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توسعة سرمایة اجتماعی در پرتو سبک زندگی اسالمی


مهدي افخمي اردكاني

مربي ،پژوهشگاه صنعت نفت ،تهران ،ايران

(تاریخ دریافت4901/90/90 :؛ تاریخ پذیرش)4901/90/40 :

چكيده
مدیران منابع انساني در قرن  14باید سرمایة اجتماعي سازمانها را مدیریت کنند .خلق بستر رقاابتي مساتل س سارمایة اجتمااعي ی ناي
توانایي یافتن بهکارگیری و ترکیب مهارتها دانش و تجربههاای افاراد درون و بیارون ساازمان اسات .بادیهي اسات تیاوین سارمایة
اجتماعي مستل س وجود عواملي است که ییي از آنها دین و فرهنگ دیني است .پژوهش حاضار رابةاة باین ساند زنادگي اسا مي و
سرمایة اجتماعي را در قالب مدلي علّي بررسي کرده است .روش تحقیق حاضر توصایيي از اااخة همنساتوي و منتناي بار ماد ساازی
م ادالت ساختاری است .جام ة آماری تحقیق دربرگیرندة کارمندان پژوهشواه صن ت نيت بوده است که به روش نموناهگیاری تااادفي
انتخاب ادند .اط عات و دادههای پژوهش با بهکارگیری  411پرسشنامة توزیعاده جمعآوری اد .برای تحلیل دادهها نارسافا ار لیا ر
به منظور مد سازی م ادالت ساختاری و تحلیل مسیر بهکار گرفته اد .نتایج نشان داد سند زندگي اس مي بار سارمایة اجتمااعي ا ار
مثنت مستقیم و م نادار دارد.

كليدواژگان
پژوهشواه صن ت نيت سند زندگي اس مي سرمایة اجتماعي.

