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تحلیل فضایی از تأثیر دینداری بر سرمایه اجتماعی ،مورد مطالعه نقاط
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 1اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮑﺪه ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن2 ،داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮي ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺷﻬﺮي داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن،
3داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮي ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺷﻬﺮي داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺗﻬﺮان4 ،داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽارﺷﺪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺷﻬﺮي داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر ﺳﺎري
ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ 91/9/6 :؛ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش92/2/4 :

چکیده
سرمایه اجتماعی بهعنوان یکی از مهمترین مسائل اجتماعی و پتانسیل قدرت مردمی ،مورد توجه
بسیاری از اندیشمندان قرار گرفته است .به عقیدهی بسیاری از صاحبنظران ،یکی از عوامل مهم در
افزایـش سرمایهی اجتماعی در جامعه ،دینداری مردم است .در این تحقیق به بررسی نقش دینداری
در افزایش سرمایه اجتماعی افراد پرداخته میشود .این موضوع بهصورت تطبیقی میان نقاط شهری و
روستایی شهرستان کوهدشت بررسی شده و تفاوت میان این دو جامعه از نظر دینداری و تأثیر آن بر
سرمایهی اجتماعی تجزیه و تحلیل شده است .روش تحقیق مقالهی حاضر ،توصیفی – تحلیلی بوده و
برای گردآوری اطالعات از روش اسنادی و میدانی استفاده شده است .از اینرو تعداد  444پرسشنامه
در نقاط شهری و روستایی شهرستان کوهدشت تهیه و جمعآوری و تجزیه و تحلیل شده است .دو
نقطهی شهری و ده نقطهی روستایی به روش تصادفی به عنوان نمونهی موردی انتخاب شده و با توجه
به نسبت جمعیت نقاط شهری و روستایی ،تعداد  181پرسشنامه در نقاط شهری و تعداد 211
پرسشنامه در نقاط روستایی توزیع گردید .برای تجزیه و تحلیل دادهها ،از نرم افزار آماری SPSS
استفاده شد .با توجه به نوع متغیرها از دو آزمون  T-Testمستقل و آزمون همبستگی پیرسون استفاده
شد .همچنین دینداری در این تحقیق در پنج بعد (فکری ،اعتقادی ،مناسکی ،تجربی و پیامدی) و
سرمایهی اجتماعی در چهار بعد (اعتماد عمومی ،اعتماد رسمی ،مشارکت عمومی و مشارکت رسمی)
بررسی شده است .نتایج تحقیق نشان میدهد که از لحاظ ابعاد دینداری و سرمایه اجتماعی ،تفاوت
معناداری میان نقاط شهری و روستایی وجود دارد .همچنین تأثیر دینداری بر افزایش سرمایه اجتماعی
در نقاط روستایی ،بیشتر از نقاط شهری است.
واژههاي کلیدي :سرمایه اجتماعی ،دینداری ،مناسبات شهر و روستا ،شهرستان کوهدشت
*نویسنده مسئولm.eyvazlou@yahoo.com :
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مقدمه و بیان مسئله
