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چکیده
اهمیت ونقش گسترده دین در زنگي اجتماعي  ،توجه بسیاري از جامعه شناسان را به خود جلب نموده است .ازسوي دیگر میزان
و نحوه تعامالت كنشگران اجتماعي ،كه امروزه از آن به عنوان سرمایه اجتماعي یاد مي كنند نیزاز مهمترین موضوعات مورد
بررسي جامعه شناسان مي باش د .این مقاله به بررسي ارتباط متقابل این متغیر ها مي پردازد .فرض اساسي این مقاله آن است
كه بین انواع دینداري و میزان سرمایه اجنماعي ،رابطه متقابل وجود دارد ومتغیر هاي زمینه ایي بر رابطه این دو متغیر تاثیر
گذارند  .روش تحقیق كمي است  ،داده هاي این پژوهش با استفاده از پرشسنامه و با استفاده ازشیوه نمونه گیري مطبق متناسب
به وجود آمده است  .جامعه آماري این پژوهش دانش آموزان دختر سال سوم راهنمائي ناحیه  1كرج در سال  1192مي باشد
كه  123نفر از بین مدارس انتحاب از روش تحلیل رگرسیون و ضریب همبسنگي  SPSSشده اند  .آزمون فرضیات با استفاده
از بسته نرم افزاري پیرسون انجام شده است  .یافته هاي این پزوهش نشان داد كه بین سرمایه اجتماعي و نوع دینداري رابطه
وجود دارد  .دینداري سنتي بیشترین همبستگي را با سرمایه اجتماعي دارد  .میزان سرمایه اجتماعي پاسخگویان در حد متوسط
است و تعدادي از متغیر هاي زمینه ایي رابط معنا داري با این دو متغیر دارند.
واژه هاي كلیدي :جامعه شناسي دین ،سرمایه اجتماعي ،نوع دینداري ،دانش آموزان ،شهركرج

 -1دانشجوي دكتري جامعهشناسي ،واحد تهران مركزي ،دانشگاه آزاد اسالمي .تهران،ایران( .نویسنده اصلي) fatemehrashid28@yahoo.com
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 .2مقدمه
یكي از وظایف اصلي جامعه شناسي ،مطالعه نهادهاي اجتماعي و نقش آنها در جامعه مي باشد ،با توجه به اهمیت نهاد دین بخش
مهمي از مطالعات جامعه شناسي عهده داررسمي مطالعه این نهاد شده است  .همچنین ،تجلي و بروز و ظهور دین در طول تاریخ
و در جوامع و فرهنگ هاي مختلف  ،صورتها و شكلهاي مختلفي به خود گرفته است  .نقش چشمگیر دین و نحوه حضور آن در
زندگي كنشگران اجتماعي توجه بسیاري از جامعه شناسان را به خود جلب نموده  ،به گونه اي كه وبر از آن به منبع معنا بخش
ودوركیم به عنوان عاامل همبستگي اجتماعي یاد مي كنند  .بنابراین نقش و اهمیت دین به معناي عام در جامعه بشري و نیز
اهمیت باورداشتها و عملكردهاي گروهها و جوامع خاص یكي از مسائل اساسي در

جامعه شناسي به شمار مي رود (

همیلتون  .) 2، 1122 ،جامعه شناسان براساس رویكردهاي مختلف خود سعي به بررسي دینداري با متغیر هاي دیگر نموده اند .

همچنین امروزه یكي از مشخصات زندگي اجتماعي انزواي اجتماعي است كه شبكه ارتباطي افراد با با فرسایش روبرو ساخته است
 .فردگرایي و خود خواهي بشر امروزي  ،در حال شیوع است چنانكه مشاهده مي شود زندگي شهري كاهش روابط اجتماعي را با
خود به همراه آورده است  .شهرنشیان امروز همچون گذشتگان خود با خویشاوندان  ،همسایگان  ،همكاران  ،دوستان  ،روابط
صمیمانه و نزدیكي ندارند به عبارتي كمیت و صد البته كیفیت روابط اجتماعي تنزل شدیدي داشته است  .بنابراین از این جهت
روابط اجتماعي افراد نیز یک مسأله شده است  ،در این خصوص این سؤال مطرح مي شود كه دین چه نقشي در این فرایند دارد
؟ از سوي دیگر روابط افراد با دیگران و فعالیتهاي اجتماعي آنها چه رابطه اي با دینداري افراد دارند ؟ به عبارتي این نوع روابط
اجتماعي چه تأثیري در جهت گیري دیني افراد دارد؟ آیا این روابط كه از آن به عنوان سرمایه اجتماعي تعبیر مي شود در نوع
دینداري افراد نقش دارد ؟ یعني آیا اینكه من با چه كساني رابطه دارم ،نوع تلقي من از دین را تعیین مي كند ؟ و از سویي آیا
دین در جهت دادن و جهت بخشیدن به سرمایه اجتماعي تأثیر دارد ؟ این پژوهش در صدد مطالعه رابطه دین و متغیر سرمایه
اجتماعي بوده است
اهداف كلي كه این پژوهش دنبال مي كند :
 -1بررسي رابطه متقابل بین سرمایه اجتماعي و نوع دینداري در بین دانش آموزان دختر راهنمایي  1كرج
 -2شناخت میزان سرمایه اجتماعي دانش آموزان دختر راهنمایي ناحیه  1كرج
 -1شناخت سطح نوع دینداري در بین دانش آموزان دختر راهنمایي ناحیه  1كرج
 -4تحلیل رابطه سرمایه اجتماعي با نوع دینداري
همبستگي بین دو متغیر دینداري و سرمایه اجتماعي را به خوبي مي توان در نظریه رابطه ساختمان ذهني و زمینه بوردیو تبیین
كرد  .بوردیو نشان مي دهد كه ساختمان ذهني  ،جهان اجتماعي را تولید مي كند و خودش تولید شده جهان اجتماعي است  .او
ساختمان ذهني را ،طرح هاي ملكه ذهن شده اي مي داند كه با آنها جهان اجنماعي  ،ادراك ،فهم ،ارزیابي مي كند .بر این اساس
شكل دینداري همان ساختمان ذهني و جهان اجتماعي همان سرمایه اجتماعي است كه در این فرایند دیالكتیكي این دو به یكدیگر
وابسته اند  .یعني سرمایه اجتماعي به عنوان یک منبع  ،موقعیت ها  ،اطالعات ،فرصت ها و منابع مادي و موقعیت اجتماعي را
فراهم مي سازد كه در این فضاي خاص شكل مشخصي از دینداري به عنوان ساختمان ذهني براي كنشگر اجتماعي نمایان مي
شود .استارك نیز نشان داده است كه مردم در انتخاب دیني  ،سرمایه اجتماعي خود را به خدمت مي گیرند .از سوي د یگر
مطالعات مربوط به دینداري نیز نشان مي دهد كه دینداري نیز به عنوان منبع