 رایانامة نویسندهafkhamim@ripi.ir :
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مقدمه
بیتردید سرمایة انسانى در موفقيت یك سازمان یا یك ملت اهميتى راهبردی دارد ،ولى این سنرمای
زمانى اولویت باالترى دارد ك منسنم و یكپارچن شنود و این یكپنارچىى در سنایة همبسنتىى،
همكارى ،تعاون و اعتماد متقابل ب وجود میآید و در ای صورت سرمایة انسانى ب سرمایة اجتماعى
مبدل میشود و ای سرمایة اجتماعى موجب ه افزایى میشود .در غير این صنورت ،سنرمای هناى
انسانى حتى اگر در سازمان ،یا در كشور ماندگار شوند و فرار نكنند ،ب قول رابينز ایماد هن افزاینی
منفى می كنند (حسينی ،9831 ،ص .)38اهميت ای نوع سرمای در سازمانهنای ژنهوهف فنناوری
دوچندان است .سازمانهای ژهوهف و فناوری ،سازمانهاییاند ك مسئوليت انمنا دادن ژنهوهف و
توسع و عرضة خدمات مرتبط با فناوری و نوآوری برای دولت ،صنایع ،یا سایر مشتریان را بر عهده
دارند .بنابرای  ،كاركنان ای نوع سازمانها دانشیاند و عمدتاً فعاليتهای ژروژهای و تيمنی دارنند.
مباحث كار تيمی و گروهی ،مشاركت ،اعتماد ،تعامالت اجتماعی ،شبك هنای اجتمناعی ،مندیریت
دانف و جز آن در موفقيت ای نوع سازمانها ،نقشی اصلی ایفا میكنند .از طرفی ،تحقق ای موارد
و بسياری از فرایندهای جدید مدیریتی از قبيل توسعة سازمان یادگيرنده ،توسعة فنناوری ،رضنایت
مشتریان درونسازمانی و برونسازمانی و جز آن ،وجود و توسعة سرمایة اجتماعی را میطلبد.
اگر سازمانی سطح باالیی از سرمایة اجتماعی داشت باشد ،از مزاینای زینر بهنرهمنند منیشنود:
ترویج فعاليت گروهی ،رشد اعتماد در سازمان ،تسهيل در روند انتقال اطالعنات و سنهي شندن در
ایماد آن ،مخاطره ژذیری با توج ب اجرای كار گروهی و روابط مبتنی بر اعتماد ،افزایف خالقينت
و نوآوری ،كاهف هزین ها ب علت سطح باالی اعتماد و روح همكاری ،كاهف ميزان ترک خدمت
كاركنان ،حفظ دانف سازمانی ارزشمند ،انسما عملی بيشنتر بن علنت تبنات سنازمانی و جنز آن
(آیباغی اصفهانی ،9811 ،ص.)18
بيان مسئله
سرمایة اجتماعی نقشی تعيي كننده در رشد سازمانها ایفا میكند ،اما واقعينت این اسنت كن این
مقول در سازمانها با وجود اهميت ،مغفول مانده است و كمتر بدان توج میشود (زارعی متني و
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همكاران ،9811 ،ص .)8حال با توج ب اهميت ای نوع سرمای در عصر حاضر ،چىون منیتنوان
آن را ایماد و تقویت كرد؟ از آنما ك سرمایة اجتماعی هنر سنازمان ناشنی از وضنعيت فرهنىنی و
اجتماعی آن سازمان ،و یكی از شاخصهای مه وضعيت فرهنىی و اجتماعی آن سازمان اسنت ،بن
نظر میرسد یكی از راههای توسعة آن ترویج سبك زندگی اسنالمی باشند .بندیهی اسنت تكنوی
سرمایة اجتماعی مستلز وجود عواملی است ك یكی از آنها دی و فرهنگ دینی اسنت .بن نظنر
می رسد دین بن عننوان ارزشنی متعنالی بنا كاركردهنایی ماننند انضنبا بخشنی ،حيناتبخشنی،
انسما بخشی و جز آن ،سازوكارهایی را موجب میشود ك در قالب آنها سرمایة اجتماعی شنكل
میگيرد و ژای های تحكي توسع فراه میشنود .سنبك زنندگی ،شنيوه و روش زنندگی فنرد در
حوزههای مختلف زندگی او اع از فردی یا اجتماعی است .سبكهای زندگی ممموع ای از طنرز
تلقیها ،ارزشها ،شيوههای رفتار ،حالتها و سليق ها در هر چيزی را دربرمیگيرد .در بيشتر مواقع
ممموعة عناصر سبك زندگی در یكما جمع منیشنوند و افنراد در ینك سنبك زنندگی مشنترک
میشوند .از طرفی ،مبحث سبك زندگی اسالمی از جمل مباحنث مهمنی اسنت كن بن شندت در
جامعة ما مغفول مانده بود ولی مقا معظ رهبری در سفر خود ب خراسان شمالی بن جنای خنالی
ای بحث در مباحث اسالمی اشاره كردند و گسترة آن را همة اركان زندگی بشر دانستند.
تا كنون ژهوهف های زیادی دربارة سرمایة اجتماعی انما گرفت است ،اما كمتنر ژهوهشنی بن
چىونىی توسعة ای نوع سرمای با رویكرد اسالمی ژرداخت است .در این ژنهوهف بنا توجن بن
نقف تسهيلگری سبك زندگی اسالمی در شكلگيری گروه و ایماد و ارتقای سنرمایة اجتمناعی و
نزول ای نوع سرمای ها در كشور ،با هدف ژركردن خأل موجود و بنا نىناهی جنامع بن تحقيقنات
ژيشي  ،مدل تعاملی سبك زندگی اسالمی و سرمایة اجتماعی طراحی میشود .همچني  ،در ژهوهف
حاضر ارتبا چندسویة مقول های یادشده در قالب مدلی علّی بن طنور خناص بنرای سنازمانهنای
ژهوهف و فناوری ،و كاركنان دانشی ای سازمانها است ،ك میتوان نوآوری ژهوهف حاضنر را در
ای دو نكت دانست .بنابرای  ،سؤال اصلی ژهوهف حاضر ای است ك آیا رابطة مستقي و معناداری
بي سبك زندگی اسالمی كاركنان و سرمایة اجتماعی آنان در ژهوهشىاه صنعت نفت وجود دارد؟
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سرمایة اجتماعی
امروزه نيز دانشمندان و نظری ژردازانی ماننند كلمن ( ،)9111لنوری ( ،)9191بن ژنرات (،)9131
ویليامسون ( ،)9139بيكر ( )9138و فوكویاما ( )9111و جز آن تعریفهای متعنددی را از سنرمایة
اجتماعی بيان كردهاند .برای مثال ،ژير بوردیو ،س نوع سرمای را شناسنایی كنرد كن عبنارتانند از
سرمای های اجتماعی ،اقتصادی و فرهنىی .او سرمایة اجتمناعی را سنرمای ای منیدانسنت كن بن
ارتباطات و مشاركت اعضای یك سازمان توج میكند و میتواند همراه با سرمایة فرهنىی ،ابزاری
برای رسيدن ب سرمای های اقتصادی

باشد.

مفهو سرمایة اجتماعی ب روابط ،نىرشها ،ارزشها ،هنمارهنا ،شنبك هنا و اعتمناد اجتمناعی
مربو میشود ك همياری در گروهها یا بي آنان را تسنهيل منیكنند .سنرمایة اجتمناعی در ژرتنو
ارتباطات متقابل انسانها موجب نزدیكی آنان ب یكدیىر میشود و همكاری متقابل افراد را تسهيل
میكند .شبك

های قوی ،روابط مبتنی بر اعتماد و مشاركت را در اجتماعات آشكار میكند ( Hoffman

.)et al., 2005, p.97
گوشال و ناهاژيت ،از دیدگاه سازمانی سرمایة اجتماعی را جمع منابع بنالقوه و بالفعنل موجنود و
دردسترس ،از طریق شبكة روابط یك فرد یا یك واحند اجتمناعی تعرینف منیكننند

( Thompson,

.)2009, p.149
ناهاژيت وگوشال ( ،)9113با رویكرد سازمانی جنب های مختلف سرمایة اجتماعی را در س طبق
جای میدهند :شناختی ،رابط ای و ساختاری.
عنصر ساختاری سرمایة اجتماعی ،ب الىوی كلی تماسهای بي افراد اشاره میكند .یعنی شما ب
چ كسانی و چىون دسترسی دارید .جنب های مه ای عنصر عبارتاند از روابط شبك ای بي افراد،
ژيكربندی شبك

ای ،و سازمان مناسب.

