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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Article type: 
Research Article 

 

The purpose of this study was to validate the scale of social capital based on the 

Holy Quran. The research method was descriptive-survey. The statistical population 

of the study included all teachers in Fars’s province (31,000 people) that by random 

sampling method, 386 people were selected as the research sample. The research 

instrument was the Social Capital Scale based on the Holy Quran (Torkzadeh & 

Mohtaram, 2020). In order to measure the validity of the scale, two methods of item 

analysis and first and second order confirmatory factor analysis were used and to 

measure its reliability, Cronbach's alpha was used. The results of item analysis 

showed a significant correlation between each item with the relevant sub-scale and 

social capital scale with the Islamic approach based on the Holy Quran in general. 

Also, the results of the first and second order confirmatory factor analysis showed 

that each of the items and components had a high validity to explain the relevant 

dimension and social capital based on the Holy Quran. Also, based on Cronbach's 

alpha values, the reliability of the scale and related subscales was evaluated as 

desirable. In addition, the results showed that the social capital based on the Holy 

Quran is moderate for teachers in Fars province. According to the output of this 

study, this scale can be used by researchers, managers and other employees in 

various fields as a basis for evaluating and identifying social capital with an Islamic 

approach. 
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هدف کلی از اين پژوهش اعتباريابی مقیاس سرماية اجتماعی بر مبنای قرآن کريم از ديددگاه مللمدان اسدتان    
استان فارس  فارس بود. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمايشی بود. جاملة آماری پژوهش شامل همة مللمان

نفر به عنوان نمونة پژوهش انتخاب شددند. ابدزار    386گیری تصادفی تلداد نفر( بود که با روش نمونه 31000)
بود که بلد از سنجش روايی  (1399 زاده و محترمپژوهش مقیاس سرماية اجتماعی بر مبنای قرآن کريم )ترک
تبه اول و دوم، پايايی آن بدا روش آففدای کرونبدا     مقیاس، با دو روش تحلیل گويه و تحلیل عامل تأيیدی مر

ها با زيرمقیاس بلد  ها گردآوری شد. نتايج تحلیل گويه حاکی از همبستگی ملنادار هر يک از گويهتوزيع و داده
مربوطه و مقیاس سرماية اجتماعی با رويکرد اسالمی بر مبنای قرآن کريم بود. نتدايج تحلیدل عامدل تأيیددی     

ها از بار عاملی بااليی برای تبیین بلدد مربوطده و سدرماية     ها و مؤففه گويه وم نیز نشان داد همةمرتبة اول و د
اجتماعی مبتنی بر قرآن کريم برخوردارندد. همنندین، بدر اسداس مقدادير آففدای کرونبدا ، پايدايی مقیداس و          

رماية اجتمداعی موجدود در   های مربوطه مطلوب ارزيابی شد. عالوه بر اين، نتايج نشان داد مقدار سد  زيرمقیاس
مدارس )بر اساس مقیاس مورد نظر در اين پژوهش( از نظر مللمان استان فارس در حد متوسط است. با توجده  

تواند به عنوان مبندايی بدرای ارزيدابی و شناسدايی سدرماية       به خروجی حاصل از اين پژوهش، اين مقیاس می
مورد استفاده پژوهشدگران، مدديران، و سداير کارمنددان در     اجتماعی با رويکرد اسالمی )مبتنی بر قرآن کريم( 

 های مختلف قرار گیرد. حوزه
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 مقدمه

و همکاران  یثمن ؛Kilpatrick et al. 2021های انسانی و جوامع بشری است ) سرماية اجتماعی يکی از منابع مهم قدرت در گروه
های موجود در خود را برای دستیابی  مند است که بتواند سرماية اجتماعی همة گروه (. در دنیای کنونی سیستمی موفق و توسله1399

سرماية اجتماعی در توسلة سیاسی و اجتماعی  .(Pitas & Ehmer 2020؛ 1394 رزاده و دربندیبه اهداف خود بسیج کند )اکب
دهی به رفتار افراد بر پاية (. اين سرمايه پتانسیل الزم برای جهت1400نژاد و همکاران یای دارد )جلفر کنندهها نقش تلیین کشور

کند.  است که روابط اجتماعی بر اساس اقدامات جملی را تسهیل می شبکه، هنجار، ارزش، و اعتماد اجتماعی در ساختار اجتماعی
رود و وجود آن جهت همبستگی اجتماعی و رسیدن به اهداف  گروهی به شمار میهمننین، عنصری مطلوب برای همکاری درون

 و همکاران ینصرافله)ود ش جامله ضروری است. باال بودن اين سرمايه به دستیابی جامله به اهداف خود با هزينة کمتر منجر می

