فصلنامهی مطالعات توسعهی اجتماعی -فرهنگی ،دورهی چهارم ،شمارهی ،1تابستان ،49صفحات 121-49

دین و سرمایهي اجتماعی:
مطالعهي رابطهي مشارکت در اجتماعات دینی و سرمایهي اجتماعی
تاریخ دریافت151/40/ 0 :

تاریخ پذیرش150/4 /1 :

چکیده
امروزه مفهوم سرمایهی اجتماعی به یکی از مفاهیم با غنای نظری مناسب و ذخیرهی پژوهشی گسترده
در جامعهشناسی تبدیل شده و به دلیل ارتباط با شاخصهای متعدّد توسعه در جامعه مورد توجّه بسیاری از
سیاستگذاران اجتماعی و سیاسی قرار گرفته است .تحقیق حاضر با درک این مسأله و با هدف مطالعهی
رابطهی مشارکت در اجتماعات دینی و سرمایهی اجتماعی در میان شهروندان ،با استفاده از روش پیمایش و
ابزار پرسشنامه انجام شده است .جامعهی آماری تحقیق همة افراد سنین میان  1تا  15سال شهر شیراز
بودهاند که نمونهای  0 4نفره با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای و بهطور تصادفی
انتخاب شده است .نتایج این تحقیق حاکی از آن است که میان شرکت در اجتماعات دینی و ابعاد مختلف
سرمایهی اجتماعی همچون انسجام اجتماعی ،اعتماد درونگروهی و اعتماد نهادی ،همبستگی مثبت و
معناداری وجود دارد که در این میان بیشترین همبستگی با اعتماد نهادی بوده است؛ این بدان معناست که
با افزایش مشارکت افراد در اجتماعات دینی ،سرمایهی اجتماعی آنان نیز افزایش مییابد .البتّه در این تحقیق
رابطهی معناداری میان مشارکت در اجتماعات دینی و مشارکت اجتماعی مشاهده نشده است .بنابراین
پیشنهاد میشود محقّقان در تحقیقات آتی ،به تحلیل محتوای پیامهایی که در اجتماعات دینی ارائه میشود و
میتواند بر ابعاد مختلف سرمایهی اجتماعی اثرگذار باشد ،نیز توجّه کنند.
واژههای کلیدی :سرمایهی اجتماعی ،دین ،اجتماعات دینی ،انسجام اجتماعی ،اعتماد درونگروهی ،اعتماد
نهادی.
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محمّدتقی عبّاسی شوازی  ،فرشاد کرمی
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مقدّمه
سرمایهی اجتماعی مفهومی است که نخستین بار هانیفان در مقالهی خود در سال  5 1آن
را به حسن نیّت ،مشارکت ،همدردی و روابط متقابل اجتماعی تعریف کرد (فار  .) 440 ،جین
جاکوب 1نیز این مفهوم را در سال  51در کتاب «مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی» برای
اصطالح در دههی  594از سوی گلن لوری 0برای توصیف مشکل توسعهی اقتصاد درونشهری
بهکار رفت .جیمز کلمن ،1جامعهشناس آمریکایی ،نیز در دههی  504در معنای وسیعتری این
اصطالح را بهکار برد و در سالهای اخیر رابرت پاتنام 1بحث قوی و پرشوری را دربارهی
سرمایهی اجتماعی و جامعهی مدنی هم در ایتالیا و هم در ایاالتمتحده برانگیخت (فوکویاما،9
 .) 101اصطالح «سرمایهی اجتماعی» بهطور کلّی به معنای هر نوع از روابط اجتماعی است که
برای قادر ساختن اعضای جامعه ،به منظور همکاری با یکدیگر برای به انجام رساندن اهداف
جمعی بهکار گرفته میشود (اسمیت .) : 441 ،0پاتنام سرمایهی اجتماعی را بهعنوان وجوه
گوناگون سازمانهای اجتماعی همچون اعتماد ،هنجار و شبکهها میداند که با ایجاد و تسهیل
امکانات هماهنگ میتوانند کارایی جامعه را بهتر کنند (اوگور.) 449 ،5
در گذشته تأکید اصلی بر سرمایهی مادّی و فیزیکی بوده است ،امّا امروزه در کنار سرمایههای
مالی ،اقتصادی و انسانی ،از سرمایهی دیگری با عنوان سرمایهی اجتماعی بهرهبرداری شده است
(علینی .) 0 : 15 ،محقّقان اجتماعی از جنبههای گوناگونِ اقتصادی (مینانی ، 4رورما و لیبیلی ،
0

 4 1؛ گیوئیسو 1و ساپینزا

0

و زینگالس ،) 444 ، 1اجتماعی (لئونگ ، 1کایر ، 9فانگ

و
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توضیح شبکههای اجتماعی فشرده در محدودهی حومهی قدیمی و مختلط شهری بهکار برد؛ این

دین و سرمایهی اجتماعی44..............................................................................................................

اسپروله  4 1 ،؛ پورتس  ،) 444 ،فرهنگی (لیو1و دیگران ) 4 0 ،و سیاسی (نانیسینی ،0استال،1
استال ،1تابلینی 1و تروئیانو ) 4 1 ،9به بیان اهمّیّت و اثرگذاری سرمایهی اجتماعی پرداختهاند .در
در واقع ،اهمّیّت سرمایهی اجتماعی به حدّی است که فوکویاما زندگی در جامعهی دارای سرمایهی
اجتماعی را ساده دانسته ،نارساییها و مشکالت رو به رشد کشورهای غربی را ناشی از فرسایش و
مهمتر از سرمایهی فیزیکی و انسانی در جوامع ایفا میکند؛ بهگونهای که در غیاب سرمایهی
اجتماعی ،سایر سرمایهها اثربخشی خود را از دست میدهند و پیمودن راههای توسعه و تکامل
فرهنگی و اقتصادی ناهموار و دشوار میشود؛ از این رو ،موضوع سرمایهی اجتماعی بهعنوان یك
اصل محوری برای دستیابی به توسعه بهشمار میآید( .الوانی و شیروانی .) 101 ،تحقیقات
انجامشده در ایران دربارهی وضعیّت سرمایهی اجتماعی چندان امیدبخش نیست و فرسایش و
کمبود سرمایهی اجتماعی را در ابعاد گوناگون نشان میدهد؛ محقّقان (کاظمیپور 101 ،؛ موسوی
 101؛ رنانی 10 ،؛ تحقیقی 10 ،؛ متوسّلی و بینیاز 10 ،؛ قاسمی ،اسماعیلی و ربیعی) 101 ،
طی مطالعات جداگانه به این نتیجه رسیدهاند که هرچند در برخی شاخصهای جزئی سرمایهی
اجتماعی میتوان وضعیّت مطلوبی را مشاهده کرد ،امّا در مجموع نتایج پژوهشهای انجامشده
مؤیّد آن است که سرمایهی اجتماعی در ایران در وضعیّت مطلوبی قرار ندارد (قاسمی.) 154 ،
بدیهی است تکوین سرمایهی اجتماعی مستلزم وجود عواملی است که یکی از آنها میتواند
دین و فرهنگ دینی جامعه باشد که چندان توجّهی به آن نشده است .دین بهعنوان بخش مهمّی از
سنّت هر جامعه و بهویژه جامعهی دینی ایران میتواند نه تنها در ایجاد ،بلکه در گسترش سرمایهی
اجتماعی نقش داشته باشد که این امر مورد غفلت بسیاری از محقّقان و سیاستگذاران اجتماعی
قرار گرفته است .بهنظر میرسد دین بهعنوان ارزش متعالی با کارکردهایی چون انضباطبخشی،
حیاتبخشی ،انسجامبخشی ،ارتباطبخشی میان مؤمنان ،ارائهی گزارههای اخالقی برای اعتماد و ...
سازوکارهایی را فراهم میآورد که در قالب آنها سرمایهی اجتماعی شکل میگیرد .بنابراین
رابطهی دین و سرمایهی اجتماعی از منظر تأثیری که دین بر فرایند توسعه دارد نیز حائز اهمّیّت
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تحلیل رفتن سرمایهی اجتماعی میداند (فوکویاما .) 101 ،امروزه سرمایهی اجتماعی ،نقشی بسیار
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است (کتابی ،گنجی ،احمدی و معصومی .) 101 ،شواهد متعدّد در سطح دنیا و در میان ادیان
مختلف ،بیانگر آن است که دین میتواند موتوری مولّد برای سرمایهی اجتماعی باشد (لیخترمن ،
 4 1؛ بیدختی و شریفی 15 ،؛ جئونگ  4 4 ،؛ ولش ،1سیکینگ ،0سارتین 1و باند 440 ،1؛ بان

