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 چکيده 
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 مقدمه

توان آن را در آراي اندیشمندان متقدم  و مي سرمایة اجتماعي قدمتي طوالني در علوم اجتماعي دارد

دوتوكویا،، دوركاي ، میما، و    (. 7، ص4831ذكاايي،  )وجو كرد  و كالسيك علوم اجتماعي جست

  اي توسا   ، در مقالاه 4141اجتماعي، قب، ام سال مبحث سرمایة  بار نخستين. اند ارسطو ام آن جمله

او در . گار اماور مدرساه باود، مطار   اد       ام دانشگاه ویرجينياي غربي، كه یك اصاال   4فان هاني

توضيح اهميت مشاركت در تقویت حاص، كار مدرسه، مفهوم سرمایة اجتماعي را مطر  كرد و در 

حسن نيت، : در مندگي روممرة مردم دارد ترین آثار را چيزي ملموس كه بيش»: گوید وصف آن مي

 ،اناد  هاا كاه ساامندة واحاد اجتمااعي      رفاقت، همدلي و معا رت اجتماعي در بين افراد و خاانواده 

 (.8، ص4834الواني سيدنقوي، )« با د مي

گروهاي   4191فان، اندیشة سرمایة اجتماعي تا چندین دهه ناپدید  د، ولي در دهة  بعد ام هاني

پردام مبادلاه   یك نظریه 4111؛ در دهة (4191)و همکاران   سيلي)ان  هري كانادایي  ناس ام جامعه

 4171، و در دهاة  (4114) 1جااكو    و یاك اساتاد مسااي،  اهري باه ناام جاين        8به نام هوماانز 

 (.981، ص4831تاجبخش، )آن را دوباره احيا كردند ( 4171) 9داني به نام لوري اقتصاد

 7پاتناام   و رابارت  4131در دهاة   1هاي جيمز كلمن ر متأثر ام دیدگاهمتون كنوني این حومه بيشت

هاا و هناارهاا    اي كه پاتنام بيشتر بر آن تأكيد كرده است، قابليت  بکه ویژگي. است 4111در دهة 

در ایااد و تسهي، منافع جمعي و دوسویه است، كلمن بيشتر توجه خود را به منافع حاصا، باراي   

نيز ام متقدمان طر  موضوع سرمایة اجتماعي است، و بيشاتر بار    3ير بوردیوپ. كند افراد معطوف مي

 (. 8-19، ص4831بوردیو، )كند  هاي اقتصادي تأكيد مي مؤلفه
                                                           
1. Hanifan 
2. Seely 
3. Homans 
4. Jine Jakoob  
5. Glena.Loury 
6. James Coleman 
7. Putnam 
8. Bourdieu 
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گياري سارمایة اجتمااعي، مانناد ساایر      باراي  اک،  . گيردسرمایة اجتماعي، در خأل  ک، نمي

ام، تأثيرگذار كاه در بساياري ام   ام جمله عو. متغيرهاي اجتماعي، عل، و عوام، میادي دخي، است

دینداري مفهومي ومین است كه بيشتر به عناوان  . ها به نقش آن ا اره نشده، دینداري استپژوهش

اما با توجه باه  .  ودمتغير وابسته لحاظ  ده است و تأثير سایر متغيرهاي مستق، در آن سنايده مي

 . یة اجتماعي خانواده را بررسي كندخأل پژوهشي، محقق بر آن  د كه تأثير دینداري در سرما

د سارمایة اجتمااعي در ساطح    سا ر گرفته در  هر ق ، باه نظار ماي    اي تحقيقات اناام طبق پاره

براي مثال، هناوم  . ها وضعيتي مطلو  ندارد ون خانواده، حداق، در برخي ممينهرها و حتي ب خانواده

اسخگویان با ارتباط مکارر دختار و   درصد پ 1/8گيرندة اصلي است، حدود  تصمي  مَرددر  هر ق  

درصاد،   18حادود  . اكن عماومي مخالفناد  ما ها در ا پسر با یکدیگر بدون نظارت و آگاهي خانواده

هاي صنفي، سياسي و مذهبي نيستند و ميازان عضاویت مناان كمتار ام ماردان اسات        عضو تشک،

صافري  االي،   )سات  طبق برآوردها، احساس بيگانگي اجتماعي در  هر ق  باال(. 4871پور،  علي)

رحمااني و  )هاي اجتمااعي رو باه افازایش اسات      ؛ گرایش جوانان به اعتياد و برخي آسيب( 483

؛ 4831ميرماحسايني،   و رحمااني )؛ اعتماد عمومي پایين بارآورد  اده اسات    (4831ميرماحسيني، 