ای از اطالعات جهت  امکان دسترسی به طیف گسترده (. در حقیقت اين سرمايه، به منزفة دارايی نامشهود،Lins et al. 2017؛1395
 .(Nakano & Nakano & Washizu 2021; Shiell et al. 2020سازد ) ايجاد عملکرد نوآورانه را فراهم می

در صورت  .يک دارايی اجتماعی و کاالی عمومی، متللق به همة افراد يک سیستم اجتماعی استسرماية اجتماعی، به منزفة 
بیند و در صورت تقويت اين سرمايه در سازمان نیز کل اعضا از دار شدن اين سرمايه، عالوه بر افراد، کل گروه آسیب می خدشه

شود که برای  ای میان افراد جامله تلريف می ن سرمايه شبکه(. در حقیقت، ايTulin et al. 2018)شوند  مزايای آن برخوردار می
شود تا افراد بهتر و  ( و از طريق تسهیل روابط اجتماعی شرايطی ايجاد میEllis 2021کنند ) ديگر کار میمنافع عمومی با يک

 .(Shiell et al. 2020؛ 1397 ارا؛ د1399قلی و سلطان یقنبر(گیری کنند و به دست آورند  تر منافع فردی و جملی خود را پی ساده

وپرورش است که افراد از جمله نهادهای بسیار مهم در طول زندگی بشر، بلد از نهاد خانواده، نهاد آموزشی يا سازمان آموزش
ان، ترين نهاد رسمى در اجتماعى شدن افراد، پرورش استلداد آن جامله بیشترين ارتباط را با آن دارند. نهاد آموزشی مدرسه مهم

وجود سرماية اجتماعی در مدرسه برای اثربخشی مدرسه  .های زندگی جملی استايجاد تفاهم میان افراد انسانی، و تحکیم پايه
سرماية اجتماعی در شبکة اجتماعی مللمان، کارکنان، مديران، و مسئوالن مدرسه زمینة ارتباط، به همین سبب  .مفید است

شود )دهقان و  های اجتماعی میها و سیستم اثربخشی شبکهآورد و باعث ان را فراهم میانسجام، و اعتماد میان اعضای سازم
 .) 1396 ؛ دهقانی و همکاران1396سراجیان 

های پايداری و کارآمدی هر نهاد  ترين مؤففهشده، حفظ و ارتقای اعتماد و سرماية اجتماعی از مهممطابق تحقیقات انجام
(. با Claridge 2018؛ Lins et al. 2017؛ 1399 و همکاران یشي؛ درو1398و همکاران  ینيشود )عابداجتماعی محسوب می

های حاکم در هر جامله يا سیستم اجتماعی است. بنابراين، جهت اين حال، نگاه افراد به اين سرمايه وابسته به فرهنگ و ارزش
مايه، متناسب با بسترهای فرهنگی و اجتماعی آن ارتقا و رشد سرماية اجتماعی در هر جامله ضروری است به توسلة اين سر

جامله، توجه شود. از آنجا که کشور ايران يک کشور با رويکرد اسالمی است، الزم است ارزيابی و توسلة سرماية اجتماعی اين 
 های حاکم در آن صورت پذيرد.های مختلف با توجه به رويکرد اسالمی و ارزش کشور در سازمان

د نظیر واليت حق تلافی،  های ملرفتی اسالمگرفته از بنیانشده، سرماية اجتماعی اسالمی نشئتی انجامهابر پژوهش بنا
د است که اين اصول متمايزکنندة اين سرمايه با  االمر، و وجود حیات اخروی و نظام جزا و پاداش اخرویواليت رسول و اوفی

. سرماية اجتماعی از منظر اسالمی همانند رويکردهای غیراسالمی به (1396و همکاران  یدهقان) های جوامع غربی است سرمايه
اين مفهوم دارای انواع ساختاری، ارتباطی، شناختی، و نیز سطوح مختلف خرد و میانی و کالن است؛ با اين تفاوت که سرماية 

خلقی، رويی و خوشمانند مهربانی، گشاده اجتماعی اسالمی در بلد شناختی بر اساس اصول وحدت و اخوت و فضايل اخالقی
بخشندگی، فداکاری و ايثار و تحريم بدگويی، غیبت، تهمت، تبلیض و تلصب قومی، و ساير رذايل اخالقی و در بلد ساختاری بر 

ت، امر به تکافل اجتماعی و نیز جنبة اجتماعی بسیاری از احکام نظیر نماز جماعت، والي اساس اصول تلاون، صلة ارحام، مشورت،
رويی، و رفتارهای ملروف و نهی از منکر، حج، خمس، زکات و در بلد ارتباطی بر اساس اصول صداقت، اعتماد، حسن ظن، خوش

