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  :چکیده

 گیـري  شـکل  در تـأثیر زیـادي   اخالقـی  هـاي  فضـیلت  ترویج با ادیان الهی

هدف ایـن پـژوهش،    .اجتماعی دارند سرمایه تقویت و اجتماعی هنجارهاي

 سـرمایه  بـر  اسالم اخالقی و اعتقادي، مناسکی هاي آموزه نشان دادن تأثیر

کشور جهان با استفاده از شاخص اعتماد تعمـیم   40 مسلمانان در اجتماعی

هاي پژوهش  یافته. باشد رگرسیونی حداقل مربعات معمولی می روش یافته و

مثبـت و   اسـالم تـأثیر   اعتقـادي و اخالقـی   هاي شاخص دهد که نشان می

هـاي ظـاهري    اجتماعی مسـلمانان دارد، امـا شـاخص    سرمایه بر معناداري

اجتمـاعی آنهـا داشـته     سـرمایه  بر معناداري اسالم تأثیر منفی و) سکیمنا(

هاي داوطلبانه اجتماعی و  در این پژوهش، تأثیر مثبت و معنادار فعالیت. است

توصـیه  . اجتماعی مورد تأیید قـرار گرفـت   تحصیالت دانشگاهی بر سرمایه

و هـاي اعتقـادي    ریزي بـراي گسـترش آمـوزه    سیاستی این مطالعه، برنامه

و  اخالقی اسـالم در بـین مسـلمانان در کنـار مناسـک و اعمـال مـذهبی،       

داوطلبانـه اجتمـاعی بـه عنـوان دو      هاي فعالیت گسترش براي سازي زمینه

  .باشد راهکار پیشنهادي براي افزایش سرمایه اجتماعی مسلمانان می
  

 اسالم، سرمایه اخالقی و اعتقادي هاي آموزه :کلیديهاي  واژه

  .هاي داوطلبانه اجتماعی فعالیت یافته، اعتماد تعمیماجتماعی، 

  .JEL A13 ،O50 ،Z13: بندي طبقه

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abstract: 
Divine religions have a significant impact on formation 
of social norms and strengthening of social capital 
through the promotion of the moral virtues. The purpose 
of this study is to demonstrate the impact of doctrines, 
rituals and ethical teachings of Islam on Muslims’ social 
capital in the 40 countries using the generalized trust 
index and the ordinary least squares method. Research 
findings show that doctrinal and ethical indexes of Islam 
have a significant positive effect on social capital of 
Muslims but outward (ritual) indexes of Islam have a 
significant negative effect on social capital. Also this 
study confirms significant positive impact of social 
volunteer activities and college education on social 
capital. The policy recommendations of this study are 
planning to spread the doctrinal and ethical teachings of 
Islam among Muslims and establishing the groundwork 
for expansion of social volunteer activities as two 
proposed strategies to increase the social capital of 
Muslims. 
 
Keywords: Doctrinal and Ethical Teachings of Islam, 
Social Capital, Generalized Trust, Social Volunteer 
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  مقدمه .1

 هـا  انسـان  میـان  روابط کیفیت و میزان شامل اجتماعی سرمایه

بنـا بـر تعریـف    . کند می تسهیل را افراد میان همکاري که است

 موجود هنجارهاي مجموعه اجتماعی سرمایه )1999( 1فوکویاما

 همکاري سطح ارتقاي موجب که است اجتماعی هاي سیستم در

. شـود  مـی  مبادله هاي هزینه سطح آمدن پایین و جامعه اعضاي

 اسـت  مفیـدي  و مهـم  بسیار مفاهیم از اجتماعی سرمایه مفهوم

 اقتصـاد،  نظیـر  انسـانی  علوم از بسیاري در اخیر دهه سه در که

 گرفتـه  کار به و مطرح سیاسی علوم و اجتماعی، علوم مدیریت،

 نتـایج  اساس بر. )31: 1394سیدنورانی و همکاران، ( است شده

 توسـعه  مـورد  در مـیالدي  1988 سال از که متعددي تحقیقات

 بر اي عمده تأثیر اجتماعی سرمایه شده، انجام جهان کشورهاي

-97: 1390افسري،( اقتصادي جوامع داشته است رشد و توسعه

62(.   

 باشـد،  بیشـتر  جامعه یک در اجتماعی سرمایه مقدار چه هر

 گـردش  است، بیشتر ها گروه و افراد میان هماهنگی و همکاري

 کـاهش  مبادلـه  هـاي  هزینـه  گیـرد،  مـی  صورت بهتر اطالعات

 و شود می برده کار به بهتري صورت به اقتصادي منابع یابد، می

نجـارزاده و  ( شـود  مـی  انجـام  تر سریع جامعه توسعه و پیشرفت

 کشـورها  توسـعه  هـاي  برنامه از بسیاري. )89: 1393همکاران، 

 بـه  است ممکن اجتماعی سرمایه مالحظات گرفتن درنظر بدون

 هـاي  برنامـه  اجـراي  و تـدوین  در بنابراین. نرسد مطلوب نتیجه

. گیـرد  صـورت  اجتمـاعی  سـرمایه  به اي ویژه توجه باید توسعه

 هـایی  ویژگی از یکی کشور، ساله بیست انداز چشم سند مطابق

 بـه  باشـد،  داشـته  بایـد  انـداز  چشم این افق در ایران جامعه که

 انسانی منابع برتر سهم بر متکی«: است شده عنوان زیر صورت

 مصـلحت  تشـخیص  مجمع( »ملی تولید در اجتماعی سرمایه و

  ).59: 1382نظام، 

 جملـه  از و اجتمـاعی  مختلف مسائل از سوي دیگر بررسی

گــرفتن  نظــر در بــا بایــد اي جامعــه هــر در اجتمــاعی ســرمایه

ــرد صــورت جامعــه آن فرهنــگ هــا و اعتقــادات، ارزش  در. گی

 مـردم  اعتقـادات  و فرهنـگ  از مهمی بخش اسالمی کشورهاي

 اجتمـاعی  سـرمایه  تحلیل در بنابراین. است اسالم دین از متأثر

 سـرمایه  و اسـالم  میـان  رابطـه  بررسی اسالمی، کشورهاي در

 توجه با اسالم دین در. است برخوردار زیادي اهمیت از اجتماعی

 و آرامـش  بـراي  ویـژه  هـاي  برنامه و اعتقادي هاي چارچوب به

 کـه  شوند می تربیت اي گونه به مسلمانان ها، انسان روحی تعالی

                                                   
1. Fukuyama (1999) 

 درونـی  صـورت  به آنها در اخالقی صفات و ها ارزش از بسیاري

 کمیـت  و کیفیـت  بر زیادي تأثیر صفات اخالقی این و آید درمی

  . دارد )اجتماعیسرمایه (اجتماعی  روابط

اهمیت پژوهش حاضر در این است که به فهم رابطه میـان  

هـاي اسـالمی، سـرمایه اجتمـاعی و توسـعه       سه مفهوم آمـوزه 

هـاي اعتقـادي و    کند و نقـش مهـم آمـوزه    اقتصادي کمک می

اخالقی اسالم را در ایجاد همگرایی براي دست یابی به توسـعه  

  .دهد اقتصادي جوامع اسالمی نشان می

هـاي   آمـوزه  آیـا  کـه  اسـت  این پژوهش این اصلی سشپر

 دارد؟ مثبتـی  تأثیر مسلمانان اجتماعی سرمایه میزان بر اسالمی

در راستاي یافتن پاسخی منطقی و علمی بـراي پرسـش فـوق،    

  :گیرد فرضیه اصلی زیر مورد آزمون قرار می

هــاي اعتقــادي و اخالقــی اســالم تــأثیر مثبــت و  آمــوزه«

اجتماعی مسلمانان در کشـورهاي مختلـف    معناداري بر سرمایه

  :باشد ساماندهی پژوهش به صورت زیر می. »دارد

هـاي   پس از بیان ادبیات و مبانی نظري پژوهش در بخـش 

دوم و سوم، الگوي پژوهش در بخش چهارم، معرفـی و بـرآورد   

گیـرد و بخـش پـنجم بـه      شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می

  . داردگیري اختصاص  خالصه و نتیجه

  

  ادبیات پژوهش .2

کمیـت و کیفیـت روابـط     به طور کلی سرمایه اجتماعی بیـانگر 

بـا  . هـا و نهادهـا اسـت    ها، سازمان اجتماعی در میان افراد، گروه

توجه به پیچیدگی و چند بعدي بودن مفهوم سرمایه اجتمـاعی،  

  . پردازیم هاي آن می ابتدا به بررسی انواع و مؤلفه

  

  اجتماعی مفهوم سرمایه -2-1

 هنجارهاي و افراد میان روابط میزان اجتماعی سرمایه از منظور

 همکـاري  سـطح  ارتقـاي  موجـب  کـه  است روابط این بر حاکم

 ســایر بــرخالف اجتمــاعی ســرمایه. شــود مــی جامعــه اعضـاي 

 تعـامالت  حاصل بلکه ندارد، وجود فیزیکی صورت به ها سرمایه

 توانـد  مـی  آن افـزایش  و بـوده  اجتماعی و گروهی هنجارهاي و

 نیـز  و جامعـه،  اداره هاي هزینه سطح جدي آمدن پایین موجب

 شـناس  جامعـه  2بوردیـو  .شـود  هـا  سازمان عملیاتی هاي هزینه

 منـد  نظـام  تحلیـل  بـه  کـه  بـود  محققانی اولین جزء فرانسوي،

 اجتمـاعی  بوردیو سرمایه. پرداخت اجتماعی سرمایه هاي ویژگی

 بـا  تـوأم  شـده  نهادینه کمابیش روابط از بادوامی نسبتاً شبکه را

                                                   
2. Bourdieu (1986) 
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 عنـوان  بـه  داند که می متقابل اعتماد جمله از تعهدات و شناخت