ماادي و  اعت منان  اغ، استان معتقدند اگر محي   غليشان مناناه نبا اد، باي   (.  483صفري  الي، 

 (. 483عبدي، )حساسيت مردان را به دنبال دارد 

بنابراین، مسئلة نو تار حاضر این است كه با اینکه قا   اهري میاارتي و ماذهبي اسات، آیاا       

ام . ها توانسته است در تقویت سرمایة اجتمااعي آن ماؤثر با اد   ویژگي دینداربودن مردم و خانواده

هاي ساكن  سرمایة اجتماعي در خانواده ود  مطر  مي گونهاین رو، سؤال اصلي پژوهش حاضر این

هاا ماؤثر    هر ق  به چه ميزان است؟ و دینداري تا چه حد در تقویت سارمایة اجتمااعي خاانواده   

 .است؟
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 مبانی نظری و پيشينة تحقيق

 سرمایة اجتماعی

جواماع  هااي اقتصاادي و اجتمااعي     سرمایة اجتماعي ام مفاهي  نویني است كه امرومه در بررساي 

هااي   فوكویاما سرمایة اجتماعي را وجود ماموعة معيني ام هناارهاا یاا ارم   . مدرن مطر  است

كند كه اعضاي گروهي كه همکااري و تعااون ميانشاان مااام اسات، در آن       غيررسمي تعریف مي

هاا،   سرمایة اجتماعي  ام، گاروه ام دیدگاه بانك جهاني، (. 41-44، ص4839 ،4امایفوكو)اند  سهي 

 ,.Grootaert et al)ها دارند  ها، هناارها و اعتمادي است كه مردم جهت اهداف توليدي به آن  بکه

2004, p.3.) 

هایي است كه بين مردم و  منظور ام سرمایة اجتماعي در این نو تار، ماموعة هناارها و ارم 

، مناافع متقاابلي    اود  ها مي بين آنها وجود دارد و باعث گستر  رواب ، مشاركت و اعتماد   بکه

لحظه بر موجودي افراد  به كه لحظه آورد، طوري مانند معلومات، اطالعات و امتيامات را به ارمغان مي

 . ود افزوده  ده، در نهایت به حفظ موقعيت اجتماعي آنان منار مي

 سرمایة اجتماعی خانواده

میارا باه عناوان    . ي مطالعه كارد  ناخت اي جامعه عنوان پدیده توان به سرمایة اجتماعي خانواده را مي

ها ام  و مشاركت، ارتباطات و انتظارات آن( من و  وهر)امري اجتماعي، ه  در سطح رابطة دو نفر 

هایي دارد، در سطح   دة اجتماعي كه هناارها و ارم  مبناي یك الگوي پذیرفته ریکدیگر، و ه  ب

هاي اصلي ر د و گستر  سارمایة   رت ناختي یکي ام بس ام دیدگاه جامعه. كالن قاب، بررسي است

 .خانواده كوچکترین نهاد اجتماعي و منباع مها  سارمایة اجتمااعي اسات     . اجتماعي، خانواده است

2000 ,) ترین منشأ سرمایة اجتماعي قلمداد  ود تواند بنيادي خانواده مي
 

Winter.) 

گاروه،  ابکة   دهنادة یاك    ، اصطال  سارمایة اجتمااعي خاانواده، نشاان    (4111)ام نظر كلمن 

                                                           
1. Fukuyama 
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اجتماعي و رواب  بين افراد بالغ و كودكان است كاه در دوران ر اد كودكاان بسايار اهميات دارد      

 (.11، ص4831تبار،  حسن)

گيارد و باه نقاش     سرمایة اجتماعي خانواده را ماوراي حصار خاانواده در نظار ماي    4فرستنبرگ

نظر او باراي فها  ساه  واقعاي     به . كند ا اره مي( تحرك مکاني)سرمایة اجتماعي والدین متحرك 

والدین در ایااد سرمایة اجتماعي خانواده، باید به فرهنگي كاه والادین در خاانواده و فرمندانشاان     

 ,Stone) هاا، عاادات، مناساك و هناارهاسات     این فرهنگ  ام، ارم . اند، توجه كرد ایااد كرده

2001, p.8.) 