9

بان 9و وود 440 ،0؛ نوریس 5و اینگلهارت.) 440، 4
مسلّماً به تنهایی مهمترین منبع سرمایهی اجتماعی در آمریکا هستند» (پاتنام .)11 : 44 ،حال با
توجّه به این که آموزههای دین اسالم آموزههایی اجتماعی است که افراد را به حضور در جامعه -و
نه به انزوا -دعوت میکند؛ کار و تالش را عبادت میداند؛ ایجاد و تقویت ارتباطات میان
واحدهای مختلف اجتماعی همچون خانواده ،همسایه و برادران مسلمان را در قالبهایی مانند
صلهی رحم ،عبادات جمعی بهویژه نماز جماعت ،مودّت ،حسن ظن به برادر دینی ،اصل بر برائت
بودن در روابط اجتماعی ،رعایت حقالنّاس ،احترام به والدین و حرمت غیبت و تهمت و ...تجویز
و تشویق میکند و از مؤمنان میخواهد که در کنار هم و به صورت جمعی عبادات خود را انجام
دهند ،این آموزهها و مناسك جمعی میتواند به پیدایی و تقویت سرمایهی اجتماعی منجر شود.
بنابراین ،دین میتواند با ایجاد شبکهی روابط میان پیروان خود مبنایی برای تولید و قوام سرمایهی
اجتماعی باشد .بهنظر میرسد تغییر در کیفیّت روابط میان پیروان یك دین ،به تغییر در سطح
برخورداری از سرمایهی اجتماعی منجر شود .همچنین با توجّه به تأثیری که دین میتواند
بر چگونگی روابط میان آدمیان -که دغدغهی خاطر اندیشهورزان حوزهی سرمایهی اجتماعی
است -داشته باشد ،ضرورت تبیین دقیق و علمی تأثیر شرکت در اجتماعات دینی بر سرمایهی
اجتماعی روشن میشود .این مقاله با رویکردی بومی و محلّی به دنبال منابع ،فرایندها و پدیدههایی
در فرهنگ دینی و سنّتی جامعه ایران است تا نشان دهد که آیا میتوان با تکیه بر داشتههای بومی
و سنّتی نیز به ارتقای سرمایهی اجتماعی کمك کرد؟ یا این که سرمایهی اجتماعی سراسر
فرایندهای مدرن میطلبد؟ بنابراین ،در این مطالعه کوشیدهایم عالوه بر سنجش میزان سرمایهی
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پاتنام در این زمینه اظهار میدارد که «اجتماعات دینی که در آن مردم با هم عبادت میکنند،

دین و سرمایهی اجتماعی111..............................................................................................................

اجتماعی افراد و میزان مشارکت آنان در اجتماعات دینی ،رابطهی این دو متغیّر را نیز مورد بحث و
بررسی قرار دهیم.
پیشینهی تحقیق
محقّقان را بر آن داشته تا به مطالعه دربارهی عوامل مؤثّر بر پیدایی یا حفظ سرمایهی اجتماعی
بپردازند .در این میان دین نیز بهعنوان یکی از متغیّرهای اساسی چه در داخل و چه خارج از کشور
مورد توجّه قرار گرفته است که در زیر برخی از این تحقیقات را بررسی میکنیم.
بیدختی و شریفی (  ) 15در تحقیقی با عنوان «دینداری و سرمایهی اجتماعی حامی امنیّت
اجتماعی» که در میان  110نفر از دانشجویان مؤسّسات غیرانتفاعی و غیردولتی شهر سمنان انجام
شده ،به این نتیجه رسیدهاند که مؤلّفههای سازهی دینداری یعنی مؤلّفههای اعتقادی ،مناسکی،
عاطفی و پیامدی از اثر معنادار و مثبتی در شکلگیری و کسب ابعاد سهگانهی سرمایهی اجتماعی
برخوردارند .به نظر نویسندگان ،دینداری میتواند شبکهی اعتمادی در میان افراد ایجاد کرده،
روابط درونگروهی و برونگروهی را انسجام بخشد و کارکردی مانند سرمایهی اجتماعی داشته
باشد .همچنین افرادی که خود را درگیر بعد مناسکی میکنند ،دارای تعامالت و سرمایهی اجتماعی
بیشتری هستند .بهعالوه ،افرادی که دیندارترند با دیگران بیشتر تعامل و ارتباط دارند و این امر
خود موجب بهبود اعتماد و مشارکت گروهی و در نتیجه افزایش سطح سرمایهی اجتماعی در
جامعه میشود.
افشانی ،عسکری ندوشن ،حیدری و نجفآبادی ( ) 154در تحقیقی با عنوان «رابطهی دینداری
با سرمایهی اجتماعی در شهر نجفآباد» که در میان 0

نفر از افراد  1سال و باالتر شهر

نجفآباد انجام شده ،به این نتیجه رسیدهاند که میان ابعاد مختلف دینداری و مؤلّفههای سرمایهی
اجتماعی ،رابطهی مستقیم و معناداری وجود دارد .همچنین ابعاد فکری و مناسکی سازهی
دینداری ،قویترین همبستگی مستقیم را با ابعاد مختلف سرمایهی اجتماعی دارند.
قاسمی و امیری اسفرجانی ( ) 154تحقیقی را با موضوع «تبیین جامعهشناختی تأثیر دینداری
بر سرمایهی اجتماعی درونگروهی» در شهر اصفهان و در میان نمونهی  100نفری از افراد باالی
 1سال این شهر انجام دادهاند که نتایج آن حاکی از این است که اکثر افراد نمونه به لحاظ سطح
دینداری و سرمایهی اجتماعی در سطح متوسّط و باال و تنها درصد کمی از آنها در سطح ضعیف
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اهمّیّت سرمایهی اجتماعی و گسترش آسیبهای اجتماعی ناشی از سطح نازل آن ،همواره
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قرار داشتهاند .آزمون فرضیّات تحقیق نشان میدهد که میان میزان انجام مناسك دینی و سرمایهی
اجتماعی ،ارتباط معناداری وجود دارد .همچنین فرض معنادار بودنِ رابطهی دینداری افراد با
سرمایهی اجتماعی آنها نیز تأیید شده است.
استورم ( ) 4 0نیز مطالعهای را با عنوان «مشارکت مدنی در بریتانیا :نقش دین و ارزشهای
سالهای  440- 555و پیمایش انتخابات اقلیّتهای قومی در بریتانیا ( ) 4 4را مورد استفاده
قرار داده است .نتایج تحقیق وی نشان میدهد که دین عمدتاً کارهای داوطلبانه را از طریق
برقراری پیوندهایی درونگروهی افزایش میدهد نه از طریق شبکهی اجتماعی بینگروهی.
همچنین دیگر یافتهها حاکی از آن است که در ادیان غیرمسیحی ،مراسم مذهبی انفرادی و جمعی
هر دو ممکن است بر مشارکت مدنی اثر بگذارند ،امّا در حالی که اثر حضور در مراسم از طریق
وساطت شبکههای اجتماعی درونگروهی است ،اثر نماز از طریق وساطت شبکههای بینگروهی
است.
لیم و پاتنام ( ) 4 4در تحقیقی با عنوان «دین ،شبکههای اجتماعی و رضایت از زندگی» که با
با استفاده از دادههای یك مطالعه در سالهای  449- 441در آمریکا بهدست آمده ،به این نتیجه
رسیدهاند که افراد مذهبی از زندگی خود رضایت بیشتری دارند؛ زیرا آنها بهطور منظّم در مراسم
مذهبی شرکت میجویند و با حضّارِ کلیساهای خود ،شبکهی اجتماعی ایجاد میکنند .این مطالعه
شواهد اندکی از تأثیر جنبههای خصوصی یا ذهنی دینداری که رضایت از زندگی را مستقل از
حضور و دوستی با حضّارِ کلیسا تحت تأثیر قرار دهد ،یافته است.
جئونگ ( ) 4 4در تحقیقی تحت عنوان «چگونه تأثیر ادیان مختلف بر سرمایهی اجتماعی
متفاوت است؟ (مطالعهی موردی کره جنوبی)» ،دو بعد از سرمایهی اجتماعی یعنی مشارکت مدنی
و اعتماد بین فردی را مورد مطالعه قرار داده است .او در این مطالعه که حاصل تجزیه و تحلیل
رگرسیون با استفاده از دادههای  44 - 555ارزشهای جهانی است ،نشان داده که مسیحیّت،
مشارکت مدنی را افزایش میدهد ،در حالی که بودیسم بر مشارکت مدنی تأثیری ندارد .همچنین
بنا بر یافتههای او ،اعتماد بین فردی تحت تأثیر وابستگی دینی نیست.
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استرومسنس