عنصر شناختی ب منابعی اشاره میكند ك فراه كنندة مظاهر ،تعبيرها و تفسيرها و سيسنت هنای
معانی مشترک در ميان گروهها است .جنب های مه ای بعد عبارتاند از زبنان ،كندهای مشنترک و
حكایات مشترک.
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عنصر رابط ای توصيفكنندة نوعی رابطة شخصی است كن افنراد بنا یكندیىر بن دلينل سنابقة
تعامالتشان برقرار میكنند .جنب های مه ای بعد از سرمایة اجتماعی عبارتاند از اعتماد ،هنمارها،
الزامات ،انتظارات و هویت ).)Hodes et al., 2008, p.253
دست بندی دیىری از ابعاد سرمایة اجتماعی توسط گروه «كِنِندی» در دانشنىاه هناروارد انمنا
گرفت است ك در عي توج ب متغيرهای تقسي ژيشي  ،سرمایة اجتماعی را بن گونن هنا و ابعناد
متنوعتری تقسي كردهاند:
 .9اعتماد؛  .1مشاركت سياسی؛  .8مشاركت و رهبری مدنی؛  .1ژيوندهای اجتماعی غيررسنمی؛
 .8بخشنف و روحينة داوطلبنی؛  .1مشناركت منذهبی؛  .9عندالت در مشناركت مندنی؛  .3تننوع
معاشرتها و دوستیها.
سبک زندگی اسالمی
سبك زندگی ،9ممموعة عقاید ،طرحها و نمون های عادتی رفتار ،هوی و هنوسهنا ،و شنيوههنای
تبيي شرایط اجتماعی یا شخصی است ك نوع خاص واكنف فرد را تعيني منیكنند (

Fuchino et

 .)al., 2003, p.308سبك زندگی ،نظریة نسبتاً شایعی است ك بيشتر اوقات بنرای اشناره بن روش
زندگی مرد ب كار گرفت میشود و بازتنا

دامننة كامنل ارزشهنای اجتمناعی ،طنرز برخنورد و

فعاليتها است .سبك زندگی از طریق روابط متقابل فرد با دیىنران آموختن منیشنود و در زميننة
شاخصهای شناخت شده سبك زندگی میتوان ب فعاليتهای فيزیكی ،اوقنات فراغنت ،خنوا

و

بيداری ،روابط اجتماعی ،روابط خانوادگی ،معنویت ،ایمنی و آرامف ،تغذی  ،و غيره اشاره كرد كن
هر یك ب منزلة شاهراهی از زندگی افراد محسو