رو و يابد )خوبگیرد و توسله می شهروندی اسالمی چون تواضع و فضیلت مدنی و بسیاری از دستورهای اسالم شکل می
کاوش مفهوم سرماية اجتماعی از منظر قرآن »نیز طی پژوهشی، با عنوان ( 1399) زاده و همکارانش(. ترک1395همکاران 
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های اجتماعی شکل  ها و شبکه ای پربُلد و پربرآيند دانستند که مبتنی بر مبانی اعتقادی گروه ، سرماية اجتماعی را پديده«کريم
ديگر های اعتقادی و ملنوی با يکگیریمبنای جهت های اجتماعی بريابد؛ بدين ترتیب که افراد در شبکه گیرد و توسله می می

ها از برقراری ارتباط با هم جلب رضايت افهی، دستیابی به قرب افهی، و رستگاری دنیوی کنند و هدف نهايی آنارتباط برقرار می
ی، فرايندی، محتوايی، های کارکرد و اخروی است. از اين منظر، مفهوم سرماية اجتماعی مفهومی پینیده و پوياست که همة جنبه

زمان با هم در نظر گرفته است و برخالف مفهوم سرماية اجتماعی در مبانی و ای بودن سرماية اجتماعی را همو خصیصه
های  بستان است، موتور محرک رفتار در شبکههای غربی، که غايت آن کسب سود و منفلت شخصی از طريق مبادفه و بده تئوری

 گفتنی است .می يک محرک درونی و ملنوی است؛ يلنی نیل به قرب افهی و رستگاری فردی و جملیاجتماعی از منظر اسال

( بر مبنای همین چارچوب به طراحی پرسشنامة سرماية اجتماعی از منظر قرآن کريم پرداخته بودند که 1399زاده و محترم )ترک
 در اين پژوهش به اعتباريابی آن پرداخته شد.

های ملدودی دربارة  وجو، افگو پذيرفته در موتورهای مختلف جستهای صورت ته شد و مطابق بررسیبا نظر به آننه گف
اند. بنابراين نظر به نقش مهم  بُلدی به سرماية اجتماعی داشتهسرماية اجتماعی با رويکرد اسالمی وجود دارد که اغلب نگاهی تک

ويژه مللمان، در پژوهش حاضر به اعتباريابی اطی بین کارکنان آن، بهسرماية اجتماعی در اثربخشی عملکرد مدارس و افگوی ارتب
( توسله يافته بود، از ديدگاه مللمان 1399زاده و محترم )ترک ، که در پژوهش1مقیاس سرماية اجتماعی بر مبنای قرآن کريم
رد اسالمی در اختیار مديران و دستتواند ابزاری جامع و منسجم و بومی با رويک استان فارس پرداخته شد. خروجی اين کار می

اندرکاران نظام آموزشی و مدارس جهت ارزيابی وضلیت سرماية اجتماعی با هدف اصالح و بهبود يا توسلة آن قرار دهد. بدين 
( از ديدگاه 1399زاده و محترم  ترتیب هدف کلی از اين پژوهش اعتباريابی مقیاس سرماية اجتماعی بر مبنای قرآن کريم )ترک

 پیگیری شد: مللمان استان فارس بود. در اين زمینه سؤاالتی به شرح زير مطرح و

آيا مقیاس سرماية اجتماعی بر مبنای قرآن کريم بر اساس ابلاد چهارگانه )مبانی سرماية اجتماعی، ابلاد سرماية اجتماعی،  .1
 گیری ملنوی( دارای اعتبار و پايايی است؟سرماية اجتماعی، جهت  پیامد

 های هر يک از ابلاد چهارگانه دارای اعتبار و پايايی است؟ قیاس سرماية اجتماعی بر مبنای قرآن کريم بر اساس مؤففهآيا م .2

 وضلیت سرماية اجتماعی بر مبنای قرآن کريم در قلمرو پژوهش چگونه است؟ .3

 وجود دارد؟آيا تفاوت ملناداری میان ابلاد سرماية اجتماعی بر مبنای قرآن کريم در قلمرو پژوهش  .4

 روش تحقیق

جاملة آماری پژوهش شامل همة مللمان استان  .اين پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع پیمايشی است
نفر به عنوان نمونة  386گیری تصادفی ساده و بر اساس جدول مورگان نفر( بود که با استفاده از روش نمونه 31000فارس )