 هـاي  کـنش  تسـهیل  براي الزم موجبات بالقوه یا بالفعل منابعی

 :1986بوردیـو،  (سازد  می فراهم را گران کنش جمعی یا و فردي

 تعریـف  چنـین  ایـن  را اجتماعی سرمایه 1همچنین کلمن. )248

 بلکـه  نیسـت  مجـزا  عنصـر  یـک  اجتمـاعی  سـرمایه «: کند می

ــاوت عناصــر از اي مجموعــه  ویژگــی دو داراي کــه اســت متف

 ساختار جوانب از برخی داراي عناصر این تمام: هستند مشترك

 را ساختار درون در واقع افراد هاي ازکنش برخی و بوده اجتماعی

  .)96: 1988 ،کلمن( »نمایند می تسهیل

 سـه  در تـوان  مـی  را اجتماعی سرمایه بندي، تقسیم یک در

 خـرد،  سطح در. داد قرار مطالعه مورد کالن و میانی خرد، سطح

 هـا  خـانواده  و افراد از هایی شبکه رفتار بر ناظر اجتماعی سرمایه

 صمیمیت میزان اساس بر خرد سطح در اجتماعی سرمایه. است

 و) گروهی درون یا پیوندي(غیررسمی  نوع دو به افراد، بر حاکم

  .شود می تقسیم) گروهی میان یا آوندي( یافته تعمیم

 از ســطحی) گروهــی درون( غیررسـمی  اجتمــاعی سـرمایه 

 و نزدیـک  ارتبـاط  کـه  افـرادي  میان که است اجتماعی سرمایه

 دوسـتان  خـانواده،  اعضاي مثل دارد، وجود دارند هم با صمیمی

 یافتـه  تعمـیم  اجتماعی سرمایه مقابل، در. همسایگان و نزدیک

 و دوسـتانه  روابـط  که رواج دارد افرادي میان در) گروهی میان(

 اعضاي مثل است، حاکم آنها میان کمتري مشترك خصوصیات

 روابـط  به) رابط(میانی  سطح. مردم عموم و اجتماعی يها گروه

) نهادي( کالن سطح. پردازد می ها بنگاه و ها سازمان میان حاکم

 تـرین  رسمی شامل که است اجتماعی سرمایه سطح فراگیرترین

 سـرمایه  از بخـش  ایـن . شـود  مـی  نهـادي  ساختارهاي و روابط

 بـه  کـه  پـردازد  مـی  سیاسـی  و اجتمـاعی  محـیط  بـه  اجتماعی

: 1386 همکاران، و حسینی( دهد می شکل اجتماعی ساختارهاي

65-63.(  

 ساختاري اجتماعی سرمایه از عبارتند اجتماعی سرمایه انواع

 بررسـی  در. )96: 2013، 2پـارتس (شـناختی   اجتماعی سرمایه و

 کمیـت (روابـط   ایـن  حجم به بخواهیم اگر ها انسان میان روابط

 و هـا  سـازمان  هـا،  گروه انواع و تعداد به باید کنیم، توجه) روابط

 روابط ساختار باید دیگر عبارت به بپردازیم؛ اجتماعی هاي شبکه

 اجتمـاعی  هاي شبکه و ها سازمان ها، گروه شامل که را اجتماعی

 امـا  دهـیم  قرار توجه مورد ،)ساختاري اجتماعی سرمایه(هستند 

 بایـد  کنـیم،  بررسی را ها انسان میان روابط کیفیت بخواهیم اگر

 هنجارهـاي  و اجتمـاعی،  روابـط  بـر  مؤثر هاي ارزش و عقاید به

                                                   
1. Coleman (1988) 
2. Parts (2013) 

   .کنیم توجه )شناختی اجتماعی سرمایه(روابط  این بر حاکم

 و اعتمـاد  شـامل  شـناختی  اجتمـاعی  سـرمایه  طور کلی به

 از اي عمـده  بخـش . شود می گرفته نظر در اجتماعی هنجارهاي

 طـور  بـه  و است اعتماد بحث بر مبتنی اجتماعی سرمایه نظریه

 متقابـل  و مثبـت  پیونـدهاي  براي مناسبی شاخص اعتماد، کلی

 یک در ریسک قبول به فرد تمایل از است عبارت اعتماد. است

 ایـن  به اطمینان برحس مبتنی تمایل این که اجتماعی موقعیت

 نمـوده  عمل رود می انتظار که اي گونه به دیگران که است نکته

 اعتمـاد . گرفـت  خواهنـد  پـیش  در را کننـده  حمایت اي شیوه و

 جامعـه  در اقتصـادي  و اجتمـاعی  شـرایط  خود خودبه محصول

 شـکل  هـا،  تعامـل  برخـی  تکرار ازطریق زمان طول در که است

 بهبود براي اجتماعی اعتماد وجود محققان اکثر نظر به. گیرد می

: 1385پـور،   شـارع ( است مهم بسیار جامعه یک اقتصادي وضع

52-43.(  

 را اجتمـاعی  سـرمایه  بـراي  شـده  برده نام سطوح از برخی

 درون اعتمـاد . 1: نظرگرفـت  در اعتمـاد  انواع عنوان به توان می

 اعتماد. 3 ،)ناآشنا افراد به اعتماد( یافته تعمیم اعتماد. 2 گروهی،

 سرمایه از دیگري بخش). نهادها و ها سازمان به اعتماد( نهادي

ــاعی ــناختی، اجتم ــاي ش ــاعی هنجاره ــتند اجتم ــود. هس  وج

 گذارد می مثبت تأثیر آنها میان روابط در افراد که در هنجارهایی

 تلقـی  اجتمـاعی  سـرمایه  نوعی دهد، می افزایش را آنها تعامل و

  .شود می

 اجتمـاعی  سـرمایه  نـوع  دومین ساختاري اجتماعی سرمایه

 هاي شبکه یا پیوندها شامل ساختاري اجتماعی سرمایه. باشد می

 بـه  غیررسـمی  هاي شبکه. شود می غیررسمی و رسمی اجتماعی

 همسـایگان  همکـاران،  خویشـان،  دوستان، با افراد روابط وسیله

 شـامل  رسـمی  هـاي  شـبکه  کـه  در حـالی  شود، می تشکیل... و

 مـذهبی،  تخصصـی،  هـاي  سـازمان  و هـا  درگروه افراد مشارکت

 اجتمـاعی  سـرمایه  ادبیـات  در. باشـد  مـی  آن ماننـد  و فرهنگـی 

 مشـارکت  بـه  آن از کـه  اجتمـاعی  هاي گروه در افراد مشارکت

ــر اجتمــاعی ــی تعبی ــه شــود، م ــوان ب ــه از یکــی عن ــا مؤلف  و ه

 ،3کاسـا ( شـود  مـی  گرفته نظر در اجتماعی سرمایه هاي شاخص

2009 :221 .(  

 هاي شاخص و ها مؤلفه که گفت توان می بندي جمع یک در

 تعمـیم  اعتمـاد  گروهـی،  درون اعتمـاد  شامل اجتماعی سرمایه

 اجتمـاعی  مشارکت و اجتماعی هنجارهاي نهادي، اعتماد یافته،

از اهمیـت   یافتـه  تعمیم اعتماد ها، میان این مؤلفه در که هستند

  . بیشتري برخوردار است

                                                   
3. Kaasa (2009) 
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  یافته تعمیم اعتماد -2-2

اي در جنوب ایتالیا مشاهده کرد که بـا   در مطالعه منطقه 1بنفیلد

وجود روابط خانوادگی قوي در میان افراد، روابط بسیار ضـعیفی  

بعدها در ). 18-95: 1958بنفیلد، (ها وجود دارد  در میان خانواده

روابط میـان افـراد آشـنا، بـه سـرمایه      ادبیات سرمایه اجتماعی، 

و عموم مردم  اجتماعی درون گروهی، و روابط میان افراد ناآشنا

رون گروهی یا همان اعتماد تعمـیم یافتـه   به سرمایه اجتماعی ب

 مؤلفـه  تـرین  مهـم  عنـوان  یافتـه بـه   تعمیم اعتماد. موسوم شد

: 2012، 2دلهی و ولـزل (شود  می گرفته نظر در اجتماعی سرمایه

49(.  

 داخـل  در اعتمـاد  از بـاالیی  سطح اي، جامعه هر در معموالً

 میـزان  مختلـف،  جوامع اساسی تفاوت اما. دارد وجود ها خانواده

 اعتقـاد  بـه . است) یافته تعمیم اعتماد( ناآشنا افراد به افراد اعتماد

 افـرادي  بـه  اعتمـاد  کـه  هنگامی) 310-445: 1995( فوکویاما

 عرضـه  و سرمایه عرضه نیابد، تعمیم و گسترش خانواده از فراتر

 شدن محدود موجب مسئله این و است محدود تجربه با مدیران

 متحـده،  ایـاالت  فوکویامـا  اسـاس  این بر. شود می ها بنگاه رشد

 قـادر  کـه  کنـد  می عنوان باال اعتماد با جوامعی را آلمان و ژاپن

 پیوندهاي براساس صرفاً نه را اقتصادي بزرگ هاي بنگاه هستند

 چـین،  ایتالیـا،  فرانسـه،  مقابـل  در. دهنـد  گسـترش  خـانوادگی، 

 بـا  جـوامعی  عنـوان  بـه  را تایوان و کنگ هنگ کره، جمهوري

 عمـدتاً  اقتصـادي  هاي بنگاه که کند می بندي دسته پایین اعتماد

در تحقیقـات متعـددي   . شـوند  می اداره طوایف و خانواده توسط

تأثیر اعتماد تعمیم یافتـه بـه عنـوان شـاخص اصـلی سـرمایه       

اجتماعی بر رشد و توسعه اقتصادي جوامع بررسی و تأیید شـده  

  .)62-97: 1390افسري،(است 

   

هـاي انجـام شـده در     پیشینه علمی پژوهش -2-3

  داخل کشور

بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه اجتماعی بخش قابـل تـوجهی از   