شكل دهنده سرمایه اجتماعي مطرح مي

شود  .بررسي دوركیم  ،گریلي  ،دوتوكویل نشان مي دهد كه دین مي تواند به عنوان سیمان اجنماعي در جهت انسجام و همبستگي
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اجتماعي مطرح و با ایجاد پیوندها به سرماایه اجتماعي معنا و جهت بخشد .ادبیات پژوهش در این راستا نشان مي دهد كه دین
بنیان محكمي براي شكل گیري سرمایه اجتماعي است  .یافته هاي كاند لند  ،آسلیز  ،گریلي این موضوع را روشن كرده است.
كاندلند  2این سؤال را مطرح مي كند كه براساس چه شرایطي ایمان مي تواند مبناي شكل گیري سرمایه اجتماعي شود ؟ به
اعتقاد او سرمایه اجتماعي از طرق متنوعي ایجاد مي شود  :پاسخ به احساس تهدید عمومي ،وظیفه شناسي  ،احترام كردن ،
صداقت یا هنجارهاي همبستگي  ،او شگفت زده است كه چرا به ایمان به عنوان مبناي شكل گیري سرمایه اجتماعي توجه كمي
شده است ؟ آسلنر 1نیز اشاره دارد كه رویكرد سرمایه اجتماعي بیش از توجه به منافع فرد  ،بر تعهدات نسبت به دیگران توجه
دارد كه در یک حیطه وسیع مجموعه عقایدي درباره ارزشها  ،روابط اجتماعي  ،و تعهدات مدني است  .این ارزشها و روابط
اجتماعي مشكالت كنش جمعي مردم را حل مي كند و به آنان امكان مي دهد كه از سود خود به جهت خیر عمومي صرفنظر
كنند گریلي نیز براساس تعریف كلمن شرح مي دهد كه چگونه ساختارهاي دیني سرمایه اجتماعي را تولید و تركیب مي كنند .
یافته او نشان مي دهد كه ساختارهاي دیني سرمایه اجتماعي را تولید مي كند .در كنار آنها بررسي هاي اكسلي  ،ولچ رابطه و
تاثیر دین و سرمایه اجتماعي را به خوبي بیان كرده اند .كلمن ،میرز  ،ایوانز  ،وایت و دیگران هم نشان داده اند كه كنش متقابل
پي در پي و سرمایه اجتماعي حاصل از آن  ،نوع دینداري افراد را مي سازد  .همچنین شیردل  ،رجب زاده  ،سراج زاده  ،مرجایي
 ،طالبان ،غیاثوند  ،مالحسني  ،میرزاخاني د ر بررسي هاي خود به رابطه این متغیر ها پرداخته اند  .این پژوهش نیزبا توجه به
پشتوانه تجربي  ،رابطه همبستگس متقابل بین دو متغیر را مورد بررسي قرار داده است  .در واقع با اتكاء به كارهاي كلمن  ،میرز
 ،ایوانز  ،وایت  ،ولچ و دیگران قصد داشته تاثیر سرمایه اجتماعي را بر شكل دینداري بررسي كند و با توجه به كارهاي كاندلند ،
آسلیز  ،گریلي تاثیر دین را برسرمایه اجتماعي بررسي كرده است  .همبستگي این دو متغیر مبناي كار پژوهش بوده است  ،یعني
عالوه بر شناخت جامعه دینداران و میزان سرمایه اجتماعي آنان  ،رابطه این دو متغیر را بررسي كرده است .كنش هاي متقابل
اجتماعي و شكبه هایي كه در گذشته براي جوامع و افراد ذخیره و پرورش یافته است منبع قابل دسترسي براي آنهاست  .مطابق
آنچه در باال آمد رابطه دو سویه اي بین سرمایه اجتماعي قابل تصور است  ،از یک سو دینداري مي تواند به عنوان منبع سرمایه
اجتماعي مطرح شود  .در این دیدگاه دین به روابط اجتماعي شكل و جهت مي دهد و روابط افراد را تنظیم مي كند و میزان
اعتماد اجتماعي  ،مشاركت و بردباري اجتماعي را افزایش مي دهد  .افرادي چون دوركیم و گریلي از پیروان این دیدگاه هستند
دروكیم بیش از همه متفكران كالسیک بر نقش دین در تقویت به هم پیوستگي اجتماعي تأكید كرده است  .در دستگاه فكري
دروكیم  ،وجدان جمعي عامل اصلي همبستگي اجتماعي است وجدان جمعي بیشتر از طریق انجام آداب ،اعمال  ،مناسک  ،و آئین
هاي دیني حس همبستگي گروهي تأیید وتقویت مي شود  ،و دین عامل اصلي انسجام اجتماعي و تقویت روابط اجتماعي انسانها
و ایجاد كننده اعتماد اجتماعي بین آنهاست  .دین با استحكام بخشیدن به روابط خانوادگي  ،روابط اجتماعي  ،فعالیتهاي اجتماعي
و تقویت اعتماد اجتماعي یكي از عوامل اصلي در شكل گیري سرمایه اجتماعي افراد است كه در ایجاد و تقویت آن نقش مهمي
را بر عهده دارد  .به اعتقاد دوركیم دین نه تنها اطمینان و اعتماد خارج از حد در افراد ایجاد مي كند بلكه در رابطه افراد با گروه
و در تطابق افراد با جامعه نقش مهمي دارد  .از اینرو