و عدم دسترسی مستقیم به مللمان، پرسشنامه به صورت  19د. گفتنی است، به دفیل شیوع ويروس کوويد پژوهش انتخاب شدن
زاده و الين برای گروه نمونه ارسال شد. همننین به منظور اعتباريابی مقیاس سرماية اجتماعی بر مبنای قرآن کريم )ترکآن

ففای کرونبا  استفاده شد. مقیاس يادشده مشتمل بر چهار بُلد ( از روش تحلیل گويه، تحلیل عامل تأيیدی، و آ1399محترم 
بسیار زياد  د ای گزينهگويه است که پاسخ افراد را به صورت طیف فیکرت پنج 25های ملنوی و  گیری مبانی، ابلاد، پیامدها، و جهت

 .کند د دريافت می (1(، بسیار کم )2(، کم )3(، اطالعی ندارم )4(، زياد )5)

                                                 
 تفاوت لیدف به و است (1398 همکاران و زاده ترک) ميکر قرآن از یاجتماع ةيسرما احصاشدة یافگو اساس بر ادشدهي اسیمق شدهیطراح یها هيگو نکهيا به توجه با1. 

 شده پرداخته ابزار یملرف به جا هر ها، اسیمق ريسا با اسیمق تفاوت بر دیتأک منظور موجود، به یها اسیمق ريسا با پژوهش نيا در شدهیملرف ابزار یساختار و يیمحتوا

 احصاشدة یافگو یمبنا بر شده یابياعتبار پژوهش نيا در که یابزار یهاهيگو نکهيا ضمن .شود مشخص آن بودن حصر تا شده آورده زین «ميکر قرآن یمبنا بر» است

 ، قم، پژوهشگاهميکر قرآن منظر از یاجتماع ةيسرما مفهوم کاوش(. 1398. )، اففینیگائ ؛.محترم، م ؛.زاده، جترک ) است ميکر قرآن اساس بر یاجتماع ةيسرما

 (.دانشگاه و حوزه
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 تحقیق هاییافته

 یریگ، جهتیاجتماع ةيسرما  یامدهای، ابلاد، پیمبان) چهارگانه ابلاد اساس بر ميکر قرآن یمبنا بر یاجتماع ةيسرما اسیمق آيا .1
 است؟ يیايپا و اعتبار یدارا (یملنو

 یدییتأ عامل لیتحل:ییایپا و ییروا محاسبة( الف

 سرماية مقیاس ساختار AMOS26 افزارنرم در موجود تأيیدی عامل تحلیل از استفاده با پژوهش، ابتدا اول سؤال بررسی منظور به

 .شد استفاده دوم و اول مرتبة تأيیدی عامل تحلیل از منظور بدين .گرفت قرار بررسی مورد کريم قرآن بر مبتنی اجتماعی

 
 کریم قرآن بر مبتنی اجتماعی سرمایة مقیاس تأییدی عامل تحلیل .1 شکل

 کریم قرآن بر مبتنی اجتماعی سرمایة اسیمق تأییدی عاملی تحلیل مدل برازش هایشاخص. 1 جدول

 X
2
/df GFI AGFI TLI CFI RMSEA PCLOSE 

 001/0 07/0 91/0 89/0 92/0 94/0 83/2 حاصل مقادير

 < 05/0 > 08/0 < 90/0 < 90/0 < 90/0 < 90/0 > 3 قبول قابل مقادير

 
 استاندارد ضرايب نیز و آن هایمؤففه و کريم قرآن بر مبتنی اجتماعی سرماية بین مسیرهای استاندارد ضرايب 1 شکل در

 همة که است آن از حاکی ضرايب اين بررسی .شودمی مالحظه مربوطه هایگويه و اجتماعی سرماية هایمؤففه بین مسیرهای

 را نظری مدل پیشنهادی مسیرهای در قوی عاملی بار که است 98/0 تا 68/0 بین ضرايب دامنة و ملنادار 01/0 سطح در ضرايب
 .دهدیم نشان

 جدول در و محاسبه مدل برازش هایشده، شاخصگردآوری هایداده با پیشنهادی نظری مدل تطابق میزان بررسی منظور به

 مطلوبی برازش از پژوهش مدل که است آن از حاکی 1 جدول مطابق و (2016)1 کالين مالک به توجه با نتايج .شدند گزارش 1

 .است برخوردار

                                                 
1. Kline 
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 کرونباخ یآلفا بیضر و هیگو لیتحل: ییایپا و ییروا ( محاسبةب