پــور و  نـاطق . دهـد  بیـات سـرمایه اجتمـاعی را تشــکیل مـی    اد

 عوامـل  و اجتمـاعی  سـرمایه «در تحقیقی با عنوان  فیروزآبادي

که با روش توصـیفی و   »تهران شهر در آن گیري شکل بر مؤثر

پیمایشی انجام شد، نشان دادند کـه سـن، تحصـیالت و تعهـد     

اعتمـاد و  (دینی از عوامل مهم تأثیرگذار بـر سـرمایه اجتمـاعی    

  . )59-91: 1384پور و فیروزآبادي،  ناطق( هستند ) مشارکت

 اجتماعی سرمایه مطالعات فراتحلیل«در پژوهشی با عنوان 

                                                   
1. Banfield (1958) 
2. Delhey & Welzel (2012) 

 هـاي  پـژوهش  از برخی بررسی به یلفراتحل روش ، با»ایران در

 ایـن  به و پرداخته ایران در اجتماعی سرمایه مورد در شده انجام

 وضـعیت  تحصـیالت،  سـطح  داري، دیـن  میزان که رسید نتیجه

 سـرمایه  بـر  مـؤثر  عوامل ترین مهم جمله از افراد سن و طبقاتی

  ).99-124: 1387سیاهپوش، (باشند  در ایران می اجتماعی

 شـناختی  جامعـه  تبیـین «تحقیق ربانی و طاهري با عنوان 

 سـاکنان  بین اجتماعی در سرمایه بر آن تأثیر و داري دین میزان

که با روش پیمایشی انجام شـد،  » اصفهان بهارستان جدید شهر

 میزان داري متمرکز شده، و نتایج آن تأثیر مثبت بر موضوع دین

) ، آگـاهی و مشـارکت  اعتمـاد (اجتماعی  سرمایه بر داري را دین

   .)91-129: 1387 ربانی و طاهري،(کند  تأیید می

 اعتمــاد بررســی«بــا عنــوان  هاشــم  و وثــوقی تحقیــق در

 »)اردبیـل  استان( خلخال شهر در آن بر مؤثر عوامل و اجتماعی

 خلخـال  شـهر  در اجتماعی اعتماد مورد با روش پیمایشی در که

 احسـاس  سـن،  متغیرهـاي  دار معنـی  رابطـه  وجـود  شده، انجام

 اعتماد میزان با مشترك هاي ارزش و زندگی، از رضایت امنیت،

-153: 1388هاشـم،   و وثوقی(گرفت  قرار تأیید مورد اجتماعی

133(.  

 اعتمـاد « عنـوان  بـا  دیگـري  مشـابه  مطالعه در حیدرآبادي

 اعتمـاد » آن بـر  مـؤثر  فرهنگـی -اجتمـاعی  عوامـل  و اجتماعی

 مورد مازندران استان ساله 29 تا 20 جوانان میان در را اجتماعی

 انسـانی،  ارتباطـات  مطالعه، این بر اساس نتایج .داد قرار بررسی

 -اجتمـاعی  عوامـل  دینـی،  اعتقادات و خانوادگی پذیري جامعه

: 1389 حیـدرآبادي، (باشند  می اجتماعی اعتماد بر مؤثر فرهنگی

66-39 .(  

همکاران بـا عنـوان   در پژوهش دیگري که توسط کتابی و 

ــؤثر ملاعو و جتماعیا دعتماا «سنجش  کزامر در آن بر مــــــ

و بــا اســتفاده از شــیوه   » ريبختیا و لمحارچها يها شهرستان

 هـاي  پیمایشی انجام شد، وجود رابطـه مثبـت و معنـادار ارزش   

 امنیت، احساس، داري دین گرایی، قانون دولت، عملکرد اخالقی،

مـورد   اجتمـاعی  اعتمـاد  بـا  مردم داري دین میزان از پنداشت و

  ).97-122: 1389کتابی و همکاران، (تأیید قرار گرفت 

ــوان    ــا عن ــژوهش درخشــه و ردادي ب ــایج پ ــر اســاس نت ب

که » آن بهبود در دین نقش و اجتماعی سرمایه کژکارکردهاي«

اي انجـام   کتابخانـه  منـابع  بر تکیه با تبیینی -توصیفی با روش

اصولی نظیر عدالت، الفـت، اخـوت و    شد، دین اسالم با تأکید بر

ها ضمن تأثیر مثبتی که بر سرمایه  خیرخواهی براي تمام انسان

اجتمـاعی را نیـز برطـرف     اجتماعی دارد، اثرات منفـی سـرمایه  

  . )73-94: 1390 درخشه و ردادي،(کند  می
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 رابطـه «با عنوان  همکاران و مطالعه افشانی نتایج اساس بر

کـه بـا روش    »آبـاد  نجف شهر در اعیاجتم سرمایه با دینداري

 يهـا  مؤلفـه  و داري دیـن  مختلف ابعاد پیمایشی انجام شد، بین

 ابعـاد  و دارد وجـود  معنـاداري  و مستقیم اجتماعی رابطه سرمایه

 بـا  را مستقیم همبستگی ترین قوي داري دین مناسکی و فکري

اعتماد، مشـارکت و هنجارهـاي   (اجتماعی  سرمایۀ مختلف ابعاد

  ).284-259: 1391 همکاران، و افشانی(دارند  )اجتماعی

» اسالم در اجتماعی سرمایه«افسري در پژوهشی با عنوان 

اي استفاده کرده  کتابخانه منابع از و تحلیلی – توصیفی از روش

 ماننـد  اسـالمی  اصـول  بررسـی  وي در این پـژوهش بـا  . است

 تکافـل  ،1مرابطـه  و مصـابره  مشـورت،  تعـاون،  اخـوت،  وحدت،

 بـه  وفاي صداقت، نظیر اخالقی فضایل طور همین و 2اجتماعی

 اجراي رسد که رویی به این نتیجه می و خوش ظن، حسن عهد،

 تـأثیر  اجتمـاعی  و گوناگون فردي ابعاد در اسالم اصول اخالقی

 و دارد اجتمــاعی ســرمایه مختلــف ســطوح و انــواع زیـادي بــر 

 بـر  اي عمـده  تأثیر دتوان می اسالمی الگوي با اجتماعی مشارکت

: 1391افسـري،  (باشـد   داشـته  اسـالمی  جامعـه  توسـعه  و رشد

118-101.(  

  

هـاي انجـام شـده در     پیشینه علمی پژوهش -2-4

  خارج کشور

ارتباط بودن دیـن   ها نشان دهنده بی نتایج برخی از این پژوهش

داري بـر سـرمایه    و سرمایه اجتماعی و حتی تـأثیر منفـی دیـن   

نتایج برخی دیگر تأثیر مثبت دین بـر سـرمایه   اجتماعی است و 

 دموکراسـی  بنـاي «در کتـاب   3پاتنام. کند اجتماعی را تأیید می

 کلیسـاي  مسیحیت »مدنی در ایتالیاي مدرن هاي سنت :کارآمد

دانسته و معتقد  اجتماعی براي سرمایه ضعیفی بنیان کاتولیک را

 ايهـ  تشکل در شرکت معکوسی با رابطه کلیسا در است حضور

  .)107-109: 1993پاتنام، (دارد  مدنی

                                                   
سوره آل عمران از  200مصابره و مرابطه اموري هستند که در آیه . 1

مصابره عبارت است از وصل . خواسته شده که به آن پایبند باشندمسلمانان 
کردن نیروى مقاومت افراد جامعه در برابر شدائد، یعنی اینکه جمعیتى به 

ها را تحمل کنند و هر یک صبر خود را به صبر دیگرى  اتفاق یکدیگر اذیت
 تکیه دهد، و مرابطه عبارت است از همین وصل کردن نیروها، اما نه تنها
نیروى مقاومت در برابر شدائد، بلکه همه نیروها و کارها در جمیع شئون 

تفسیر المیزان، . (زندگى دینى، چه در حال شدت و چه در حال رخا و خوشى

   ).156، 4جلد 
تکافل اجتماعى آن است که افراد جامعه همدیگر را ضمانت و پشتیبانى . 2

رد انسانى در پناه کفالت و به صورت فردى یا جمعى، تا اینکه فچه نمایند، 
  .حمایت جامعه زندگى کند

3. Putnam (1993) 

آمریکـاي مـدنی   «با عنوان  4گریلی مطالعه نتایج بر اساس

میـزان   کـه  در کشـورهایی » دیگر، مذهب و سرمایه اجتمـاعی 

 مشارکت( اجتماعی سرمایه در سطح پایینی قرار دارد، داري دین

قـراردارد   پـایینی  سـطح  در نیـز  )اعتمـاد اجتمـاعی   و اجتماعی

  ). 68-73: 1997گریلی، (

ــه ــد نتیج ــق کاندلن ــوان ) 355-374: 2000( 5تحقی ــا عن ب

 ادیـان  داد که نشان» مذهب و توسعه اجتماعی در جنوب آسیا«

افشـانی  (شوند  اجتماعی سرمایه ایجاد موجب توانند نمی همیشه

  ).261: 1391و همکاران، 

یـین  عوامـل تع «با عنـوان   6کریستوفرو هاي پژوهش یافته

کننده سـرمایه اجتمـاعی در یونـان در مقایسـه بـا کشـورهاي       

تأثیر تحصیالت، بیکاري، جنسیت، سن و تأهـل  » اتحادیه اروپا

کنــد  تأییـد مـی  ) اعتمـاد و مشـارکت  (را بـر سـرمایه اجتمـاعی    

7الکساندر). 1-26: 2005 ،کریستوفرو(
در پژوهشـی بـا عنـوان     

جدیدي در مورد  شواهد: عوامل تعیین کننده سرمایه اجتماعی«

بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه      » مذهب، تنـوع و تغییـر سـاختاري   

تحصــیالت، شــرکت در مراســم مــذهبی، شــغل کشــاورزي، و 

الکسـاندر،  (بیکاري، عوامل مؤثر بر سـرمایه اجتمـاعی هسـتند    

2007 :377-368 .(  

هـا و عوامـل تعیـین     پویایی«نتایج مطالعه پارتس با عنوان 

» اتحادیه اروپا و کشورهاي همسـایه  کننده سرمایه اجتماعی در

نشان داد که تحصیالت و رضایت از دموکراسی بیشترین تـأثیر  

دارد و ) هـا  اعتمـاد، هنجارهـا و شـبکه   (اجتمـاعی   را بر سرمایه

عالوه بر آن عواملی نظیر سن، درآمد و داشتن بچه، تأثیر مثبت 

بر سرمایه اجتمـاعی و عوامـل دیگـري شـامل انـدازه شـهر و       

: 2013پـارتس،  (ایی تأثیر منفی بر سرمایه اجتماعی دارند فردگر

27-1.(   

 در تحقیقات فوق تأثیر عوامـل مختلـف و از جملـه میـزان    

داري افراد بر سرمایه اجتماعی در نـواحی مختلـف ایـران و     دین

در تحقیق حاضر . کشورهاي دیگر مورد بررسی قرار گرفته است

اسـالمی را بـر سـرمایه اجتمـاعی      هـاي  آموزهخواهیم تأثیر  می

با تأکید بر شـاخص اعتمـاد    مسلمانان کشورهاي مختلف جهان

  . تعمیم یافته بررسی کنیم

 
  