( وي ) فونكسیون تازه اي براي دین قائل است و آن ایجاد اعتماد و

اطمینان و سازگاري فرد با گروه و ارتباط آن با یكدیگر است  .توجیه كاركردي دوركیم این است كه نقش و وظیفه دین نه تنها
در همبستگي اجتماعي غیر قابل انكار است بلكه در حل و فصل مشكالت اجتماعي  ،در ایجاد یگانگي و در معنویتي كه در جامعه
1.candland
2.uslaner
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بوجود مي آورد  ،سخت اهمیت دارد به عالوه دین موجب ثبات  ،استمرار و پایداري جامعه مي شود  .بنابراین در نظر دوركیم
دین هسته مركزي كنش اجتماعي و تعامل اجتماعي است .گریلي  4نیز دین را یک منبع قدرتمند و مداوم سرمایه اجتماعي مي
داند  ،به نظر او ساختارهاي دیني  ،حضور در اماكن دیني و عضویت در سازمانهاي دیني  ،اثر قوي و مستقیمي بر سرمایه اجتماعي
دارد و منجر به افزایش مشاركت اجتماعي و انجام فعالیت داوطلبانه دارد و در كل افزایش میزان سرمایه اجتماعي مي شود (
مال حسني . ) 1181،102،
تأثیر نوع دینداري برمیزان سرمایه اجتماعي
نوع
ديندار
ی

ميزان
سرمايه
اجتماعی

از سویي سرمایه اجتماعي مي تواند منبع دینداري باشد به این معني كه شبكه ارتباطي فرد یا به عبارتي كمیت و كیفیت ارتباط
اجتماعي به دینداري او جهت مي دهد و نوع نگاه او را به دین تعیین مي كند  .بي شک كم و كیف روابط اجتماعي و آرایش آنها
خود مي تواند در رفتار موجودیتهاي اجتماعي تأثیر داشته باشد ( چلبي  . ) 100 ، 1121 ،در این رهیافت تصور بر این است كه
رفتار اجتماعي مردم تحت تأثیر گروههایي است كه به آن تعلق دارند اصوال ً مردم به گروههاي اجتماعي متعددي تعلق خاطر
دارند  .این وابستگي هاي گروهي است كه تعیین كننده نحوه واكنش آنها به مسایل اجتماعي است  .به عبارتي دقیق تر ویژگیهاي
اجتماعي  ،سیاسي و فرهنگي فرد را گروه شكل مي دهد یا تعیین مي كند  .در این دیدگاه عضویت در گروه از هر نوع مورد نظر
است  .یعني از سطح خرد آن مثل خانواده و دوستان گرفته تا سطوح میاني و كالن آن شامل همكاران  ،همسایگان  ،اجتماع ،
حزب  ،طبقه اجتماعي جامعه و غیره پس روشن مي شود كه این تعلقات اجتماعي افراد است كه ترجیحات اجتماعي و دیني آنان
را تعیین مي كند و این استانداردهاي دوستان  ،همكاران و طبقه است كه آنها را هدایت مي كند كه چه جهت گیري دیني
انتخاب كنند  .رفتار دیني مردم مي تواند پاسخي به دو چیز باشد  ،اول به وفاداري هاي اكتسابي پیشین و تجربیات خود كه این
تبعیت ها معموال ً به وسیله معاشرت فرد با گروههاي مختلف شكل گرفته است ،دوم و مهمتر از اولي اینكه دینداران معموال ً از
نظر برخي افراد كه دور و برشان هستند پیروي مي كنند  .این افراد كساني هستند كه مردم آنها را دوست دارند یا به آنها
اعتماد دارند و همچنین مورد احترام شان هستند  .پس عضویت گروهي  ،خواه به صورت گروه هاي رو در رویي همچون خانواده
ها یا گروههاي بزرگتر همچون یک اتحادیه یا یک اجتماع خاص مي تواند رویه ها یاراهنمایي براي مردم فراهم آورد.تئوري
پردازان دیدگاه كنش متقابل نمادین در توضیح فرایند شكل گیري خود به خوبي شبكه ارتباطي فرد را در قالب خانواده  ،دوستان
 ،دیگران مهم و گروه نخستین و دومین ترسیم كرده اند  .شبكه هاي روابط اجتماعي نوجوانان و جوانان نیز در قالب همین
واحدهاي اجتماعي شكل مي گیرند  .در واقع نوع روابط اجتماعي فرد با این واحدها  ،هویت دیني تشكیل مي دهد بر این اساس
سرمایه دیني بر مبناي سرمایه اجتماعي شكل مي گیرد .سرمایه اجتماعي به عنوان یک منبع واقعي در اختیار افراد است  ،افراد
یا گروهها به واسطه تعلق به یک شبكه پایداري از روابط نهادمند شده كه شامل آشناییها و شناخته هاي رواني دو طرفه و وجود
1.Greely

6

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و انواع دینداری بین دانش آموزان راهنمایی ناحیه  3کرج سال2331