( ) 440تحقیقی را با عنوان «اهمّیّت حضور در کلیسا و عضویّت در

سازمانهای داوطلبانهی دینی برای شکلگیری سرمایهی اجتماعی» انجام داده است .او در این
تحقیق از دادههای پیمایشی که بهطور تصادفی از  1444شهروند  0تا  00سالهی نروژی در سال
 44جمعآوری شده بود ،استفاده کرده و نشان داده است که مشارکت دینی بهطور مثبت با
زمینهای دیگر مشخّص شد که عضویّت در سازمانهای داوطلبانهی مذهبی تأثیری بر اعتماد
اجتماعی و تحمّل گروههای دیگر در جامعه ندارد.
اِبستاین کینگ و فاروو ) 440( 1در تحقیقی موسوم به «دین بهعنوان یك منبع برای پیشرفت
مثبت جوانان :دین ،سرمایهی اجتماعی و پیامدهای اخالقی» که بر اساس نمونهی  911نفری از
جوانان شهری در لسآنجلس 0انجام شده است ،نتیجه گرفتهاند جوانانی که از نظر دینی فعّالند،
دارای سطح باالتری از منابع سرمایهی اجتماعی هستند و تأثیر دین نوجوانان در نتایج اخالقی آنها
بهواسطهی منابع سرمایهی اجتماعی است.
چارچوب نظری
سرمایهی اجتماعی مفهوم نسبتاً جدیدی در علوم اجتماعی است و بهطور خالصه به معنای
هنجارها و شبکههایی است که امکان مشارکت مردم را در اقدامات جمعی برای کسب سود متقابل
فراهم میکند .این مفهوم را بیشتر با سطح اعتماد اجتماعی و میزان عضویّت در انجمنهای
رسمی و غیررسمی میسنجند .سرمایهی اجتماعی ،مفهومی ترکیبی است که موجودی یا میزان این
هنجارها و شبکهها را در یك جامعه و در یك مقطع زمانی خاص تشریح میکند (تاجبخش ،ثقفی
و کوهستانینژاد .) 101 ،بری ولمن 1و شری بارترم 1معتقدند که حداقل دو استفادهی متفاوت از
اصطالح سرمایهی اجتماعی وجود دارد که یکی از آنها از سوی پاتنام بهکار گرفته شده است؛
پاتنام سرمایهی اجتماعی را بهعنوان کیفیّت گروه در نظر میگیرد که بخشی از آن فرهنگی و
بخشی دیگر اجتماعی -ساختاری است .افرادی چون فوکویاما ( ،) 551لوری ( ،) 509هانیفان
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( ) 5 4و جاکوب (  ) 51نیز دارای چنین اندیشهای بودهاند .برخی دیگر چون بارت ( ) 55
سرمایهی اجتماعی را بهمثابه ارزش روابط اجتماعی افراد میدانند .در ادبیّات حمایت اجتماعی از
دههی  594این موضوع که روابط فرد با دیگران ،منبعی مهم برای حمایت عینی و ذهنی است،
اصلی بدیهی بهشمار میآید .بیانی رسمیتر از این دیدگاه از سوی لین (  ) 501با عنوان نظریّهی
بوردیو 9سه نوع سرمایهی اجتماعی را از یکدیگر باز میشناسد و آنها را تحت عنوان
سرمایهی اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی تقسیمبندی میکند .وی سرمایهی اجتماعی را منبع
سرمایهی فرهنگی میداند .از نظر او مقصود از سرمایهی اجتماعی ،منافع و منابعی است که افراد از
طریق عضویّت در شبکهها بهدست میآورند و قابل تبدیل شدن به سرمایهی اقتصادی است
(علینی .) 15 ،به اعتقاد کلمن ،سرمایهی اجتماعی با کارکرد آن تعریف میشود .به باور وی،
سرمایهی اجتماعی شیء واحدی نیست ،بلکه مشتمل بر انواع گوناگونی است که دو ویژگی
مشترک دارند؛ نخست آن که همهی آنها شامل جنبهای از یك ساخت اجتماعی هستند و
کنشهای معیّن افرادی را که در درون ساختار قرار دارند ،تسهیل میکنند .دیگر آن که ،سرمایهی
اجتماعی مانند سرمایههای فیزیکی و انسانی کامالً تعویضپذیر نیست ،امّا دربارهی فعّالیّتهای
خاصّی تعویضپذیر است (علینی .)01-00 : 15 ،مفهوم سرمایهی اجتماعی در نظر کلمن
وسیلهای برای تبیین نحوهی همکاری و تعاون افراد با یکدیگر بوده است .کلمن خاطر نشان
میکند که مدارس خصوصی وابسته به سازمانهای دینی در آمریکا بهرغم معیارهای انضباطی
انعطافناپذیر خود ،میزان ترک تحصیل کمتری از مدارس خصوصی غیردینی یا مدارس دولتی
دارند .وی علّت این امر را سرمایهی اجتماعیِ در دسترسِ مدارس وابسته به سازمانهای دینی
میداند و معتقد است که این امر تا اندازهای به ارتباطات اجتماعی و ساختاری میان مدرسه و
والدین از طریق اجتماع دینی بستگی دارد .کلمن عضویّت در سازمانهای دینی آمریکا و رفتن به
کلیسا را شاخص خوبی برای خدمات داوطلبانه میداند .به هر حال او معتقد است که سرمایهی
اجتماعی دینی عالوه بر تشویق افراد به شرکت در سازمانهای داوطلبانه ،ممکن است خود موجب
1

Burt
Linn
3
Social Resource
4
Borgatti
5
Jones
6
Everett
7
Bourdiue
2

Downloaded from journals.sabz.ac.ir at 8:49 +0430 on Tuesday April 13th 2021

«منابع اجتماعی »1توسعه یافته است (بورگاتی ،0جونز 1و اوریت.) 550 ،1

دین و سرمایهی اجتماعی111..............................................................................................................