                                                   
4. Greeley (1997) 
5. Candland (2000) 
6. Christoforou (2005) 
7. Alexander (2007) 
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  مبانی نظري  .3

هـایی از   ویژگی«به نظر پاتنام سرمایه اجتماعی عبارت است از 

هـاي اجتمـاعی    سازمان اجتماعی نظیر اعتماد، هنجارها و شبکه

یان افـراد، کـارایی جامعـه را افـزایش     که با افزایش همکاري م

از این رو او معتقد است که افزایش سرمایه اجتمـاعی  . »دهد می

شـود   موجب افزایش کـارایی سیاسـی و اقتصـادي جامعـه مـی     

جــوامعی کــه میــزان ســرمایه اجتمــاعی ). 167: 1993، پاتنـام (

در آنهـا در سـطح   ) اعتماد تعمیم یافتـه و مشـارکت اجتمـاعی   (

دارد، به سطوح بـاالتري از رشـد اقتصـادي دسـت     باالیی قرار 

 تغییرپـذیري  یـا  ثبات مورد در). 5: 2005کریستوفرو، (یابند  می

 بـر  مبتنی دیدگاه. دارد وجود گوناگونی نظرات اجتماعی سرمایه

 تحقیقات و آثار از بسیاري در فرهنگی هاي ارزش و عقاید ثبات

 نمونه عنوان به. دارد وجود اجتماعی سرمایه مورد در شده انجام

 بــر مبتنــی شــواهدي) 295-320: 2008( همکــاران و 1گایسـو 

 آفریقـا  و اروپـا  نواحی میان در اعتماد تاریخی عمیق هاي ریشه

بـه  . ماننـد  نمی تغییر بدون کل طور به عقاید البته. دهند می ارائه

 نتـایج  طـور  همـین  و) 2000( پاتنـام  مطالعـه  عنوان مثال نتایج

 تغییراتـی  وقـوع  دهنده نشان) 2005( 2ولزل و انگلهارت مطالعه

. اسـت  کشـورها  در فرهنگی و سرمایه اجتمـاعی  هاي ارزش در

 سـرمایه  کـه  کـرد  گیـري  نتیجـه  تـوان  مـی  مجموع در بنابراین

 نسـل  بـه  نسـل  یک از که است ثابت جزء یک داراي اجتماعی

 است متغیر جزء یک داراي آن بر عالوه و شود می منتقل بعدي

 و اجتمــاعی مختلــف مســائل و محیطــی تغییــرات اثــر در کــه

-2092: 2010 ،3کـاهوك  و آلگـان ( نمایـد  مـی  تغییـر  تاریخی،

2060.(   

بسیاري از دانشمندان بر اهمیت فراوان مذهب در ایجـاد و  

معتقد اسـت  ) 1905( 4وبر. اند حفظ سرمایه اجتماعی تأکید کرده

و هـا   توانـد از طریـق تشـویق ارزش    که اعتقادات مـذهبی مـی  

صفاتی همچون صداقت موجب افزایش اعتماد شود و عملکـرد  

  ). 52: 2006، 5بارو و مکلیري(اقتصادي جامعه را بهبود دهد 

ها و مناسک دینی بـا   و همکاران معتقدند که فعالیت 6ایوانز

هاي متقابل افراد در پیوند و اعتماد آنها به یکـدیگر   بهبود کنش

 7کلمــن). 199: 1995ران، ایــوانز و همکــا(تــأثیر فراوانــی دارد 

معتقد است که هنجارهاي اجتماعی عمدتاً از مذهب سرچشـمه  

                                                   
1. Guiso et al. (2008) 
2. Inglehart & Welzel (2005) 
3. Algan & Cahuc (2010) 
4. Weber (1905) 
5 .McCleary & Barro (2006) 
6. Evans et al. (1995) 
7. Coleman (1988) 

کلمـن،  (شـود   سرمایه اجتمـاعی مـی   گیرد و موجب افزایش می

کاندلند معتقد است که دین از طریق ایجاد . )105-101: 1988

هـاي اجتمـاعی، افـزایش ارتبـاط بـا سـایر همنوعـان، و         شبکه

شناسـی، احتـرام بـه دیگـران،      وظیفههایی نظیر  گسترش ارزش

 سرمایه اجتماعی صداقت و هنجارهاي همبستگی، مبنایی براي

به اعتقاد فوکویامـا مـذاهب بـا    ). 361: 2000کاندلند، (باشد  می

هایی مثل مشارکت، صداقت، اعتماد و ایثار موجب  ترویج ارزش

شـوند   سرمایه اجتماعی فراوانی در بین پیـروان خـود مـی   ایجاد 

هم معتقد است کـه باورهـاي   ) 1380(گیدنز . )1999ویاما، فوک(

هـا،   مذهبی با ایجاد چارچوبی براي تبیین رویـدادها و موقعیـت  

افشـانی و  (سـازند   زمینه افزایش اعتماد را در افـراد فـراهم مـی   

  .)264-265: 1391همکاران، 

ــه و ردادي  ــده درخش ــه عقی ــري  )73-94: 1390( ب و افس

تأثیر  اسالم خالق فردي و اجتماعیاصول ا) 118-101: 1391(

خالصه نظرات فوق این اسـت   .زیادي بر سرمایه اجتماعی دارد

. 1: گـذارد  تأثیر مـی  سرمایه اجتماعیکه مذهب از سه طریق بر 

ها، هنجارها و بـه طـور کلـی اصـول      ارزش. 2اعتقادات مذهبی 

دربـاره طریقـه اثرگـذاري    . مناسک و مراسم مذهبی. 3اخالقی 

سرمایه اجتماعی هر یک از صاحب نظران بر برخی از مذهب بر 

   .کنند سه مورد فوق تأکید می

  

  سرمایه اجتماعی بر هاي اسالمی آموزه تأثیر -3-1

 و اخـالق  عقایـد،  از اسـت  عقالنـى  و وحیـانى  اى مجموعه دین

 انسان اجتماعى و فردى زندگى اداره به نظر که )احکام(مقررات 

 بـه  مربـوط  مسـائل  اعتقـادى،  بخش در دینى هاى آموزه. دارند

 بخـش  در. کـاود  مـى  را معـاد  و وحى نبوت، توحید، خدا، صفات

 رفـع  و فضـائل  کسـب  پـى  در کـه  است شامل تعالیمى اخالق،

 و اعمـال  و مناسک ویژه آن، بخش واپسین و اند، اخالقى رذائل

 و خـدا  خـود،  با انسان رفتار که دینى مقررات یعنى است؛ احکام

 میـان  اي پیچیده و نزدیک رابطه .گذارد مى بررسى به را اجتماع

بـراي مثـال   . دارد وجود دینی اخالق و اعمال با دینی اعتقادات

زمینـه اعمـال و اخـالق دینـی را      خـدا  به اعتقاد طور که همان

 بـویی  و رنگ ما اخالقیات و اعمال به تواند کند و می فراهم می

 تـر  قوي را ما اعتقادات تواند می هم عبادت عمل کند، عطا دیگر

  .کند

 اصـول  خـود،  مناسکی و اعتقادي چارچوب اساس بر اسالم

 مرابطـه،  و مصابره مشورت، تعاون، اخوت، وحدت، نظیر اخالقی

 قـرار  اسـالم  اجتمـاعی  اخـالق  قالـب  در کـه  اجتمـاعی  تکافل

 نظیـر  )اخـالق فـردي  (اخالقـی   فضایل طور همین و گیرند می
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 جامعـه  در را...  و خوشـرویی  ظن، حسن عهد، به وفاي صداقت،

  .دهد می رواج

بر سرمایه  )اخالق فردي(اخالقی  تأثیر فضایل -الف

  اجتماعی

 تعهـداتی  وها  پیمان قراردادها، به شدت بهها  انسان میان روابط

. دارنـد  یکـدیگر  به نسبت اجتماعی گران کنش که است وابسته

 اعتمـاد  تقویـت  بر مؤثر عوامل از پیمان و عهد به وفاي بنابراین

 اخـالص،  داري، امانـت  آن، بر عالوه. است افراد میان روابط در

 بـه  ضـرر  رسـاندن  و اذیـت  تجـاوز،  از پرهیـز  و تقـوا،  صداقت،

 تأثیر که هستند اسالمی اخالق در تأکید مورد اصول از دیگران

فصـیحی،  ( دارنـد هـا   گروه و افراد میان اعتماد ایجاد در بسزایی

1386 :100-79 .(  

 ظن حسن مورد تأکید اسالم، اخالقی فضایل از دیگر یکی

 مختلـف  رفتارهـاي  ریسـک  بایـد  اینکه ضمن مسلمانان. است

 حسن دیگران به نسبت اما باید دهند، می قرار نظر مد را دیگران

 تمـامی  بـه  نسـبت  کـه  ظـن  حسـن  ایـن  و باشـند  داشته ظن

 عامـل  توانـد  مـی  اسـت،  مختلـف  يها زبان و اقوام از مسلمانان

 در. باشـد  اسـالمی   جامعـه  در افراد میان اعتماد ایجاد در مهمی

به عنوان  مومنان به اعتماد و خدا به ایمان از 1توبه سوره 61 آیه

 همچنین. است شده برده نام) ص(اکرم پیامبر ویژگی دوعنوان 

 جامعـه  در اخالقـی  رذایل سایر و تهمت غیبت، بدگویی، تحریم

 صمیمیت در میان افراد شـده و سـطح  موجب افزایش  اسالمی

 بـه  تـوان  مـی  نمونـه  عنوان به. کند می ایجاد را اعتماد از باالیی

 از مسـلمانان  آن در که کرد اشاره حجرات سوره 12 و 11 آیات

 غیبـت  و تجسـس  ظـن،  سوء زشت، القاب دادن کردن، مسخره

 نهـی  دارد، آنهـا  میـان  روابـط  بـر  منفی تأثیر همگی که کردن

  .اند شده

  بر سرمایه اجتماعی اجتماعی تأثیر اخالق -ب

 جامعــه یـک  مــردم میـان  در اعتمــاد کـاهش  عوامــل از یکـی 

). 314: 2001 ،2نـک  و زك( اسـت  زبـانی  و قـومی  يهـا  تفاوت

 کـه  افـرادي  میـان  در را اعتماد زبانی، و نژادي قومی، تعصبات

 13 بـر اسـاس آیـه   . دهد می کاهش دارند، متفاوتی زبان یا نژاد

 منـع  را نژادگرایـی  و گرایی قوم گونه هر ، اسالم3حجرات سوره

                                                   
1 .» نُ بِاللّهؤْمی رٍ لَّکُمأُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَی ویِقُولُونَ هو ؤْذُونَ النَّبِیینَ یالَّذ منْهمو

