر  دینـداري  تـأثیر  ،همچنـین . دارد وجـود  روستایی و شهري نقاط میان تفاوت معناداري

 همکـاران  و دمـوري ). 1392محمدي و همکاران، ( است شهري نقاط از بیشتر روستایی، نقاط اجتماعی در

 مطالعهاین  نتیجه .اند داده انجام »یاجتماع سرمایه آفرینش در شیعی مذهب نقش واکاوي« عنوان با تحقیقی

 هاي هیات عضو غیر و عضو دانشجویان بین در اجتماعی سرمایه هاي مولفه اي مقایسه بررسی هدف با که

 بـین  در وضـوع  بـه  اجتمـاعی  سـرمایه  کلی سطح که دهد می نشان است، گرفته صورت دانشجویی مذهبی

 احسـاس  همیـاري،  دینـی،  مشـارکت  اجتمـاعی،  شـارکت م اعتمـاد، « ابعاد در بوده، بیشتر عضو دانشجویان

 عضـو  دانشجویان و داشته وجود معناداري اختالف »اجتماعی وساطت و زندگی ارزش کارایی، و اثرگذاري

 بـه  توجـه  لزوم و جامعه سازي توانمند در شیعی مذهب نقش از حاکی نتایج،. دارند تري مطلوب وضعیت

 تحقیقی  گنجی). 1389دموري و همکاران ، ( است اجتماعی هاي هسرمای سطح بردن باال در آن کارکردهاي

 بـه دسـت  نتایج . ستا داده انجام »کاشان شهر مردم بین در اجتماعی سرمایه و دینی هویت رابطه« عنوان با

 داراي اسـت،  تعهـدي  بعـد  و تعلقـی  بعـد  دینـداري،  بعد از متشکل خود که دینی هویت کهآمده نشان داد 

 ایجـاد  افـراد،  زندگی بخشیدن جهت به توان می جمله آن از که است کاشان جامعه در يزیاد دستاوردهاي

 هـاي  پرسـش  بـه  دادن پاسـخ  بهتـر،  آینـده  براي نشاط و امیدواري روحیه تقویت و آینده به مثبت رویکرد

 ایهسرم مصادیق از که( جامعه در انسجام و همبستگی همدلی، حس ایجاد زندگی، در انسان عمیق و بنیادین

 ابعـاد  در ویژه به جامعه افراد دینی هویت میزان افزایش با پژوهش این در بنابراین. کرد اشاره) اند اجتماعی

         بـاالتر  جامعـه  اجتمـاعی  سـرمایه  نتیجـه  در و مـی یابـد   افـزایش  جمعـی  حضور میزان دینداري، و تعهدي

 مطالعـه : اجتمـاعی  سـرمایه  و دینـداري  طـه راب بررسی« عنوان با تحقیقی  جابریان). 1389گنجی ، (رود می

 پـژوهش،  این تایجنتحلیل  در . است داده انجام »و طالب  تبریز دانشگاه زن کارشناسی دانشجویان یتطبیق
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 و کـاري  روابـط  ابعـاد  در رابطـه  ایـن  شـدت  البتـه . نشـد  دیدهدر بین طالب  داري معنی روابط هیچ گونه

 کـنش  در دینـی  هنجارهاي بیشتر تایید نشانگر که بود دانشجویان از بیشتر طالب بین در اجتماعی مشارکت

. )1385جابریـان ،  ( باشـد  مـی  شـان  رسـمی  غیـر  اجتمـاعی  روابط و تحصیل محل در آنان روزمره متقابل

 بـر . پرداختـه اسـت   تهران شهر در آن گیري شکل بر مؤثر عوامل و اجتماعی سرمایهبه بررسی فیروزآبادي 

 :پـذیرد  مـی  تـأثیر زیر شـرح  به یعوامل از اهمیت ترتیب به اجتماعی سرمایه ،ژوهشپ این هاي یافته اساس

 ذهنی ابعاد در  اجتماعی، سرمایه بر معنادار و مثبت و مستقیم همبستگی) دینداري مناسکی بعد( دینی تعهد

 ضعیف تشد با که چند هر) دینداري اعتقادي بعد( باوري دین مورد در و دارد رفتاري بعد در و شناختی و

 تـأثیر  اجتمـاعی  سـرمایه  روي بـر  حـال  هـر  بـه  دارد تـأثیر  اجتمـاعی  سـرمایه  بر دینی تعهد به نسبت تري

  . )1384فیروزآبادي ، (دارد

 بین همبستگیاصفهان به این نتیجه رسید که  دانشگاه دانشجویان دینداري وضعیت گنجی در  بررسی تبیین

 مالحسـنی  ). 1382گنجی، (می باشد اطمینان 0/99 با تقیممس و مثبت جهت در اجتماعی سرمایه و دینداري

 سـوم  سـال  آمـوزان  دانـش  بـین  در دینـداري  نوع و اجتماعی سرمایه میزان بین رابطه« عنوان با در تحقیقی

 و دبیرستانی آموزان دانش اجتماعی سرمایه میزان بین داد نشان» )گنبد -آباد علی( گلستان استان دبیرستان در

 و سـنتی  دینـداران  در اجتماعی سرمایه میزان که معنی بدین ؛دارد وجود داري معنی رابطه آنان دینداري نوع

  )1381مالحسنی ،. (است دیگر انواع از تر بیش گرا قومیت

به نتایج زیر دست  »؟شود می تلقى مزیت عنوان به اجتماعی سرمایه آیا« ی با عنوانتحقیق دربیرلین و هیپ 

 روابـط  هاي شبکه ها فرقه این دارند، وجود بیشتري پروتستان و کاتولیک فرقه پیروان که ایاالتی در : یافتند

 کـه  است گرفته شکل آنها بین گروهی درون اجتماعی سرمایه بنابراین و داده تشکیل یکدیگر با را اجتماعی

 کـه  دینی روابط هاي شبکه که مناطقی به نسبت نقاط این در جرایم کاهش باعث اجتماعی سرمایه نوع این

   .)2005، بیرلین و هیپ(است شده دارند کمتري) گروهی درون اجتماعی سرمایه واقع در(

 مطالعـه ( اجتمـاعی  سرمایه و داوطلبانه هاي مشارکت دینداري، میان پیوند« با عنوان یونگ در پژوهش خود

 و مـردم  مختلـف  هاي گروه نگران مذهبی امور در کنندگان مشارکت کهبه این نتایج رسید  »)فنالند موردي

 ایـن . برخوردارنـد  باالتري اجتماعی سرمایه از دیگر هاي گروه با مقایسه در و هستند آنها به کمک درصدد

 همـه،  ایـن  بـا .  شوند می محدود) محل کلیساي اعضاي( کوچک اجتماعی محافل به بشدت همچنین افراد

  . است افراد بین در باالیی گروهی درون عیاجتما سرمایه دهنده نشان مذهبی داوطلبانه هاي مشارکت ظاهرا
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 هـاي  مشـارکت  احتمـال  ،)باشـند  دینـدارتر ( باشند تر مذهبی افراد چه هر دهد می نشان تحقیق دیگر نتایج

   ).2004یونگ ، ( است بیشتر کلیسا در آنها داوطلبانه

 جمعیـت  رويکه بـر   »گروهی برون اجتماعی سرمایه و مذهبی هاي مشارکت« عنوان با یپژوهش در واتناو

 حضـور  چـون  دینی مناسک انجام و مذهبی هاي مشارکت که است داده نشان ،انجام شد آمریکا بزرگساالن

 داده نشـان  وي هـاي  یافتـه  اما ندارد؛ گروهی برون اجتماعی سرمایه میزان با معناداري رابطه هیچ کلیسا در

 را رابطه ترین معنادار دینداري خالصه وربط و دینی مناسک انجام و دینی اجتماع یک در عضویت که است

 متغیرهـاي  بررسـی  بـه  اي مطالعـه  در فـوش  و اٌفه). 2002واتناو ، ( دارد گروهی درون اجتماعی سرمایه با