میشوند (.)Horowitz, 2002, p.148

سازمان جهانی بهداشت ،)9113( 1سبك زندگی سال را تالش برای دسنتيابی بن حالنت رفناه
كامل جسمی ،روانی و اجتماعی توصيف كرده است .با توج ب ای مسئل ك جامعة ما جامعن ای
1. Lifestyle
2. WHO
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اسالمی است و سبك زندگی اسالمی 9همة جهتهای زندگی را دربرمیگيرد ،در ای ژنهوهف بن
سبك زندگی اسالمی ژرداخت میشود .سبك زندگی اسالمی ،ب تفصيل از دیدگاه آیات و رواینات،
استخراج و جامعيت الز را ب دست آورده است و تفاوتهای بي دیدگاه اسالمی و روانشناختی
آدلر 1و همكارانف را آشكار كرده است (كاویانی ،9811 ،ص .)11مهن تنری ننوآوری در مفهنو
سبك زندگی اسالمی ای است ك ب آموزههای اسالمی و كليت اسنال نىناه شنده اسنت .سنبك
زندگی اسالمی عنوانی شناخت شده در اكثر علو انسانی در سطح بي الملل است ،اما از زاوین هنای
متعدد ب آن توج شده و مطالع میشود .سبك زنندگی اسنالمی ،از جهتنی بنا دیىنر سنبكهنای
زندگی متفاوت است .در جامع شناسی ،مدیریت ،علو ژزشكی و روانشناسی و جز آن نينز بحنث
زندگی مطرح است ،اما در ای قلمروها فقط بن رفتناری خناص منیژردازنند و بنا شنناختهنا و
عواطف ارتبا مستقي برقرار نمیكنند .اما سبك زندگی اسالمی ،با همة زنندگی افنراد و ابعناد آن
مرتبط است (كمباف و همكاران ،9811 ،ص .)91در سبك زندگی عمنق عواطنف و نىنرشهنا و
اعتقادهای فرد سنميده نمیشود ،بلك رفتارهای فرد سنمف میشود ،اما هر رفتناری كن بخواهند
مبنای اسالمی داشت باشد ،باید حداقلهایی از شناخت و عواطف اسنالمی را ژشنتوانة خنود قنرار
دهد (كاویانی ،9811 ،ص.)89
ب نوعی گروههای اجتماعی اغلب مالك یك نوع سبك زندگی منیشنوند و سنبك خاصنی را
تشكيل میدهند .سبكیشدن زندگی با شكلگيری فرهنگ مرد رابطة نزدیك دارد .منثالً منیتنوان
شناخت الز از افراد جامع را از سبك زندگی افراد آن جامع ب دست آورد.
برای معرفی سبك زندگی اسالمی ،میتوان ب درخت سبك زندگی اشاره كرد .آدلر و ژينروانف
سبك زندگی هر فرد را از شكلگيری تا ژيامدها و آتارش ب درختی تشبي كردهاند .ریشن هنای این
درخت همان ریش های سبك زندگی است ك شكلگيری آن را بيان میكند ،ساقة ای درخت دربارة
اعتقادها و نىرشهای كلی افراد (شامل اعتقادها و عواطف و حتی آمنادگی رفتناری و غينره) اسنت.
1. Islamic lifestyle
2. Adler
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شاخ ها و سرشاخ های ای درخت ،وظایف زندگی هستند .در حقيقت ،سبك زندگیِ واقعی همنان
شاخ ها و سرشاخ هاست .سبك زندگی اسالمی (سرشاخ ها) در سن سنطح فنردی ،خنانوادگی و
اجتماعی مطرح میشود .درخت سبك زندگی اسالمی ،ب تفصيل از دیدگاه آیات و روایات ،استخراج
شده و جامعيت الز را ب دست آورده است و تفاوتهای بي دیدگاه اسالمی و روانشناختی آدلر و
ژيروانف را آشكار كرده است (كمباف و همكاران ،9811 ،ص .)93كاویانی در ژهوهشنی بن طنور
جامع ب سبك زندگی اسالمی ژرداخت و بنرای آن مقياسنی دهمؤلفن ای شنامل اجتمناعی ،اخنال،،
خانواده ،سالمت ،عبادی ،تفكر و عل  ،دفاعی  -امنيتی و باورها و عقاید درنظر گرفت اسنت .مؤلفنة
اجتماعی ب وظایفی اشاره میكند ك فرد در ارتبا با دیىران ،فراتر از خود و خانوادة هست ای خنود
انما میدهد .اخال ،ب صفات و رفتارهای درونیشدهای از فرد گفت میشود كن وظيفنة رسنمی و
قانونی او شمرده نمیشود و با ترک یا انما دادن آن كسی را مؤاخذه یا تشویق نمیكنند .خانواده بن
رفتارها و روابط فرد از ای حيث ك عضو یك خانوادة هست ای است ،اشاره میكند .یعنی زن ،شوهر
و فرزندان .سالمت شامل اموری است ك در سالمت جسمی و روانی فرد نقف ایفا میكننند .مؤلفنة
عبادی ب وظایفی اشاره میكند ك رابطة بي فرد و خداوند را ب عنوان عبد و موال نشنان منیدهند و
اع از عبادات مشخص مثل نماز ،روزه ،تالوت قرآن و جز آن ،و رفتارهایی كن رسنماً عبنادت ننا
ندارند ،است ،اما فرد ب نيت اطاعت از خداوند آن را انما میدهد .تفكر و عل ب وظایف شنناختی
فرد اشاره میكند ،اع از شناختهای موجود در فرد ،تنالش بنرای افنزایف شنناختهنای خنود و
جایىاهی ك فرد برای عل و تفكر قائل است .مؤلفة دفاعی -امنيتی ب وظنایفی اشناره منیكنند كن
ب طور فردی یا اجتماعی با امنيت افراد و جامعن ارتبنا دارد .باورهنا و عقایند نينز شنامل مفناهي
هستیشناسی ،انسانشناختی ،خداشناسی و جز آن اشاره میكند ك در فرد درونی شنده اسنت و در
الی های زیری عاطفی و شناختی او حضور دارند و ب طور خودآگاه یا ناخودآگاه ،نقشی تعيي كننده
در رفتارها دارد (كاویانی ،9811 ،ص.)91
سبک زندگی اسالمی و سرمایة اجتماعی
در ممموع ،میتوان گفت اكثر جامعن شناسنان نقنف دین را در افنزایف ابعناد مختلنف سنرمایة
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اجتماعی مه میدانند .تأتير كاركردهای اجتماعی دی بر سرمایة اجتماعی در شنكل  9نشنان داده
شده است (علينی ،9819 ،ص.)18
وحدتآفرینی (اب خلدون)
الها بخف رفتار (وبر)
انسما بخف (دیویس)
هنمارآفری (اودی)
كمك ب دیىران (توكویل)

سرمایة اجتماعی

كاركردهای اجتماعی دی

همبستىی اجتماعی (دوركي )

افزایف ارتباطات اجتماعی (كلم )
افزایف اعتماد (گيدنز)