هنجارهاي اجتماعي خاص نظیر اعتماد است ملزم به استفاده از منبع هستند  .سرمایه اجتماعي یک منبع است كه افراد زندگي
شخصي و حرفه اي شان را براساس آن تنظیم مي كنند  ،همچنانكه سرمایه مالي نتایج مهمي در رفتار و گرایشهاي افراد دارد و
نابرابري در آن تفاوت در كردارهاي اجتماعي را به دنبال دارد  .سرمایه اجتماعي نیز تأثیر مهمي بر رفتار دانش آموزان دارد و
نابرابري در سرمایه اجتماعي نیز نقش مهمي در زندگي افراد و شكل دهي به گرایشها ،اعمال و رفتارهاي اجتماعي خصوصا ً دیني
دارد .انسانها از طریق سرمایه اجتماعي نگرش و احساسات خاصي به دین پیدا مي كنند  .تئوري سرمایه اجتماعي نشان مي دهد
كه چگونه ساختار یک گروه مي تواند به عنوان منبعي براي افراد آن گروه  ،عمل نماید  .سرمایه هاي اجتماعي مي توانند با
تقویت هنجارها و ارزشهاي خاصي در كانالهاي مشخصي نتایج مثبتي را به همراه آورند  .در واقع جنبه هایي از ساختار اجتماعي
براي كنشگران ارزشمند هستند كه به آنها در تحقق عالیقشان یاري رسانند  .براي یک دانش آموز روابط خانوادگي  ،مدرسه ،
روابط همسایگي  ،ارتباطات خویشاوندي و خصوصا ً روابط دوستي شبكه هاي تعاملي او را مي سازد  .گسترش كمیت و كیفیت
این روابط براي دانش آموز مي تواند ارزشها و هنجارهاي خاصي را در او تقویت و ایجاد كند  .آنچه در تئوریهاي جامعه شناسي
كنش متقابل نمادین یافت مي شود همین امر است  .طبق این نظریه  ،كنش متقابل انساني از پس یک فرایند مداومي از نقش
گرفتن  ،طرح  ،تمرین و انتخاب كردن رفتارهایي مي باشد كه به انسانها اجازه مي دهد رفتارهایشان را تنظیم و دوباره مرتب مي
كنند (ترنر  .)411 ، 1122 ،بنابراین تئوري عامالن اجتماعي تمایالت همدیگر را تفسیر و موقعیتها را ارزیابي و محاسبه مي كند
و تصمیم مي گیرند كه چگونه عمل كنند  .سپس باز خورد مشتق شده از نتایج دریافت شده از كنش  ،ادراك دوباره اجتماعات
 ،ارزیابي دوباره و احتماال ً سازگاري و مرتب كردن اعمالشان صورت مي گیرد (تنهایي  .)420 ، 1122 ،و بدین سان انسان با به
فعلیت رساندن طبیعت خالق خویش ،خود و جامعه خویش را مي فهمند و از دوباره معنا مي كنند و براساس آن ،كنشها و
رفتارهایش را مي سازد (همان )210 ،
مید معتقد است حیات یک جامعه انساني از اعمالي كه مردم در آن جامعه انجام مي دهند شكل مي گیرد و آنچه آنها انجام مي
دهند بستگي به چگونگي كنش متقابل آنها دارد به نظر او اعمال اجتماعي ناشي از فرایند تفسیر كنش هاي خود و دیگران است
و بطور كلي مردم هویت خود را طي جریان تماس با دیگران كسب مي كنند  .براین اساس شكل دینداري دانش آموزان نیز در
قالب روابط آنها با خانواده  ،دوستان  ،مدرسه همسایگاه و خویشاوندان شكل مي گیرد.
تأثیر میزان سرمایه اجتماعي بر نوع دیندار