 بـازار  وضـعیت  و خانوار درآمددریافته اند که  و پرداخته انجمنی رفتار سطوح و  اجتماعی سرمایه مرتبط با

 تعهـد  و بـاوري  دین اضافه، وقت و درآمد سطح ، شغلی امنیت: شامل شغلی وضعیت ترکیبی شاخص کار،

 سرمایه متغیر با  زنان کار بازار مشارکت مرد، جنس خانوار، اندازه ه،حوم برابر در شهر سن، آموزش، دینی،

  ).2002 فوش، و اٌفه( است گرفته قرار مستقیم رابطه در اجتماعی

ي خارجی پیرامـون  پژوهش هاولی  ،ع تحقیق اندك می باشدداخلی پیرامون موضو ي انجام شدهپژوهش ها

با توجه به مقتضیات آن جوامـع انجـام   خارجی،  يپژوهش هاضمن اینکه . موضوع تحقیق گسترده تر است

شده و شاخص هاي مربوط به سرمایه اجتماعی و حتی دینداري در آن جوامع بطور کامل منطبق با شرایط و 

   در کشور ما نیست که در این زمینه نیاز بـه بـومی سـازي شـاخص هـا      ...... مقتضیات فرهنگی، اجتماعی و 

ي مختلـف سـرمایه   در نهایت بررسی تحقیقات انجام شده قبلی گر چه تـاثیر دیـن بـر جنبـه هـا     . می باشد

اما همه آنها به نوعی  ،می دهد و جامعه و نمونه هاي آماري آن متنوع و مختلف می باشد اجتماعی را نشان

تـاثیر ایـن مقولـه     ،آنچه که در این تحقیق به دنبال آن هستیم .ر و نقش دین را مورد تاکید قرار می دهندتاثی

کـه   مهم یعنی دین بر دانش آموزان مقطع متوسطه به عنوان بخش مهمی از جمعیت جوان کشور مـی باشـد  

   .جنبه نوآوري و جدید بودن این تحقیق را نشان می دهد

  ژوهشپنظري و چارچوب بانی م

  مبانی نظري سرمایه اجتماعی) الف

  1جیمز کلمن

                                                           
١ Coleman 
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به نظر او، سرمایه اجتماعی . اجتماعی پرداخت ی مفهوم سرمایهئکلمن اولین محققی بود که به بررسی جز   

. دهد تا با استفاده از آن به منافع خود دسـت یابـد   گر اجازه می بخشی از ساختار اجتماعی است که به کنش

وي سـرمایه  ).  476: 1390کلمـن،  . ( بـرد  مایه فیزیکـی، انسـانی و اجتمـاعی نـام مـی     کلمن از سه نوع سر

دهند ایجاد  کسانی که آن را تشخیص می به دستاجتماعی را نوعی کاالي عمومی در نظر گرفت که گرچه 

 ی،اجتمـاع  ي سرمایه از کلمن تعریف به توجه با. گردد شود، ولی منافع آن شامل تمام اجزاي ساختار می می

 یـک  مثابـه  بـه  همکاري، براي مردم قابلیت جز نیست چیزي اجتماعی ي سرمایه وي، نظر از شود می روشن

بـه اعتقـاد کلمـن،     .دارد بـر  در را مشـترك  نفعی که یهای پروژه اجراي براي سازمان، یک از بخشی یا گروه

ه بسـتگی بـه میـزان قابلیـت     اول، تکالیف و انتظاراتی کـ : سرمایه اجتماعی می تواند به سه شکل ظاهر شود

دوم، ظرفیت اطالعات براي انتقال و حرکت در ساختار اجتمـاعی بـا بتـوان    ؛ اعتماد به محیط اجتماعی دارد

  ).94 :همان(نت اجرایی موثر باشند سوم، وجود هنجارهایی که توام با ضما ؛پایه اي براي کنش فراهم نمود

  1پی یر بوردیو 

ز مجموع منابع فیزیکی یا غیرفیزیکی در دسترس فرد یا گروهـی کـه داراي   سرمایه اجتماعی عبارت است ا

: 1380بوردیـو،  .( محتـرم هسـتند  هـاي دو جانبـه و    شبکه نسبتاً بادوامی از ارتباطات نهادینه شده با آشـنایی 

119.(  

وي . کنـد  سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی تقسیم می بوردیو انواع سرمایه را به سه نوع سرمایه اقتصادي،

از نظر او براي توضیح ساختار . داند داري می تبدیل انواع سرمایه به سرمایه اقتصادي را محصول نظام سرمایه

را  اجتمـاعی  سـرمایه  وي. شـناخته و معرفـی گردنـد    تمامی اشـکال مجـدداً   دو کارکرد جهان اجتماعی بای

گیرد و در شرایط خاصی قابل تبدیل بـه   می روابط اجتماعی را در بر سرمایه اي که :کند گونه تعریف می این

  ).1ـ3: همان(نوادگی یا اشرافی فیت خاوسرمایه اقتصادي است مثل شهرت و معر

  :مقدار سرمایه اجتماعی در تملک هر عامل اجتماعی به دو امر وابسته است ،از نظر بوردیو

 .ج نمایدها را بسی اندازه شبکه ارتباطاتی که عامل اجتماعی به خوبی بتواند آن .1

هـا در ارتبـاط    نهر یک از کسانی که عامل اجتماعی با آ) اقتصادي، فرهنگی، نمادي(مقدار سرمایه  .2

 ).8:1396،توسلی (است

                                                           
١  Bordieu 
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سرمایه اجتمـاعی عبـارت   «: ، سرمایه اجتماعی را این گونه تعریف کرد1972بوردیو براي اولین بار در سال 

تـاجبخش،  ( »نمایـد  هـاي مفیـد ایجـاد مـی     وم، حمایتاست از سرمایه ارتباطات اجتماعی که در صورت لز

167:1394.(  

  1پاتنام

هاي سیاسی  تاکید وي بر نحوه تاثیر سرمایه اجتماعی بر رژیم .ن اخیر سرمایه اجتماعی استااز محقق پاتنام

اي از مفـاهیمی ماننـد اعتمـاد،     پاتنـام، سـرمایه اجتمـاعی را مجموعـه    . نهادهاي دموکراتیک مختلف است و

و در  مـی شـود  داند که موجب ایجاد ارتباط و مشارکت بهینه اعضـاي یـک اجتمـاع      ها می ارها و شبکههنج

اعضا در شبکه، به عنوان  3و ارتباط متقابل 2اعتماد ،از نظر وي. نهایت منافع متقابل آنان را تامین خواهد کرد

بـود و بـه    "اعتمـاد "ر مفهوم تاکید عمده وي ب .هاي اعضاي جامعه موجود است که در کنش منابعی هستند

توانست با جلب اعتماد میان مردم و دولتمردان و نخبگـان سیاسـی موجـب      زعم وي همین عامل بود که می

حکـومتی بـه    شود کـه اگـر در    بنابر این، اعتماد، منبع با ارزشی از سرمایه محسوب می. توسعه سیاسی شود

. تـر خواهـد بـود    دازه رشد سیاسی و توسعه اجتماعی بـیش به همان ان ،میزان زیاد اعتماد وجود داشته باشد

   ) 45: 1392پاتنام، (

  4فرانسیس فوکویاما

  توان به عنـوان مجموعـه   سرمایه اجتماعی را به سادگی می« :نویسد فوکویاما در تعریف سرمایه اجتماعی می

ع اصـلی بـراي تولیـد    از دیـدگاه وي یکـی از منـاب   . ي غیررسمی تعریف کردارزش هاا یا معینی از هنجاره

پیونـد و اعتمـاد بـین      تواند زمینه خانواده است که با ایفاي نقش خود می ،سرمایه اجتماعی در سطح جهانی

  ).11:1394فوکویاما،( »راد را ایجاد کنداف

  :عبارت اند ازاز نظر وي منابع ایجاد کننده سرمایه اجتماعی 

 هاي رسمی مانند دولت و نظام قـانونی   تج از نهاداند و من هنجارهایی که به لحاظ نهادي ساخته شده

 .هستند

 هاي متقابل اعضاي یک جامعه هستند هنجارهایی که خودجوش و برخاسته از کنش. 