بسیج داوطلبانه شود و بر دیگر کنشها نیز اثر بگذارد؛ زیرا دین از این پتانسیل برخوردار است که
منبع قدرتمند و پایداری برای سرمایهی اجتماعی باشد و اثرات مطلوب اجتماعی و اخالقی داشته
باشد .به گفتهی کلمن ،کسانی که نقش دین را بر سرمایهی اجتماعی فراموش کرده یا فقط اثرات
منفی آن را میبینند ،چشم خود را بر واقعیّت بستهاند (شایگان.) 04 : 101 ،
آمریکایی بر کارکرد نهادهای دینی در تولید سرمایهی اجتماعی تأکید میکند؛ بهویژه آن که
کلیساهای عمدهی پروتستان نقشی حیاتی در گرد هم آوردن گروههای متنوّع آمریکایی در جوامع
محلّی ایفا مینمایند و روابط چهره به چهره ،پیوندهای اجتماعی و شبکههای سازمانی را تشویق
میکنند و بدین ترتیب موجب ایجاد اعتماد بین فردی و همکاری در میان عموم مردم میشوند.
این نظریّه نشان میدهد افرادی که با هم عبادت میکنند ،اغلب نیز با هم بر روی مسائل محلّی کار
میکنند و در نتیجهی این امر ،اجتماع تقویت میشود .به نظر نوریس و اینگلهارت ،مشارکت
دینی -که آن را با فراوانی حضور در مجالس عبادت اندازهگیری کردهاند -بهطور مثبت با عضویّت
در سازمانهای دینی مرتبط است.
فوکویاما از دین بهعنوان یکی از منابع سرمایهی اجتماعی نام میبرد و اظهار میدارد که وبر به
دین نه تنها به سبب ایجاد اخالق کار ،بلکه به این خاطر که شبکهی اعتمادی بهوجود میآورد که
برای روابط تجاری و مبادالت اقتصادی ضروری است ،اشاره میکند .کلمن تاجران الماس را در
شهر نیویورک مثال میزند که غالباً کیسههای سنگهای گرانبهای خود را بدون دریافت رسید و
هرگونه سند قانونی رسمی به یکدیگر میسپارند؛ زیرا همگی به یکی از فرقههای بنیادگرای یهودی
لهستان تعلّق دارند و دارای انواع مختلف اقتدار هستند که میتواند بر کسانی که قاعدهی بازی را
میشکنند ،اعمال شود .در واقع گرایش شدیدی وجود دارد که برحسب آن ،هنجارهای اجتماعی
اگرچه نه منحصراً ،امّا عمدتاً از دین سرچشمه میگیرد (فوکویاما.) 41 : 101 ،
پاتنام به پیروی از دیدگاه توکویل 1فصلی از کتاب «بولینگ به تنهایی »0خود را به رابطهی
مشارکت دینی و سرمایهی اجتماعی اختصاص داده است .او مدّعی است که نیمی از افراد
بشردوست ،مذهبی هستند و نیمی از انجمنهای داوطلبانه در زمینههای دینی رشد کردهاند .تقویم
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هفتگی فعّالیّتهای اجتماعی کلیساها نشان دهندهی اقداماتی است که همگی در جهت افزایش
سرمایهی اجتماعی است .کلیساها محلّ تربیت بچهها برای فعّالیّتهای مدنی است و در آن جا
مهارتهای و هنجارهای مدنی و منافع جمعی آموزش داده میشود .معلّمان دینی به زنان و مردان
میآموزند که چگونه سخنرانی کنند؛ میتینگ بهراه بیندازند؛ مدیریّت کنند و مسؤولیّتهای اجرایی
 .) 19به باور پاتنام ،کسانی که به کلیسا میروند ،ممکن است بیشتر درگیر سازمانهای غیردینی
بوده ،از مشارکت سیاسی بیشتری برخودار باشند و ارتباطات اجتماعی غیررسمی داشته باشند.
کسانی که دینی هستند ،بیشتر با دوستان خود مالقات دارند و آنان را دعوت میکنند تا در
کلوپها حضور یابند و در گروههای ورزشی با هم باشند؛ همچنین در گروههای تخصّصی مانند
گروههای خدماتی ،کلوپ کارهای ذوقی ،ادبی ،هنری و مطالعاتی شرکت کنند و در کلوپهای
سیاسی یا گروههای دینی و سازمانهای مدارس همکاری نمایند .نتایج تحقیقات نشان داده است
که عضویّت در گروههای دینی با دیگر مسائل مدنی همچون رأی دادن ،شرکت در فعّالیّتهای
اجتماعی ،صحبت با همسایه و پرداخت صدقه ،همراه است (علینی .) 1 - 1 : 15 ،بهطور
کلّی آموزشهای دینی با اشتغاالت مدنی همبستگی دارد .دین موجب میشود مردم یکدیگر را
بیشتر بشناسند و ارتباط بیشتری با همدیگر داشته باشند .افراد دینی بهطور مداوم در افزایش
سرمایهی اجتماعی فعّال هستند .ایدهآلهای دینی منابع قدرتمندی از تعهّد و انگیزه هستند .اگر
انسان معتقد باشد که با نیرویی الهی هدایت میشود ،حاضر به فداکاری است .پاتنام بر آن است که
دین خصوصی ممکن است بهطور اخالقی و فیزیکی کاملتر باشد ،امّا دربرگیرندهی سرمایهی
اجتماعی نیست .همچنین به اعتقاد او ،همهی مذاهب به یك اندازه در افزایش سرمایهی اجتماعی
دخیل نیستند؛ بهعنوان نمونه ،پیروان مسیحیّت انجیلی بیشتر درگیر فعّالیّتهای درون اجتماع دینی
خود میشوند و کمتر به مسائل اجتماعی گستردهتر میپردازند .بنابراین هرچند سرمایهی اجتماعی
آنها در گروه دینی باال باشد ،موجب افزایش سرمایهی اجتماعی در سطح جامعه نمیشوند.
برعکس ،پروتستانها بیشتر به شرکت در انجمنهای داوطلبانه تشویق میشوند و بیشتر به
اشتغاالت مدنی میپردازند .در مجموع ،دین با تشویق اعضای خود به عبادت ،گذراندن وقت با
اعضای خانواده و یادگیری درسهای اخالقیِ موجود در سنّت دین ،اثر سودمندی بر جامعهی
مدنی دارد (علیّنی.) 15 ،
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پاتنام میان سرمایهی فیزیکی (اشیای فیزیکی) ،سرمایهی انسانی (خصوصیّات فردی) و
سرمایهی اجتماعی تمایز قائل میشود .در نظریّهی او ،سرمایهی اجتماعی به شبکهی اجتماعی و
روابط میان افراد اشاره دارد .بر اساس نظریّهی پاتنام ،مفاهیم اعتماد و بدهبستان از روابط شبکهی
اجتماعی برمیخیزد و بدین ترتیب «امتیاز مدنی بودن» ،یك اجتماعِ سرشار از اعتماد را ایجاد
دارند و روابطی مفید و مملو از اعتماد را با هم برقرار میکنند .همچنین باید توجّه کرد که برای
داشتن اجتماعی قوی و دارای سرمایهی اجتماعی باال ،مفاهیم اعتماد و بدهبستان و نیز تعهّدات
ناشی از آنها ،در میان ساکنان باید دوسویه باشد (شجاعی باغینی و همکاران .)10 : 109 ،پاتنام
دو شکل از سرمایهی اجتماعی را تحت عنوان سرمایهی اجتماعی درونگروهی و سرمایهی
اجتماعی ارتباطدهنده تفکیك کرده است .از نظر او ،سرمایهی اجتماعی درونگروهی بر محور
خانواده ،دوستان صمیمی و سایر خویشاوندان نزدیك بنا شده است .این شکل از سرمایهی
اجتماعی ،دارای نگاهی درونگرایانه است که افراد متعلّق به یك ردهی اجتماعی مشابه را گرد هم
میآورد و به تقویت هویّتهای انحصاری و گروههای همگون گرایش دارد .در عوض ،سرمایهی
اجتماعی ارتباطدهنده ،افراد را با آشنایان دورتر که در حلقههایی غیر از حلقهی آنها قرار دارند،
ارتباط میدهد .این نوع سرمایه به جای تقویت یك گروه کوچك و محدود ،به ایجاد هویّتهای
وسیعتر و بدهبستانِ گستردهتر گرایش دارد .به اعتقاد پاتنام اگرچه سرمایهی اجتماعی درونگروهی
برای عبور از برخی موانع مفید است ،سرمایهی اجتماعی ارتباطدهنده برای پیشرفت کردن
ضروری است (فیلد.) 101 ،
اعتماد یکی دیگر از مفاهیم اصلی حوزهی سرمایهی اجتماعی در کار پاتنام است ،پاتنام
سرمایهی اجتماعی را به صورت شبکههایی از مؤسّسات خودانگیخته و انجمنهای داوطلبانهی
آکنده از اعتماد تعریف میکند .در کار پاتنام مشارکت و اعتماد به صورت دو متغیّر وابسته به هم
دیده شدهاند .او معتقد است که اعتماد ،همکاری را تسهیل میکند و هرچه سطح اعتماد در
جامعهای باالتر باشد ،احتمال همکاری نیز بیشتر خواهد بود و همکاری نیز اعتماد ایجاد میکند؛
به عبارتی هرچه تعامل میان افراد بیشتر باشد ،آنها اطّالعات بیشتری دربارهی یکدیگر بهدست
میآورند و انگیزههای بیشتری برای اعتماد پیدا میکنند .بهطور کلّی پاتنام دو نوع اعتماد را معرّفی
میکند؛ یکی از آنها ،اعتماد صمیمی یا اعتماد فردی است .این نوع اعتماد ،میان افرادی است که
آشنایی نزدیك با یکدیگر دارند و معموالً در جوامع کوچك یافت میشود .دیگری ،اعتماد
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تعمیمیافته یا نهادی است که غیرشخصی و شکل غیرمستقیمی از اعتماد است و در جوامع
پیچیدهتر وجود دارد (علینی .) 15 ،با توجّه به آن چه گفته شد ،یکی از ابعاد اساسی دین و
دینداری ،مناسك دینداری بهویژه مناسك دستهجمعی است .بسیاری از تحقیقات انجامشده رابطهی
دینداری یا بُعد اعتقادی دین را با سرمایهی اجتماعی در نظر گرفتهاند .محقّقان در این پژوهشها
دینی و رابطهی آن با ابعاد سرمایه اجتماعی را مورد توجّه و مطالعه قرار دادهاند .در جامعهی ایران
با اکثریّت مسلمان شیعه این سؤال طرح میشود که آیا مشارکت بیشتر در مراکز مذهبی از قبیل
مساجد ،حسینیّهها و تکایا ،میتواند سرمایهی اجتماعی و ابعاد آن را ارتقا دهد؟ به عبارت دیگر،
آیا افرادی که بیشتر به مراکز مذهبی میروند ،از سرمایهی اجتماعی بیشتری برخوردارند؟
روششناسی
با توجّه به کمّی بودن این پژوهش و ماهیّت موضوع مورد مطالعه ،روش پیمایش بهعنوان
روش اصلی این پژوهش انتخاب شده و ابزار مورد استفاده برای گردآوری دادهها ،پرسشنامهی
ساختمند بوده است .جامعهی آماری این تحقیق ،مردان و زنان  1تا  15سالهی شهر شیراز هستند.
بر اساس اعالم مرکز آمار ایران در سرشماری سال  154جمعیّت کلّ افراد  1تا  15سالهی این
شهر برابر با 1144