شکل  .1تأثير كاركردهاي اجتماعي دين بر سرماية اجتماعي از ديدگاه جامعهشناسان

از آنما ك اصول اولية راهبرد اسال بر صلح و تفاه  ،تأليف قلو  ،اتحاد و یكپارچىی احترا
متقابل و همبستىی بي افراد گذاشت شده است ،میفهمي اسال  ،سرمایة اجتمناعی را اصنل قنرار
داده است .سفارش آموزههای اسال در ژایبندی ب ژيمانها ،وفای بن عهند و اماننتداری موجنب
افزایف اعتماد عمومی در سطح گسترده و گسترش روابط سال و سازنده بي افنراد منیشنود كن
شر اساسی در جهت تحقق سرمایة اجتماعی است .با لحاظ ابعاد اعتقادی ،اخالقی و شریعتی كن
از مت قرآن و احادیث ب دست میآید ،مالحظ میكنني آمنوزههنای اسنالمی از جننس سنرمایة
اجتماعی اسنت (عليننی ،9819 ،ص .)98دین چن از طرینق حضنور افنراد در مراكنز منذهبی و
فعاليت های اجتماعی و تحكي روابط اجتماعی ،و چ از طریق اهميت فرد مؤم ب ابعاد و عناصر
دی می تواند حس اعتماد ،ژيوند ،هویت مشترک ،همبستىی اجتماعی ،و روحية همكاری و تعناون
اجتماعی را در افراد ایماد كند ك عناصر یادشده از مظناهر و ژيامندهای سنرمایة اجتمناعی اسنت
(علينی ،9819 ،ص.)91
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اعتماد یكی از مؤلف های سرمایة اجتماعی است .ای مؤلف ب نوعی در گروههایی ك ب نحنوی
ب نهادهای آموزشی ،فرهنىی و دینی ارتبا دارند ،افزونتر است .ریشنة این امنر در مؤلفن هنای
اعتمادسازی است .ك از یك طرف با آموزههای دیننی و از طرفنی دیىنر بنا اعتقادهنا و باورهنای
عمومی در ارتباطی نزدیك است .نمون هایی ای مؤلف هنا صنداقت ،اماننتداری ،وفنای بن عهند،
سالمت روحی و روانی ،خيرخواهی ب دیىران ،ترجيح امور معنوی ب مادی و جز آن اسنت .این
مؤلف ها از نظر افراد جامع موجب اعتماد ب افراد واجد آنها میشود.
مرور تحقيقات در حوزة سرمایة اجتماعی نشان میدهد ژهوهشىران ،این منوارد را بن عننوان
عوامل مؤتر بر سرمایة اجتماعی بررسی كردهاند:
جدول  .1پيشينة تحقيق

ردیف

پژوهشگران

موضوع

9

بهادری خسروشاهی و همكاران ()9819

رابطة سرمایة روانشناختی با سرمایة اجتماعی

1

علينی ()9839

رابطة آموزههای دینی و سرمای های اجتماعی

8

كتابی و همكاران ()9838

دی  ،سرمایة اجتماعی و توسعة اجتماعی  -فرهنىی

1

فصيحی ()9831

دی و سرمایة اجتماعی

8

صابری و همكاران ()9811

نقف انسما گروهی در سرمایة اجتماعی

1

یوسفزاده و كياكموری ()9811

مهارتهای ارتباطی مدیران و سرمایة اجتماعی

9

بادی دهف و همكاران ()9811

3

قنبری و نویدی ()9811

رهبری خدمتىزار و سرمایة اجتماعی

1

زارعی متي و همكاران ()9811

رابطة هوش عاطفی و سرمایة اجتماعی

91

چاوشينی و نقفبندی ()9818

رابطة عدالت سازمانی و سرمای های اجتماعی

تأتير حكمرانی خو

بر سرمایة اجتماعی

همان طور ك مالحظ میشود ،تا كنون ژهوهفهای زیادی دربارة سرمایة اجتماعی انما گرفت
است ،اما كمتر ژهوهشی ب چىونىی توسعة ای نوع سرمای بنا رویكنرد اسنالمی ژرداختن اسنت.
متأسفان در كشور ،تحقيقات زیادی در مورد تنأتير ینا رابطنة سنبك زنندگی اسنالمی بنا سنرمایة
اجتماعی انما نىرفت است.
با توج ب مطالب یادشده دربارة ارتبا سبك زندگی و سرمایة اجتماعی نتيم میشود افنرادی
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ك سبك زندگی آنها مبتنی بر آموزههای اسالمی باشد ،احتماالً سرمایة اجتماعی بيشتری خواهنند
داشت .بنابرای  ،با توج ب توضيحات یادشده ،فرضية اصلی را میتوان ب شرح زیر بيان كرد:
سبك زندگی اسالمی با سرمایة اجتماعی كاركنان رابطة مستقي و معنادار دارد.
در نتيم  ،مدل مفهومی تحقيق ب شرح شكل  1نشان داده شده است.
زمانشناسی
امنيتی
تفكر و عل
شناختی
ساختاری
ارتباطی

سرمایة
اجتماعی

سالمت
خانوادگی

سبك
زندگی

مالی
اخال،
باورها

اسالمی

عبادی
اجتماعی
شکل  .2مدل مفهومي تحقيق

روش تحقيق
ژهوهف حاضر از حيث هدف ،كاربردی و از جهت گردآوری دادههنا از ننوع تحقيقنات توصنيفی
است ك ب طور ژيمایشی انما گرفت است .در ضم راهبنرد ژنهوهف حاضنر ،همبسنتىی اسنت.
همچني  ،با توج بن اینكن روش مندلسنازی معنادالت سناختاری بنرای آزمنون فرضني هنا (و
تمزی وتحليل دادهها) ب كار گرفت شده است ،در ميان تحقيقنات همبسنتىی ،این تحقينق از ننوع
ماتریس همبستىی یا تحليل كواریانس است .محقق قصد دارد تأتير سبك زندگی اسالمی ب عنوان
متغير مستقل را بر سرمایة اجتماعی ب عنوان متغير وابست بررسی

كنند.