 کریم قرآن یمبنا بر یاجتماع ةیسرما مقیاس ییایپا و( هیگو لیتحل) ییروا. 2 جدول

 کرونباخ آلفای ضریب یمعنادار سطح یهمبستگ بیضرا اسیمقریز

 90/0 0001/0 78/0 - 89/0 اجتماعی سرماية یمبان

 92/0 0001/0 55/0 - 82/0 اجتماعی سرماية ابلاد

 82/0 0001/0 73/0 - 87/0 یاجتماع ةيسرما امدیپ

 91/0 0001/0 91/0 - 92/0 ملنوی یریگجهت

 96/0 0001/0 50/0 - 83/0 یاجتماع ةيسرما

 

 یاجتماع ةيسرما اسیمق کرونبا  یآففا و (بلد هر کل نمرة با هاهيگو نیب یهمبستگ) هيگو لیتحل جةی، نت2 جدول مطابق
 .است ادشدهي اسیمق يیايپا و يیروا بودن باال انگریب

 است؟ چگونه پژوهش قلمرو در ميکر قرآن یمبنا بر یاجتماع ةيسرما تیوضل از مللمان ادراک. 2

 کريم قرآن بر مبتنی اجتماعی سرماية وضلیت از مللمان ادراک اینمونهتک تی آزمون نتايج .3 جدول

 میانگین متغیّر
 انحراف

 استاندارد
Q3 مقدارt 

 سطح

 یمعنادار
((Q2 مقدار t 

 سطح

 یمعنادار

 درجة

 یآزاد

 ةيسرما یمبان
 یاجتماع

2/85 1/09 

3 

2/76 0/01 

5/2 

6/25 0/0001 

385 
 0/0001 5/64 0/0001 4/37 0/98 2/78 یاجتماع ةيسرما ابلاد

 NS 9/79 0/0001 0/53 1/06 3/03 یاجتماع ةيسرما امدیپ
 0/0001 3/16 0/0001 4/93 1/21 2/70 یملنو یریگجهت

 0/0001 6/25 0/01 2/76 1/09 2/85 کل نمرة

 

 قرآن یمبنا بر یاجتماع ةيسرما ابلاد همة و کل نیانگیم مللمان نظر از داد نشان یا نمونهتک یت ، آزمون3 جدول مطابق

 ها افتهي نيا .است برخودار (Q2) مطلوب تيکفا حداقل سطح با برابر و کمتر (Q3) مطلوب تيکفا سطح از ها، امدیپ بلد جز ،ميکر

 .است متوسط حد در کارشان محل در ميکر قرآن بر یمبتن یاجتماع ةيسرما تیوضل مللمان نظر از که ملناست نيبد

 دارد؟ وجود مللمان نظر از پژوهش قلمرو در ميکر قرآن یمبنا بر یاجتماع ةيسرما ابلاد انیم یملنادار تفاوت ايآ .3

 گیریاندازه انسيوار لیتحل آزمون از کريم قرآن بر مبتنی اجتماعی سرماية مختلف هایمؤففه میانگین مقايسة منظور به

 در مستقل متغیر اثر که بود آن از حاکی پیاليی اثر ملناداری سطح بررسی .شد استفاده بونفرونی تلقیبی آزمون همراه مکرر

 .دهدمی نشان را آن ملناداری سطح و پیاليی اثر مقدار 4 جدول .است ملنادار 0001/0 سطح

 آن داریملنا سطح و پیاليی اثر مقدار .4 جدول

 یمعنادار سطح آزادی درجة F مقدار پیالیی اثر مقدار

0/24 40/78 3 0/0001 

 معلمان بین کریم قرآن بر مبتنی اجتماعی سرمایة هایمیانگین مقایسة برای مکرر گیریاندازه انسیوار لیتحل آزمون .5 جدول

 یآزاد درجة یمعنادار سطح F مقدار استاندارد انحراف نیانگیم ریمتغ

 1/06 3/03 اجتماعی سرماية امدیپ

 385 و 3 0001/0 79/21
 1/09 2/85 اجتماعی سرماية یمبان

 0/98 2/78 اجتماعی سرماية ابلاد
 1/21 2/70 ملنوی یریگجهت
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 یمبان یها بلد میانگین، بیشترين دارای یاجتماع ةيسرما پیامد بلد بیترت شود، بهمی مالحظه 5 جدول در که گونههمان

 مقدار .است میانگین کمترين دارای ملنوی گیریجهت بلد و ،یبلد یها مرتبه در یاجتماع ةيسرما ابلاد و یاجتماع ةيسرما

 اين بررسی منظور به .است ملنادار 0001/0 سطح در هامیانگین بین تفاوت دهدمی نشان که است 79/21 با برابر نیز F آمارة

 قابل 5 جدول در تحلیل اين نتايج .شد استفاده بونفرونی تلقیبی آزمون است، از ملنادار هامیانگین کدام بین تفاوت که مطلب،