نفر بوده است که  1405 1نفر از آنان را مردان و  141109نفر را زنان

تشکیل دادهاند (مرکز آمار ایران .) 154 ،با استفاده از فرمول کوکران ،حجم نمونهی مورد مطالعه
 044نفر در نظر گرفته شد و در نهایت  0 4نفر ( 51مرد و 0

زن) با استفاده از تکنیك

نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای در مناطق نهگانه به صورت تصادفی انتخاب شده و پرسشنامه
را تکمیل کردهاند.
متغیّر مستقل این تحقیق مشارکت مذهبی بوده که با استفاده از  1گویه در طیف لیکرت پنج
گزینهای مورد سنجش قرار گرفته است .مقصود از مشارکت دینی در این تحقیق ،حضور و فعّالیّت
افراد در اجتماعات و مکانهای دینی (مساجد ،حسینیّهها ،نمازهای جماعت و جمعه ،مراسمهای
روضه و اعتکاف و )...است که به نوعی با اعتقادات دینی آنها در ارتباط است .متغیّر وابستهی این
تحقیق سرمایهی اجتماعی و مؤلّفههای آن بودهاند که جمعاً  11گویه را تشکیل داده و در طیف
لیکرت پنج گزینهای مطرح شدهاند .مؤلّفههای اعتماد درونگروهی ( 9گویه) و اعتماد نهادی
http://www.amar.org.ir/

1
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(

گویه) برگرفته از استون و هیوز (  ) 44است؛ به باور پاتنام ،اعتماد درونگروهی ،اعتمادی

است که افراد به آشنایان نزدیك خود دارند و اعتماد نهادی غیرشخصی است (علینی.) 15 ،
مشارکت اجتماعی یکی دیگر از مؤلّفههای سرمایهی اجتماعی است که داللت بر گسترش روابط
بین گروهی در قالب انجمنهای داوطلبانه ،باشگاهها ،اتّحادیّهها و گروههایی دارد که معموالً
اجتماعی مختلف در قالب سیاستهای اجتماعی است (محسنی تبریزی .) 40 : 115 ،در این
تحقیق برای قابل سنجش کردن این متغیّر ،از افراد پرسیده شده که به چه میزان در گروهها و
انجمنهای گوناگون عضویّت داشتهاند .پاسخهای آن نیز بر اساس طیف لیکرت از «عضو نبودهام»
تا «خیلی زیاد» سنجیده شده است .انسجام اجتماعی نیز مؤلّفهی دیگر سرمایهی اجتماعی بوده
است که با  1گویه که بیانگر رابطهی متقابل افراد و کمك گرفتن از دیگران بوده ،سنجیده شده
است .از نظر پاتنام ،این روابط اعتماد را افزایش میدهد (پاتنام .) 15 ،برای اطمینان از روایی
پرسشنامه از اعتبار صوری استفاده شده است که قبالً این گویهها از سوی محقّقان دیگری مورد
استفاده قرار گرفته بودهاند .پایایی مقیاسهای این تحقیق نیز بر اساس آزمون آلفای کرونباخ تعیین
شده است که در جدول زیر مشاهد میشود.
جدول شمارهی یك -نتایج آزمون ضریب آلفای کرونباخ برای مقیاسها
مقیاس
اجتماعات دینی
انسجام اجتماعی
مشارکت اجتماعی
اعتماد درونگروهی
اعتماد نهادی
سرمایهی اجتماعی

تعداد گویه
1
1
5
9
11

مقدار آلفای کرونباخ
4/0
4/9
4/00
4/05
4/5
4/90

Stone
Hughes

1
2
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یافتهها
جدول شمارهی دو -توصیف فراوانی و درصد متغیّرهای جمعیّتشناختی پاسخگویان
فراوانی

درصد

فراوانی

جنسیّت

پاسخگو

درصد

میانگین سنّی

5/0

-

میانگین تحصیالت

/04

-

میانگین تحصیالت والدین

زن

0

1 /

تحصیالت پدر

5/09

-

مرد

51

09/0

تحصیالت مادر

9/1

-

وضعیّت تأهّل
مجرّد

طبقهی اجتماعی اقتصادی
9

متأهّل
سایر

1

0

باال

15

5/1

10/

متوسّط

0

10/0

1/5

پایین

14

1 /9

وضعیّت اشتغال
شاغل

14

15

غیرشاغل

14

1

فارس

111

01/1

لر

9

/0

ترک

4

0/5

کرد

1

/

عرب

1

/1

سایر

9

/9

*

میانگین درآمد

44444

-

قومیّت

تعداد

911

*این متغیّر دارای دادهی گمشده ( )Missingاست.