یکی از مفاهیم بسیار مهم در جامعهشناسی معاصر که در بررسی و تحلیل کمیت و کیفیت روابط
اجتماعی کاربرد گستردهای داشته ،سرمایه اجتماعی است .منظور از سرمایهی اجتماعی ،سرمایه و
منابعی است که افراد و گروهها از طریق پیوند با یکدیگر میتوانند به دست آورند ( Alesina & La
 .)Ferrara: 2000تکوین سرمایهی اجتماعی مستلزم وجود عواملی است که یکی از مهمترین آن
عوامل ،دین و فرهنگ دینی است .به نظر میرسد که دین به عنوان ارزشی متعالی با کارکردهایی چون
مشارکت ،صداقت ،تعهد ،انضباطبخشی و ...سازوکارهایی را موجب میشود که در قالب آنها سرمایهی
اجتماعی شکل میگیرد و پایههای تحکیم توسعه را فراهم میکند (شریفی.)292 :1381 ،
بر این اساس دین میتواند در انسجامبخشی ،تحکیم عواطف مشترك ،تسهیل در جامعهپذیری،
تعریف و بازتولید ارزشها و هنجارهای اجتماعی ،نقش چشمگیری ایفا نماید (افشانی و همکاران،
 .)191 :1389رابطه دینداری و سرمایهی اجتماعی امری است که از دیدگاههای مختلف بحث و
بررسی شده است؛ اما بررسی این رابطه با توجه به ساختارهای فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی متفاوت
در مکانها ،زاویهی دیگری است که در بحث جغرافیای فرهنگی میگنجد.
جغرافیای فرهنگی ،دانشی است که ارتباط و تعامل دو حوزه فرهنگ و جغرافیا و تأثیر متقابل آن
دو را بررسی و پژوهش میکند .بناب راین روابط و مناسبات متقابل محیط و فرهنگ گروههای انسانی از
مباحث جغرافیای فرهنگی است (احمدی .)112 :1384 ،در این شاخه از جغرافیا ،تفاوتها و تشابهات
عناصر فرهنگی گروه های انسانی در ابعاد فضایی و مکانی ،مطالعه و بررسی تغییرات فضایی گروههای
فرهنگی ،شکلگیری الگوهای فضایی فرهنگ توسط عملکردهای جامعه انسانی ،تجزیه و تحلیل و بر آن
تأکید میشود (تری و راونتری.)11 :1384 ،
به این ترتیب جغرافیای فرهنگی ،مطالعه تغییرات فضایی گروههای فرهنگی و عملکرد فضایی
جامعه را پوشش میدهد .این علم بر توصیف ،تجزیه و تحلیل و نحوهی تفاوت و یکسانی در زبان،
مذهب ،اقتصاد ،حکومت و پدیدههای دیگر فرهنگی از مکانی به مکان دیگر تکیه دارد .با توجه به اینکه
فرهنگها را گروههای انسانی تشکیل میدهن د ،از این رو جغرافیای فرهنگی نیز انسانها را بهصورت
جامعه و گروهی مدنظر قرار میدهد (پوراحمد.)213-212 :1386 ،
یکی از مباحثی که در جغرافیای فرهنگی بر آن تأکید میشود ،موضوع دین و دینداری است که
بهعنوان یکی از مسائل فرهنگی ،از گذشته های دور تاکنون مورد توجه اندیشمندان رشتههای مختلف
بهویژه علوم اجتماعی و جامعهشناسی بوده است .از آنجایی که جغرافیا که علم بررسی روابط میان مکان
و انسان است ،تحت تأثیر ساختهای فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی مطرح میشود ،از اینرو بررسی
موضوعاتی همچون دینداری در پهنهای از مکان ،یکی از موضوعات اصلی رشته جغرافیای فرهنگی
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است .عامل دین به لحاظ گسترهی اجتماعی بودن آن ،در شکلگیری ،تحکیم و تقویت روابط اجتماعی
تأثیرگذار است و در ارتقای سرمایهی اجتماعی در جامعه مؤثر میباشد.