                                                           
١ Putnam 
٢ Trust 
٣ Reciprocal 
٤ Francis Fukuyama 
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فرض بر این است که « :نویسد نماید و می فوکویاما هنجارهاي همیاري را شالوده سرمایه اجتماعی معرفی می

او بـر  ). 20همـان، (» کنـد  نی بر تشریک مساعی را منعکس میسرمایه اجتماعی وجود هنجارهاي رفتاري مب

بـه   .نمایـد  ی سرمایه اجتماعی تاکید مـی پردازان سرمایه اجتماعی، صرفاً بر خصلت جمع خالف دیگر نظریه

او  .در نظریات فوکویامـا در سـطح جامعـه اسـت    ) بازدهی سرمایه(همین دلیل کارکرد سرمایه اجتماعی در 

از طریق تقویـت جامعـه   ح کالن را تقویت دموکراسی پایدار سرمایه اجتماعی در سطچنین کارکرد دیگر  هم

  ).  13: همان(: داند مدنی می

  دین نظري مبانی) ب 

  صاحبنظران مسلماندین از دیدگاه 

  )ره(دیدگاه امام خمینی  .1

 تشیع ذهبم و اسالم مکتب بر مشخص به طور انسانی، جوامع در دین مؤثر نقش مورد در) ره( خمینی امام

 در را مـذهب  مفهـوم  بتوانیـد  شـما  اگـر «. کنند می اشاره ایران نهضت در دین ویژه کار به و ورزند می تأکید

 و مـذهبی  رهبري بین تناقضی گونه هیچ که دید خواهید روشنی به ،کنید دریافت و درك ما اسالمی  فرهنگ

 و رهبـري  اسـت،  مـذهبی  دینی اجباتو و وظایف از بخشی سیاسی مبارزه که چنان هم بلکه ،نیست سیاسی

 به شما است کافی .است دینی رهبر یکهاي  مسئولیت و وظایف ازاي  گوشه سیاسی مبارزات کردن هدایت

 یـک  هـم  و ماسـت  مذهبی رهبر یک هم که کنید نگاه) ع( علی امام زندگی نیز و) ص(اسالم پیامبر زندگی

 رهبر یک وظیفه شیعی مسلمان هر و است روشن سیارب مسائل از شیعه فرهنگ در لهئمس این. سیاسی رهبر

امـام خمینـی،   ( ».کنـد  دخالـت  مسـتقیماً  جامعـه  اجتماعی و سیاسی سرنوشت در که داند می دینی و مذهبی

1378: 37 (  

  دیدگاه شهید آیت اهللا مطهري  .2

 جتماعیا ضرورتی هم و فردي ضرورتی هم دین است معتقد جامعه در دین نقش مورد در مطهري اهللا آیت

 جامعـه  در زندگی اجتماعی، نظر از و کند می امیدوار و سازد می درون از را انسان دین فردي جهت از ؛دارد

 رسـوم  و آداب و ها باور و عقاید بر انسانی جوامعدر  دین که معتقدند ایشان. سازد می میسر دیگران براي را

 نظـام  و اجتمـاعی  تحـوالت  در کـه  کنـد  می ایجاد را هایی هنجار و ارزش ها تدریجاً و گذارد می تأثیر مردم

 افـراد  فردي زندگی در تنها نه دین ترتیب بدین و دهند می قرار تأثیر تحت ها را آن و می کنند رسوخ حاکم

  )84: 1392مطهري، ( .یابد می فعال حضور نیز آنان اجتماعی حیات در که
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  دیدگاه عالمه طباطبایی .3

 از جزئـی  را انسـان  ،محـور  قـرآن  رویکـردي  و آفرینش به فلسفی رشینگ با طباطبایی حسین محمد عالمه

 چـون  و سـت ا خـود  حیـات  تـدریجی  تکامل پی در هستی ذرات تمام با همسو که کند می تعریف آفرینش

 او کمال مسیر از که است منبعی جانب از راهنمایی نیازمند باشد می دارا که اختیاري به توجه با انسان تکامل

 یاري را او کمال مسیر طی در تا فرستد می او براي را راهنمایانی نیاز این مطابق خداوند براینبنا ،است آگاه

 ایـن  بسـتر  چـون  و دارند می عرضه بشر به زندگی راهنماي عنوان به خدا جانب از را دین پیامبران .رسانند

 معهـود  تکامل و سعادت آن که کند می ارائه را اجتماعی زندگی روش دین است، بشري جامعه و دنیا مسیر

 در. سـازد  می متأثر را آنان اجتماعی زندگی و یابد می حضور انسانی جامعه در دین ،ترتیب بدین. یابد تحقق

 فردي کارکرد :است آن ماهیت از ناشی که دارد اساسی کارکرد دو دین معتقد است طباطبایی عالمه مجموع

 اجتماعی شئون در دین حضور بر ناظر که اجتماعی ارکردک دیگر و است خداوند با انسان رابطه بر ناظر که

  )31-32: 1392 طباطبایی،( است انسان نوع مطلوب کمال بسوي جامعه حرکت جهت در

 اجتمـاعی  سیاسـی  حیـات  در دین که ستا این گردد می استنباط گذشته مطالب خالل از چه آن ترتیب بدین

. انـد  نبـوده  سیاسی داعیه داراي میزان یک به دنیا بزرگ بمذاه ولی ،باشد می تأملی قابل نقش داراي جوامع

 قـرون  از قبل تا کهیی آنجا از و بوده اجتماعی زندگی به معطوف بیش و کم مختلف ادیان هاي آموزش البته

 بـر  مـذکور  هاي آموزش نداشته، وجود روشنی انفکاك و جدایی سیاسی حوزه و اجتماعی حوزه میان جدید

 مقامات و مراتب سلسله و ها سازمان حد چه تا که این در اما. گردید می اعمال اسیسی اجتماعی زندگی کل

 مختلـف  دالیـل  بـه  ادیان میان ،اند داشته را دولتی امور اداره بویژه و سیاسی زندگی در دخالت داعیه مذهبی

  . است داشته وجود تفاوت

  دین از دیدگاه اندیشمندان غیر مسلمان

  1آلستون .1

 چنـد  هـر  گویـد  می آلستون. کند می دین خصایص و ابعاد شناخت به موکول را دین از دخو تعریف آلستون

 و دینـی  مشـخص  کـامال  الگـوي  یـک  به اتکا با اما کرد، ترسیم دین غیر و دین بین مشخصی مرز توان نمی

 مشـخص  نظـر  مـورد  الگـوي  بـا  را مورد هر افتراق و اشتراك وجوه توان می آن خصوصیات و ابعاد تشریح

                                                           
١  Alston 
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به شرح زیر  را دیگر هاي پدیده از دین کننده متمایز خصوصیات از اي مجموعه آلستون مبنا این بر. تساخ

  :می کند معرفی

 ؛طبیعی يماورا موجودات به اعتقاد   

 ؛وينید امور از اقدسی امر بین گذاري تمایز   

 ؛دارند تکیه آن بر واند  مقدس امور بر مبتنی که مناسکی و اعمال  

 ؛است خدایان تایید مورد که خالقیا قواعد مجموعه   

 انجـام  حـین  در کـه  پرسـتش  و گناه احساس حیرت، خوف، خشیت، مانند دینی خاص احساسات 

  ؛شوند می پایدار مقدس امور محضر در و مناسک

 ؛خدا با ارتباط هاي شیوه سایر و عبادات  

 ؛کل یک عنوان به جهان از عام تصویري یا بینی جهان یک  

 ؛است بینی جهان پایه بر که فرد حیات مورد در ملکا بیش و کم نظامی  

 1384 سـرا،  خطبـه  زاده حبیـب ( است داده پیوند هم به را ها آن فوق امور که اجتماعی گروه یک :