در جدول شمارهی دو ،آمارهایی از متغیّرهای جمعیّتشناختی پاسخگویان آمده که در ادامه به
تحلیل توصیفی این آمارها که از  0 4پرسشنامهی تکمیلشده در مناطق نهگانهی شیراز جمعآوری
شده است ،میپردازیم .همانگونه که مشاهده میشود ،میانگین سنّ افراد پاسخگو در این تحقیق از
تعداد  0 4نفر پاسخگویی که بهطور کامل به گویهها پاسخ دادهاند 5/0 ،سال بوده است .بر اساس
دادههای جدول0 ،

نفر (  1 /درصد) از پاسخگویان را زنان و  51نفر (  09/0درصد) از آنها

Downloaded from journals.sabz.ac.ir at 8:49 +0430 on Tuesday April 13th 2021

ویژگیهای نمونه

ویژگیهای نمونه

دین و سرمایهی اجتماعی111..............................................................................................................

را نیز مردان تشکیل دادهاند .دربارهی وضعیّت تأهّل افراد ،پاسخها حاکی از آن است که  9نفر
(  0درصد) از پاسخگویان مجرّد،

نفر (  10/درصد) از آنها متأهّل و درصد کمی (1/5

درصد) نیز مطلّقه ،همسر فوتشده و  ...بودهاند .اکثریّت افراد در این مطالعه ،غیرشاغل(  1درصد)
و  14نفر ( 15درصد) از آنها نیز شاغل بودهاند .یکی دیگر از متغیّرهای جمعیّتشناختی این
را از طبقهی متوسّط 1 /9 ،درصد از آنها خود را از طبقهی پایین و تنها  5/1درصد خود را از
طبقهی باال دانستهاند .میانگین سالهای تحصیلی پاسخگویان نشان میدهد که میانگین تحصیالت
آنها بیشتر از والدینشان بوده است؛ زیرا میانگین سالهای تحصیل مادران  9/1سال ،میانگین
سالهای تحصیلی پدران  5/09سال و میانگین سالهای تحصیلی پاسخگویان نیز /04

سال

بهدست آمده است .از لحاظ قومیّت ،بیشتر پاسخگویان ( 01/1درصد) از قوم فارس بودهاند .در
تحلیل توصیفی پاسخگویان برحسب درآمد همانگونه که از یافتههای جدول شمارهی دو مشخّص
میشود ،میانگین درآمد  09نفر از پاسخگویانی که به این سؤال پاسخ دادهاند ،یك میلیون و
دویست هزار تومان بوده است.
جدول شمارهی سه -توزیع درصدی پاسخگویان برحسب سطوح مشارکت دینی
میزان مشارکت دینی

فراوانی

درصد

کم

1

0/5

متوسّط

51

9 /1

زیاد

11

1/9

کل

0 4

44

در جدول شمارهی سه ،میزان مشارکت دینی پاسخگویان که با  1گویه سنجیده شده ،در سه
سطح ارزیابی و رتبهبندی شده است .همانگونه که در این جدول دیده میشود ،بیشتر افراد یعنی
 9 /1درصد ( 51نفر) دارای مشارکت متوسّطی در اجتماعات دینی بودهاند 1/9 .درصد
( 11نفر) از پاسخگویان مشارکت زیاد و  0/5درصد (  1نفر) از آنها مشارکت کمی در
اجتماعات دینی داشتهاند؛ بنابراین اکثریّت افراد مورد مطالعه ،دارای سطح متوسّطی از مشارکت
بودهاند.
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جدول شمارهی چهار -توزیع درصدی متغیّرها بر اساس سرمایهی اجتماعی و مؤلّفههای آن
متغیّرها

کم

زیاد

متوسّط

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

میانگین

انحراف
معیار

مشارکت اجتماعی

1

0/5

01

15/0

11

1/0

/44

4/11

اعتماد درونگروهی

00

/9

00

15/1

90

5

/49

4/11

اعتماد نهادی

91

0/1

91

19/

14

0/1

/51

4/19

سرمایهی اجتماعی

1

0/5

5

9 /

19

1/5

/55

4/11

جدول شمارهی چهار ،بیانگر توزیع درصدی پاسخگویان بر مبنای میزان سرمایهی اجتماعی و
مؤلّفههای آن است که در سه طبقه قرار داده شدهاند .بر این اساس ،بیشترین میزان سرمایهی
اجتماعی در بعد اعتماد درونگروهی است؛  5درصد ( 90نفر) از پاسخگویان دارای اعتماد زیاد،
 15/1درصد ( 00نفر) دارای اعتماد متوسّط و تنها /9

درصد ( 00نفر) دارای اعتماد کم بودهاند.

مؤلّفهی مشارکت اجتماعی نیز در مرتبهی دوم قرار دارد؛ بهگونهای که بر مبنای تقسیمبندی ما در
سه سطح کم ،متوسّط و زیاد 1/0 ،درصد ( 11نفر) دارای مشارکت اجتماعی زیاد 15/0 ،درصد
( 01نفر) دارای مشارکت متوسّط و  0/5درصد (  1نفر) دارای سطح کمی از مشارکت اجتماعی
بودهاند .امّا کمترین میزان سرمایهی اجتماعی مربوط به بعد اعتماد نهادی است؛ بر این اساس ،تنها
 0/1درصد ( 14نفر) دارای اعتماد زیاد بودهاند 0/1 ،درصد ( 91نفر) سطح کمی از اعتماد نهادی
داشتهاند و  19/درصد ( 91نفر) نیز در رتبهی متوسّط اعتماد نهادی قرار گرفتهاند .در مجموع،
دربارهی متغیّر سرمایهی اجتماعی باید گفت که بیشتر افراد (  9 /درصد) دارای سطح متوسّطی
از سرمایهی اجتماعی بوده و تنها  1/5درصد ( 19نفر) سرمایهی اجتماعی زیادی داشتهاند ،در
حالی که  0/5درصد (  1نفر) دارای سرمایهی اجتماعی در سطح کم بودهاند.
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انسجام اجتماعی

14

0/1

59

9 /0

11

/5

/50

4/1
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یافتههای استنباطی
جدول شمارهی پنج -ماتریس همبستگی متغیّرهای وابسته و مستقل
مشارکت دینی