 پاول و پارسا، 
اناد   اجتمااعي خاانواده در نظار گرفتاه    هاایي باراي سارمایة      ااخ  ( 4111) 

 (:71، ص4831تبار،  حسن)

 هاي فرمندان؛ توجه والدین به فعاليت -

 هاي فرمندانشان؛  ناخت والدین ام دوستان و همکالس -

 .ها ریزي دربارة آن هاي مدرسه یا برنامه توجه والدین به فعاليت -

 دن  بکة حمایتي براي اعضاي خانواده  به اعتقاد برخي، سرمایة اجتماعي خانواده باعث فراه 

تواناد مصارف ماواد مخادر و      این حمایت مي. آید  ود كه در مواقع فقر و بيکاري به كمك مي مي

 اریفيان ثااني،   )اناامد، كاهش دهاد   بار در جامعه مي خشونت خانگي را كه به رفتارهاي خشونت

 (.7، ص4831

، 4831تباار،   حسان )دان نقاش مهماي دارد   سرمایة اجتماعي خانواده در توساعه و رفااه فرمنا   

اگر والادین  . همچنين، سرمایة اجتماعي در موفقيت افراد خانواده نقش بسيار اساسي دارد(. 11ص

در خانواده، محيطي مناسب را بر اساس احترام و اعتماد متقاب،  اک، داده با اند، قطعااو موفقيات     

هاایي اسات كاه     ته با ند، بيشاتر ام خاانواده  اعضا، حتي اگر ام نظر مالي در سطحي پایين قرار دا 

                                                           
1. Furstenburg 

2. Paul & Parsel 
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كنند، ولو اینکه ام نظر امکانات مالي در سطحي باال قارار دا اته با اند     محي  پرتنشي را تاربه مي

 (.71، ص 483تحقيقي، )

. خانوادگي است خانوادگي و بين ها مه  است، ارتباطات درون آنچه در سرمایة اجتماعي خانواده

سرمایة اجتماعي در داخا، خاناه   : كند سرمایة اجتماعي را ام ه  تفکيك مي، دو نوع (4133)كلمن 

نتایج پاژوهش كلمان نشاان داد،    (. 11، ص4831تبار،  حسن)و سرمایة اجتماعي خارج ام خانواده 

مماني سرمایة اجتماعي باال است كه والدین هر دو در خانه هساتند، ماادران باه آماوم  فرمنادان      

باه عباارت دیگار،    . در خانواده وجود دارد و انساام دیناي بااال اسات    كنند، تحرك كمي توجه مي

كلمان  (. 11 -17، ص4831تباار،   حسن) ود  سرمایة اجتماعي باالتر باعث ادامة تحصي، بيشتر مي

هاا و والادین،    در جاي دیگر سرمایة اجتماعي درون خانواده را ام طریق رواب  نيرومناد باين بچاه   

و  كناد  گياري ماي   هاا انادامه   در خانواده و توجه ویژة بزرگترها به بچهوابستگي باال به حضور پدر 

ها، منبع و عاملي مه  در موفقيات تحصايلي فرمنادان محساو       گوید سرمایة اجتماعي خانواده مي

 ود و وجود آن، ام همان كودكي، به فرمندان اجاامة دسترساي باه سارمایة انسااني والادین را        مي

گوید غالباو بين سرمایة دروناي و سارمایة    در همين ممينه فوكویاما مي. (Winter, 2000, p.3)دهد  مي

 (.18، ص4839فوكویاما، )تواند ارتباط مثبت وجود دا ته با د  بيروني خانواده مي

، خانواده در حفظ و تداوم نظ  اجتمااعي و در بامتوليادها نقشاي مها      (4118)به مع  بوردیو 

، بلکه بامتوليد اجتماعي، یعني در بامتولياد  (توليد مث،) ناختي  فق  بامتوليد میست نه. كند بامي مي

ترین نمونة مکان انبا ت سرمایه در انواع مختلاف   ساختار فضاي اجتماعي و رواب  اجتماعي، عالي

 (.431، ص4831بوردیو، )نس، آن است  به و انتقال نس،

نياز ام  ( 4118)بوردیاو  . سات تارین سارمایة اجتمااعي ا    خانواده اصلي( 4119)به اعتقاد پاتنام 

  (.Winter, 2000) كند خانواده به عنوان مکان اصلي انبا ت و انتقال سرمایة اجتماعي یاد مي

 دین و سرمایة اجتماعی خانواده

دین در وضعيت فرهنگي، اجتماعي، اقتصاادي و سياساي   . دین كاركردهایي در نظام اجتماعي دارد

. عي، یکي ام كاركردهاي دین، تقویت سرمایة اجتمااعي اسات  در بعد اجتما. جامعه تأثيرگذار است
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هاا در منادگي    كند كاه كاربسات آن  ترین مفاهيمي را عرضه ميترین و عميقام این نظر دین، دقيق

 . افزایدهاي آن ميكند و بر سرمایه اجتماعي، ام خانواده تا سطو  كالن اجتماعي را هدایت مي

آن چيازي كاه   (. 8 4، ص4831مطهاري،  )اسات   انساني احساس عواطف و ةانگيزانندبردین 