یؤْذُونَ رسولَ اللّه لَهم ویؤْمنُ للْمؤْمنینَ ورحمۀٌ لِّلَّذینَ آمنُواْ منکُم والَّذینَ 
یمأَل ذَابع«  

2. Zak & Knack (2001) 
یا أَیها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاکُم من ذَکَرٍ وأُنثَى و جعلْنَاکُم شُعوبا و قَبائلَ «. 3

یملع إِنَّ اللَّه أَتْقَاکُم اللَّه ندع کُمفُوا إِنَّ أَکْرَمارتَعخَبِیرٌ ل«  

 و ارزش عنـوان  بـه  را پرهیزکاري و کاري درست تنها و کند می

 10 همچنـین بنـا بـر آیـه     .کند می معرفیها  انسان برتري دلیل

 و تعصـب  جـایگزین  را بـرادري  و محبت اسالم 4حجرات سوره

  .کند می گرایی قوم

 مسلمانان از خداوند 5عمرانآل  سوره 103 آیه در همچنین

 شـوند  متحـد  هم با الهی ریسمان به زدن چنگ با تا خواهد می

 هـاي  قلـب  نزدیکـی  و الفـت  خداوند آیه این در). وحدت اصل(

 شـمرده  بـر  الهـی  نعمتی را آنها میان برادري رابطه و مسلمانان

طباطبـایی،  (اسـت   آمـده  وجود به مسلمانان ایمان نتیجه در که

 اسـالم  دین جز به دیگري عامل هیچ ).572-576: 3، ج 1345

 ایجادها  انسان میان در را برادري و الفت از میزان این تواند نمی

 الفـت  دلهایشان میان و«: است آمده انفال سوره 63 آیه در. کند

 کردى مى خرج را همه است زمین روى در آنچه اگر که انداخت

 کـه  بـود  خدا ولى کنى برقرار الفت دلهایشان میان توانستى نمى

  . »است حکیم تواناى او که چرا انداخت، الفت آنان میان

 تعصـب  و تبعـیض  منـع  و اخـوت،  و وحدت اصول بنابراین

 قــرار اســالم اجتمــاعی اخــالق قالــب در کــه نــژادي و قــومی

دارد و  جامعـه  افـراد  میـان  اعتمـاد  بـر  اي عمده تأثیر گیرند، می

 شـود،  مـی  ایجـاد  جامعـه در  اصـول  اجراي ایـن  با که اعتمادي

 محدود و است الفت و برادري با همراه و باال سطح در اعتمادي

 نـژاد  و زبـان  یک یا قومیت، یک شهر، یک گروه، یک افراد به

 اعتمـاد  یـک  و اسـالمی  امت افراد تمام میان اعتمادي و نیست

  ).110-112: 1391افسري، (است  واقعی معناي به یافته تعمیم

  اعتقادات اسالمی بر سرمایه اجتماعیتأثیر  -پ

 میان اعتماد بر نیز اسالم اعتقادي جنبه اخالقی، جنبه بر عالوه

 مشترکی معیارهاي و عمیق عقاید اسالم، دین. است مؤثر افراد

این عقاید عمیق و مشترك، عامـل   .کند می ایجادها  انسان در را

بهبـود  موجـب   ایجاد وحدت و همگرایی میان افـراد اسـت کـه   

  . شود می هم به آنها اعتماد افزایش روابط و

هاي فوق این اسـت کـه همـان     نکته بسیار مهم در تحلیل

) 148-165: 4ج(طور که عالمه طباطبـائی در تفسـیر المیـزان    

دهد، اسالم تأکید خاصی بر اصول اخالقی و مسائل  توضیح می

عی اجتمـا  اجتماعی دارد و تأثیر فوق العاده اسـالم بـر سـرمایه   

منوط به این است که مسـلمانان بـا داشـتن اعتقـاد و معرفتـی      

این اصـول اخالقـی و اجتمـاعی را در زنـدگی      ،عمیق به اسالم

                                                   
  »إِنَّما الْمؤْمنُونَ إِخْوةٌ فَأَصلحوا بینَ أَخَویکُم و اتَّقُوا اللَّه لَعلَّکُم تُرْحمونَ«. 4

واعتَصمواْ بِحبلِ اللّه جمیعا و الَ تَفَرَّقُواْ و اذْکُرُواْ نعمـت اللّـه علَـیکُم إِذْ    «. 5
لَّف بینَ قُلُوبِکُم فَأَصبحتُم بِنعمته إِخْوانًا و کُنتُم علَى شَفَا حفْرَةٍ کُنتُم أَعداء فَأَ

  »منَ النَّارِ فَأَنقَذَکُم منْها کَذَلک یبینُ اللّه لَکُم آیاته لَعلَّکُم تَهتَدونَ
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 اعتقـادي،  گانـه  سـه  يهـا  جنبـه  که چند هر. خود پیاده نمایند

 جنبـه  ولی هستند، هم مکمل و هم با اسالم اخالقی و مناسکی

 افـراد  میـان  روابـط  و اجتماع در آن بیرونی نمود اسالم اخالقی

 طـول  بـه «: روایت شـده کـه فرمودنـد   ) ع(از امام صادق  .است

 اگـر  و کـرده  عـادت  آن بـه  زیرا ننگرید، شخص سجود و رکوع

 و گفتـار  راسـتی  به بلکه کند، می وحشت آن خاطر به کند ترك

بـر اسـاس   ). 105 ،2 ج ،1370 ،کلینی( ».بنگرید او امانت داري

ناسک مذهبی جایگاه ویـژه اي در  این حدیث اگر چه اعمال و م

هـا از نظـر اسـالم،     اسالم دارد، اما معیار تشخیص خوبی انسان

رعایـت  انجام اعمال و شرکت در مناسک دینـی نیسـت، بلکـه    

  .اصول اخالقی نظیر صداقت و امانت داري است

  تأثیر مناسک اسالمی بر سرمایه اجتماعی  -ت

مراسم مذهبی در هاي ظاهري اسالم مانند شرکت در  اگر جنبه

اسالمی همـراه باشـد،    اخالق و عمیق یک مسلمان با اعتقادات

هاي ظاهري، اعتقادي و اخالقی اسـالم در کنـار هـم     این جنبه

تواند زمینه ساز بهبود وضعیت سـرمایه اجتمـاعی در جامعـه     می

 هاي ظاهري اسالم همـراه بـا اعتقـادات    اما اگر این جنبه. باشد

ها و روابط اجتماعی افراد نمودي نداشته عمیق نباشد و در رفتار

هاي اجتماعی و اقتصـادي و بـه طـور خـاص بـر       باشد، بر جنبه

سرمایه اجتماعی اثرگذار نخواهد بـود و حتـی ممکـن اسـت در     

مواردي موجب افزایش اختالفات و کـاهش سـرمایه اجتمـاعی    

  . شود

با توجه به اینکه هـر یـک از دو حالـت مـذکور در جوامـع      

کان پذیر است، به طـور کلـی تـأثیر جنبـه ظـاهري      مختلف، ام

اسالم بر سرمایه اجتماعی جوامع مسلمان مبهم است ) مناسکی(

توان انتظار داشت که این جنبه اسـالم در هـر شـرایطی     و نمی

رود  تأثیر مثبت بر سرمایه اجتماعی داشته باشد، امـا انتظـار مـی   

ثبتـی بـر   هاي اعتقادي و اخالقی دین اسـالم تـأثیر م   که جنبه

  . سرمایه اجتماعی داشته باشند

  