انسجام اجتماعی

مشارکت اجتماعی

اعتماد درونگروهی

**4/ 11

*4/ 1

اعتماد درونگروهی

مشارکت اجتماعی

-4/4 1

**4/ 11

اعتماد نهادی

انسجام اجتماعی

**4/ 59

**

-4/ 1

-

اعتماد نهادی

**4/0 4

**4/ 0

**4/190

4/4 1

سرمایهی اجتماعی

**4/011

**

4/10

**4/190

4/09

**

4/54

-

* p < .01; ** p < .001

در جدول شمارهی پنج ،ماتریس همبستگی متغیّرهای مستقل و وابستهی مطالعه ،آمده است؛
به عبارت دیگر ،این جدول بیانگر فرضیّات تحقیق است .بر این اساس مشارکت در اجتماعات
دینی بهعنوان متغیّر مستقل در نظر گرفته شده و ارتباط آن با سرمایهی اجتماعی و مؤلّفههای آن،
بهعنوان متغیّرهای وابسته مورد توجّه قرار گرفته است .خروجی آزمون پیرسون از همبستگی
متغیّرها ،حاکی از آن است که مشارکت دینی بیشترین ارتباط را با متغیّر اعتماد نهادی با مقدار
همبستگی  4/0 4و سطح معناداری  p<4/44دارد که این رابطه مثبت است و با افزایش مشارکت
در اجتماعات دینی ،اعتماد نهادی نیز افزایش مییابد .در وهلهی دوم مشارکت دینی با انسجام
اجتماعی با مقدار همبستگی  4/ 59و سطح معناداری  p<4/44رابطهی مثبت و معنادار را نشان
میدهد؛ بدین معنا که با افزایش میزان مشارکت در اجتماعات دینی ،انسجام اجتماعی افراد نیز
افزایش پیدا میکند .یکی دیگر از ابعاد سرمایهی اجتماعی که در این مطالعه رابطهی مثبت و
معناداری با مشارکت در اجتماعات دینی دارد ،اعتماد درونگروهی است .میزان ضریب همبستگی
 4/ 11و سطح معناداری  p<4/441حاکی از آن است که با افزایش مشارکت در اجتماعات
درونگروهی ،بر مشارکت دینی افراد نیز افزوده میشود .امّا نتایج آزمون پیرسون نشاندهندهی عدم
ارتباط معنادار میان مشارکت در اجتماعات دینی و مشارکت اجتماعی است که سطح معناداری آن
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 4/1است .بهطور کلّی ارتباط میزان مشارکت در اجتماعات دینی و سرمایهی اجتماعی کل با
مقدار ضریب همبستگی  4/011و سطح معناداری  p<4/44مثبت و معنادار است .بدین ترتیب با
افزایش مشارکت افراد در اجتماعات دینی ،سرمایهی اجتماعی آنان نیز افزایش مییابد.

سرمایهی اجتماعی عمدتاً مبتنی بر عوامل فرهنگی و اجتماعی است و شناسایی آن بهعنوان
نوعی از سرمایه چه در سطح مدیریّت کالن اقتصادی و توسعهی کشورها و چه در سطح مدیریّت
سازمانها و بنگاهها میتواند شناخت جدیدتری را از سیستمهای اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند و
کارایی سیاستها و تصمیمها را در عرصههای کالن جامعه بهبود بخشد .تحقیقات گوناگونی در
ایران دربارهی نقش سرمایهی اجتماعی در حوزهای مختلف اجتماعی و فرهنگی همچون توسعه،
رشد اقتصادی ،منابع انسانی و ...صورت گرفته که همگی حاکی از اثرگذاری سرمایهی اجتماعی
بر این حوزههاست (الوانی و شیروانی 101 ،؛ علمی ،شارعپور و حسینی 100 ،؛ منظور و
یادیپور 109 ،؛ برامکی یزدی .) 109 ،بنابراین سرمایهی اجتماعی دارای عناصر و مؤلّفههایی
است که در صورت تقویت آنها میتوان راه پیشرفت و توسعهی کشور را هموار کرد .با توجّه به
سطح نازل سرمایهی اجتماعی در ایران (قاسمی ) 154 ،و اهمّیّت و ضرورت بررسی عوامل
اثرگذار بر سرمایهی اجتماعی و نیز با عنایت به سنّت و فرهنگ غنی اسالمی و آموزههای دین
اسالم که آموزههایی اجتماعی هستند ،این تحقیق با هدف بررسی ارتباط متغیّر شرکت در
اجتماعات دینی با سرمایهی اجتماعی و مؤلّفههای گوناگون آن انجام شده است.
ایدهی اساسی این مطالعه ،نخست شناخت بهتر سرمایهی اجتماعی با توجّه به بستر اجتماعی و
فرهنگی خاصّ جامعهی ایران بهعنوان جامعهای که دین و سنّتهای دینی بخش عمدهای از
فرهنگ آن را تشکیل میدهند ،بوده است .ارائهی راهکارهایی به سیاستگذاران اجتماعی برای
افزایش سرمایهی اجتماعی با توجّه به سنّتهای دینی و فرهنگی جامعهی ایران ،دیگر ایدهی
اساسی این تحقیق بهشمار میآمده است .دین اسالم بهعنوان دینی که برای حیات اجتماعی
مسلمانان و روابط آنها آموزههای متعدّد اعتقادی و مناسکی دارد ،میتواند نقش مهمّی در
سرمایهی اجتماعی داشته باشد .در این مطالعه تأثیر حضور و مشارکت در مراکز و اجتماعات دینی
بر سرمایهی اجتماعی افراد ،مورد تمرکز قرار گرفته و فرض اساسی این بوده است که حضور و
مشارکت در اجتماعات دینی با میزان سرمایهی اجتماعی افراد مرتبط است.
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جامعهی آماری این تحقیق ،شهروندان  1تا  15سالهی شهر شیراز بودهاند .پس از نمونهگیری،
 0 4نفر بهعنوان جمعیّت نمونه مورد مطالعه قرار گرفته که 0