33-32(  

   1استارك و گالك .2

 را دینـداري  ابعـاد  بحث كالگ آمریکا و در دین تبیین و فهم براي شصت و پنجاه دهه دو طی گالك چارلز

 شرح به 1965 سال در استارك رادنی همکاري با و داد گسترش 1962 سال در را بحث این وي. کرد مطرح

 درك عمـدتا  مباحـث  ایـن  طـرح  از هـا  آن اصـلی  هدف ).1380 توکلی، و زاده سراج( پرداخت آن بسط و

 همـه  استارك و گالك نظر به. کردند می تلقی مذهبی را خود آن به توسل با مردم که بود مختلفی هاي شیوه

 گـر  جلـوه  ابعـاد  آن در را دینـداري  کـه  هسـتند  کلی ابعادي داراي جزئیات در تفاوت رغم به جهانی ادیان

 صـبغه  و زمینـه  رغـم  بـه  دینداریشـان  مـدل  اند مدعی کرده، ارائه دینداري بعدي چند مدل ایشان. شود می

: 1965 اسـتارك،  و كگـال ( .دارد را جهـانی  ادیـان  از یک هر به تعمیم و بکارگیري قابلیت غربی و مسیحی

14(  

 وجـوه  تـوان  می ادیان، در هایی تفاوت وجود با که اند نموده اذعانخود  کتاب در) 1997( استارك و گالك

 ندا عبارت و دهند می تشکیل را دینداري ابعاد حقیقت در ها عرصه یا وجوه این. ها یافت آن بین را مشترکی

                                                           
١  Glock & Stark 
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هـا   آن از کـدام  هـر  مختصـر  توضیح به ادامه در که پیامدي و )ربیتج( احساسی مناسکی، اعتقادي، ابعاد: از

  :پردازیم می

 دیـن  یـک  پیروان رود می انتظار که هایی نگرش و ها ایده از است عبارت که دینی باور یا اعتقادي بعد) الف

  ....و دوزخ خدا، به اعتقاد همانند باشند داشته اعتقاد آن به

 روزه نمـاز،  شامل که آورند جا به ها را آن دین یک پیروان رود می انتظار که دینی اعمال مناسکی یا بعد) ب

  .است اسالم مذهب در …و

 ربـوبی  وجـودي  بـا  دین یک پیروان احساسات و تصورات عواطف، به ناظر تجربی که یا احساسی بعد) ج

  .است متعالی اقتداري و غایی واقعیتی یا خدا همچون

 و اسـت  روزانه زندگی بر دینی دانش و تجارب اعمال، باورها، اثرات بر اظرن دینی که آثار یا پیامدي بعد) د

  ))79: 1380 افشانی،( می باشد روزمره رفتارهاي در دین انعکاس و تأثیر ی،عبارت به

  پژوهشچارچوب نظري 

هـاي آن را   ابعـاد و معـرف    توان کلیه مدلی جامع است که می ،ك و استاركدیدگاه نظري و مدل مفهوم گال

تـوان اسـتنباط کـرد کـه ابعـاد       برطبق ایـن مـدل مـی   . مورد استفاده قرار داد داري ن دینجهت سنجش آزمو

هـاي   هـا و معـرف   به عنوان شاخص داري مناسکی، تجربی و پیامدي دینداري یعنی چهار بعد اعتقادي،  دین

شـود و تـاثیر    تی مـی سازي و عملیا داري، مفهوم اصلی، در حکم متغیرهاي اصلی براي ارزیابی وضعیت دین

  .گیرد آموزان مورد سنجش قرار می ها بر روي سرمایه اجتماعی دانش ونقش آن

اي اجتمـاعی و   هاي تلفیقی نوین، سرمایه اجتماعی بـه عنـوان پدیـده    نظران معاصر و دیدگاه در بین صاحب

و ذهنی یـا شـناختی    )بین اعیانی(مفهومی چند وجهی مشتمل بر حداقل دو بعد عینی یا ساختار و تعامالتی 

سرمایه اجتماعی با . یعنی مشارکت توام با تعهد و اعتماد اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است) بین اذهانی(

نوع و میزان سرمایه اجتماعی . گروهی باشد یافته و بین گروهی یا تعمیم تواند محدود و درون این مضمون می

هاي اقتصادي، سیاسـی و فرهنگـی موجـود در     خرده نظام هاي اجتماع و مشخصات سایر تابع نوع و ویژگی

اقتصـادي،    هاي اجتماعی، تامین منافع فردي و جمعی و توسـعه  جامعه است و به نوبه خود در تسهیل کنش

 ١همکـارانش  و انچـ  :چـون  دانشمندانی ،دیگر از سوي )154: 1392پاتنام، . (سیاسی و فرهنگی موثر است

 یکی از ابعاد سرمایه اجتمـاعی را ) 1998( ٢جانسون و) 2000( ١اشمیتز -برگر  ،)2006( ٢ایسترلی ،)2003(

                                                           
١ Chan 
٢ Easterly  
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 شـدت  یکـدیگر،  بـه  جامعـه  افـراد  اعتمـاد  میـزان  :عبارت اند ازابعاد آن  کهاند  برشمرده اجتماعی انسجام

 فرصـت  از یکسـان  برخورداري و مداري قانون اجتماعی، هاي تشکل قدرت جامعه، به افراد تعلق احساس

  .، مدل نظري تحقیق به شکل زیر انتخاب گردیده استدین ترتیب، بر اساس این چارچوب نظريب. ها

  پژوهشمدل نظري 

 

  

  

  

  

  

  پژوهشه هاي فرضی

 فرضیه اصلی

 .دینداري بر سرمایه اجتماعی دانش آموزان تاثیر دارد

 فرضیه هاي فرعی

 .وزان تاثیر داردبعد اعتقادي دینداري بر سرمایه اجتماعی دانش آم .1

 .دینداري بر سرمایه اجتماعی دانش آموزان تاثیر دارد) تجربی( بعد احساسی .2

 .بعد پیامدي دینداري  بر سرمایه اجتماعی دانش آموزان تاثیر دارد .3

 .بعد مناسکی دینداري بر سرمایه اجتماعی دانش آموزان تاثیر دارد .4

  )بستهوا مستقل و  متغیرهاي( متغیرها ای م مفاهی تعریف 

  .متغیر وابسته تحقیق است  »اجتماعی سرمایه  «و مستقل متغیر » دینداري«،  تحقیق این در

  دینداري )الف

 شـناختی  معرفـت  تعریف کی  آن براي توان نمی که است انتزاعی کامالً امري ،دینداري پدیده: تعریف نظري

و  احکـام  اعتقادات، بخش سه در را داريدین طباطبایی، عالمه مرحوم چون بزرگانی و علما از بسیاري. آورد

                                                                                                                                                                                     
١ Berger-Schmitt 
٢ Jensen 

 تجربی

 پیامدي

 مناسکی

سرمایه  دینداري

 اجتماعی

  مشارکت

 اعتماد

 انسجام

 اعتقادي
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دینـی   احکـام  بـه  باشـد،  گرفته شکل صحیح شکل به او دینی باورهاي که انسانی .کنند می تعریف اخالقیات

و  عمـل  بـاور،  بایـد  دینـدار  انسـان  واقع در .بود نخواهد دینی اخالق با مغایر او عمل و کند می عمل درست

مــدل   اسـاس  بـر  دینــداري  عملیـاتی تعـریف به منـظور ).26: 1392 طباطبایی،( .باشد داشته دینی اخالق

 ایـن . افـت ی هـا   آن بین را مشترکی وجوه توان می ادیان، در ییها تفاوت وجود با) 1997(استـارك  و گـالك

مناسـکی،   اعتقـادي،  ابعـاد  :از عبـارت انـد   و دهنـد  می تشکیل را دینداري ابعاد حقیقت در ها عرصه ای  وجوه

   .فکري و عاطفی ديپیام

 دین کی پیروان  رود می انتظار که ییها نگرش و ها ایده از است عبارت که دینی باور ای  اعتقادي بعد 