از آنما ك هدف ژهوهف تعيي روابط ميان سبك زندگی اسالمی و سنرمایة اجتمناعی در مينان
كاركنان دانشی ژهوهشىاه صنعت نفت است ،ادراک از سرمایة اجتمناعی و سنایر متغيرهنا در سنطح
فردی بررسی میشود .بنابرای

 ،سطح تحليل ژهوهف حاضر ،فردی است.
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سبك زندگی اسالمی ( ،)ILSTشامل زمانشناسی ( 8گوی ) ،امنيتی ( 1گوی ) ،تفكنر و علن (8
گوی ) ،سالمت ( 9گوی ) ،خانوادگی ( 3گوی ) ،مالی ( 91گوین ) ،اخنال 99( ،گوین ) ،باورهنا (1
گوی ) ،عبادی ( 1گوی ) و اجتماعی ( 99گوی ) است ك توسط كاویانی ( )9833ساخت شده است.
در ای ژهوهف ،ژرسشنامة كوتاه آن ( 98سؤالی) ب كار گرفت شده است.
برای سنمف سرمایة اجتماعی ،ژرسشنامة ناهاژيت و گوشنال ( )9113بن كنار گرفتن شند .این
ژرسشنام س بعد شناختی ،ساختاری و ارتباطی را منیسننمد .این ژرسشننام شنامل  19گوین و
آزمودنیها ب هر گوی در مقياس ژنجدرج ای ليكرت (كامالً مخالف تا كامالً موافق ) ژاسن خواهنند
داد.

ب منظور تعيي ژایایی ژرسشننام  81 ،ژرسشننام در جامعنة آمناری توزینع و گنردآوری شند.
ضریب آلفای كرونباخ مقياس سبك زندگی اسالمی با  91سنؤال ،1/93 ،و بنرای مقيناس سنرمایة
اجتماعی با  19سؤال  1/98ب دست آمد .جهت بررسی روایی سؤالها اعتبار محتوا و از نوع اعتبار
صوری ب كار گرفت شد .بنرای بررسنی اعتبنار صنوری ژرسشننام نظرهنای متخصصنان ،اسنتادان
دانشىاهی و كارشناسان خبره ب كار گرفت

شد.

نمونة آماری شامل كارمندان (زن و مرد) شاغل در ژهوهشىاه صنعت نفت تهنران بنوده اسنت.
نمون گيری ب روش تصادفی ساده انما گرفت .حم نمونة آماری بر اساس جدول مورگنان 991
نفر برآورد شد .بر اساس تمرب های محقق  91درصد بيشتر از حم نمون ژرسشنام ژخنف شند.
در نهایت  911ژرسشنامة كامل ب دست آمده است.
برای بررسی روابط ميان متغيرها در ده های اخير روشهای فراوانی مطرح شده اسنت .یكنی از
ای روشها مدل معادالت ساختاری یا تحليل چندمتغيری با متغيرهای مكنون است .مدل معنادالت
ساختاری رویكرد آماری جامعی برای آزمون فرضي هایی اسنت كن دربنارة روابنط بني متغيرهنای
مشاهدهشده و متغيرهای مكنون

است.

در ای تحقيق نيز مدلسازی معادالت ساختاری و نر افزارهنای  SPSSو  Lisrelبن كنار گرفتن
شد.
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یافتههاي پژوهش
برای اینك مدل ساختاری یا همان نمودار مسير ،تأیيد شود ،نخست باید شناخصهنای آن بنرازش
مناسبی داشت باشند ،دو  ،باید مقادیر آمارة تی و ضرایب استاندارد معننادار باشنند .اگنر مقندار
ك  ،نسبت

2

بن درجنة آزادی ( )dfكنوچكتر از  RMSEA ،8كنوچكتر از  ،1/13و  GFIو

2

AGFI

بزرگتر از  1/1باشند ،میتوان نتيم گرفت مدل ،برازش قابل قبولی دارد .اگر مقنادیر تنی نينز از 1
بزرگتر یا از  -1كوچكتر باشد ،در سطح اطمينان  11درصد معنادار خواهد بود.
همانطور ك در شكلهای  8و  1مشاهده میشود ،اعتبار و برازنندگی مناسنب مندلهنا تأیيند
میشود ،زیرا مقدار  RMSEAكمتر از  1/13و نسبت كای دو ب درجة آزادی در مدل كمتنر از  ،8و
نيز مقادیر شاخصهای  GFIو  AGFIدر مدل باالی  11درصد است ( GFI=1/11و.)AGFI=1/11