با توجه به تأکید اکثر مؤلفههای سرمایه اجتماعی در دین اسالم ،بررسی تأثیری که دینداری افراد بر
سرمایه اجتماعی میگذارد ،امری ضروری است .در این راستا برای بررسی سطح دینداری در منطقه مورد
بررسی ،از مدل سنجش میزان دینداری گالك و استارك در پنج بعد فکری ،اعتقادی ،مناسکی ،تجربی و
پیامدی بهره گرفته شده است .با توجه به ساختارها و تفاوتهای میان سکونتگاههای شهری و روستایی،
شاهد سطح متفاوتی از سرمایهی اجتماعی در مناطق شهری و روستایی هستیم .از اینرو بررسی تطبیقی
این دو جامعه از نظر تأثیر دینداری بر سرمایهی اجتماعی ،هدف اصلی این تحقیق است .این مقاله
بهدنبال پاسخ به این سؤال است که آیا در میان دو جامعهی شهری و روستایی ،در میزان تأثیر دینداری
بر مؤلفههای سرمایهی اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد؟
پیشینه تحقیق
فصیحی ( )1386در مقالهای با عنوان «دین و سرمایهی اجتماعی» ،به بررسی نقش عامل دین بر
ایجاد سرمایهی اجتماعی میپردازد و به این نتیجه می رسد که بیشتر آموزههای مؤثر در ایجاد
سرمایهی اجتماعی منحصر به دین هستند؛ در نتیجه هیچ پدیدهی دیگری نمیتواند بدیل دین قرار
گیرد و کارکرد و نقش دین را در ایجاد سرمایهی اجتماعی ایفا کند.
افشانی و همکاران در سال  89در مقالهای با عنوان «پژوهشی در باب رابطه دینداری و اعتماد
اجتماعی» در شهر نجفآباد به این نتیجه میرسند که رابطهی معناداری بین دینداری و اعتماد به
عنوان یکی از مؤلفههای سرمایهی اجتماعی وجود دارد.
همچنین پژوهشی با عنوان «پیوند میان دینداری ،مشارکتهای داوطلبانه و سرمایهی اجتماعی»
در فنالند نشان میدهد که رابطه معناداری میان دیندار بودن افراد و میزان سرمایه اجتماعی وجود
دارد؛ بهطوریکه مشارکتکنندگان در امور مذهبی نگران گروههای مختلف مردم و درصدد کمك به
آنها هستند و در مقایسه با گروههای دیگر از سرمایهی اجتماعی باالتری برخوردارند ( Yeung, 2004:
.)401-422
نتایج پژوهش نازكتبار و همکاران در سال  1381با عنوان «نقش دینداری در ممانعت از بزهکاری
جوانان شهر تهران» نشان میدهد که تفاوت معنیداری بین ابعاد دینداری و میزان بزهکاری (سرقت) در
میان دو گروه جوانان عادی (غیربزهکار) و زندانی (بزهکار) در سطح اطمینان  91درصد وجود دارد.
یافتههای این تحقیق نشان میدهد که هرچند میتوان رابطه جداگانه و مستقیم هر یك از متغیرهای
مستقل (ابعاد دینداری) با متغیر وابسته (میزان بزهکاری) را براساس نظریههای دینداری پیوند اجتماعی
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تبیین کرد ،نتایج حاصل از تحلیل چند متغیری ،بیانگر آن است که تنهـا بعد پیامـدی دینداری ،تأثیر
مستقیـم بـر بزهکاری داشته و بیشترین سهم را در تبیین ممانعت از بزهکاری جوانان دارد.
در پژوهش دیگری با عنوان «اثرات دینداری بر افسردگی در میان آمریکاییان آفریقاییتبار» ،بر
تأثیر دینداری بر افزایش سرمایهی اجتماعی تأکید میشود؛ زیرا آیین کاتولیك با تشویق انجمنها و
افراد به صداقت ،سبب باال رفتن سرمایهی اجتماعی افراد با ایجاد اعتماد در روابط آنها و تعامالت