نوع
دينداری

ميزان
سرمايه
اجتماعی

پس با توجه به آنچه آمد رابطه متقابل و دو سویه اي بین میزان سرمایه اجتماعي و دینداري وجود دارد از یک طرف مطابق
نظریه دوركیم و گریلي دین عامل انسجام و همبستگي اجتماعي و افزایش میزان سرمایه اجتماعي است  .از سوي دیگر مطابق
دیدگاه كلمن سرمایه اجتماعي یک منبع است كه عمل و رفتار فرد را مشخص مي كند كه كم و كیف این روابط دینداري را
جهت مي دهد  .بنابراین  :در حالتي كه سرمایه اجتماعي كاهش یابد تغییراتي در بعد ارتباطي و كیفیتي سرمایه اجتماعي پدید
مي آید  .دگرگوني در روابط خانوادگي وكاهش رفت و آمدهاي خویشاوندي و همسایگي و دوستي به همراه ایجاد روابط خشک
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و رسمي  ،ارتباطات آشكار مي شود كه با روابط عمودي ساختاري ناهمگون  ،گسترده و با فاصله زیاد همراه است  ،این تغییرات
ساختاري كیفیت سرمایه اجتماعي را تحت تأثیر قرار مي دهد و میزان اعتماد بین شخصي  ،تعمیم یافته و نهادي را به شدت
كاهش مي دهد و عمل غیر متقابل را رواج مي دهد  .در چنین حالتي بافردي روبرو هستیم كه روابط خانوادگي او بسیار كاهش
یافته است  ،به این معني كه كمتر با والدین خوددر ارتباط است  .والدین او نیز زمان و فرصت كمتري براي تعامل با او دارند
بنابراین كنش متقابل خانواده باكاهش مدت زمان  ،تعداد ارتباطات همراه است  .و بدین ترتیب جامعه پذیري خانوادگي دچار
مشكل شده و فرد حمایت اجتماعي خانوادگي رااز دست داده است و خود را تنهااحساس مي كند  .در این فرایند از یک سو
والدین چندان فرصت و رغبتي براي برقراري كنش نمي یابد و از سوي دیگر فرزند نیز چندان تمایل براي این كار ندارد  .در
چنین حالتي با خانواده اي روبرو هستیم كه تعامل بین اعضا كاهش یافته است  .این فرد كمتر با خویشاوندان در ارتباط است و
وقت كمتري را با بستگان خود مي گذارند و سرمایه گذاري كمتري را در روابط خویشاوندي مي كند  ،در نتیجه ذخیره سرمایه
او نزد خویشاوندان مي شود  .این فرد مشاركت كمتري را در روابط همسایگي دارد  ،در فعالیتهاي محلي مشاركت ندارد یا كمتر
مشاركت مي كند  ،ارتباطات دوستي او كاهش مي یابد  ،عضویتهاي گروهي و روابط كاري او كاهش مي یابد و دسترسي به
حمایتهاي اجتماعي شبكه عضو كم مي شود و فاصله ها زیادتر مي گردد  .ساختار روابط به گسترده و ناهمگن تبدیل مي شود و
گسترش روابط عمودي همراه مي شود  .در شرایطي كه روابط اجتماعي چنین دچار تزلزل شده است  ،كیفیت روابط اجتماعي به
علت كاهش روابط اجتماعي تغییر مي كند  .فرد دیگر كمتر به اطرافیان و همشهریان و هموطنان خود و نهادهاي اجتماعي را
كمتر قابل اعتماد مي داند و رفتار غیر متقابل در او شیوع مي كند .
 .1روش
همچنان كه مي دانیم پدیده هاي اجتماعي پیچیده اندو ابعادي گوناگون دارند و هرگز نباید تصور كنیم كه با تكیه بر یک عامل
مي توان مسأله اي اجتماعي را حل كرد  .بنابراین در برابر این پیچیده گي پدیده هاي انساني ـ اجتماعي  ،روش ها نیز متعددند
 .در این پژوهش هم كه هدف آن بررسي میزان رابطه سرمایه اجتماعي و نوع دینداري دانش آموزان دختر ناحیه  1كرج مي
باشد محقق با توجه به ویژگي هاي خاص پدیده مورد نظر از روش پیمایشي استفاده مي كند این پژوهش به صورت مقطعي و
در سال  91-92انجام مي شود  ، .در این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیري طبقه بندي شده از تعداد  10633جامعه
آماري بر اساس رابطه " كوكران "  121نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند .ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه پژوهشگر
ساخته بود كه بر مبناي مولفه هاي اثر بخش بازتاب یافته در چارچوب مفهومي  ،تدوین شد و سپس براي سنجش اعتبار محتوایي
و صوري پرسشنامه تدوین شده به  3تن از صاحب نظران ارائه شد و پس از دریافت نظرات و پیشنهادات آنها برخي از اصالحات
پیشنهادي در پرسشنامه انجام شد و به منظور رفع ابهامات احتمالي و متناسب بودن پرسشها با توانایي پاسخ دهندگان پرسشنامه
به طور آزمایشي بر روي  30نفر آزمون شده و با استفاده از داده هاي آزمون مقدماتي (پیش آزمون) و به كمک نرم افزار spss