شکل  .3مدل معادالت ساختاري (ضرايب استانداردشده)
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شکل  .4مدل معادالت ساختاري (در حالت اعداد معناداري)

نتایج آزمون فرضيههاي تحقيق
همانطور ك مالحظ میشود وضعيت شاخصهای برازش مدل مناسب است .نتنایج روابنط بني
اجزای مدل ب شرح جدول  1ب دست آمد:
سبك زندگی اسالمی بر سرمایة اجتماعی تأتير مثبت و معناداری معادل  1/81میگذارد و تأیيند
میشود ،لذا فرضية اصلی تحقيق تأیيد میشود.
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جدول  .2يافتههاي حاصل از مدلسازي معادالت ساختاري در آزمون فرضيهها

فرضيه
فرضية اصلی :سبك زندگی اسالمی بر سرمایة اجتماعی اتر مستقي و
معناداری دارد.
فرضية فرعی :9بعد زمانشناسی سبك زندگی اسالمی بر سرمایة
اجتماعی اتر مستقي و معناداری دارد.
فرضية فرعی :1بعد امنيتی سبك زندگی اسالمی بر سرمایة اجتماعی
اتر مستقي و معناداری دارد.
فرضية فرعی :8بعد تفكر و عل سبك زندگی اسالمی بر سرمایة
اجتماعی اتر مستقي و معناداری دارد.
فرضية فرعی :1بعد سالمت سبك زندگی اسالمی بر سرمایة
اجتماعی اتر مستقي و معناداری دارد.
فرضية فرعی :8بعد خانوادگ ی سبك زندگی اسالمی بر سرمایة
اجتماعی اتر مستقي و معناداری دارد.
فرضية فرعی :1بعد مالی سبك زندگی اسالمی بر سرمایة اجتماعی
اتر مستقي و معناداری دارد.
فرضية فرعی :9بعد اخال ،سبك زندگی اسالمی بر سرمایة اجتماعی
اتر مستقي و معناداری دارد.
فرضية فرعی :3بعد باورها سبك زندگی اسالمی بر سرمایة اجتماعی
اتر مستقي و معناداری دارد.
فرضية فرعی :1بعد عبادی سبك زندگی اسالمی بر سرمایة اجتماعی
اتر مستقي و معناداری دارد.
فرضية فرعی :91بعد اجتماعی سبك زندگی اسالمی بر سرمایة
اجتماعی اتر مستقي و معناداری دارد.

ضریب

عدد

استاندارد

معناداري

1/81

1/91

تأیيد فرضي

1/11

1/19

تأیيد فرضي

1/11

1/81

تأیيد فرضي

1/98

91/98

تأیيد فرضي

1/91

99/13

تأیيد فرضي

1/31

91/89

تأیيد فرضي

1/91

99/13

تأیيد فرضي

1/11

91/11

تأیيد فرضي

1/38

98/11

تأیيد فرضي

1/98

91/11

تأیيد فرضي

1/39

98/18

تأیيد فرضي

نتيجة آزمون

نتيجه و پيشنهادها
در ژهوهف حاضر ژيامد سبك زندگی اسالمی بر سرمایة اجتماعی بررسی شد .با توج ب یافت های
ژهوهف ،فرضية اصلی ژهوهف تأیيد میشود ،یعنی سبك زندگی اسالمی بر سرمایة اجتماعی تنأتير
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مثبت و معنادار دارد ،بدی معنا ك داشت سبك زندگی مبتننی بنر آمنوزههنای اسنالمی منیتوانند
نویدبخف ارتقا و افزایف سرمایة اجتماعی در سازمان باشد.
در شكلگيری سرمایة اجتماعی عوامل متعددی مؤترند كن یكنی از این عوامنل مهن دین و
آموزههای دینی و ب طور خاص سبك زندگی اسالمی است .در اسال و سبك زندگی آن ،تفاوتهنا
و برتریهایی نيز وجود دارد .مه تری نوآوری در مفهو سبك زندگی اسنالمی این اسنت كن بن
آموزههای اسالمی و كليت اسال توج شده است« .سبك زندگی اسالمی» عنوانی شنناخت شنده در
اكثر علو انسانی در سطح بي الملل است ك از زاوی های متعدد ب آن نىناه و مطالعن شنده اسنت.
سبك زندگی اسالمی ،با همة زندگی افراد و ابعاد آن مرتبط است .سبك زندگی اسالمی ،از جهتی بنا
دیىر سبكهای زندگی متفاوت است .سبك زندگی اسالمی ،از آن جهت ك اسالمی است ،نمیتواند
با عواطف و شناختها بیارتبا باشد .بر ای اساس ،هر رفتاری ك بخواهد مبننای اسنالمی داشنت
باشد ،باید حداقل هایی از شناخت و عواطف اسالمی را ژشتوانة خود قرار دهد.