  سایر عوامل مؤثر بر سرمایه اجتماعی -3-2

 سـرمایه  بـر  تواند می مختلف دیگري هم عالوه بر دین، عوامل

 فرهنـگ،  و تـاریخ  بـه  تـوان  مـی  جملـه  از. باشد مؤثر اجتماعی

 سـاختار  و اقتصـادي  يهـا  نابرابري و تبعیض اجتماعی، ساختار

 شـرایط  مـردم،  بـا  دولتـی  يهـا  سـازمان  تعامـل  نحوه طبقاتی،

 و شهري طراحی اجتماعی، داوطلبانه يها فعالیت میزان بازارکار،

 ،هـا  خـانواده  داخـل  در موجـود  روابـط  نوع نقل، و حمل سیستم

 زبـانی،  قومی و همگنی افراد، اجتماعی منزلت سن، تحصیالت،

  ).29-32: 1390 افسري،( کرد اشاره...  و

وجـود ارتبــاط مثبـت و قـوي بــین    در برخـی از تحقیقـات   

مدرسه و . گیري شده است تحصیالت و سرمایه اجتماعی نتیجه

هـاي اجتمـاعی    دانشگاه نقش مهمی در ایجاد هنجارها و پیونـد 

رود که فرد شـبکه روابـط    با افزایش تحصیالت انتظار می. دارد

خود را گسـترش داده، بیشـتر در زنـدگی انجمنـی وارد شـده و      

:). 74-80: 1385پـور،   شـارع (ن اعتمـاد کنـد   بیشتر بـه دیگـرا  

ــت در  ــین فعالی ــروه همچن ــا  گ ــازمان وه ــاي س ــه ه  داوطلبان

تجربه همکاري بـا دیگـران را    )اجتماعی داوطلبانه يها فعالیت(

تعمـیم یافتـه را    اعتماد تقویت دهد و زمینه در افراد افزایش می

  .)55: 2012دلهی و ولزل، (کند  فراهم می

 قـومی و  بـر سـرمایه اجتمـاعی، همگنـی    عامل مؤثر دیگر 

هـا در یـک جامعـه بیشـتر و      هر چه اقـوام و زبـان  . است زبانی

 هـر . زبانی در آن کمتـر اسـت   قومی و تر باشد، همگنی گسترده

 تشـابه  باشـد،  تـر  همگـن  زبـانی  قومی و لحاظ از اي جامعه قدر

 کمتر افراد میان اجتماعی فاصله و دارد وجود افراد بین بیشتري

و روابـط   اعتمـاد  اي را براي افـزایش  تواند زمینه این می و است

  ).314: 2001 نک، و زك(فراهم سازد  تر در جامعه گسترده

 افراد یکی دیگر از عوامل مؤثر بر سرمایه اجتماعی گرایش

محلی است که مربوط بـه اثـرات منفـی     اجتماع یا گروه یک به

 بـه  افـراد  زیاد گرایش. باشد می گروهی درون اجتماعی سرمایه

 و کمـی  کـاهش  ساز زمینه تواند می محلی اجتماع یا گروه یک

 محلـی  اجتماع یا گروه محدوده از خارج افراد با آنها روابط کیفی

 کـاهش  جامعـه  کل در را اجتماعی سرمایه طریق این از و باشد

  .)501: 1998، 1استول(دهد  می
  

   معرفی و برآورد الگوي پژوهش .4

تـأثیر   به کارگیري یک الگوي رگرسیون خطیدر این بخش با 

هـاي دینـی بـر سـرمایه اجتمـاعی مسـلمانان بررسـی         شاخص

 بـا اسـتفاده از  هـاي مختلفـی    براي این منظور شاخص. شود می

ــا ــایپ جینت ــان شیم ــا ارزش یجه ــلمانان ) 2014( 2ه ــراي مس ب

   .گردد کشورهاي مختلف محاسبه می

  

  ها ها و شاخص داده -4-1

هاي فرهنگی  ی در مورد ویژگیشیمایها، پ ارزش یجهان شیمایپ

از این پیمایش . و اجتماعی مردم کشورهاي مختلف جهان است

 1981از سـال   متـوالی دوره  6پرسـش نامـه در    لیتکم قیطر

موج اول . جهان انجام شده است يکشورهابرخی از در میالدي 

                                                   
1. Stolle (1998) 
2. World Values Survey (2014) 
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ــا ــایپ نی ــالدر  شیم ــا س ــا  1981 يه ــوج دوم در ، 1984ت م

تـا   1995 يهـا  سـال ، مـوج سـوم در   1991و  1990 يها سال

موج پـنجم در   ،2004تا  1999 يها سال ، موج چهارم در1998

 2011ي هـا  سال، و موج ششم آن در 2008تا  2005 يها سال

   .)2014، ها ارزش یجهان شیمایپ(انجام شد  2014تا 

 هـا  ارزش یجهـان  شیمـا یپ جیاز نتـا  هاي این پژوهش داده

ایران، الجزایر، آذربایجـان، قبـرس،    1کشور 40در مورد ) 2014(

فلسطین، غنا، هند، عراق، قزاقستان، اردن، قرقیزسـتان، لبنـان،   

مالزي، مراکش، نیجریه، سـنگاپور، تـونس، ترکیـه، ازبکسـتان،     

یمن، بحرین، کویت، لیبی، پاکسـتان، قطـر، مصـر، بلغارسـتان،     

ورکینافاسو، بـنگالدش، بوسـنی،   اتیوپی، اندونزي، مالی، رواندا، ب

عربستان، اوگاندا، مقدونیه، تانزانیا، مونته نگرو و آلبانی به دست 

  .شود ها محاسبه می ها بر اساس این داده آید و تمام شاخص می

  

  شاخص اعتماد تعمیم یافته  -4-1-1

مؤلفه سرمایه اجتماعی اسـت کـه    ترین مهماعتماد تعمیم یافته 

 در .شــود خص بــراي آن محاســبه مــیدر ایــن تحقیــق دو شــا

 :شـود  می مطرح پرسش این فرد هر از ها ارزش یجهان شیمایپ

در » دانیـد؟  مـی  اعتمـاد  قابـل  را مـردم  اکثـر  کلی طور به آیا«

هـاي صـورت گرفتـه، از ایـن      هـا و مطالعـه   بسیاري از پیمایش

شـود   پرسش براي سنجش اعتمـاد تعمـیم یافتـه اسـتفاده مـی     

در این پژوهش، نسبت تعداد مسلمانانی ). 6: 2006، 2بجرنسکاو(

اند، بـه عنـوان    از هر کشور که به این پرسش، پاسخ مثبت داده

کشـور در نظـر    شاخص اول اعتماد تعمیم یافتـه مسـلمانان آن  

شاخص دوم اعتماد تعمـیم یافتـه نیـز از پاسـخ     . شود گرفته می

که  افرادي(پرسش دیگري در مورد میزان اعتماد به افراد ناآشنا 

بـراي مسـلمانان هـر کشـور     ) شـوند  براي اولین بار مالقات می

  .شود محاسبه می

  

  هاي اسالمی هاي آموزه شاخص -4-1-2

هـاي اعتقـادي، مناسـکی و     در این پژوهش با توجـه بـه جنبـه   

ــن اســالم، شــاخص  ــوان   اخالقــی دی ــه عن ــاگونی ب هــاي گون

  : شود  هاي اسالمی تعریف و محاسبه می هاي آموزه شاخص

از پاسخ پرسشی در مـورد   هاي اعتقادي اسالم اخص آموزهش -

   .آید اعتقاد به خدا به دست می

  : هاي ظاهري اسالم شامل دو شاخص است شاخص -

                                                   
درصد پاسخ دهندگان  10دلیل انتخاب این کشورها این است که حداقل . 1

  . اند هاي پیمایش مذکور در این کشورها مسلمان بوده به پرسش
2. Bjørnskov (2006) 

با توجه به اینکه مناسک و مراسم : شرکت در مراسم مذهبی. 1

ــره در بســیاري از   ــه صــورت روزم ــوارد ب ــب م ــذهبی در اغل م

ه صورت هنجار اجتمـاعی  شود و ب کشورهاي اسالمی انجام می

در آمده است، این امکان وجود دارد که برخـی از مسـلمانان بـا    

هـاي اعتقـادي و اخالقـی در مناسـک و      وجود ضعف در جنبـه 

بنابراین این شاخص را بـه عنـوان   . مراسم مذهبی شرکت کنند

  . گیریم هاي ظاهري اسالم در نظر می یکی از شاخص

توجـه بـه شـرایط حـاکم بـر      با : مهم دانستن خدا در زندگی. 2

جوامع مسلمانان که در مورد شـاخص قبـل توضـیح داده شـد،     

ممکن است برخی از مسلمانان مواردي نظیر خدا و مذهب را به 

صورت ظاهري مهم بدانند، اما در عین حال چندان از اعتقادات 

در این شـرایط افـرادي   . قوي و اخالق اسالمی برخوردار نباشند

دانند که بـه مناسـک و اعمـال دینـی      هم میخدا را در زندگی م

هـاي   بنـابراین ایـن شـاخص را هـم از شـاخص     . پایبند هستند

  . گیریم ظاهري اسالم در نظر می

  :هاي اخالقی اسالم شامل سه شاخص است شاخص -

گـر   ایـن شـاخص بیـان   : اعتماد به مساجد و امـاکن مـذهبی  . 1

ت و عملکرد مطلوب متولیان مسـاجد و امـاکن مـذهبی، صـداق    

خلوص مسلمانان و نمادي از رعایت اصـول اخالقـی در میـان    

هـاي   باشـد و از ایـن رو آن را یکـی از شـاخص     مسـلمانان مـی  

  . گیریم اخالقی اسالم در نظر می

این شاخص بیانگر درست کـاري  : قبیح دانستن رشوه گرفتن. 2

  . باشد هاي اخالقی اسالم می مسلمانان و از شاخص

گـر   ایـن شـاخص بیـان   : دیگـران  مهـم دانسـتن کمـک بـه    . 3

هاي اخالقـی اسـالم    خیرخواهی و تعاون مسلمانان و از شاخص

  . باشد می

  

  ها سایر شاخص -4-1-3

 میـانگین  صـورت  به را اجتماعی داوطلبانه يها فعالیت شاخص

 وهـا   هر یک از گروه در نسبت تعداد مسلمانانی از هر کشور که

 نظـر  در دهنـد،  مـی  انجـام  داوطلبانـه  فعالیـت  زیر، يها سازمان

 یـا  ورزشـی  يهـا  گـروه  -2 مذهبی يها سازمان -1: گیریم می

ــرگرمی ــا گــروه -3 س  -4 آموزشــی و موســیقی هنــر، يه

 محیط يها سازمان -6 سیاسی احزاب -5 کارگري يها اتحادیه

 يهـا  سـازمان  -8 اي، حرفه يها سازمان وها  انجمن -7 زیست،

 هـاي تحصـیالت دانشـگاهی و    شـاخص  .بشردوسـتانه  و خیریه

هـایی از   هـم از پاسـخ پرسـش    گرایش افراد به اجتماع محلـی 

  . شود پیمایش مذکور براي مسلمانان هر کشور محاسبه می

 یجهـان  شیمـا یپنتـایج  شاخص همگنی قومی نیز با استفاده از 
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بر اساس اقوام موجود در هر کشور و درصـد   و) 2014( ها ارزش