مثبت میان آنها میشود (.)Johnson & Jang, 2004: 239-260
مبانی نظري
مناسبات فضایی شهر و روستا
در این تحقیق ،شهرها و روستاهای مورد مطالعه به عنوان حوزههای اجتماعیای مطالعه میشود که
مبحث اصلی مورد توجه در آن ،فاصلهی اجتماعی میان حوزههای آن است .میزان درك گروههای
انسانی از منطقهی سکونتی همدیگر در حوزههای اجتماعی ،به چندین عامل از قبیل عامل اقتصادی،
اجتماعی و روانی بستگی دارد (شکویی .)244 :1361 ،شهر و روستا و روابط فضایی آن از دیدگاههای
مختلفی مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است .ولی بیش تر مناسبات فضاهای شهری و روستایی در
ادبیات توسعه متمرکز میشود (.)Jerve, 2001: 1
در بحث امنیت در فضاهای شهری و روستایی ،شکویی معتقد است روستاها نظم و امنیت و قانون را
از شهرها طلب میکردند و در واقع شهرها تأمینکنندهی امنیت روستاها بودند (شکویی.)244 :1361 ،
البته از طرفی اغلب محققین ،شهر را مقولهای اقتصادی میدانند که از دل روستا بیرون میآید ،رشد
میکند و به حیات خود ادامه میدهد .آنان نهایتاً هرگونه دگرگونی اقتصادی -اجتماعی ،ساختاری و
فضایی در شهر را به پشتوانه عامل و نیروی محرك آن یعنی «روستا» میدانند (کیانی)11 :1368 ،؛ هر
چند صاحبنظران مکتب نوسازی ،شهرها را نماد و شاخص مدرن و توسعهیافته و روستاها را نماد و
شاخص سنتی و توسعه نیافته تلقی میکنند (قادری.)121 :1318 ،
بهطورکلی رویکردهای نظری در بحث روابط بین شهر و روستا را میتوان در دو دستهی کلی
منفینگر و مثبتنگر تقسیمبندی کرد .در رویکرد منفینگر ،مناسبات میان روستا و شهر را یكطرفه و
به نفع شهر میدانند و معتقدند که کلیه جریانهای اقتصادی ،مالی ،مهاجرت مردم و ...به نفع شهر و به
زیان روستا است که پوتر ،آن را الگوی اقتصاد فضای استعماری مینامد .در چنین حالتی شهرها کانون
فعالیتهای اقتصادی کشور هستند ( lynchبه نقل از معیدفر و اکبری.)19 :1386 ،
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دینداري
دین مفهومی است که بهدلیل برخورداری از عناصر فکری ،رفتاری ،عاطفی و اجتماعی ،هنوز
بسیاری از متفکران و اندیشمندان به تعریف واحد و قابلقبولی از آن دست نیافتهاند و همیشه محققان
این عرصه با یکدیگر اختالفنظر داشتهاند .در هرحال مقصود ما از دین ،اسالم به مثابهی مجموعهای از
باورها ،عقاید ،ارزش ها و قوانین اجتماعی ،عبادی و معامالتی است که از طریق وحی و نبوت به بشر
رسیده است (طباطبایی ،به نقل از فصیحی.)81 :1386 ،
دینداری عبارتست از پایبندی و آگاهی از اصول و شعائر یك مذهب ،به گونهای که این پیروی بر
زندگی فردی و اجتماعی تأثیرگذار باشد (ربانی و طاهری .)91: 1388 ،الوود معتقد است که دین،
ارزشی واالست که بر روحیات و نوع عملکرد افراد در زندگی اثر گذاشته و مهمترین پیامد آن در جامعه،
تحکیم روابط اجتماعی افراد جامعه است ( .)Ellwood, 1993: 307همچنین کیشیموتو ،مذهب را یکی
از جنبه های فرهنگ دانسته و معتقد است دین بر فعالیتهایی تمرکز دارد که به عقیدهی رهروان آن،