میزان آلفاي كرونباخ  %83در صد محاسبه شد كه پایایي قابل قبولي را مي رساند  .و براي تجزیه وتحلیل داده ها در بخش آمار
توصیفي با استفاده از جداول و شاخص هاي گرایش مركزي و در بخش آمار استباطي با استفاده از نرم افزار  SPSSاز آزمونهاي
تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگي روابط بین متغیرها بررسي مي شود.
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 .3یافته ها
یافته های توصیفی:
تحلیل توصیفی ابعاد و خرده ابعاد سرمایه اجتماعی
در جدول 1نتایج فراواني ها نشان مي دهد كه بیشتر پاسخگویان با والدین خود در ارتباط هستند .بیشتر پاسخگویان بیان كرده
اند كه شاهد جر و بحث والدین خود در خانواده هستند .دررابطه با روابط غیر رسمي با دوستان  ،پاسخگویان كمتر وقت خود را
با دوستان صرف كرده وبیشتر با خانواده در ارتباط هستند  .در مورد رابطه با همسایگان  ،روابط بسیار ضعیفي با آنها دارند
.همچنین در حد كم و خیلي كم با موسسات محلي همكاري دارند  .نتایج میزان مشا ركت دركارهاي گروهي توسط پاسخگویان
در حد باالیي قرار دارد .در روابط مدني فردي  ،پاسخگویان نشان داده اند كه اكثریت آنها مشاركت مدني پائیني در اجتماع
داشته اند و در برقراري ارتباط بامسئولین براي حل مشكالت تالشي نداشته اند .در جدول  ، 2میزان عضویت گروهي كه پوتنام
از آن براي بررسي سرمایه اجتماعي استفاده كرده است  ،در بین پاسخگویان بسیار پائین است .كه این مساله مي تواند علل
مختلفي داشته باشد .جداي از عامل اجتماعي مي توان به ساختار اجتماعي ( محیط مدرسه  ،اجتماع محلي ( اشاره كرد كه شرایط
الزم براي شكل گیري این گر وه ها را فراهم ساخته اند و شیوه هاي آموزش گروهي رابه كار نبرده اند و بیشتر بر شیوه هاي
فردي تاكید كرده اند  .محیط هاي كاري بي شک اثر معناداري بر زندگي افراد داراست  .مدرسه نیز به عنوان محیط كاري دانش
آموزان چنین اثري را دارد .روابط دانش آموزان با مسئولین مدرسه  ،همكاري ها و دوستان این امر را نشان میدهند  .نتایج بررسي
این شاخص نشان مي دهد كه بیشتر پاسخگویان با مسئولین مدرسه رابطه اي دوستانه دارند ودوست بودن با همكالسي ها
برایشان اهمیت دارد  .پس عامالن اجتماعي  ،ظرفیت برقراري كنش متقابل در محیط مدرسه را دارا هستند  ،بر مدرسه الزم
است كه شرایطي را فراهم كند كه این نیروي عظیم را مشاركت جو سازد  .پاسخگویان در باره میزان ارتباط با نهادهاي مختلف
براي طرح مشكالت آموزشي و جوانان نیز مورد سئوال قرار گرفته اند ،كه نتایج نشان داد كه اكثریت پاسخگویان ارتباطي با
موسسات مختلف نداشته اند .در بعد فاصله شبكه ها كه درجه ارتباط شخصي را با اجتماع محلي نشان مي دهد  ،نتایج نشان داده
كه فاصله شبكه هاي بیشترپاسخگویان  ،در حد كم و خیلي كم است  .همچنین در بعد اندازه شبكه هاي پیرامون فرد نتایج نشان
داده است كه وسعت شبكه هاي پیراموني بیش تر افراد در حد كم و خیلي كم است  .به عبارتي پاسخگویان داراي شبكه هاي
گسترده اي نیستند  .میزان همگني یا ناهمگني شبكه ها نیز ازابعاد دیگر سرمایه اجتماعي است كه نتایج سنجش آن نشان مي
دهد كه اكثریت پاسخگویان داراي شبكه هاي مشابه و همگن نیستند  .بعد رابطه اي سرما یه اجتماعي نیز با تركیب 2گویه
سنجیده شده است كه حدپائین طیف ،عمودي بودن و حد باالي آن افقي بودن روابط درون شبكه ها رانشان مي دهد .بنابر آنچه
كه بدست آمده است اكثریت پاسخگویان داراي شبكه ها با روابط افقي مي باشند  ،بدین معني كه روابط آنها صمیمانه است در
این روابط ناشي از اقتدار یكي از طرفین نیست .در اعتماد بین شخصي دو بحث " اعتماد و میزان  ،در خور اعتماد بودن" مورد
بررسي قرار گرفته است  .میزان اعتماد فرد براساس مفهوم سازي جانسون و براي هر كدام از معرفهاي صداقت  ،صراحت ،
سهیم كردن  ،همكاري و اطمینان 2گویه مورد سنجش قرار گرفته است ومیزان قابل اعتماد بودن فرد از طریق سوال از شبكه
خانوادگي و دوستان او پرسش شده است كه  4گویه نیز قابلیت اعتماد فرد را بسنجد  .نتایج بررسي این بعد نشان داد كه اعتماد
بین شخصي بیشتر پاسخگویان  ،در حد زیاد است  .براساس سنجش گویه ها ي مربوط به اعتماد نهادي مي توانگفت كه بیشتر
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پاسخگویان به نهاد خانواده و آموزش اعتماد دارند  .همچنین تعدادي ازپاسخگویان به میزان  0/13در حد كم و خیلي كم و 28و
 0/1در حد متوسط به نهاد دین اعتماد دارند .اعتماد به نهاد حكومت نیز در حد متوسط است اما اكثریت پاس خگویان به نهاد
اقتصاداعتماد دارند  .همچنین نتایج جدول شماره  2نشان میدهد كه در بین بیشتر پاسخگویات درحد متوسط به باال هنجار عمل
متقابل وجود داردو بخش شاخصهاي عمل غیر متقابل نشان میدهدكه پاسخگویان در حد متوسط داراي عمل غیر متقابل مي
باشند.نمودار1تركیب دو بعد اصلي ساختار و كیفیت روابط اجتماعي میزان روابط و كیفیت روابط را تعیین مي كند مورد سنجش
قرار گرفته اند .بر اساس نمودار  1مي توان گفت كه به طور كلي سرمایه اجتماعي پاسخگویان در حد متوسط مي باشد.