 دهاد  د، همان چيزي است كاه دیان باه انساان ماي     كن بخش مي تمندگي را براي انسان گوارا و لذ

 جامعه و بنيادهاي نظ  حفظ در را دین اجتماعي طباطبایي كاركرد عالمه(. 881، ص4877مطهري، )

اساساي   و اصالي  علات  و جامعه، در فاضله اخالق ضامن و دارنده نگه حافظ، دین او، نظر ام .داندمي

 جامعاه  انتظاام  و نظ  دین، براي جایگاهي چنين پي در و است انساني هاي سهو و هوا ام جلوگيري

 (.4871طباطبایي، )گسلد  نمي ه  ام آن و  يرامة ماند مي باقي

 ود و بهبود رواب  و  هرگاه دین در نهاد خانواده تالي یابد، به استحکام نظام خانواده منار مي

ارتباط دا تن با كليساا  »دهد  ها نشان مي برخي بررسي. مناسبات خانوادگي را در پي خواهد دا ت

ال كه نشانة یك  خصيت اجتماعي است، با سامگاري در مندگي منا ویي ارتباط نزدیك دارد و ح

(. 11، ص4871سااروخاني،  )« اي بر اخاتالل منا اویي دارد   آنکه عدم توجه به مذهب، تأثير عمده

اناد   افراد متعددي چون فوكویاما، گریلي و وارنر ام دین به عنوان مبناي سرمایة اجتماعي یااد كارده  

ناة پيادایي   اعتقاد دارد كه در اسالم ممي 4پارسونزدربارة دین اسالم (. 13 ، ص4834 ااعي مند، )

سرمایة اجتماعي به دلي، تلقي مثبت آن به طرف دنيا و نسبت به جامعه و سياست و تأكياد وافاري   

تار   مراتاب قدرتمنادتر و افازون    هاي اجتماعي مؤمنان نسبت به ادیان دیگر  ده، به كه بر مسئوليت

 (.71، ص4871پارسونز و همکاران، )است 

 مدل و چارچوب نظری

ایاديولويي و دیان در ایاااد و    )هااي كلمان    اضر نيز بر مبناي نظریاه چارچو  نظري پژوهش ح

                                                           
1. Parsons 



664                                                                     9314، پایيز 3 ةشمار، 2 ةدور، سرمایة اجتماعیمدیریت 
 
 

 -ثروتمندان( )4111) 4، و كالوس اُفه(111، ص4877كلمن، ( )نابودي سرمایة اجتماعي مؤثر است

تار   كنند؛ چون راحات  بيشتر اعتماد مي( دارندگان پایگاه اجتماعي باال) -یا قدرتمندان یا افراد مطلع

بناابراین،  . ،  اک، گرفات  (   ، ص4831تااجبخش،  )ادكردن را تحم، كنناد  توانند خطر اعتم مي

اند ام دینداري، و پایگاه اجتماعي ا اقتصادي كه در مدل مفهاومي    متغيرهاي مستق، پژوهش عبارت

 . پژوهش نشان داده  ده است

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 مدل مفهومی پژوهش. 1شکل 

 روش پژوهش

همبستگي است؛ میرا محقق در پي توصيف و تبيين باوده   -رو  پژوهش حاضر ام نوع توصيفي 

در بخش بررسي وضعيت سرمایة اجتماعي خانوار، رو  پيمایشي، و در بخش مرور مبااني  . است

جامعة آماري پژوهش خانوارهاي ساكن منااطق مختلاف   .  دكار گرفته  اي بهنظري رو  كتابخانه

كا     هر ق  هستند كه در یك صفت با ه  ا تراك دارند و آن صفت این است كه هر یاك دسات  

نفار محاسابه    879،حا  نمونة آماري  بر اساس فرمول كوكران. یکي ام والدین یا موجين را دارند

                                                           

1. Offe 

2. Cochran 

پایگاه اجتماعي ا 

 اقتصادي

 دینداري

 سرمایة اجتماعي

 باورها 

 عواطف 

 مناسك 



    663                                    (های ساکن شهر قمخانواده :مورد مطالعه) دینداری و تأثير آن در سرمایة اجتماعی خانواده 

  

 

رو  . نفار در نظار گرفتاه  اد     111اد نمونة نهایي، منظور جلوگيري ام اُفت نمونه، تعد  د، اما به

منطقاة اصالي تقساي   اد،      1است كه طبق آن  هر باه   4اي گيري خو ه گيري، ام نوع نمونهنمونه

تقسي  و یك خو ه ام هر منطقاه  ( خو ه)المركز به پنج قسمت  سپس، هر منطقه با خطوطي متحد