این اعمال ،معنا یی غایی را برای زندگی به ارمغان آورده و به حل مشکالت میانجامد .این فعالیتها ،به
نوعی با تقدس و حرکت به سوی خدا همراه است (.)Kishimoto, 1961: 240
دینداری عبارت خواهد بود از پذیرش تمام یا بخشی از عقاید ،اخالقیات و احکام دینی ،به نحوی
که شخص دیندار خود را ملزم به تبعیت و رعایت از این مجموعه بداند (حشمت یغمایی)94 :1384 ،
و دیندار کسی است که با آگاهی به اصول و شعائر یك مذهب ،در نظر و عمل ،پیروی آن دین را
اتخاذ میکند؛ به نحوی که این پیروی بر زندگی اجتماعی و غیردینی او تأثیر میگذارد (انوری،
 )116 :1313و موجب ارزش و مفهومبخشی به زندگی بشری میگردد .بهطوریکه هر دینی با تأثیر
گذاشتن بر غایت زندگی افراد ،زندگی را معنادار کرده و از پوچی رهایی میبخشد.
دورکیم دین را عامل همبستگی میداند (همیلتون .)118 :1311 ،دیویس ،دین را عامل
انسجامبخش و تقویت همکاری اعضا و ادای دین را هنجار بخش و نظم آفرین میداند (پناهی و
شایگان .)81 :1386 ،ماکس وبر ،دین ،ارزشها و جهانبینی افراد را الهامبخش رفتار آنان میداند .از
نظر وبر دین میتواند بر شبکهی اعتماد در بین افراد اثر مثبت گذاشته که برای روابط و مبادلهی
اقتصادی الزم و ضروری است (فوکویاما .)113 :1319 ،توکویل نیز دین را کلید نیروبخش کمك کردن
مردم به یکدیگر و گذشتن از منافع خودشان به خاطر دیگران می داند .به طور کلی پاتنام هم یکی از
کارکردهای مهم دین را افزایش سرمایه اجتماعی میداند (پناهی .)81 :1386 ،همچنان که در آیه 38
سورهی شورا (أمرهم شورا بینهم) خداوند بر امر شورا و تعاون تأکید میکند و همکاری را بهعنوان یك
امر ضروری سیاسی و اجتماعی میداند.
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گالك و استارك برای سنجش میزان دینداری پاسخگویان ،مدلی ارائه میدهند که پنج بعد دارد.
این مدل به دلیل چند بعدی بودن ،برای هر نوع دینی میتواند کاربرد داشته باشد (موحد و نوبخت،
 .)111 :1381بسته به شرایط و محیط جوامع ،برخی از ابعاد آن را میتوان مهمتر و گویاتر در نظر
گرفت .این پنج بعد عبارتند از:
 .1بعد فکري (دانش دینی) :مشتمل بر اطالعات و دانستههای مبنایی در مورد معتقدات هر دین
است که پیروان آن دین باید آنها را بدانند .در واقع شامل حداقل شناخت از اصول و فروع و
تاریخ دین است ،بهگونه ای که فرد خود را ملزم به انجام اعمال دینی دانسته یا حداقل به آن
گرایش پیدا کند .مانند آشنایی با قرآن ،آشنایی با تاریخ اسالم و آشنایی با احکام.
 .2بعد اعتقادي (باورهاي دینی) :باورهایی که انتظار میرود پیروان یك دین به آنها اعتقاد داشته
باشند؛ مانند اعتقاد به وجود خدا .در واقع باورهای دینی عبارتند از نوعی ادراك دینی برخاسته
از موقعیت دینی که به فرد بینش خاصی نسبت به حقانیت اصول دین میدهد .سنجههایی که
برای عملیاتی کردن این شاخص می تواند به کار آید به عنوان مثال عبارتست از :شناخت خدا،
اعتقاد به حضرت محمد و وجود عالم آخرت.
 .3بعد مناسکی (اعمال دینی) :شامل اعمالی میشود که پیرو ان ادیان مختلف ،بسته به دین خود