 ؛...و  دوزخ خدا، به اعتقاد همانند داشته باشند، آن اعتقاد به

 نماز، روزه شامل آورند جا به را ها آن دین، کی پیروان  رود می انتظار که دینی اعمال ای مناسکی  بعد 

 ؛اسالم مذهب در ، …و

 ـ  پیـروان   احساسات و تصورات عواطف، به ناظر تجربی یا احساسی که ای عاطفی  بعد  بـا  دیـن  کی

 ؛متعالی اقتداري و غایی واقعیتی ای همچون خدا  ربوبی وجودي

 روزانـه  زنـدگی  بـر  دینی دانش و تجارب اعمال، باورها، اثرات بر ناظر که دینی آثار ای پیامدي  بعد 

 ).93:  1389 افشانی،( می باشد روزمره رفتارهاي در دین انعکاس و تأثیر دیگر عبارت به و است

 بـه  توجـه  بـدون  دینـداري  تعریف پس .دین یک مختلف ابعاد به فرد التزام یعنی دینداري: تعریف عملیاتی

  . نیست میسر دین ابعاد

 خـدا،  وجود به باور یعنی دین اصول به اعتقاد یده،عق سنجش براي  :دینداري اعتقادي عملیاتی بعد تعریف

 قیامت روز و حسابرسی به اعتقاد ،)ع( معصوم امامان جانشینی پیامبر، رسالت به باور او، حاکمیت و یگانگی

 مورد مخالف بسیار و مخالف ،نه موافق نه مخالف  موافق، موافق، بسیار اي گزینه پنج طیف در الهی عدل و

  .است هگرفت قرار بررسی

تکالیف و وظایف عبادي دیندار در دو بخش فردي و جمعـی مـورد   : دینداري تعریف عملیاتی بعد مناسکی

گیرد کـه بـراي    هاي سنجش این بعد بسیار گسترده است و هر عمل عبادي را در بر می شاخص. توجه است

مسـتحب تقسـیم   واجب و  سهولت سنجش در این تحقیق، تکالیف مناسکی، به دو بخش فردي و جمعی و

توان با سـنجش   از جمله اعمال مناسکی است که در اسالم می... نماز، روزه، قرائت قران، حج و. شده است

  .آنها، میزان التزام دینداري را سنجید و توصیف کرد
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این مفهوم را به جهت باطنی بودن و ریشه در احساسات و : دینداري) تجربی(تعریف عملیاتی بعد احساسی

با این حال، خوف و امید، یـاد مـرگ،    .تر توصیف کرد توان به صورت دقیق دار داشتن، کمتر میعواطف دین

بر حسب گزارش فرد از ... شوق به وصال خدا، حضور قلب هنگام عبادت، نذر و استخاره، طلب استغفار و

  . خود این مفهوم را عملیاتی خواهد کرد

دینـداري   .شـود  تر شناخته می دیندار با پیامد دینداري بیش اساساً فرد: عریف عملیاتی بعد پیامدي دینداريت

به طور خالصه در ایـن تحقیـق،   . گذارد زندگی افراد تاثیر می) محسوس و نامحسوس(هاي مختلف  در جنبه

مساجد، امـور خـانواده و    و نیکی به اطرافیان، مالقات بیماران، اخالق فردي و جمعی حمایت مالی از تکایا

در ایـن تحقیـق بـه جـز مفهـوم      . دینداري قرار داده شده اسـت  يي عملیاتی کردن بعد پیامدمبنا... همسر و

کـم و خیلـی کـم توصـیف      ، نه موافق نه مخالف، اي خیلی زیاد، زیاد  گزینهپنج عقیده، سایر ابعاد با طیف 

 .شود می

  اجتماعی سرمایه )ب

 مـورد  چنـد  به زیر در که شده تعریف فمختل صور به اندیشمندان منظر از اجتماعی سرمایه: تعریف نظري

  :گردد می اشاره

 سطح  ارتقاي موجب که است اجتماعی يها سیستم در موجود هنجارهاي  مجموعه اجتماعی، سرمایه

 اجتماعی يها سیستم ارتباطات و تبادالت يها هزینه سطح آمدن پایین و جامعه اعضاي آن همکاري

  ). 152:  1999  فوکویاما،(شود  می

 جامعه اجتماعی سازمان در و خانوادگی روابط ذات در که است منابعی مجموعه اجتماعی، هسرمای 

 1987 و لوري، 1980  کلمن، جیمز( است سودمند وجوان کودك شدن اجتماعی براي و دارد وجود

 :198.( 

مشـارکت  (سـرمایه اجتمـاعی    داجهت سنجش سرمایه اجتماعی به تعریـف عملیـاتی ابعـ   : تعریف عملیاتی

  .پرداخته می شود) انسجام اجتماعی ، اعتماد اجتماعی و جتماعیا

 هـاي  فعالیـت  در آنهـا  مشـارکت  آمـوزان،  دانش  بین مشارکت بررسی دلیل به  جا این  در: مشارکت اجتماعی

 برنامـه  و هـا  مراسـم  در آنهـا  هـمکاري و گـروهی  فـعالیت  بیشتر و شده گرفته قرار مدنظر مدرسه گروهی

 .واقع شده اند سنجش و توجه وردم مختلف هاي

 بـه  اعتمـاد  و خـانواده  بـه  اعتمـاد  فامیل، و دوستان به اعتماد حیث از اعتماد بعد  جا این  در: اعتماد اجتماعی

  . اند گرفته قرار سنجش و توجه مورد همسایگان
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همکاري افراد بـا   :دراین تحقیق مولفه و اعتماد افراد جامعه به یکدیگر با گویه هایی چون: انسجام اجتماعی

یکدیگر، تعامل افراد با یکدیگر، درستکاري، صداقت، وفاي به عهد، انصاف و عدالت مـورد سـنجش قـرار    

با گویه هاي احساس تعهد به جامعه، احساس هویت مشـترك  » احساس تعلق افراد به جامعه«مولفه . گرفت

بـا گویـه هـاي    » اي اجتمـاعی قـدرت تشـکل هـ   «مولفه . و ارزش هاي مشترك  مورد سنجش قرار گرفت 

برانگیختن احساسات ملی و مذهبی، متحد ساختن مردم، هدایت مردم در کارهاي عام المنفعه و مولفه دیگر 

با گویه هاي رعایت قوانین توسط مردم و عدم تبعیض بین مـردم در  » قانون مداري«انسجام اجتماعی یعنی 

  .گرفته استمورد سنجش قرار ..... ادارات دولتی و 

  شناسی پژوهشروش 

ـ اي آمار جامعه. تبیینی  است -نوع توصیفی و ازپیمایشی  ،پژوهش ینا در استفاده مورد روش  پـژوهش  نی

ـ ارا اطالعـات  براسـاس  هـا  آن تعداد که باشد می مقطع متوسطه شهرستان الرستان آموزان دانش هیکل شامل  هئ

بـا   قیـ تحق نیا درکه  باشند می نفر 4371 الرستان پرورش و آموزش تیریمدمعاونت آموزشی  توسط شده

در  .استفاده شده اسـت  و تصادفی ساده اي اي چند مرحله گیري خوشه نمونه از توجه به حجم وسیع جامعه،

ما به اقتضاي خصوصیات جامعه موضوع تحقیق، نمونه مورد نظر را در چند مرحله انتخاب مـی   ،این روش

گروه کوچـک   n1سپس از میان  .انتخاب می کنیم n1ه به تعداد نفري نمون Nدر این روش از جامعه . کنیم

. برمی گزینیم تا نمونه کافی و مناسب از لحاظ تعـداد و سـایر خصوصـیات تعیـین شـود      n2تري به تعداد 

دبیرسـتان   6دبیرسـتان دخترانـه و    6(دبیرستان  موجود 12ابتدا از بین  اینجا، در ). 122: 1386ساروخانی، (