PPSري رو  كارگي طور تصادفي انتخا   د، در نهایت، با به به
متناسب با حا  ام هار خو اه،     

هاي اصلي در داخ، هار خو اه   در گام بعدي، خيابان. خانوار، انتخا   د 111ك، نمونة انتخابي 

طاور   انتخا ، و دو بلوك ام هر خيابان انتخا   د و نظرسناي ام خانوارهاي ساكن در مناامل باه  

در درجة اول سرپرسات خاانوار و احيانااو     سال، 49-19درميان و مصاحبه با فرد در گروه سني  یك

ابعااد اصالي   . سااخته باود   محقاق  8ابزار گردآوري اطالعاات، پرسشانامة  . جانشين او اناام گرفت

پرسشنامه در بخش متغير وابسته،  ام، پنج بعد اعتماد، مشاركت، ارتباطات، اطالعات و انتظارات، 

در تهياة  . دیناي، و رفتارهاا و مناساك باود    و در بعد دینداري، عقاید و باورها، اخالق و عواطاف  

. كاار گرفتاه  اد    به( رو  ماموع نمرات)پرسشنامه و به منظور تنظي  و آرایش آن، طيف ليکرت 

اعتباار ابازار ایان    . برداري  د در بخش مباني مفهومي و نظري تحقيق براي گردآوري مطالب فيش

ها برابار   آلفاي ك، سؤال. و تأیيد  د بررسي( مراجعه به خبرگان) 1پژوهش، ام طریق اعتبار صوري

  .ها و انساام دروني قاب، قبول است قابليت ثبات سؤال  دهندة به دست آمد كه نشان 1/ 7

وتحليا،  اد، و باا     آماده باا آمماون همبساتگي پيرساون، تازیاه       دسات  هاي بهدر نهایت، داده

ق، بر متغيار وابساته مشاخ     و تحلي، مسير اثر مستقي  و اثر غيرمستقي  متغيرهاي مست9رگرسيون

 . د

                                                           
1. Cluster Sampling 

( نفار  111در این پاژوهش  )این رو ، ك، نمونة آماري تقسي  بر جمعيت هر منطقه  ده، حاص،، در حا  نمونه طبق .   

 .  ود ضر  مي
3. Question 

4. Armchair validity 
5. Regression 
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 های تحقيق یافته

دیاپل  و   تر و نيمي دیگر تحصيالت فوق  در ماموع، نيمي ام پاسخگویان تحصيالت دیپل  و پایين

درصاد در منازل پادري       /9. صااحب ملاك بودناد   ( درصاد  18)اكثر پاسخگویان . باالتر دا تند

درصاد   9/1 اغ،  . نشين بودند، یا در منامل سامماني سکونت دا اتند  سکونت دا ته و مابقي اجاره

درصد در سطو  دبياري، كارمنادي،    9/81پاسخگویان در سطو  مهندسي، پز کي، سرتيپ و جز آن، 

درصاد در   87و  و جاز آن،  فر اي، پرستاري، فر  نگار حرفه بردار، رومنامه داري، روحاني، فيل  درجه

درصاد در ساطو  كشااورم، كاارگر، بامنشساته خادماتي،        47سطو  منشي، كارگر فني و جاز آن، و  

 11و  متوسا   ،درصاد    /9صاد ام خانوارهاا پاایين،    در 9/3هزینة ماهياناة  . دار، و محص، بود خانه

 .بود باالدرصد، 

 پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی

پایگااه اجتمااعي ا    ( درصاد  97)ه است، بيش ام نيمي ام خانوارها بيان  د 4طبق آنچه در جدول 

 1/7درصد ام خانوارها نيز جاز  طبقاات نسابتاو پاایين و      8/83. اقتصادي باال و نسبتاو باالیي دا تند

درصد پایگااه اجتمااعي ا اقتصاادي پاایين و نسابتاو        18در ماموع، . درصد جز  طبقة پایين بودند

 . پایين دا تند
 

 توزيع فراوانی پايگاه اجتماعی ـ اقتصادی. 1جدول 

 

 

 

 

 

 

 ها جواب فراواني درصد درصد تراكمي

 باال 81 41 41

97 17 411  نسبتاو باال

8/19 8/83 441  نسبتاو پایين

411 7/1 41  پایين

  41   پاسخ بي

 411  جمع 111
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 دینداری خانوارها

درصاد ام خانوارهاا     7طباق اطالعاات،   . دهاد  ماي ، وضعيت دینداري خانوارها را نشان  جدول 

 .درصد دینداري پایيني دا تند 9/1درصد دینداري متوس ، و  7 /1. دینداري باالیي دا تند
 

 توزيع فراوانی دينداری خانوارها. 2جدول 

 