 .است مشاهده

 اجتماعی سرماية ابلاد میانگین دویدوبه مقايسی منظور به بونفرونی تلقیبی آزمون نتايج .6 جدول

 بر مبتنی اجتماعی سرمایة هایمؤلفه

 کریم قرآن

 سرمایة مبانی

 اجتماعی

 سرمایة ابعاد

 اجتماعی

 سرمایة پیامد

 اجتماعی
 معنوی گیریجهت

  0 اجتماعی سرماية مبانی

 0 0/07 اجتماعی سرماية ابلاد

0 *0/25- *0/18- اجتماعی سرماية پیامد
0 *0/33- 0/09 *0/15 ملنوی گیریجهت

 0001/0 سطح در هامیانگین بین تفاوت ملناداری

 اجتماعی سرماية پیامد که گرفت نتیجه توانمی پژوهش سوم سؤال به پاسخ در 6 جدول در موجود هایيافته اساس بر

 در زمانهم اجتماعی سرماية ابلاد و مبانی .دارد ملناداری تفاوت ديگر مؤففة سه میانگین با آن میانگین و دارد را میانگین باالترين

 که داده اختصاص خود به را میانگین کمترين ملنوی گیریجهت .ندارند ديگريک با ملناداری تفاوت و گیرندمی قرار بلدی مرتبة

 .ندارد ملناداری تفاوت اجتماعی سرماية ابلاد با است، کمتر اجتماعی سرماية مبانی از ملنادار طور به آن میانگین هرچند

 نتیجه و بحث

 و اجتماعی سرماية در آننه .است آن اجتماعی وجه در سرمايه مفهوم از استفاده اجتماعی پايدار توسلة در مهم های جنبه از يکی
 تا است اجتماعی روابط در منابع گذاشتن اشتراک به و شگستر و افزايش و اجتماعی روابط در گذاری سرمايه است نهفته آن مفهوم

 ;Krause et al. 2006. )ديآ فراهم جامله در بستان و بده و اعتماد گسترش و جملی کنش تسهیل برای نهیزم طريق نيا از

Kilpatrick et al. 2021 )به ها سازمان و جامله تر عيسر یابیدست در یاجتماع ةيسرما نقش تیاهم وجود با و حال نيا با 

 یباورها و ها ارزش بر یمبتن مفهوم نيا توسلة و يیايارز است دارد، الزم یاسالم و ینيد یبافت ، کهرانيا کشور اهدافشان، در
 ةيسرما اسیمق یابياعتبار به شد تالش پژوهش اين شد، در گفته آننه اساس بر .شود انجام آن در حاکم یبوم و یاعتقاد و ینيد

 منظر از یاجتماع ةيسرما اسیمق يیايپا و يیروا لیتحل از آمدهدستبه جةینت یمبنا بر .شود پرداخته ميکر قرآن منظر از یاجتماع

 .بود برخوردار يیباال يیايپا و يیروا از آن در شدهفيتلر یهاهيگو و ابلاد و اسیمق نيا مللمان، دگاهيد ، ازميکر قرآن

، یکارکرد یها جنبه همة یابيارز به ميکر قرآن منظر از یاجتماع ةيسرما اسیپژوهش، مق نيا در شدهانجام یابيارز اساس بر
 ةيسرما اسیمق نيا یمبنا بر که بیترت نيبد .پردازدیم زمانهم طور به یاجتماع ةيسرما بودن یا صهیخص و يی، محتواینديفرا

 یاجتماع اعتماد و ،یاجتماع ، هنجاریاجتماع شبکة بُلد سه بر مشتمل و نديپربرآ و پربُلد یا دهيپد ميکر قرآن منظر از یاجتماع
 مثبت یامدهایپ به لین جهت را هاآن و هاستآن یملنو یریگ جهت با یاجتماع یها شبکه در عضو افراد یاعتقاد یمبان بر یمبتن

 .کند یم بیترغ یاجتماع

، تقوا، نیقي، مانيا یهامؤففه بر مشتمل یاجتماع ةيسرما یمبان گفت توانیم ادشدهي اسیمق ابلاد از کي هر حیتوض در
 برخوردار يیباال يیايپا و يیروا از آن یهامؤففه هم ادشدهي بُلد هم آمدهدستبه جةینت مطابق که بود امامت به اعتقاد و ،رتیبص

 «جهت» انسان یزندگ به که یباور است؛ «یقلب باور» کي ، بلکهستین «کلمه» کي تنها «مانيا» اتيروا و اتيآ اساس بر .بودند