انجام میدهند؛ مثل انجام اعمال واجب دینی همچون نماز ،قرائت قرآن ،گرفتن روزه.
 .4بعد تجربی (عواطف دینی) :مربوط به عواطف ،احساسها و تأ ثیراتی است که در ارتباط فرد با
واقعیتی غایی یا اقتداری متعالی ،همچون خدا میباشد؛ مثل احساس نزدیکی به خدا ،آرامش
در اماکن مذهبی و شروع کار با نام خدا.
 .1بعد پیامدي (آثار دینی) :ناظر بر آثار باورها و اعمال ،تجربهها و دانش بر زندگی و اعمال روزمره
پیروان هر آیین است؛ مثل دقت در حالل و حرام ،هراس از عمل غیرمذهبی و کمك به
مستمندان.
در ایران دین ،نهادی پرنفوذ و مؤثر در عرصهی زندگی اجتماعی بوده است .بهویژه پس از پیروزی
انقالب ،دین با کنترل نهاد سیاست توانسته بر گسترهی وسیعتری از زندگی تأثیر بگذارد.
سرمایه اجتماعی
واژه و روح سرمایهی اجتماعی ،سابقهای ذهنی و طوالنی در علوم اجتماعی دارد .ولی سابقه این
اصطالح به معنایی که امروزه به کار میرود ،به بیش از  94سال پیش ( )1916و نوشتههای لیدا جی
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هانیفان 1سرپرست وقت مدارس ویرجینیای غربی در آمریکا بر میگردد .او در توصیف سرمایه اجتماعی
میگوید :چیزی ملموس که بیشترین آثار را در زندگی روزمرهی مردم دارد :حسننیت ،رفاقت ،همدلی
و معاشرت اجتماعی در بین افراد و خانوادهها که سازندهی واحد اجتماعیاند (ولکاك و نارایان:1384 ،
 .)134گروهی نیز معتقدند اصطالح سرمایه اجتماعی نخستین بار در اثر کالسیك جیمز جاکوب ،2به
نام مرگ و زندگی در شهرهای بزرگ آمریکایی ( )1961به کار رفته است .او در این اثر معتقد است که
شبکههای اجتماعی فشرده در محدودههای قدیمی حومهی شهری ،صورتی از سرمایه اجتماعی را
تشکیل میدهند و در ارتباط با حفظ نظافت ،نبودن جرم و جنایات خیابانی و تصمیمات دیگر دربارهی
کیفیت زندگی در مقایسه با عوامل نهادهای رسمی مانند نیروی انتظامی ،پلیس و نیروهای حفاظتی ،
مسئولیت بیشتری از خود نشان میدهند.
گلن لوری 3اقتصاددان نیز همچون ایوان الیت جامعهشناس ،اصطالح سرمایه اجتماعی را در دو
دههی  1914برای توصیف مشکل توسعهی اقتصادی درون شهری به کار برده است .در دههی 1984
جیمز کلمن جامعهشناس ،از این اصطالح در معنای وسیعتری استقبال کرده است .رابرت پاتنام
دانشمند علوم سیاسی ،نفر دومی بود که بحث قوی و پر شوری را در مورد سرمایه اجتماعی و جامعه
مدنی ،هم در ایتالیا و هم در ایاالت متحده بر انگیخت (فوکویاما .)14 :1319 ،بوردیو ،سرمایه اجتماعی
را شبکه نسبتاً باد وامی از روابط کمابیش نهادینه شده توأم با شناخت و تعهدات ،از جمله اعتماد متقابل
میداند که به عنوان منابعی بالفعل یا بالقوه ،زمینه الزم برای تسهیل کنشهای فردی و یا جمعی
کنشگران را فراهم میسازد ( .)Bourdieu, 1986: 248از نظر کلمن ،سرمایه اجتماعی چیزی نیست
جز قابلیت مردم برای همکاری ،چه به مثابه یك گروه یا بخشی از یك سازمان ،برای اجرای پروژههایی
که نفعی مشترك را در بر دارد (کلمن.)462 :1311 ،
با توجه به تعریف سرمایهی اجتماعی از دیدگاه محققان علوم اجتماعـی ،سنجـش آن با توجـه به
مؤلفههای جدول ذیل امکانپذیر است:

1- Lyda J. Hanifan
2- J. Jacobs
3- Glenn Lowry
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جدول  -2سنجش سرمایه اجتماعی از نظر متخصصان و پژوهشگران
نظریهپرداز

مؤلفه

نتیجه تحقیق

پاتنام

آگاهی ،مشارکت ،نهادهای مدنی

افزایش این مؤلفهها بیانگر پیوند محکم شبکهای
و همکاری شهروندان است

اینگلهارت

اعتماد

موجب تسهیل ارتباط و جریان اطالعاتی میشود

فوکویاما

مؤلفههایی که نبود سرمایه اجتماعی را نشان
میدهد :میان جرم و جنایت ،فروپاشی خانواده و...

افزایش و کاهش این مؤلفهها بر میزان سرمایه
اجتماعی اثرگذار است

بولن و انیکس

مشارکت اجتماعی ،کنشگرایی ،احساس امنیت و
اعتماد وپیوندهای همسایگی -دولتی و خانوادگی

رفاه و آسایش شهروندان را افزایش داده و روحیه
جمعی را تقویت میکند

بوردیو

مشارکت فرد در شبکههای اجتماعی

ایجاد شبکههایی با هنجارهای متعارف و اعتماد

کلمن

اعتماد ،اطالعرسانی و مشارکت در گروه

افزایش پیوندهای اجتماعی و همیاری

اکارت و کراین

اعتماد به حکومت محلی ،زیستپذیری

ارتباط سرمایهی اجتماعی با توسعهی منطقهای

مأخذ :نگارندگان1391 ،

با توجه به دیدگاهها و نظرات اندیشمندان دربارهی نحوهی سنجش سرمایه اجتماعی در یك جامعه
و تأکید اکثر این محققان بر مقوالت مشارکت و اعتماد ،در این مقاله برای سنجش سرمایه اجتماعی در
بین پاسخگویان ،از این دو متغیر استفاده شده است.
دینداري و سرمایه اجتماعی
از نظر مایرز دین میتواند به گونهای محسوس به بهبود کیفیت روابط خانوادگی کمك کند و به
عنوان عاملی در جهت ایجاد سرمایه اجتماعی گام بردارد (مالحسنی .)12 :1381 ،همچنین کاندلند
هم به این نکته اشاره دارد که دین با ایجاد شبکههای اجتماعی و خانوادگی ،ارتباط با سایر همنوعان،
وظیفهشناسی ،احترام نسبت به دیگران ،صداقت و اعمال هنجارهای همبستگی میتواند مبنای سرمایه
اجتماعی قلمداد شود (.)Candland, 2000: 129-131
فوکویاما ( )1991در تقسیمبندی عوامل ساخت سرمایهی اجتماعی ،برخی از این عوامل را عوامل
بیرونی و یکی از عوامل بیرونی را دین میداند .دین بخش بزرگی از فرهنگ انسانی را تشکیل میدهد
که میتواند با ایجاد باورها و ارزشهای مشترك میان پیروان خود و فراخوانی آنها به انجام مناسك و
اعمال مذهبی مشترك ،آنان را به دور یکدیگر جمع کرده و از این طریق موجب استحکام و دوام
اجتماعی شود .دین میتواند با ایجاد شبکههای روابط بین پیروان خود ،مبنایی برای تولید و قوام
سرمایهی اجتماعی شود و به نظر میرسد تغییر در کیفیت آن به تغییر در سطح برخورداری از سرمایه
اجتماعی منجر شود (قاسمی و امیری اسفرجانی.)23 :1394 ،
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با توجه به دیدگاه اندیشمندان مختلف دربارهی نقش دین و مذهب در ایجاد سرمایهی اجتماعی،
در این تحقیق بر مبنای این چارچوب نظری به بررسی این موضوع به صورت تطبیقی بین نقاط شهری
و روستایی شهرستان کوهدشت پرداخته میشود.