نفر از آنان زن و  51نفر نیز مرد

بودهاند .همچنین میانگین سنّی این افراد  5/0سال و قومیّت اکثریّت آنها فارس بوده است.
نتایج حاکی از آن است که  9 /1درصد از افراد به میزان متوسّط 1/9 ،درصد به میزان زیاد و
پاسخگویان نیز نتایج نشان میدهد که بیشتر افراد (  9 /درصد) دارای سطح متوسّط سرمایهی
اجتماعی بوده و تنها  1/5درصد افراد سرمایهی اجتماعی زیادی داشتهاند .ضمن آن که
 0/5درصد از این افراد نیز دارای سرمایهی اجتماعی کم بودهاند که این امر نگرانکننده بهنظر
میرسد.
نتایج تحلیل استنباطی این مطالعه بیانگر آن است که بهطور کلّی یافتهها چارچوب نظری
تحقیق را مورد تأیید قرار دادهاند و فرضیّهی اصلی این تحقیق که رابطه میان مشارکت در
اجتماعات دینی و سرمایهی اجتماعی بوده ،تأیید شده است .رابطهی شرکت در اجتماعات دینی با
مؤلّفههای اعتماد درونگروهی ،اعتبار نهادی و انسجام اجتماعی نیز مورد تأیید قرار گرفته است ،امّا
رابطهی مشارکت در اجتماعات دینی با مشارکت اجتماعی معنادار نیست .این در حالی است که به
عقیدهی پاتنام ،بهطور کلّی آموزشهای دینی با مشارکت مدنی همبستگی دارد و دین موجب
میشود مردم یکدیگر را بیشتر بشناسند و ارتباط بیشتری با همدیگر داشته باشند .بهعالوه ،افراد
دینی بهطور مداوم در افزایش سرمایهی اجتماعی فعّال هستند (نك .چارچوب نظری) .در این
مطالعه با توجّه به اجتماعی بودن آموزههای اسالمی انتظار میرفت عالوه بر انواع اعتماد و انسجام،
مشارکت در اجتماعات دینی بتواند مشارکت اجتماعی را نیز افزایش دهد .امّا بهنظر میرسد
محتوای اجتماعات دینی و مراسمی که افراد در آن شرکت میکنند ،این کارایی را نداشته است و
مباحث موجود در آموزههای اسالمی دربارهی مشارکت اجتماعی ،کمتر در این اجتماعات توصیه
و بیان میشود .در واقع پاتنام استدالل میکند که در مراکز و اجتماعات دینی ،مهارتها و
هنجارهای مدنی و منافع جمعی را آموزش میدهند و این عوامل باعث افزایش سرمایهی اجتماعی
میشود (نك .چارچوب نظری) .ضمن آن که پاتنام در تحقیق خود در جنوب ایتالیا به این نتیجه
رسیده که مسیحیّت کلیسای کاتولیك ،بنیان ضعیفی برای سرمایهی اجتماعی است .یافتههای او
حتّی نشان میدهد که حضور در کلیسا رابطهی معکوسی با شرکت در تشکّلهای مدنی دارد
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(افشانی و همکاران .) 154 ،بنابراین پاتنام نیز به این نکته توجّه داشته که آموزههای منتقلشده به
افراد در این اجتماعات میتواند مشارکت اجتماعی آنها را تحت تأثیر قرار دهد.
نکتهی شایان توجّه در این مطالعه ،همبستگی بسیار باالی مشارکت دینی با بعد اعتماد نهادی
سرمایهی اجتماعی است .این یافته بدین معناست که با مشارکت بیشتر در اجتماعات دینی ،اعتماد
اجتماعی (مانند انسجام ،اعتماد درونگروهی و مشارکت اجتماعی) ،اعتماد نهادی با میزان
همبستگی  ./0 4و سطح معناداری بسیار باال با مشارکت دینی همبستگی دارد؟ برای تبیین این
یافته باید به ماهیّت نهاد دین ،ارتباط آن با سایر نهادها و جهتگیریهای آن در جامعهی ایران
توجّه کرد .دین در ایران ماهیّت نهادی دارد و نهادی مهم و اثرگذار بر سایر نهادها بهویژه نهاد
سیاست است .برخالف بسیاری از کشورهای دیگر بهخصوص کشورهای غربی که در آنها دین و
دینداری امری فردی و شخصی است یا افراد در جامعهای زندگی میکنند که سکوالر (نهاد دین از
قدرت و نفوذ اجتماعی کمی برخوردار است) و الئیك (نهاد دین از نهاد سیاست جداست) بهشمار
میآید ،دین و دینداری در ایران از یكسو تنها به ساحت زندگی فردی محدود نمیشود و
جهتگیریهای آن ،ساحتهای عمومی و اجتماعی را نیز در برمیگیرد و از سوی دیگر ،دو نهاد
دین و سیاست در همتنیده و دارای ارتباطی همکارانه هستند .در این میان ،مشارکت افراد در
برنامههای نهاد دین ،اعتماد نهادی (اعتماد به نهادهای دولتی و سیاسی همچون دولت ،مجلس،
مجلس خبرگان ،دادگستریها و  )...را بیشتر از دیگر ابعاد سرمایهی اجتماعی افزایش میدهد.
بنابراین ماهیّت و جهتگیریهای نهاد دین در ایران موجب افزایش بیشتر اعتماد نهادی میشود.
امّا در کشورهایی که نهاد دین چنین رابطهای نهادی با سایر نهادهای جامعه ندارد ،ممکن است
اعتماد نهادی را تضعیف کند (اینگلهارت 444 ،؛ النداسون و تراگارد .) 4 1 ،
یافتههای این مطالعه نشان میدهد که میتوان با نگاهی بومی به مفهوم سرمایهی اجتماعی و
شیوههای ارتقای آن در جامعه ،فرایندهایی در سنّتها و بسترهای اجتماعی و فرهنگی جامعه یافت
و در عین تقویت فرهنگ و سنّتهای بومی و محلّی ،سرمایهی اجتماعی را نیز ارتقا داد .یکی از
این موارد ،نقش اجتماعات دینی در سرمایهی اجتماعی افراد و گروهها در جامعه است .اجتماعات
دینی با فراهم کردن فضایی از تعامل و آشنایی میان افراد در ضمن انجام مناسك دینی ،موجب
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نهادی نیز افزایش مییابد .امّا این سؤال مطرح میشود که چرا در میان سایر ابعاد سرمایهی

دین و سرمایهی اجتماعی119..............................................................................................................

ایجاد پیوندهایی میان افراد میشوند .بنابراین ،عالوه بر بعد اعتقادی دین و دینداری در اجتماعات
دینی ،نفس حضور و تعامالت جمعی در این اجتماعات بخشی از سرمایهی اجتماعی را ارتقا
میدهد .دورکیم نیز در مطالعات خود دربارهی دین به این امر اشاره نموده و بر کارکرد اجتماعات
دینی در ایجاد انسجام و یکپارچگی در سطوح جامعه تأکید کرده است (دورکیم .) 10 ،از سوی
(از سطوح خانوادگی تا خویشاوندی و بخشهای مختلف جامعه) تأکید دارد و در این اجتماعات
بیان و تبیین میشود نیز عاملی برای ارتقای سرمایهی اجتماعی است .بنابراین به سیاستگذاران
اجتماعی و فرهنگی جامعه توصیه میشود که نقش اجتماعات دینی را در سطوح سرمایهی
اجتماعی جامعه در نظر بگیرند و با رویکردی بومی در جهت بهکارگیری سنّتهای جامعه برای
ارتقای سرمایهی اجتماعی تالش کنند .همچنین پیشنهاد میشود دستاندرکاران اجتماعات دینی
بهویژه روحانیون ضمن توجّه به آموزههایی از دین اسالم که بعد مشارکت اجتماعی را تقویت
میکند ،در مجالس دینی به اموری که مشوّق و ترغیبکنندهی این بعد از سرمایهی اجتماعی است،
تأکید داشته باشند تا بهگونهای شایسته از رهنمودهای دین اسالم استفاده شود .پیشنهاد این پژوهش
به محقّقان نیز آن است که در مطالعات آتی خود ،بر فرایندها و محتوای اجتماعات دینی در ارتباط
با سرمایهی اجتماعی تأکید کنند.
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«رابطهی دینداری با سرمایهی اجتماعی در شهر نجفآباد» ،فصلنامهی علمی و پژوهشی رفاه اجتماعی،
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پاتنام ،رابرت (  ) 15دموکراسی و سنّتهای مدرن ،ترجمهی محمّدتقی دلفروز ،تهران:

جامعهشناسان.
.1

تاجبخش ،کیان؛ ثقفی ،مراد و کوهستانینژاد ،مسعود ( « ) 10سرمایهی اجتماعی و سیاستهای

اجتماعی» ،فصلنامهی رفاه اجتماعی ،سال سوم ،شمارهی  ، 4صص . 55- 11
.9

دورکیم ،امیل (  ) 10صور ابتدایی حیات مذهبی ،ترجمهی نادر ساالرزاده امیری ،تهران :دانشگاه

علّامه طباطبایی.
.0

شایگان ،فریبا (« ) 101بررسی رابطهی دینداری و اعتماد سیاسی» ،رسالهی دکتری جامعهشناسی،

دانشگاه علّامه طباطبایی.
.5

شجاعی باغینی ،محمّدمهدی و همکاران ( ) 109مبانی مفهومی سرمایهی اجتماعی ،تهران:

پژوهشگاه مطالعات فرهنگی اجتماعی.
 . 4علمی ،زهرا؛ شارعپور ،محمود و حسینی ،سیّد امیرحسین (« ) 100سرمایهی اجتماعی و چگونگی
تأثیر آن بر اقتصاد» ،مجلّهی تحقیقات اقتصادی ،شمارهی  ،9صص . 51- 15
 .علّینی ،محمّد (  ) 15سرمایهی اجتماعی در آموزههای اسالمی ،قم :مؤسّسهی بوستان
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