تصادفی  به صورتدبیرستان دخترانه   4دبیرستان پسرانه و  4وجه به نسبت جنسیتی آنها، تعداد ، با ت)پسرانه

انتخاب و در مرحله بعد از بین آنها تعداد نمونه الزم به صـورت تصـادفی از بـین دانـش آمـوزان انتخـاب       

 ،گـردآوري اطالعـات  ابزار  .می باشد نفر 374 کوکران ازفرمول استفاده با آمده به دست نمونه حجم .گردید

آلفـاخ کرونبـاخ   بـا  ) پایـایی (ابزار محتوایی صوري و اعتماد ) روایی(که اعتبار  بودپرسشنامه محقق ساخته 

پایایی  گرنشان وبه دست آمد  86/0و براي متغیر دینداري  80/0متغیر سرمایه اجتماعی شد که براي محاسبه 

  .بودباالي پرسشنامه 

 پژوهش هاي یافته

 ها داده توصیف
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 سال  16 گروه سنی که است سال 19 سن بیشترین و 15 یانپاسخگو سن کمترین تحقیق، هاي داده مبناي بر

نفـر یعنـی معـادل     182، پاسخگویان بین از .داد می تشکیل بین دانش آموزان در را ) 5/46( درصد  بیشترین

تـوان گفـت نسـبت جنسـیتی     درصد دختر می باشند که می  3/51نفر یعنی معادل  192درصد پسر و  7/48

درصـد از پایـه    5/41درصـد از پایـه دهـم و     5/37 از بین دانش آموزان مورد مطالعـه، . تقریبا یکسان است

رشـته  در درصـد   7/33از بین دانش آمـوزان مـورد مطالعـه،    . دوازدهم هستنددرصد از پایه  1/21یازدهم و 

در درصـد   8/11رشته علوم انسانی و در رصد د 3/31رشته علوم تجربی، در درصد  3/23ریاضی و فیزیک، 

تفاوت چندانی بین سطح تحصیالت پدران دانش آمـوزان   ،همچنین. تحصیل می کنندرشته فنی و حرفه اي 

طوري که ه ب ؛و مادران دانش آموزان وجود ندارد و فقط درصد کمی تحصیالت پدران بیشتر از مادران است

درصد مادران دیـپلم و پـایین تـر از     8/72در حالی که  ،دیپلم هستند درصد پدران دیپلم و پایین تر از 4/67

  .دیپلم می باشند

  یافته هاي استنباطی

که سرمایه اجتماعی در پژوهش حاضر نقش متغیر وابسـته را دارد و آزمـون رگرسـیون مـورد نیـاز       از آنجا

چـولگی و  ایـن کـه   توجـه بـه   بـا  . لذا نرمال بودن این متغیر از اهمیت ویژه اي برخوردار مـی باشـد   ،است

همچنین با کمک منحنی رسم شده درهیستوگرام به روش  و می باشد 2و  -2کشیدگی این متغیر عددي بین 

 -ویلـک و کولمـوگروف   -آزمون هاي شـایپرو  بنا برهمچنین . نرمال بودن این متغیر نمایان است ،توصیفی

  .ن متغیر ثابت می شودبنابر این نرمال بودن ایاست،  Sig.<05/0چون  ،اسمیرنوف

  آزمون نرمال بودن متغیر سرمایه اجتماعی  :1جدول 

  اسمیرنوف -کولموگروف  ویلک -شایپرو
  

Sig.  Df statistic  Sig.  df  statistic 

  سرمایه اجتماعی  028/0  352  200/0  996/0  352  580/0

  

  .دینداري بر سرمایه اجتماعی دانش آموزان تأثیر دارد :فرضیه اصلی

  ضریب همبستگی بین سرمایه اجتماعی و دینداري دانش آموزان: 2 جدول

  دینداري  سرمایه اجتماعی  

  579/0  1  ضریب همبستگی پیرسون  سرمایه اجتماعی
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  سطح معنی داري

  تعداد

  

352  

000/0  

352  

  دینداري

  ضریب همبستگی پیرسون

  سطح معنی داري

  تعداد

579/0  

000/0  

352  

1  

  

372  

آموزان با سـطح  میزان سرمایه اجتماعی دانش مشاهده می شود بین دینداري و  االبگونه که در جدول  همان

یعنی هر چه میزان  ؛رابطه معنا داري برقرار می باشد 579/0و ضریب همبستگی   001/0معنی داري کمتر از 

  .دینداري فرد افزوده می شود، سرمایه اجتماعی آنها نیز بیشتر می شود

  ل رگرسیون متغیر مستقل دینداري بر متغیر وابسته سرمایه اجتماعینتایج آزمون تحلی :3جدول 

  

  

  

  

ضریب تعیین در این آزمون  نشان می دهد که  1رگرسیون چندگانه به روش همزمان اطالعات جدول آزمون

درصد از متغیر سرمایه اجتماعی  5/33یعنی در واقع متغیردینداري توانسته است فقط  ؛می باشد 335/0برابر 

) Sig>001/0( است 05/0چون سطح معنی داري کمتر از  ANOVAبا توجه به جدول . را پیش بینی کند

  .نابر این مدل رگرسیونی فوق قابل قبول می باشدب

   فرضیه هاي فرعی

  .بعد اعتقادي دینداري بر سرمایه اجتماعی دانش آموزان تأثیر دارد: فرضیه اول

  آموزان ضریب همبستگی بین ابعاد سرمایه اجتماعی وبعد اعتقادي دینداري دانش:  4جدول           

مشاهده می شود بین بعد اعتقادي دینداري و میـزان سـرمایه اجتمـاعی دانـش      باالگونه که در جدول  همان

 ؛رابطه معنا داري برقـرار مـی باشـد    453/0یب همبستگی و ضر  001/0آموزان با سطح معنی داري کمتر از 

از طرفـی بـین   . دگردنیز بیشتر می  اویعنی هر چه میزان بعد اعتقادي فرد افزوده می شود، سرمایه اجتماعی 

                                                           
١ Enter Method 

روش ورود 

  متغیرها

ضریب 

  Rهمبستگی 

ضریب 

  تعیین 

ضریب تعیین تعدیل 

  یافته 

خطاي معیار 

E.S  

آزمون استقالل 

  DWخطاها 

  758/1  3447/19  333/0  335/0  579/0  همزمان

  بعد مشارکت  بعد اعتماد  عیبعد انسجام اجتما  سرمایه اجتماعی  

  بعد اعتقادي
  ضریب همبستگی پیرسون

  سطح معنی داري

453/0  

000/0  

413/0  

000/0  

361/0  

000/0  

277/0  

000/0  
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هر چند ایـن ارتبـاط در ابعـاد     ،بعد اعتقادي و هرکدام از ابعاد سرمایه اجتماعی نیز ارتباط مؤثر برقرار است

  .شارکت ضعیف تر می باشداعتماد و م

  .بعد احساسی دینداري بر سرمایه اجتماعی دانش آموزان تأثیر دارد: آزمون فرضیه دوم

  ضریب همبستگی بین ابعاد سرمایه اجتماعی وبعد احساسی دینداري دانش آموزان :5جدول 

  

مشاهده می شود بین بعد احساسی دینداري و میزان سـرمایه اجتمـاعی دانـش     باالگونه که در جدول  همان

 ؛درابطه معنا داري برقـرار مـی باشـ    519/0و ضریب همبستگی   100/0آموزان با سطح معنی داري کمتر از 

از . یعنی هر چه میزان بعد احساسی دینداري فرد افزوده می شود، سرمایه اجتماعی آنها نیز بیشتر مـی شـود  

طرفی بین بعد اعتقادي و هرکدام از ابعاد سرمایه اجتماعی نیز ارتباط مؤثر برقرار است هر چند این ارتبـاط  

  .در بعد مشارکت ضعیف تر می باشد

  .دینداري بر سرمایه اجتماعی دانش آموزان تأثیر دارد بعد پیامدي: آزمون فرضیه سوم

  ضریب همبستگی بین ابعاد سرمایه اجتماعی وبعد پیامدي دینداري دانش آموزان :6جدول 

  