 سرمایة اجتماعی خانوارها 

 9/11آماده   دسات  طبق اطالعات باه . دهد ، وضعيت سرمایة اجتماعي خانوارها را نشان مي8جدول 

در . درصاد سارمایة اجتمااعي خيلاي میااد دا اتند        درصد ام خانوارها سرمایة اجتماعي میااد و  

درصاد نياز سارمایة     9/88. خيلاي میاادي دا اتند   درصد سرمایة اجتمااعي میااد و    9/11ماموع، 

 .درصد سرمایة اجتماعي پایين دا تند 9/1اجتماعي متوس ، و 
 

 توزيع فراوانی سرماية اجتماعی خانوارها. 3جدول 

 ها جواب فراواني درصد درصد تراكمي

 میاد 13   7  7

1/11 1/ 7 41   متوس 

411 1/1    ك 

   3  پاسخ بي

 411  جمع 111

 ها جواب فراواني درصد درصد تراكمي

 خیلي زیاد 8 2 2

 زیاد 256 5/66 5/66

5/99 5/33 031  تا حدی

011 5/1 2  كم

  6  پاسخ بي

 011  جمع 611
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، ميزان همبستگي بين متغير پایگاه اجتماعي ا اقتصادي و سرمایة اجتمااعي   1طبق نتایج جدول 

 113/1ام آناا كه ساطح معنااداري آمماون    . بوده است 471/1پيرسون،  خانواده با آممون همبستگي

یعني باا افازایش پایگااه    . دارد توان گفت بين دو متغير رابطة معنادار وجود است، با اطمينان باال مي

 .یابد اجتماعي ا اقتصادي افزایش، سرمایة اجتماعي نيز افزایش مي
 

 ضريب همبستگی پيرسون بين متغير پايگاه اجتماعی ـ اقتصادی و سرماية اجتماعی خانواده. 4جدول 

 سطح معناداری  ضریب همبستگي  متغیرها

 پایگاه اجتماعي ا اقتصادي
471/1 113/1 

 سرمایة اجتماعي

نشان داده  ده است، ميزان همبستگي بين متغير دینداري و سارمایة   9مطابق با آنچه در جدول 

و سطح معناداري آممون صفر اسات، ام ایان    11/1 اجتماعي خانواده با آممون همبستگي پيرسون، 

یعني با افازایش دیناداري،   . توان گفت بين دو متغير رابطة معنادار وجود دارد رو، با اطمينان باال مي

 .یابد سرمایة اجتماعي خانواده نيز افزایش مي
 

 ضريب همبستگی پيرسون بين متغير دينداری و سرماية اجتماعی خانواده. 5جدول 

 

 

 

اا   داري و پایگااه اجتمااعي   دیان )متغيرهاي مساتق،  براي تحلي، رگرسيوني سرمایة اجتماعي، 

 ده به برنامة رگرسيوني ام طریق رو   دو متغير معرفي. به برنامة رگرسيوني وارد  دند( اقتصادي

Enterبه دلي، ضریب تأثير رگرسيوني به معادله وارد  دند ، . 

بتاو قاوي  دهنادة همبساتگي نسا    نشاان ( R=814/1)مقدار ضریب همبستگي رگرسيون چندگاناه  

R= 441/1)مقدار ضریب تعيين . ماموعة متغيرهاي مستق، با متغير وابسته است
كنندة تبياين   بيان( 2

یعناي باا ورود متغيرهااي    . بخشي ام واریانس متغير وابسته، توس  دو متغير مستق، تحقياق اسات  

 سطح معناداری  ضریب همبستگي  متغیرها

 دینداري
 11/1 111/1 

 سرمایة اجتماعي
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واما، تبياين   ها توس  این ع درصد ام تغييرپذیري سرمایة اجتماعي در خانواده 9/44مستق،، حدود 

 .  ود مي
 توسط متغيرهای باقيمانده در معادلة رگرسيون( سرماية اجتماعی)ميزان تبيين متغير وابسته . 6جدول 

 Std.Error of the شده ضریب تعیین تعدیل ضریب تعیین ضریب همبستگي مدل

Estimate 
4 814/1 441/1 413/1 1177/1 

اسات كاه در ساطح كاامالو معنااداري قارار دارد        11/41، مقدار آممون فيشر 7جدول با مطابق 

(19/1>P)باا ماموعاة متغيرهااي    ( سارمایة اجتمااعي  )دهندة رابطة معناادار متغيار وابساته     ، نشان