 نیهم لیدف به .است مردم یعملکردها و هاشهياند یبرا یگذارارزش محور و دارد مهم ینقش او «ستنيز چگونه» در و دهدیم
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 دهینام «مؤمن» باشد داشته را مقدس باور نيا که یکس و است «مانيا» یمسلمان و یبندگ ریمس به ورود اولِ گام که است تیاهم

 سنجش جهت که يیهامؤففه جمله از ميکر قرآن منظر از یاجتماع ةيسرما اسیمق با ، مطابقبیترت نيبد(.1376 ،یمحدث) ودشیم

 خداوند به مانيا با رايز .هاستآن در آن زانیم و افراد مانيا ردیگ قرار توجه مورد ديبا یاسالم جوامع در یاجتماع ةيسرما زانیم

 رابطه یبرقرار در هاآن ینیب جهان و یریگ جهت و کند یم رییتغ افراد یاخالق و ،ی، اجتماعی، عاطفیشناخت ابلاد ملاد روز و متلال

 در افراد یتلامل یافگو که بود ادشدهي اسیمق در یاجتماع ةيسرما یمحور یمبان گريد از زین تقوا .ردیگ یم قرار ریتأث تحت گرانيد با

 داخل از يیابا چیه تقواد دیدرون یروین نيا از یبرخوردار لیدف به یمتق انسان .دهدیم قرار ریتأث تحت را یاجتماع یهاستمیس

 یایاوف یافه یتقوا همانا» :ديفرما یم افبالغهنهج 114 خطبة در (ع)یعل نیرافمؤمنیام نهیزم نيا در .ندارد یاجتماع امور در شدن
 قرار هاآن یها دل مالزم را خدا از ترس و است بازداشته یافه اتیمنه ميحر به تجاوز از را داده، آنان قرار خود تيحما در را خدا

 به یابیدست و یاجتماع روابط تیفیک در مهم یها مؤففه از زین یزکاریپره و تقوا از افراد یبرخوردار زانیم ،نيبنابرا .«است داده

 از آمدهدستبه ةجینت مطابق عالوه،به .ردیگ قرار توجه مورد ديبا یاسالم جوامع در که شود یم محسوب یاجتماع ةيسرما

 ميکر قرآن منظر از یاجتماع ةيسرما تیفیک بر مؤثر یها مؤففه گريد ، ازميکر قرآن منظر از یاجتماع ةيسرما اسیمق یابياعتبار
 آن لةیوس به قلب که است يیروین و قوه و است عبرت و ،نیقي، شناخت، یقلب ةدیعق رتیبص .بود افراد رتیبص و نشیب مؤففة

 رتیبص صاحب یکس پس، اگر .(104 /انلام) امور دربارة ژرف و جانبههمه یآگاه داشتن یلني رتیبص یکل طور به .کند یم درک

 و ديیتأ بخواهد را که هر خود اریي با خدا و است حق با غلبه همواره بفهمد خود یاجتماع روابط در که است بس نیباشد، هم
 متلاقباً و افراد رتیبص و تقوا توسلة یبرا نهیافراد، زم در مانيا درجة نسبت وصف، به نيا با .(1388، این ستوده) کند یم روزیپ

 وارد نهیزم کي در یخلل چناننه و شود یم گشوده یفردنیب و یفرد سطح در یراخالقیغ اي یاخالق مناسب یرفتارها یبرا دانیم

 تیفیک یابيارز در افراد یاعتقاد یمبان به توجه ،نيبنابرا .ردیگ یم قرار ریتأث تحت زین هاآن یاجتماع تلامالت تیفیک و رفتار ديآ
 .است یضرور و الزم یاسالم جوامع در یاجتماع ةيسرما

 اعتماد و یاجتماع هنجار و یاجتماع شبکة یلني ،یاجتماع ةيسرما ابلاد يیايپا و يیروا ديیتأ از یحاک پژوهش نيا گريد جةینت

 واحد آنِ در فردی هر گفت توانیم ادشدهي ابلاد به توجه ضرورت حیتوض در .بود ها،آن از کي هر ليذ یها مؤففه و یاجتماع

 فرهنگی، شبکة ، شبکة(دوستی) ساالنهم قومی، شبکة خانواده، شبکة شبکة مانند باشد؛ اجتماعی شبکة چندين عضو تواند می

 تلداد) اندازه و کیفیت از متأثر تواند می اينکه ضمن ها، شبکه از يک هر در فرد عملکرد و کنش .افمللی بین شبکة حتی ملی،

 خواهد نیز ها شبکه آن ويژگی و ها شبکه ساير در فرد عضويت تأثیر تحت باشد، شبکه آن اعضای تلداد و ثبات و حجم و (تلامالت