نتایج ای تحقيق با نتایج تحقيق كتابی و همكاران ( ،)9838همراستا است .آنها بر اساس شيوة
مطالعات اسنادی و ژيمایشی با هدف مطرحكردن رهيافتی ك در قالب آن ،از یك سو دی ب عنوان
نظامی كثيراالجزا از طریق ابعاد متعدد خود (اعتقادی ،عاطفی ،مناسكی ،شناختی و ژيامدی) فعلينت
سرمایة اجتماعی را محقق می كند و از سوی دیىر سرمایة اجتماعی نيز مانند ژدیندهای نيرومنند از
طریق سطوح ماهوی (ایماد شبك هنای اعتمناد و ژيونند سسنت و نيرومنند كنشنىران) و سنطوح
صوری و ژيامدی (انمم های داوطلبان و هنمارهای دستوری) ،زميننة ایمناد توسنعة اجتمناعی و
فرهنىی ژایدار را فراه میكند .همچني  ،آنها در ژهوهف خود با عنوان «دی  ،سرمایة اجتماعی و
توسعة اجتماعی فرهنىی» ،معتقدند ك تكوی سرمایة اجتماعی مستلز وجود عواملی چنند اسنت
ك یكی از آنها دی و فرهنگ دینی است .آنها ب ای نتيم رسيدند ك هر چ افراد ینك جامعن

مذهبیتر باشند ،ب همان نسبت سرمایة اجتماعی آنان نيز افزایف خواهد یافت.
از طرفی ،نتایج ای تحقيق با تحقيق علينی ( )9839نيز همسو است .وی در ژنهوهف خنود بنا
عنوان «رابطة آموزههای دینی و سرمای های اجتماعی» ،دریافنت مسنلمانان و مؤمننان بنا عمنل بن
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تعالي و فرمانهای دی اسال  ،ن تنها میتوانند روابنط ژایندار و مسنتحكمی را در سنطوح خونرد و
كالن جامعة اسالمی ب وجود آورند و سرمایة اجتماعی درونگروهی را شكل دهند ،بلك میتوانند
در تعامل و مشاركت جمعی با سایر انسانها و جوامع ب ژيشرفت و توسعة ژایندار دسنت یابنند و
سرمایة اجتماعی برونگروهی را تشكيل

دهند.

دی میتواند در تعریف ارزشها ،هنمارهنای اجتمناعی ،روحينة گروهنی ،همكناری ،تعناون،
گسترش مشاركت داوطلبان و مانند آن نقف مؤتری داشت باشد .حنال اتربخشنی دین در توسنعة
سرمایة اجتماعی عالوه بر ماهيت و محتوای آن تحت تأتير ميزان تدی افراد نينز منیباشند .یعننی
مذهب و دی بخشی مه از هویت افراد جامع را تشكيل میدهد ،لذا دی چ از طریق محتوا چ
از طریق حضور در زندگی افراد جامع میتواند حس اعتماد ،مشاركت ،روحية همكناری و تعناون
را تقویت كند.
آموزه های اسالمی در ابعناد اعتقنادی ،اخالقنی و فقهنی خنود بن ژيندایف و تقوینت سنرمایة
اجتماعی در شكل درونگروهی و برونگروهی منمر میشود .در آموزههای اسال  ،عناصر ،مؤلف ها
و شاخص هایی از جنس سرمایة اجتماعی وجود دارد ك در ابعاد اعتقادی ،اخالقی و فقهی متبلنور
میشود (علينی ،9819 ،ص .)18در واقع ،می توان گفت اگنر سنبك زنندگی در ابعناد مختلنف آن
مبتنی بر آموزههای اسالمی باشد ،ب شكلگيری سنرمایة اجتمناعی منمنر خواهند شند ،از طرفنی،
تقویت سرمایة اجتماعی نيز باعث بهبود سبك زندگی میشود.
از آنما ك دی و آموزههای دینی یكی از عوامل مؤتر و مقو سرمایة اجتماعی اسنت ،ژيشننهاد
میشود با استخراج ابعاد مختلف دی و شناسایی عناصنر و مؤلفن هنای متعندد و متننوع ،بن طنور
مشخص نقف بیبدیل دی اسال تبيي و مشخص شود .از طرف دیىر ،ژيشنهاد میشود با مراجع
ب متون شيعی مانند نهجالبالغ  ،آموزههای دی اسال دربارة سرمایة اجتماعی شناسایی و استخراج
شده و در توسعة فرهنگ سازمانی نهادین و الىوسازی شود.
همچني  ،ب مراكز و نهادهای فرهنىی و فرهنگساز ژيشنهاد میشود با توسع و ترویج فرهنگ
و سبك زندگی اسالمی در راستای غنای فرهنگ ایرانی اسالمی بن تقوینت سنرمایة اجتمناعی در
سازمانها و در نهایت ،جامع رسالت خویف را ب طور مؤتر و سازندهای ب انما برسانند.
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در ژایان ژيشنهاد میشود شورای فرهنىی سازمان و سایر نهادهای مرتبط بنا آن ،بنا اشنراف بنر
مسئلة اجتماعی ك در سازمانها رو ب افول است ،باید فرهنگ اسالمی و سبك زندگی اسنالمی بنا
رویكرد ارتقای سرمایة اجتماعی در ميان كاركنان ب ترویج و توسع یابد تا از ای مسنير ،بن این
مه دست یابد.
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