نمودار  :1تعیین ساختار و كیفیت روابط اجتماعي
متغیر ها

كم

خیلي كم

متوسط

خیلي زیاد

زیاد

جمع

رابطه والدین با فرزندان

8،3

8

12،1

2،3

12،1

100

رابطه والدین باهم

10،2

10،2

23،1

12،3

20،3

100

روابط غیر رسمي با دوستان

41،6

8،3

14،9

1،2

11،2

100

روابط غیررسمي با همسایگان

4،3

94،2

0

0،1

0

100

16،3

44،1

14،2

1،1

2،9

100

14،9

4،3

18،2

13،2

41،2

100

12

11،6

22،1

4،1

6،9

100

عمومي محله حضور در مكانهاي
میزان مشاركت در كارهاي گروهي
میزان روابط مدني فردي

جدول  :2بررسي شاخص هاي هنجارهاي عمل متقابل
كم

متغیرها

میزان عضویت در گروهها 13،2

خیلي كم

متوسط

زیاد

خیلي زیاد

جمع

43،6

14،1

1,

2،9

100

میزان روابط كاري

11،9

4،1

14،4

12

13،2

100

انبوهي شبكه

26،2

12،1

31،3

1،1

2،2

100

میزان روابط نهادي

22،3

60

10،2

0،3

0،1

100

همگني شبكه

26،4

13،3

11،2

1،2

16،1

100

میزان اعتماد بین شخصي 8،3

12،9

22،3

22،2

21،8

100

میزان عمل متقابل

0،3

6،2

46،9

21،2

21،2

100

میزان هنجارغیر متقابل

1،2

24،3

18،1

23،1

8،1

100

اعتماد به نهاد حكومت

18،2

12،9

21،2

14،2

100

اعتماد به نهاد آموزش

12،1

9،9

12،1

21،1

20،8

100

اعتماد به نهاد دین

19،2

16،0

28،1

21،2

11،2

100

اعتماد به نهاد خانواده

1،1

0،1

18،1

241

100

3،1

21،9
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اعتماد به نهاد اقتصاد

18،4

18،11

6،2

11،1

21

100

2،1

تحلیل توصیفی متغیرهای دینداری
یافته هاي متغیر دینداري نیز همانطوركه در جدول  1آمده است نشان مي دهد كه قبول اعتقادات دیني در زندگي جنبه غالب
،در جمعیت نمونه است .اكثریت پاسخگویان اجراي مناسک دیني را شرط اصلي دینداري مي دانند .گرایش پاسخگویان به سوي
مخالف نسبي،موافقت نسبي با نقش سنتي روحانیت و مال زمه آن با دین و مرجعیت والیت فقیه است .همچنین گرایش اكثریت
پاسخگویان به سوي مخالفت نسبي،موافقت نسبي با تقدیر گرایي مي باشد  .در مورد سنجش افراد به پیروي از مراجع تقلید نتایج
نشان داده است كه اكثر پاسخگویان تا حد خاصي ازمرجعیت پیروي مي كنند ،مالك عقلگرایي در پذیرش سخنان مراجع ،عنصر
مهمي است  .گرایش پاسخگویان به سوي مخالفت نسبي،موافقت نسبي با برتري قومیت نسبت به دین مي باشدومقایسه دو طیف
نشان مي دهدكه نسبت مخالفان بیش از نسبت موافقان است .همچنین گرایش غالب پاسخگویان به سوي مخالفت نسبي،موافقت
نسبي با تكثر گرایي مي باشد .سنجش گویه هاي عقلگرایي باور افراد را نسبت به كفایت عقل در اداره جامعه و زندگي نشان مي
دهدكه با سنجش این گویه ها مي توان باور افراد را در خصوص سكوالر شدن جامعه نشان داد .نتایج سنجش این گویه ها نشان
مي دهدكه گرایش مجموعه پاسخگویان به سوي موافقت نسبي،مخ الفت نسبي با عقلگرایي مي باشد .همچنین در عرصه سیاست
گرایش و باور دانش آموزان به نوع حكومت ،رابطه دین و سیاست و قانونمندي مورد بررسي قرار گرفته است كه نتایج آن نشان
داد كه گرایش اكثریت پاسخگویان به سوي مخالفت نسبي،موافقت نسبي با سیاست غیر دیني است .
جدول  :1یافته هاي متغیر دینداري
متغیرها

كامال“ موافقم

موافقم

تا حدي موا فقم

تا حدي مخالفم

مخالفم

كامال“ مخالفم

جمع

اعتقادات دیني 9،1

24

11،2

12،1

10،2

2،1

100

مناسک گرا یي 41،1

11،3

12،9

4،3

1،1

1،1

100

رو حانیت

3،1

22،9

23،6

14،4

14،1

13،2

100

تقدیرگرا یي

1،3

11،9

22،4

11،3

13،2

10،9

100

مرجع تقلید

4،1

8

19،3

13،2

16،1

14،1

100

قومیت

1،6

1،2

24،3

24،8

28،1

14،4

100

تكثرگرایي

3،9

6،9

12

23،9

24،3

1،6

100

عقلگرایي

1،2

2،2

16،8

19،2

8

2،1

100

سیاست

2،9

18،9

16،8

24،1

8،1

4،3

100

ارتباط كل سرمایه اجتماعی با انواع دینداری
براي سنجش ارتباط میزان كل سرمایه اجتماعي با انواع دینداري از آزمون رگرسیون چندگانه توأم استفاده شده كه بر اساس
نتایج بدست آمده ميتوان گفت :تغییر یک انحراف معیار در دینداري سنتي موجب افزایش  0/418انحراف معیار در سرمایه
اجتماعي ميشود .ضریب همبستگي باالي این دو متیغر در جدول ( )4گواه این مطلب ميباشد .سطح معناداري براي دینداري
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سنتي نیز نشان ميدهد در سطح  %99معنادار است بنابراین ميتوان نتیجه گرفت دینداري سنتي بیشترین ارتباط را با سرمایه
اجتماعي دارد .بر این اساس ميتوان گفت كه با افزایش سرمایه اجتماعي دینداري سنتي افراد نیز افزایش ميیابد .پس فرض
صفر رد و فرض اصلي پذیرفته ميشود .در بررسي ارتباط اجتماعي با دینداري سكوالر نتایج نشان ميدهد كه این رابطه منفي
است و بدان معني است كه هر چه دینداري سكوالر بیشتر ،میزان سرمایه اجتماعي كمتر و برعكس گسترش دینداري سكوالر
با كاهش سرمایه اجتماعي همراه است .این رابطه در سطح معناداري قرار ندارد .در بررسي میزان ارتباط سرمایه اجتماعي با
دینداري تكثرگرا نتایج نشان ميدهد كه تغییر یک انحراف معیار در دینداري تكثرگرا موجب افزایش  0/144انحراف معیار در
سرمایه اجتماعي ميشود .ضریب همبستگي سرمایه اجتماعي و دینداري تكثرگرا  r = 0/04و در سطح  %21معنادار است .از آن
جا كه سطح معناداري بدست آمده از سطح معناداري مورد نظر  0/03بزرگتر است بنابراین فرض صفر پذیرفته شده و فرض
اصلي رد ميشود.در بررسي نتایج میزان ارتباط سرمایه اجتماعي با دینداري قومیتگرا هم نشان ميدهد كه فرض صفر تایید و
فرض اصلي رد ميشود یعني دینداري قومیتگرا نميتواند رابطهاي با سرمایه اجتماعي داشته باشد ضریب همبستگي آن نیز
گویاي این مطلب است.
جدول 4تحلیل رگرسیون سرمایه اجتماعي با انواع دینداري
روش
Enter

متغیرها
دینداري سنتي

R

R2

0,424

0,180

ADJUSTED R SQUAR E

0,163

دینداري سكوالر
دینداري قومیت گرا
دینداري تكثرگرا
ضریب همبستگي سرمایه اجتماعي با انواع دینداري
سرمایه اجتماعي