مشاهده می شود بین بعدپیامدي دینـداري و میـزان سـرمایه اجتمـاعی دانـش       باالگونه که در جدول  همان

 ؛رابطه معنا داري برقـرار مـی باشـد    490/0و ضریب همبستگی   100/0آموزان با سطح معنی داري کمتر از 

از طرفـی بـین   . رمایه اجتماعی آنها نیز بیشتر می شودیعنی هر چه میزان بعد پیامدي فرد افزوده می شود، س

هر چنـد ایـن ارتبـاط در ابعـاد      ،بعد پیامدي و هرکدام از ابعاد سرمایه اجتماعی نیز ارتباط مؤثر برقرار است

  .اعتماد و مشارکت ضعیف تر می باشد

       .اردبعد مناسکی دینداري بر سرمایه اجتماعی دانش آموزان تأثیر د: آزمون فرضیه چهارم

   

  بعد مشارکت  بعد اعتماد  بعد انسجام اجتماعی  سرمایه اجتماعی  

بعد 

  احساسی

  ستگی پیرسونضریب همب

  سطح معنی داري

519/0  

000/0  

462/0  

000/0  

419/0  

000/0  

358/0  

000/0  

  بعد مشارکت  بعد اعتماد  بعد انسجام اجتماعی  سرمایه اجتماعی  

بعد 

  پیامدي

  ضریب همبستگی پیرسون

  سطح معنی داري

490/0  

000/0  

422/0  

000/0  

383/0  

000/0  

367/0  

000/0  
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  ضریب همبستگی بین ابعاد سرمایه اجتماعی وبعد مناسکی دینداري دانش آموزان  :7جدول 

  

مشاهده می شود بین بعد مناسکی دینداري و میزان سـرمایه اجتمـاعی دانـش     باالدر جدول  گونه که همان

رابطه معنـا داري قـوي برقـرار مـی      611/0و ضریب همبستگی   100/0آموزان با سطح معنی داري کمتر از 

از . شـود  نیـز بیشـتر مـی    اومیزان بعد اعتقادي فرد افزوده می شود، سرمایه اجتماعی بر یعنی هر چه ؛ باشد

طرفی بین بعد مناسکی و هرکدام از ابعاد سرمایه اجتماعی نیز ارتباطی قویتر از بقیه ابعـاد دینـداري برقـرار    

  . است

 سرمایه متغیر حاضر پژوهش در که شود می محاسبه رگرسیون شده استاندارد ضریب براساس مسیر ضرایب

در . شـد  خواهـد  ترسـیم  آن رگرسـیونی  مدل و دگرد می فرض متغیرها دیگر از تابعی صورت به اجتماعی

 اجتماعی، اعتماد متغیر سه توسط که باشد می درونزا متغیر یک اجتماعی سرمایه متغیر که آنجایی از ،ضمن

  .است شده آوردهجدول  در متغیر سه این لذا، شده تعیین مشارکت و اجنماعی انسجام

  اجتماعی ضرایب انواع تاثیرات بر متغیر وابسته سرمایه :8جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بعد مشارکت  بعد اعتماد  بعد انسجام اجتماعی  سرمایه اجتماعی  

  بعد مناسکی
  ضریب همبستگی پیرسون

  سطح معنی داري

611/0  

000/0  

496/0  

000/0  

475/0  

000/0  

489/0  

000/0  

  متغیرهاي مستقل

  انواع تاثیر

  کل  غیر مستقیم  مستقیم

  579/0  -  579/0  دینداري

  200/0  200/0  -  اعتقادي

  323/0  141/0  182/0  احساسی

  127/0  127/0  -  پیامدي

  681/0  189/0  492/0  مناسکی

  501/0  -  501/0  مشارکت

  318/0  -  318/0  اعتماد

  388/0  -  388/0  انسجام
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  حث و نتیجه گیريب

و  هـا  ارزش، هنجارهـا  القـاي  بـا  ایدئولوژي و دین  دارد وجود اجتماعی سرمایۀ از سطحی اي جامعه هر در

 مجالس تکایاي مذهبی، وجود شک بدون .آورد می فراهم جامعه براي اجتماعی اي سرمایه خاص، اخالقیات

 اقـدامات  و ها فعالیت ها، دیگر آموزه و اتکای و ها حسینیه و مساجد در عزاداري جات دسته خوانی، روضه

بررسی نقـش و تـاثیر دینـداري بـر سـرمایه       به حاضر، پژوهش .است اجتماعی سرمایۀ از مصادیقی مذهبی،

 یـک  از شـده  آوري جمـع  اطالعات مبناي بر اجتماعی دانش آموزان مقطع دوم متوسطه شهرستان الرستان 

 دهنـده سـرمایۀ   تشـکیل  مؤلفـه اصـلی   سـه  اجتماعی، رمایۀس منظور سنجش به . نفري پرداخت 374نمونه 

 براي مناسب هاي سنجه و گردید شناسایی آن هاي زیر مقوله و  ، مشارکت و انسجاماعتماد شامل اجتماعی

شد و براي دینداري نیز چهـار بعـد اعتقـادي، احساسـی،      تدوین و مقوالت طراحی از کدام هر گیري اندازه

 شدند که اقتباس پیشین تحقیقات از استفاده، مورد هاي گویه از برخی. قرار گرفتمناسکی و پیامدي مد نظر 

 که بودند اي محقق ساخته هاي گویه ها، گویه از دیگر برخی .بودند برخوردار خوبی پذیري بازیافت توان از

   .شدند نهایی و اصالح آزمون پیش اجراي از بعد

بعد اعتقادي دینداري و میزان سرمایه اجتماعی دانش آموزان بین  نشان می دهد کهیج به دست آمده است انت

یعنی هـر   ؛رابطه معنا داري برقرار می باشد 453/0و ضریب همبستگی   100/0با سطح معنی داري کمتر از 

از طرفـی بـین بعـد    . نیز بیشتر مـی شـود   اومیزان بعد اعتقادي فرد افزوده می شود، سرمایه اجتماعی بر چه 

هـر چنـد ایـن ارتبـاط در ابعـاد       - دام از ابعاد سرمایه اجتماعی نیز ارتباط مؤثر برقرار استاعتقادي و هرک

بین بعد احساسی دینداري و میزان سرمایه اجتماعی دانش  در ضمن .اعتماد و مشارکت ضعیف تر می باشد

رقـرار مـی   رابطـه معنـا داري نیـز ب    519/0و ضریب همبستگی   100/0آموزان با سطح معنی داري کمتر از 

نیـز بیشـتر مـی     اومیزان بعد احساسی دینداري فرد افزوده می شود، سرمایه اجتماعی بر یعنی هر چه  ؛باشد

 -از طرفی بین بعد احساسی دینداري و هرکدام از ابعاد سرمایه اجتماعی نیز ارتباط مؤثر برقرار اسـت . شود

پیامـدي   ونـه کـه مشـاهده شـد بـین بعـد      گ همان. هر چند این ارتباط در بعد مشارکت ضعیف تر می باشد

و ضـریب همبسـتگی     001/0دینداري و میزان سرمایه اجتماعی دانش آموزان با سطح معنی داري کمتـر از  

یعنی هر چه میزان بعد پیامدي فرد افـزوده مـی شـود، سـرمایه      ؛نیز رابطه معنا داري برقرار می باشد 490/0

 . با دیدگاه عالمه طباطبایی همسو می باشداز این فرضیه آمده  دستبه نتایج  .نیز بیشتر می شود اواجتماعی 

هـر چنـد ایـن     -از طرفی بین بعد پیامدي و هرکدام از ابعاد سرمایه اجتماعی نیز ارتباط مؤثر برقـرار اسـت  
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 ،آخرین بعد دینداري که مورد بررسـی قـرار گرفـت    .ارتباط در ابعاد اعتماد و مشارکت ضعیف تر می باشد