 .مانده در معادله است باقي
 تحليل واريانس برای بررسی معناداری مدل. 7جدول 

 مدل
مجموع 

 مجذورات
 درجة آزادی

میانگین 

 مجذورات
 Fآمارة 

سطح 

 معناداری

 111/1 11/41  44/19   4811/   رگرسيون

   191/11 8   7/1141  باقيمانده

    9   43 91/44 جمع

در سارمایة اجتمااعي   ( طور مستقي  به)ترین متغيرهاي تأثيرگذار  ، عمده3طبق اطالعات جدول 

طور فزایناده   هر دو متغير به. اقتصادي -اند ام دینداري و پایگاه اجتماعي  به ترتيب اولویت عبارت

به این ترتيب كه به اماي یك واحاد افازایش دیناداري، سارمایة     . انددر سرمایة اجتماعي مؤثر بوده

اا   یابد و باه اماي یاك واحاد افازایش پایگااه اجتمااعي      درصد افزایش مي 3 اجتماعي به ميزان 

 .یابدمي درصد افزایش 9/47اقتصادي، سرمایة اجتماعي به ميزان 
 

 عوامل مؤثر در سرماية اجتماعی( بينی پيش)رگرسيون چندگانه برای شناسايی . 8جدول 

 B SEB Beta t Sig عنوان متغیر

 111/1 111/1 34/1  499/1 1/ 11 دینداري

 111/1  /713 479/1 1/ 4  937/1 اقتصادي -پایگاه اجتماعي

 111/1 871/41  171/1 111/13 عدد ثابت
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واساطه یاا   ادامه، ام طریق رو  تحلي، مسير، متغيرهاایي كاه مساتقي  یاا غيرمساتقي ، باي      در 

 .اند، مشخ   دند را تحت تأثير قرار داده( سرمایة اجتماعي)باواسطه، متغير وابسته 

طاور غيرمساتقي ، تاأثير     گرفته، متغير پایگاه اجتماعي ا اقتصادي به  بر اساس تحلي، مسير اناام

طاور مساتقي  و افزایناده     وابستة سرمایة اجتماعي خانواده ندا ت، و فق  اثر آن به میادي بر متغير

 .بود

توسا   ( سرمایة اجتمااعي خاانواده  )درصد ام ماموع تغييرات متغير وابسته  9/44در ماموع، 

درصاد ام واریاانس متغيار     9/31آماده،   دست به عبارتي، مدل علّي به.  ود متغيرهاي مدل تبيين مي

بودن ضریب تأثير متغيرهاي دینداري و پایگااه اجتمااعي در سارمایة     پایين. كند ا تبيين نميوابسته ر

خاانوادگي و اجتمااعي    دهد عالوه بر دو متغير یاد اده، متغيرهااي دیگار درون   اجتماعي، نشان مي

 .وجود دارند كه در سرمایة اجتماعي تأثيرگذارند

 بحث و نتيجه 

یکي ام عوام، تأثيرگاذار كاه در تحقيقاات پيشاين     . متعددي استسرمایة اجتماعي متأثر ام عوام، 

هاي این حومه ام این نظار باا خاأل    طور مستق، كمتر به آن توجه  ده، دینداري است و پژوهش به

توجهي به تأثير دینداري، جایگاه این مفهوم به عنوان یك ساامه در    اید یك دلي، بي. مواجه بودند

به این معني كه به علت پيچيدگي و درجة انتزاع بااالي مفهاومي،   . هاي اجتماعي بوده استبررسي

حاول ایان   سائلة پاژوهش،   بناابراین، م . بيشتر خود به عنوان متغير وابسته مد نظر قرار گرفته است

محور بوده است كه با اینکه ق  یك  اهر میاارتي و ماذهبي اسات، ویژگاي دیناداربودن ماردم و        

 . ها مؤثر با دت در تقویت سرمایة اجتماعي آنها تا چه حد توانسته اسخانواده

طبق چارچو  نظري پژوهش، ایديولويي و دین در ایااد و ناابودي سارمایة اجتمااعي ماؤثر     

هاي مستتر در آن، به پياروان خاود و   ؛ به عبارت دیگر، دین و آمومه(111، ص4877كلمن، )است 

شااركت بيشاتري دا اته و باه عناوان یاك       دهد، تا در ممينة مساي، اجتماعي، مدینداران امکان مي

كنناد كاه   هااي دیناي تصاریح ماي    براي نمونه، آماومه . كنشگر فعال در عرصة اجتماع فعاليت كنند

ها پرهيز كنند كاه هماناا برخاي ام    اعتمادي بد و بيهاي آورندگان ام بسياري گمان دینداران و ایمان
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. پژوهش، دو فرضية محوري تادوین  اد  با طر  چارچو  نظري (.  4: حارات)ها گناه است  آن