همبستگي

دینداري سنتي

0/40

دینداري قومیتگرا
دینداري سكوالر

سطح معناداري
0/02

0/000
0/14

-0/21

0/001

0/04

0/21

دینداري تكثرگرا

ضریب رگرسیون
Beta

سطح معناداري

دینداري سنتي

0/41

0/000

دینداري قومیتگرا

0/003

0/91

دینداري سكوالر

0/02

0/80

F

12,21

Sig

0,000
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دینداري تكثرگرا

0/14

21

0/01

 .4بحث
در كل در بررسي فرضیه هاي این تحقیق ارتباط بین متغیرهاي زمینهاي با سرمایه اجتماعي نشان میدهد كه متغیرهاي میزان
تحصیالت پدر ،میزان تحصیالت مادر با بعد شبكه هاي پیراموني پاسخگویان ارتباط معناداري دارند .همچنین درآمد خانواده و
معدل دانش آموزان با بعد فاصله شبكه پاسخگویان ارتباط معناداري دارد .همچنین شغل مادر نیز ارتباط معناداري با ساختار
شبكه دارد .تحصیالت پدر و تحصیالت مادر نیز ارتباط معناداري با بعد اعتماد اجتماعي دارد .شغل پدر ،درآمد خانواده و معدل
پاسخگویان نیز ارتباط معناداري با اعتماد اجتماعي دارد .تحصیالت مادر نیز ارتباط معناداري با هنجارهاي عمل متقابل دارد.
بنابراین میتوان گفت در این موارد فرض صفر رد میشود و فرض اصلي تایید میگردد.
همچنین ارتباط متغیرهاي زمینهاي با انواع دینداري نشان میدهد كه تحصیالت مادر ،معدل ،درآمد خانواده با دینداري سنتي
ارتباط معناداري دارد .بنابراین در این موارد فرض صفر رد و فرض اصلي تایید میگردد .از سوي دیگر متغیر تحصیالت پدر
ارتباط معناداري با دینداري قومیتگرا دارد پس در این مورد فرض صفر ،رد و فرض اصلي تایید میشود .همچنین معدل دانش
آموزان ارتباط معناداري با دینداري سكوالر دارد .بنابراین در این مورد فرض صفر رد و فرض اصلي تایید میگردد .بین متغیرهاي
زمینهاي با دینداري تكثرگرا ارتباط معناداري وجود ندارد بنابراین در این مورد ،فرض صفر تایید و فرض اصلي رد میشود.
بنابراین در بخش مربوط به سرمایه اجتماعي نتایج نشان داد كه میزان سرمایه اجتماعي پاسخگویان در حد متوسط است .روابط
اجتماعي در درون خانواده ها كاهش نشان میدهد یعني شرایط به گونهاي پیش میرود كه از میزان تعامالت در درون خانواده
هاي كاسته میشود .مثالً ساعات طوالني غیبت پدران از خانواده كه براي تأمین مشكالت معیشتي خانواده خود مجبورند تا مدت
زمان زیادي دور از خانه كار كنند و كمتر فرصت دارند با فرزندان خود گفتگو كنند این امر را به خوبي نشان میدهد.
آنچه كه در خصوص دینداري مطرح میشود این است كه بنیان معرفتي انسان در جامعه ها دچار تغییرات بسیاري شده است
در حالیكه شاهد ورود تكنولوژي و عرصه هاي مدرن به جامعه هستیم كه الزمه آن فضاي معرفتي دیگري است بسیاري از گزاره
هاي دینداري سنتي در بنیان و اساس با چالش هاي بسیاري روبرو شده است .آنچه بسیار بدیهي است اینكه دینداري داراي
مراتب و درجات متفاوتي است و نمي توان از همه مردم انتظار داشت در یک درجه و مرتبه از دینداري قرار گیرند .پذیرش
كثرت در مرتبه دینداري ما را به پذیرش كثرت در رفتار مردم دیندار نیز رهنمون میسازد بنابراین نمیتوان از مردم جامعه
انتظار داشت كه بر اساس یک روش و یا یک الگوي معین دینداري رفتار نمایند .خواستن چنین وظیفه اي از مردم احتماال از
مصداق هاي تكلیف ما الیطاق خواهد بود كه عاملي براي رویگرداني از تمامي مسأله خواهد شد .اما نكته مهم دیگري نیز كه
باید به آن توجه شود تغییر معناي دینداري در بین مردم است .تاكنون دینداري در سطح عمومي جامعه به معناي پایبندي
كامل به تمامي آنچه دین مناسكي نام دارد بود .اما نتایج نشان داد كه این معنا از دینداري در سطح عمومي جامعه در حال
تغییرات و از میزان پایبندي مردم به دین مناسكي كاسته شده است .گرچه باید توجه داشت كه خود مناسک نیز در بسیاري
موارد در حال تغییر است .اما آنچه هدف اصلي این پژوهش بود همبستگي بین دو متغیر سرمایه اجتماعي و انواع دینداري بود
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كه نتایج نشان داد كه دینداري سنتي بیشتري میزان همبستگي را با سرمایه اجتماعي دارد این امر نشان مي دهد پایبندي به
آموزه ها ي دین الهي اسالم و اصولي كه در این نوع دینداري ارایه میشود بیشترین همبستگي را با سرمایه اجتماعي دارد.
دینداري سكوالر هم همبستگي منفي با میزان سرمایه اجتماعي دارد به عبارتي افزایش یكي با كاهش دیگري همراه است .در
شرایطي كه دینداري سكوالر در جامعه افزایش یابد ما شاهد كاهش شدید سرمایه اجتماعي در بین كنشگران اجتماعي خواهیم
بود .از سوي دیگر میتوان تصور نمود كه همگام با افزایش انزواي اجتماعي در بین كنشگران و كاهش تعامالت اجتماعي در بین
آنان شرایط براي

شكل گیري دینداري سكوالر فراهم میشود.
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