سکی بود  که از نتایج آزمون مشاهده شد بین بعد مناسکی دینداري و میزان سرمایه اجتماعی دانـش  بعد منا

نیز رابطه معنا داري قوي برقرار می  611/0و ضریب همبستگی   001/0آموزان با سطح معنی داري کمتر از 

از . ا نیز بیشـتر مـی شـود   میزان بعد مناسکی فرد افزوده می شود، سرمایه اجتماعی آنهبر یعنی هر چه  ؛باشد

طرفی بین بعد مناسکی و هرکدام از ابعاد سرمایه اجتماعی نیز ارتباطی قویتر از بقیه ابعـاد دینـداري برقـرار    

 1384پـژوهش فیروزآبـادي در سـال     آمده از آزمون فرضیه این پژوهش با یافته هاي  به دستنتایج  .است

  .همسو می باشد

 بـا سـرمایه اجتمـاعی    رابطه مستقیمی دینی تعهد و باوري دین که داد نشان قتحقی این هاي به اجمال، یافته

 ،)باشـند  دیندارتر( باشند تر مذهبی افراد چه هر به این نتیجه دست یافت که  2004در سال نیز یونگ  .دارد

ه بـه ایـن نتیجـ    2002افه و فـوش نیـز در سـال     .است بیشتر کلیسا در آنها داوطلبانه هاي مشارکت احتمال

 در کـه  است اي نتیجه این  . رسیدند که دین باوري و تعهد دینی با سرمایه اجتماعی رابطه معنی داري دارد

دورکیم، پارسونز، گالك و استارك، آلسـتون و نیـز    گیدنز، کلمن، فوکویاما، :چون بزرگی نظران صاحب آثار

 شده گذاشته صحه برآن ... و مطهري، عالمه طباطبایی، شهید )ره(امام خمینی :اندیشمندان مسلمان همچون

 در تواند می دینی تعهد و باوري دین که دارد این بر اشاره قبلی همراه تحقیقات به مطالعه حاضر نتایج .است

عواطـف   تحکیم اجتماعی، هنجارهاي و ها ارزش تعریف پذیري، جامعه در تسهیل بخشی اجتماعی، انسجام

 تعاون، و روحیه گروهی، همکاري تقویت خاطر، آرامش افزایش ،اجتماعی کنترل هاي پایه تقویت مشترك،

 تقویـت  و گسـترش  التـزام،  و احساس تعهد تثبیت صداقت، و اعتماد بر مبتنی اجتماعی هاي کنش برقراري

 دینی هاي سازمان گفت باید زمینه این در .نماید اي ایفا کننده تعیین و مؤثر نقش آن نظایر و فعاالنه مشارکت

  .کنند می دینی ایفا هاي فعالیت در را جیمیان نقش

 اجتمـاعی  سـرمایه  افزایش در مهمی بسیار تواند نقش می دارد که فراوانی جمعی ماهیت دلیل به اسالم دین

 ،گردد می برگزار مهم هاي مناسبت به و سال مختلف هاي ماه که در مذهبی مناسک و مراسم انواع .نماید ایفا

 قابـل  طـور  بـه  را اجتمـاعی  یۀسرما سطح تواند پتانسیل می این از مطلوب تفادةکه اس است مزایایی از یکی

 بسـیار مطلـوبی   نحو به پتانسیل این از جامعه ایران در که نیست محقق مدعی البته .دهد اي افزایش مالحظه

 یـۀ  سـرما  حفـظ  و براي رشد پتانسیل این از استفاده نیازمند زیادي میزان به هنوز بلکه ،شود می گرفته بهره

 .هستیم اجتماعی
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  ي پژوهش پیشنهادها

هـاي   نظام آموزش و پرورش و به تبع آن مدیریت آموزش و پرورش الرستان بایـد برنامـه ریـزي    .1

ل اجتمـاعی و دینـی طراحـی    ئمسا موردمتنوع و جذابی براي دانش آموزان و خانواده هاي آنان در 

 ؛نماید و زمینه مشارکت آنها را فراهم کند

  می توانند در هنگام تعطـیالت یـا آخـر هفتـه    ....... ، انجمن ها، کانون هاي فرهنگی وهافرهنگ سرا .2

آموزان سطح شهرسـتان و آمـوزش     هاي مذهبی و ملی جهت جذب دانش هایی را به مناسبت برنامه

  ؛بخوانندفرا ل دینی و اجتماعی برگزار نمایند و آنان را به مشارکت ئصحیح مسا

هاي اجتماعی و مناسک مذهبی بیشتر توسط دانش آموزان برپا شـود   مراسم تمهیداتی فراهم شود تا .3

   ؛تا فرصتی براي مشارکت بیشتر آنها باشد

ل مهـم  ئتوانند با فراهم ساختن زمینه مشـارکت فرزندانشـان در مسـا    خانواده هاي دانش آموزان می .4

  ؛آنها اقدام نمایند اعتماد و مشارکت آنها را باال ببرند و در تقویت احساس و عمل ،خانواده

دانـش   ارتبـاط  تقویـت اقـداماتی چـون    ،دانش آمـوزان   اجتماعی سرمایۀ از کاهش جلوگیري براي .5

 و دوسـتان  نـوع  بر نظارت خانواده ها  ،مذهبی هاي هیئت و بسیج هاي پایگاه و با مساجد آموزان 

 و دوستان با ارتباط و لمنز در دینی نمادهاي افزایش فرزندان، دینی تقویت دانش ،نافرزند الگوهاي

  ؛شود می متدین توصیه هاي خانواده

غیرمستقیم کـه در ایـن    و مستقیم تربیت و تعلیم طریق از اجتماعی سرمایه اسالمی هاي آموزه بسط .6

  ؛میان نقش معلمان، مدیران و مربیان مدارس بسیار چشمگیر می باشد

ـ  از جامعـه  شـهروندان  معنـوي  و مادي زندگی کیفیت يارتقا .7  سـرمایه  اسـالمی  هـاي  آمـوزه  قطری

  ؛اجتماعی

بـه خصـوص    جامعه اعضاي بین همکاري و تعاون اجتماعی، همبستگی پیوند، اعتماد، حس افزایش .8

   ؛در سطح شهرستان الرستان

دینـی در سـطح شهرسـتان، اسـتان و کشـور توسـط        مشاورة با مراکز تسهیل ارتباط دانش آموزان  .9

  ؛مدیریت آموزش و پرورش شهرستان

   ؛و تسهیل بازدید از اماکن فرهنگی و مذهبی قتشوی .10



٢٦ 
 

 خویشـان،  جوانـان دانـش آمـوز بـا      برقراري روابط دوستانه و نظر براي تبادل زمینه مساعد  ایجاد .11

  .با تجربه و متدین نزدیکان و دوستان
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The study is to investigate the effect of religiosity on youth social capital among 
secondary school students in Larestan. The theoretical framework of the 
research has been designed using Glarak and Stark theories of religiosity. The 
research method is descriptive-explanatory. The statistical population of the 
study is all ٤٣٧١ high school students in Larestan, ٣٧٤ of who were sampled by 
multi-stage cluster sampling. The data gathering tool was a researcher-made 
questionnaire. The validity (content validity) of formal content and reliability 
(reliability) were calculated with Cronbach's alpha, which was ٠/٨٠ for the 
social capital variable and ٠٫٨٦ for the religiosity variable. The results of the 
research showed that there is an effective relationship between the religious 
beliefs and each dimension of social capital, although this relationship is weaker 
in the dimensions of trust and participation. On the other hand, there is an 
effective relationship between the emotional dimension and each aspect of 
social capital, although this relationship is weaker in the partnership dimension. 



٣١ 
 

There is also an effective relationship between the consequence dimension of 
social capital, although this relationship is weaker in the dimensions of trust and 
participation, as well as between the dimension of ritual and each dimension of 
social capital, there is a stronger relationship than the other dimensions of 
religiosity, which is the sign. The regression test showed that the variance was 
able to predict only ٣٣٫٥٪ of the social capital variable. 
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