همـان  . شود افرادي که از هر قوم هستند، تعریف و محاسبه می

اند، در ایـن   بارو این شاخص را محاسبه کرده و مکلیريطور که 

تحقیق هم شاخص همگنی قومی را به صورت مجموع مربعات 

درصد افراد متعلق به اقوام مختلف در هر کشور که در پیمایش 

هـر قـدر ایـن مقـدار     . گیریم اند، در نظر می مذکور شرکت کرده

تر باشد، همگنی قومی در جامعه بیشتر است و این مسئله  بزرگ

 و مکلیري(اي براي سرمایه اجتماعی بیشتر باشد  تواند زمینه می

  ).62: 2006بارو، 

  

  هاي پژوهش فرضیه -4-2

شده، هاي تعریف شده و چارچوب نظري ارائه  بر اساس شاخص

  :باشد هاي تحقیق به صورت زیر می فرضیه

ي بـر اعتمـاد تعمـیم    معناداراعتقادات اسالمی تأثیر مثبت و . 1

  . یافته دارد

هاي اخالقی اسالم شامل اعتماد به مساجد و امـاکن   شاخص. 2

مذهبی، قبیح دانستن رشوه گرفتن، و مهم دانسـتن کمـک بـه    

  . تعمیم یافته داردي بر اعتماد معنادار دیگران تأثیر مثبت و

هاي ظاهري اسالم شامل شرکت در مراسم مـذهبی   شاخص. 3

ي بر اعتمـاد  معنادار و مهم دانستن خدا در زندگی تأثیر مثبت و

  .تعمیم یافته ندارد

ي بـر  معنـادار  هاي داوطلبانه اجتماعی تـأثیر مثبـت و   فعالیت. 4

 . اعتماد تعمیم یافته دارد

ي بر اعتماد تعمیم یافتـه  عنادارم همگنی قومی تأثیر مثبت و. 5

  . دارد

ي بـر  معنـادار  گرایش افراد به اجتماع محلـی تـأثیر منفـی و   . 6

  . اعتماد تعمیم یافته دارد

ي بـر اعتمـاد   معنـادار  تحصیالت دانشگاهی تـأثیر مثبـت و  . 7

  .تعمیم یافته دارد

  

  معرفی و برآورد الگوي پژوهش -4-3

رگرسیون خطی به  تحقیق یک الگوي يها براي آزمون فرضیه

 : گیریم صورت زیر در نظر می

)1(  
TG = b1 + b2 RE1 + b3 RE2 + b4 RE3 + b5 RE4 + b6 HC 
+ b7 HO + b8 SP + b9 CO  

ــه در آن  ــه   TGک ــیم یافت ــاد تعم  RE1، RE2 ،RE3،اعتم

هاي اسالمی که وارد الگو  هاي آموزه تعدادي از شاخص RE4و

شـاخص همگنـی    HOتحصـیالت دانشـگاهی،    HCاند،  شده

 COهــاي داوطلبانــه اجتمــاعی،  شــاخص فعالیــت SPقـومی،  

عـرض از مبـدأ    b1محلـی، و   اجتمـاع  به افراد گرایش شاخص

را با استفاده از روش حداقل مربعـات معمـولی   ) 1(معادله . است

)OLS (در ایـن معادلـه   . کنیم هاي مختلف برآورد می در حالت

ین نشان داده شده هاي تعریف شده به صورت نماد تمام شاخص

ها تنها برخـی   است، اما در هر برآورد با توجه به محدودیت داده

  . کنیم ها را وارد معادله می از شاخص

ارائه شده که متغیـر وابسـته در    نتایج دو برآورد 1در جدول 

بر اساس نتایج دو . باشد شاخص اول اعتماد تعمیم یافته می آنها

مهـم دانسـتن خـدا در     شاخصارائه شده در این جدول،  برآورد

زندگی تأثیر منفی بر اعتماد تعمیم یافته دارد، هر چند کـه ایـن   

شرکت در مراسم مذهبی تـأثیر  همچنین  .باشد تأثیر معنادار نمی

امـا در عـوض   . منفی معنـاداري بـر اعتمـاد تعمـیم یافتـه دارد     

هاي اخالقی اسالم شامل اعتماد بـه مسـاجد و امـاکن     شاخص

دانستن رشوه گرفتن تأثیر مثبت معنـاداري بـر    مذهبی، و قبیح

  . اعتماد تعمیم یافته دارند

تحصیالت دانشگاهی در برآورد اول تأثیر مثبـت معنـاداري   

دهـد، امـا در بـرآورد دوم تـأثیر      بر اعتماد تعمیم یافته نشان می

همگنی قومی . باشد مثبت آن بر اعتماد تعمیم یافته معنادار نمی

یر منفی بر اعتماد تعمیم یافته دارد، هر چنـد  برخالف انتظار، تأث

   .باشد که این تأثیر معنادار نمی

، یک درصد افـزایش  1در جدول ) 1( برآوردبر اساس نتایج 

اعتماد به مساجد و اماکن مذهبی، قبیح دانستن  هاي در شاخص

شاخص اول اعتماد تعمیم  رشوه گرفتن و تحصیالت دانشگاهی،

درصـد افـزایش، و بـر     36/0و  35/0، 36/0یافته را به ترتیـب  

شـرکت  یک درصد افزایش در شـاخص  ) 2( برآورداساس نتایج 

 35/0شـاخص اول اعتمـاد تعمـیم یافتـه را      در مراسم مذهبی،

  .دهد درصد کاهش می

دیگري ارائه شده که متغیر وابسته  نتایج برآورد 2در جدول 

اس باشـد و بـر اسـ    شاخص دوم اعتماد تعمیم یافتـه مـی   در آن

مهم  شاخص 1هاي ارائه شده در جدول برآوردنتایج آن همانند 

دانستن خدا در زندگی تأثیر منفی بر اعتماد تعمـیم یافتـه دارد،   

هـاي   همچنین شـاخص . باشد هر چند که این تأثیر معنادار نمی

هاي داوطلبانه اجتماعی، و دو شاخص  اعتقادات اسالمی، فعالیت

ی اعتماد بـه مسـاجد، و مهـم    هاي اخالقی اسالم یعن از شاخص

دانستن کمک به دیگران همگی تأثیر مثبت معناداري بر اعتماد 

همان طور کـه انتظـار داشـتیم     عالوه بر این. تعمیم یافته دارند

تأثیر منفی بر اعتماد تعمیم یافته  گرایش افراد به اجتماع محلی

   .باشد دارد، هر چند که این تأثیر معنادار نمی
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اعتقـادات اسـالمی،    هـاي  افـزایش در شـاخص  یک درصد 

هاي داوطلبانه اجتماعی، مهم دانستن کمک به دیگـران،   فعالیت

شاخص دوم اعتماد تعمـیم   و اعتماد به مساجد و اماکن مذهبی،

درصـد   97/0، و 03/1، 91/1، 1یافته را بـه ترتیـب بـه میـزان     

ه در میان همه عوامل مؤثر بـر سـرمای   بنابراین .دهد افزایش می

هـاي داوطلبانـه    فعالیـت اجتماعی، بیشـترین تـأثیر مربـوط بـه     

همگنـی   در مجموع به جز دو فرضیه مربوط بـه . اجتماعی است

، )6و  5هـاي   فرضـیه (گرایش افراد به اجتمـاع محلـی   قومی و 

مـورد   )7و  4، 3، 2، 1هـاي   فرضـیه (هاي پژوهش  سایر فرضیه

 .گیرد تأیید قرار می

  

لگو شامل شاخص اول اعتماد نتایج برآورد ا .1جدول 

  تعمیم یافته

متغیر توضیحی 

  ها و آماره

  شاخص اول اعتماد تعمیم یافته: متغیر وابسته

  )2(برآورد   )1(برآورد 

  ضریب
انحراف 

  معیار
  ضریب

انحراف 

  معیار

 دانستن مهم

  زندگی در خدا
2534/0-  1432/0  0578/0-  1722/0  

 در شرکت

  مذهبی مراسم
    **3514/0-  1350/0  

 به اعتماد

مساجد و اماکن 

  مذهبی

**3591/0  1706/0  *4755/0  1233/0  

 دانستن قبیح

  گرفتن رشوه
**3505/0  1408/0  **2303/0  1120/0  

 تحصیالت

  دانشگاهی
*3658/0  1306/0  1902/0  1443/0  

  1083/0  -2063/0  1114/0  -2032/0  قومی همگنی

  1128/0  1681/0  1673/0  1330/0  عرض از مبدأ

ضریب تعیین 

)R2(  
3775/0    4386/0    

ضریب تعیین 

  تطبیق یافته
3051/0    3565/0    

کل  Fآماره 

احتمال ( الگو

  )Fآماره 

2150/5  

)00079/0(  
  

3389/5  

)00038/0(  
  

 -آماره دوربین

  واتسون
8775/1    6579/1    

 01/0با احتمال کمتر از  معنادار** ، 05/0با احتمال کمتر از  معنادار* 

  هاي پژوهش یافته: مأخذ

نتایج برآورد الگو شامل شاخص دوم اعتماد  .2جدول 

  تعمیم یافته

  ها متغیر توضیحی و آماره

شاخص دوم : متغیر وابسته

  اعتماد تعمیم یافته

  انحراف معیار  ضریب

  3569/0  -3990/0  زندگی در خدا دانستن مهم

  1287/0  0041/1**  اسالمی اعتقادات

  3495/0  9140/1**  اجتماعی داوطلبانه يها فعالیت

  1587/0  0301/1**  دیگران به کمک دانستن مهم

  0312/0  9699/0*  مساجد و اماکن مذهبی به اعتماد

  2115/0  -4595/0  محلی اجتماع به افراد گرایش

  1770/0  -4194/1**  عرض از مبدأ

    R2(  9894/0(ضریب تعیین 

    9579/0  ضریب تعیین تطبیق یافته

  الگوکل  Fآماره 

  ) Fاحتمال آماره (

3616/31  

)03122/0(  
  

    0381/2  واتسون -آماره دوربین

 01/0با احتمال کمتر از  معنادار** ، 05/0با احتمال کمتر از  معنادار* 

  هاي پژوهش یافته: مأخذ

  