 سرماية انباشت افبته .بود خواهد برخوردار بیشتری اجتماعی سرماية از باشد بیشتری های شبکه عضو فرد قدر هر اساس اين بر .بود

 پذيری، رعايت قانون، مسئوفیت به ديگر، احتراميک به احترام مانند است؛ گروهی مثبت هنجارهای به یبنديپا به منوط اجتماعی

 مثبت هنجارهای شدن نهادينه با رايز ... و متلافی، همکاری، همدفی، انسجام، تللق، همکاری، مشارکت، اخالق و عدافت، تلهد

 بیترت نيبد .ابدي یم توسله نیز (اجتماعی اعتماد) خود پیرامون دنیای و ديگريک به اعضا مثبت نگرش افراد درون در اجتماعی
 مداقه و توجه مورد ديبا که است یضرور و الزم زین یاجتماع یها ستمیس در آن تیفیک و یاجتماع ةيسرما ابلاد تیوضل يیشناسا

 .ردیگ قرار

 و یملنو یریگ جهت یلني ،ميکر قرآن منظر از یاجتماع ةيسرما اسیمق ابلاد ريسا پژوهش نيا گريد افتةي با مطابق عالوهبه
آن به توجه ضرورت و ادشدهي ابلاد حیتوض در .بودند ديیتأ مورد و برخوردار يیباال يیايپا و يیروا از زین ،یاجتماع ةيسرما یامدهایپ
 ةيسرما دربارة یغرب متون و منابع برخالف گفت توان یم یاسالم یها سازمان در یاجتماع ةيسرما توسلة و یابيارز در ها

 نیب بستان بده اي مبادفه از یحافت یاجتماع ةيسرما و دانند یم منافع کسب را آن به یابیدست از افراد هدف اي تيغا که ،یاجتماع
 و یافه قرب به لین گريهمد با رابطه یبرقرار از ها گروه و افراد يینها هدف اي تین ،ميکر قرآن منظر هاست، از شبکه و افراد

 یدارا که یافراد با تنهانه شان یاجتماع یها شبکه توسلة و گرانيد با رابطه یبرقرار ، درنيبنابرا .است یجمل و یفرد یرستگار
 خاطر به زین یاجتماع یها ستمیس و افراد گريد با یافه قرب به یابیدست منظور به کنند، بلکه یم برقرار رابطه اندمشترک وجه کي

 از یا خواسته اي انتظار نکهيا بدون سازند؛ یم برآورده را هاآن مشروع یها خواسته و ازهاین و کنند یم برقرار تلامل بودنشان انسان
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 کهنيا بر ، عالوهیاجتماع یها شبکه و گرانيد با رابطه یبرقرار در ها انسان یاسالم یاجتماع ةيسرما پس، در .باشند داشته هاآن

 زین ،یاخرو و یویدن پاداش یلني، گريد بلندمدت اي مدتکوتاه یها تيمز اي اهداف به یابیدست دنبال دارند، به یملنو یریگ جهت
 جمله از حسنه کسب و ،یافه ، عزت، نلمت، پاداشیدرون تيرضا به یابیدست ندارد، بلکه یماد جنبة صرفاً ها پاداش نيا .هستند

 شکل را گرانيد با تلاملشان نحوة و هاآن یاجتماع رفتار و هاستآن رفتار به دهنده جهت که شود یم محسوب یا یملنو منافع

 .است یضرور و الزم یاسالم جوامع در یاجتماع ةيسرما یابيارز و سنجش در ادشدهي ابلاد به توجه ،نيبنابرا .دهد یم

 در و است یتیموقل نيبنابرا و محور جامله یا دهيپد یاجتماع ةيسرما گفت توان یم پژوهش نيا ةافتي با مطابق و مجموع در

 .باشد یاسالم رانيا جمله از یا جامله هر در حاکم یبوم فرهنگ با متناسب که کند یم فايا یخوببه را خود کارکرد و نقش یصورت

 تیفیک و هيسرما نيا یریگ شکل ابلاد به نگاه نيا بودن تر جامع و یاجتماع ةيسرما مفهوم به یاسالم نگاه تفاوت به توجه با
 منظر از یاجتماع ةيسرما اسیمق از افراد، استفاده یاخرو و یویدن اتیح یبرا آن از یناش یامدهایپ و گريهمد با افراد تلامالت

 تحقق نةیزم تواندیم یاسالم یها سازمان در هيسرما نيا توسلة و یابيارز جهت یرآموزشیغ و یآموزش یهاسازمان در ميکر قرآن

 .آورد فراهم زین را صافح، جاملة تحقق و مصلح شهروند کي به جامله افراد شدن ليتبد یلني ،یاسالم جاملة اهداف از یاریبس
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