دار وجاود   داري و سارمایة اجتمااعي رابطاة معناا     كنندة این است كه بين متغير دین اول بيانفرضية 

ایان نتيااه بار    . یاباد  یابد، سرمایة اجتماعي نيز افزایش مي داري افزایش مي یعني هر چه دین. دارد

یافتاة بررساي حاضار    . د سرمایة اجتماعي استمبناي نظریة كلمن مبني بر نقش ایديولويي در ایاا

مميناة   در ( 483) ، و صفري  االي (4839) ، رجبلو(4831) پور و فيرومآبادي ناطق یافتة همسو با

نتاایج رگرسايون و تحليا، مساير نشاان داد متغيار        .داري و سرمایة اجتماعي اسات  رابطة بين دین

تقویت مقبوليت اجتماعي اعضاي خانواده ام ها ام یکسو، و داري با كاهش خشونت در خانواده دین

 .سوي دیگر بر سرمایة اجتماعي خانواده تأثير فزاینده دارد

اقتصاادي و سارمایة اجتمااعي     -دوم، یعني رابطة بين پایگاه اجتماعي  یافتة دیگر، تأیيد فرضية

ي افاراد را در  اقتصااد  -نتياه، با نظریة كالوس اُفاه، كاه بااالبودن پایگااه اجتمااعي       .بود خانواده

پاور و فيرومآباادي    با تحقياق نااطق   یافتة یاد ده. داند، همسو بود افزایش اعتماد اجتماعي مؤثر مي

اقتصاادي و سارمایة   –مبني بر وجود رابطه بين متغيار پایگااه اجتمااعي    ( 4839)و رجبلو ( 4831)

اي باين دو متغيار   كاه در آن رابطاه  (  483)اجتماعي همسو بود، اما با یافتة تحقيق صافري  االي   

 .یاد ده وجود ندا ت، همسویي ندا ت

درصادي سارمایة اجتمااعي     3 در پژوهش حاضر، ورود متغير دینداري باه تنهاایي، افازایش    

یعناي باه اماي یاك واحاد افازایش دیناداري، سارمایة اجتمااعي         . خانواده را در پي دا ته اسات 

كنندة نقش دین در تعامالت اجتمااعي   ياه بياناین نت. یابددرصد افزایش مي 3 ها به ميزان  خانواده

طاور ماازا تاأثير     متغير پایگاه اجتماعي ا اقتصادي نيز باه  . طور خاص، سرمایة اجتماعي است و به

اما با ورود همزمان ایان دو متغيار و تاأثير و    . درصدي در ر د سرمایة اجتماعي دا ته است 9/47

نتاایج  . كناد بيناي ماي   تغييرات سرمایة اجتماعي را پايش درصد ام  9/44تأثر بر یکدیگر، در نهایت، 

خانوادگي و عواما،   پژوهش نشان داد سرمایة اجتماعي در خانواده بيشتر متأثر ام سایر عوام، درون

سو، و تغييرات اجتماعي و محيطاي   میرا كنش متقاب، اعضا ام یك. خانوادگي و اجتماعي استبرون

. هاا مؤثرناد   ام جمله نهاد خاانواده و سارمایة اجتمااعي آن   هاي كوچکتر  ام سوي دیگر، بر ساخت
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اي ام نهادهایي كه تقریباو به وسعت و گساتردگي  گري ماموعهسرمایة اجتماعي با واسطه و مياناي

هااي تخصصاي،   هاي داوطلبانه، انامنها، مدارس، كليساها، انامنخانواده. یابد بروم مي اند، جامعه

 (.31، ص4839فوكویاما، )جمله است فرهنگ عمومي و غيره ام آن 

 پيشنهادها

ویاژه جواناان باا     ها و بهبراي جلوگيري ام كاهش سرمایة اجتماعي خانواده، تقویت ارتباط خانواده

هاي مذهبي، نظارت بر نوع دوستان و الگوهاي فرمندان، تقویت  هاي بسيج و هيئتمساجد و پایگاه

هااي متادین   در منزل، و ارتباط باا دوساتان و خاانواده    دانش دیني فرمندان، افزایش نمادهاي دیني

 . ودتوصيه مي

هاي مذهبي، ارتباط با  براي افزایش سرمایة اجتماعي، توجه به نيامهاي جوانان در ممينة آموم 

ها و مراكازي كاه جنباة ماذهبي      مراكز مشاورة دیني، تشویق به دیدار خصوصي و عمومي ام مکان

هاي مساعد براي تباادل نظار و برقاراري    تماعي و فرهنگي، و ایااد ممينهدارند، فعاليت در امور اج

 .رواب  دوستانه با خویشان، دوستان و نزدیکان متدین و مار  المم و ضروري است
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