  گیري بحث و نتیجه .5

سرمایه اجتماعی از اهمیت زیادي در رشـد و توسـعه اقتصـادي    

هاي اسالمی نقـش   و از سوي دیگر آموزهجوامع برخوردار است 

مهمی در ایجاد و افزایش سرمایه اجتماعی در جوامـع اسـالمی   

هـاي اسـالمی را بـر     از این رو این پژوهش نقـش آمـوزه  . دارد

توسعه اقتصادي جوامـع اسـالمی از طریـق تـأثیري کـه ایـن       

هـدف ایـن   . کنـد  ها بر سرمایه اجتماعی دارد، برجسته می آموزه

، اعتقادي و )مناسکی(هاي ظاهري  رسی تأثیر آموزهپژوهش، بر

بـوده و  ) اعتماد تعمیم یافته(اخالقی اسالم بر سرمایه اجتماعی 

  :نتایج زیر به دست آمد

مـذهبی و   مراسـم  در شـرکت (هاي ظاهري اسالم  شاخص -1

تأثیري منفی بر سـرمایه اجتمـاعی   ) زندگی در خدا دانستن مهم

دهد، اگر چه این تـأثیر   ان نشان میمسلمان) اعتماد تعمیم یافته(

مـذهبی معنـادار اسـت و در     مراسم در در مورد شاخص شرکت

در . باشـد  در زندگی معنادار نمـی  خدا دانستن مورد شاخص مهم

توجیه این نتیجه باید گفت اگر چه ظواهر و مناسک دینی خـود  

عامل مهمی براي تعمیق اعتقادات و گسترش اخـالق اسـالمی   
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اي اسـت   یط بسیاري از جوامع مسلمانان بـه گونـه  است، اما شرا

که ظواهر و مناسک دینی در بسیاري از مـوارد بـه هنجارهـاي    

هاي فردي تبدیل شده و ممکن است برخـی از   عمومی و عادت

کنند  مسلمانان که در مناسک دینی به صورت مداوم شرکت می

هـاي اعتقـادي و    نماینـد، در جنبـه   و ظواهر دینی را مراعات می

ممکن اسـت برخـی افـراد بـراي     . اخالقی اسالم ضعیف باشند

دست یابی به موقعیت اجتماعی و منافع فردي، از روي ریـا بـه   

ظواهر دینی مقید باشند یا بدون داشتن اعتقاد و معرفت کامل و 

چنین باشـند و در   فقط به خاطر رعایت هنجارهاي اجتماعی این

شرایط تأثیر مثبتی  اسالم در این) مناسکی(نتیجه جنبه ظاهري 

مسلمانان ندارد و نتایج ) اعتماد تعمیم یافته(بر سرمایه اجتماعی 

  .تحلیل رگرسیون هم موید این فرضیه است

آنچه که در مورد اثر گذاري دین اسالم بر سرمایه اجتماعی  -2

هاي اعتقادي و اخالقـی دیـن    اي دارد، جنبه اهمیت فوق العاده

هـاي   دهد که آمـوزه  ضر نشان مینتایج تحقیق حا. اسالم است

سـرمایه  اعتقادي و اخالقی اسالم تأثیر مثبـت و معنـاداري بـر    

  . مسلمانان دارد) اعتماد تعمیم یافته(اجتماعی 

هاي داوطلبانـه اجتمـاعی و تحصـیالت دانشـگاهی      فعالیت -3

اعتماد تعمیم یافته دارنـد و در میـان    تأثیر مثبت و معناداري بر

ایه اجتمـاعی، بیشـترین تـأثیر مربـوط بـه      عوامل مؤثر بر سـرم 

  . هاي داوطلبانه اجتماعی است فعالیت

سـرمایه اجتمـاعی    با توجه به نتایج پژوهش، براي افـزایش  -4

 : شود مسلمانان موارد زیر پیشنهاد می

 و آگـاهی  افزایش و اسالمی عقاید ریزي براي تعمیق برنامه 

 مسلمانان میان دینی و گسترش اخالق اسالمی در معرفت

 هاي مذهبی بر اعتقادات و اخـالق   ریزي تأکید بیشتر برنامه

 اسالمی در کنار ظواهر و مناسک دینی

 يهـا  فعالیـت  گسـترش  بـراي  سـازي  ریزي و زمینـه  برنامه 

  .داوطلبانه اجتماعی

  

  منابع

 نـوآوري  بـر  اجتمـاعی  سـرمایه  تـأثیر " ).1390(علـی   افسري،

 پیام دانشگاه. ارشد کارشناسی نامه پایان ."کشورها موردي

  .کاشی خداداد فرهاد دکتر: راهنما استاد نور، تهران،

ــی  ــري، عل ــرمایه" ).1391(افس ــاعی س ــالم در اجتم دو . "اس

، کریم قرآن اي رشته میان هاي پژوهش تخصصی نامه فصل

  .101-118 ،1 شماره ،3 سال

محمد و  حیدري، عباس؛ ندوشن، عسگري سیدعلیرضا؛ افشانی،

 بـا  دینـداري  رابطـه " ).1391(محمـد   آبادي، نجف نوریان

 رفــاهفصــلنامه . "آبــاد نجــف شــهر در اجتمــاعی ســرمایه

  .259-284 ،44 شماره ،12 دورهاجتماعی، 

 محمـود  پور، شارع و )میال(زهرا علمی، امیرحسین؛ سید حسینی،

 و مراکــز  در اجتمــاعی ســرمایه بنــدي رتبــه" .)1386(

 شماره ،7 سال ،اجتماعی رفاه نامه فصل. "کشور هاي استان

26، 84-59.  

ــدرآبادي، ــل و اجتمــاعی اعتمــاد"). 1389( ابوالقاســم حی  عوام

 20 جوانـان  موردي مطالعه( آن بر مؤثر فرهنگی-اجتماعی

ــه جامعــه. ")مازنــدران اســتان ســاله 29 تــا  شناســی مجل

  .39-66 ،1 شماره ،1 دوره ،جوانان مطالعات

ــه، ــالل و ردادي، درخش ــاي"). 1390(محســن  ج  کژکارکرده

دو فصـلنامه   ".آن بهبـود  در دین نقش و اجتماعی سرمایه

 .73-94، 1 شماره ،2 ، دورهمعاصر سیاسی جستارهاي

 شـناختی  جامعـه  تبیین"). 1387(زهرا  طاهري، رسول و ربانی،

 بـین  در اجتمـاعی  سـرمایه  بـر  آن تأثیر و داري دین میزان

 مجلــه علــوم. "اصــفهان بهارســتان جدیــد شــهر ســاکنان

، 5 دوره ،)مشـهد  انسـانی  علوم و ادبیات دانشکده( اجتماعی

 .91-129، 2شماره 

 اجتمـاعی  سرمایه مطالعات فراتحلیل" .)1387(سیاهپوش، امیر 

، 3 ، شــماره1 ، دورهفرهنـگ  فصـلنامه راهبـرد  . "ایـران  در

124-99.  

، فـروزان  ؛سادات معصومه ي،سجاد ؛محمدرضا دیسی، نوران دسی

 در آمـوزش  نقش بررسی"). 1394( فاطمه جهانگرد و فائزه

فصلنامه . ")1360-1390( ایران در اجتماعی سرمایه ایجاد

، سـال  هاي رشد و توسعه اقتصادي علمی پژوهشی پژوهش

  .31-44، 20پنجم، شماره 

 سـازي،  مفهـوم : اجتمـاعی  سرمایه" ).1385(محمود  پور، شارع

: مازنـدران . "اجتماعی گذاري سیاست هاي داللت و سنجش

   .ریزي برنامه و مدیریت سازمان

 ."المیـزان  ترجمه تفسیر" .)1345(محمدحسین  سید طباطبایی،

 عالمـه  فکـري  و علمـی  بنیـاد : قـم  .مترجمـان  از گروهـی 

  .اول چاپ رجاء، فرهنگی نشر مرکز همکاري با طباطبائی

 نشـریه . "اجتمـاعی  سرمایه و دین"). 1386( اهللا امان فصیحی،

  .79-100 ،)123 پیاپی( 12 شماره شانزدهم، سال معرفت،

کتابی، محمود؛ ادیبی سده، مهـدي؛ قاسـمی، وحیـد و صـادقی     

 ملاعو و جتماعیا دعتماا سنجش"). 1389(چشمه، ستار  ده
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ــؤثر ــتانشهر کزامر در آن بر مــ ــاي ســ  و لمحارچها هــ

ماره ، ش21، دوره کاربردي شناسی نشریه جامعه ."ريبختیا

4 ،122-97.  

 ترجمـه  ."کـافی  اصـول " ).1370(یعقـوب   کلینی، محمـد بـن  

 اهـل  فرهنـگ  نشـر  دفتـر : تهـران  .جـواد  سید مصطفوي،

  .2 ، جلد)ع(بیت

 محسـن  ترجمـه . "مـدرنیت  پیامدهاي"). 1380( آنتونی گیدنز،

  .دوم چاپ مرکز، نشر: تهران .ثالثی

 جمهـوري  انداز چشم"). 1382(نظام  مصلحت تشخیص مجمع

پایگــاه . "شمسـی  هجـري  1404 در افــق ایـران  اسـالمی 

ــه نشــانی   مصــلحت تشــخیص اینترنتــی مجمــع ــام ب نظ

http://old.maslahat.ir. 

 سرمایه"). 1384(سیداحمد  فیروزآبادي، محمدجواد و پور، ناطق

 ."تهـران  شهر در آن گیري شکل بر مؤثر عوامل و اجتماعی

  .59-91، 4 ، شماره6 ، دورهایران شناسی جامعه مجله

 .)1393( محمــد، سـلیمانی و  مرتضــی، عزتـی  ؛نجـارزاده، رضــا 

 اسـتان  نخبگـان  میـان  در اجتمـاعی  سـرمایه  گیري اندازه"

فصلنامه علمی  .")منابع ژنراتور تکنیک از استفاده با( تهران

، سال چهارم، هاي رشد و توسعه اقتصادي پژوهشی پژوهش

  .89-104، 16شماره 

 اجتمـاعی  اعتماد بررسی" .)1388( آرام شم،ها منصور و  وثوقی،

. ")اردبیـل  اسـتان ( خلخـال  شـهر  در آن بـر  مؤثر عوامل و

.133-153 ،3 شماره ،3 دوره ،اجتماعی علوم نامه پژوهش
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