بعد

بعد

پیامدی

فکری

اعتماد عمومی
اعتماد رسمی
مشارکت عمومی
مشارکت رسمی
بعد
تجربی

بعد
اعتقادی

بعد
مناسکی

شکل  -2مدل مفهومی تحقیق (منبع :نگارندگان)2932 ،

روش تحقیق
روش تحقیق مقاله حاضر ،توصیفی– تحلیلی بوده و روش جمعآوری اطالعات به شیوه کتابخانهای و
اسنادی است .سنجش و ارزیابی نتایج نیز با استفاده از شیوهی پژوهش میدانی صورت گرفته است .در
این روش ،ابعاد دینداری و سرمایه اجتماعی بررسی و مالحظه میشود .دو نقطهی شهری و ده نقطهی
روستایی به روش تصادفی بهعنوان نمونه انتخاب شدند و با استفاده از فرمول کوکران 444 ،پرسشنامه
تهیه و اطالعات مورد نیاز جمعآوری شد .با توجه به جمعیت نقاط شهری و روستایی شهرستان
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کوهدشت 181 ،پرسشنامه در سطح نقاط شهری و  211پرسشنامه نیز در روستاها به صورت تصادفی
توزیع و تکمیل شد .دادههای جمعآوری شده با کمك نرم افزار آماری  SPSSدر سطح آمار توصیفی و
استنباطی تحلیل شدند.
برای تجزیه و تحلیل متغیرها با توجه به نوع سؤاالت ،از آزمون پیرسون و تی تست استفاده شده
است .اساس کار برای سنجش دینداری پاسخگویان در این تحقیق ،بر مبنای مـدل گالك و استارك
است .از اینرو میزان دینداری پاسخگویان در پنج بعدِ فکری (دانش دینی) ،بعد اعتقادی (باورهای
دینی) ،بعد مناسکی (اعمال دینی) ،بعد تجربی (عواطف دینی) و بعد پیامدی (آثار دینی) سنجش و
ارزیابی شده است .سرمایهی اجتماعی نیز در چهار بعد (اعتماد عمومی ،اعتماد رسمی ،مشارکت عمومی
و مشارکت رسمی) بررسی شده است .بر این اساس مدل مفهومی تحقیق در شکل زیر مطرح شده
است.
محدوده و قلمرو پژوهش
شهرستان کوهدشت در قسمت غرب و جنوب غربی استان لرستان واقع شده است که چهار بخش به
نامهای طرحان ،رومشگان ،کوهنانی و درب گنبد و یك بخش مرکزی دارد .شهر کوهدشت در  41/31طول
جغرافیایی و  33/44عرض جغرافیایی قرار گرفته است .وجه تسمیه این شهر به دلیل رشته کوههای اطراف و
دشت پهناور آن است .سطح دشت شهر کوهدشت تقریباً 14هزار هکتار بوده و کوههای گردل کوه چنگری،
گم ور ،هیزمآباد و قلههای معروف آن ،هنجس ،مپل و وزینار است .ارتفاع بلندترین نقطهی آن 2444 ،متر و
ارتفاع پایینترین نقطه آن 1144 ،متر ـ پای پل واقع در خروجی ماریان رود ـ میباشد .جمعیت شهر
کوهدشت حدود  94هزار نفر است که به گویشهای لری و لکی تکلم میکنند و غالباً به مشاغل کشاورزی و
دامپروری و خدماتی اشتغال دارند .کوهدشت جز اقلیم نیمهخشك بوده و متوسط بارندگی سالیانه آن از
 444میلیمتر تجاوز نمیکند (.)www.abfa-lorestan.ir/
شهر کوهدشت با وجود پیشینه نسبتاً طوالنی خود و با توجه به امکانات و محدودیتهای موجود،
روابطی را با سکونتگاههای پیرامون برقرار کرده که این ارتباط ممکن است بهصورت دوسویه و متقابل
و گاهی نیز یكسویه و نابرابر باشد .در این میان نقشآفرینی شهر کوهدشت بر سکونتگاههای حوزهی
نفوذ و وابستگی شدید سکونتگاههای روستایی به نقطه شهری کوهدشت بهعنوان تنها شهر
تأمینکننده مایحتاج و مکان مرکزیای که تاکنون جوابگوی اکثریت نیازها و تقاضاهای ساکنین این
سکونتگاهها بوده است ،مد نظر میباشد.
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شکل  - 1پراکندگی نقاط مورد بررسی در سطح شهرستان کوهدشت

تجریه و تحلیل
دینداري:
در این قسمت برای خالصه شدن مطلب ،به یافتههای توصیفی تحقیق دربارهی متغیرهای سرمایه
اجتماعی و دینداری به طور کلی اشاره میشود و تفاوت میان نقاط شهری و روستایی در مورد هرکدام
از متغیرهای سرمایهی اجتماعی و دینداری آزمون میشود.
همچنان که ذکر شد برای بررسی دینداری ،از پنج بعد فکری ،اعتقادی ،مناسکی ،تجربی و پیامدی
استفاده شده است .در اینجا به بررسی تفاوت ابعاد دینداری در میان نقاط شهری و روستایی شهرستان
کوهدشت میپردازیم .با توجه به اینکه متغیرهای مربوط به ابعاد دینداری از نوع فاصلهای است ،لذا از
آزمون  T-Testمستقل برای سنجش تفاوت دینداری پاسخگویان شهری و روستایی استفاده شده
است .این آزمون زمانی استفاده میشود که بخواهیم میانگین میان دو گروه از افراد را که از همدیگر
متفاوت هستند ،مقایسه کنیم (کالنتری.)122 :1381 ،
 .1بعد فکري (دانش دینی) :ب عد فکری مربوط به میزان آگاهی و دانش دینی فرد است .برای
سنجش بعد فکری از چندین سؤال از جمله آشنایی با قرآن ،آشنایی با احکام دینی و ...استفاده
شده است .نتایج تحلیل نشان میدهد که از لحاظ بعد فکری ،تفاوت معناداری بین پاسخگویان
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.2

.3

.4

.1

شهری و روستایی وجود ندارد .میانگین ب عد فکری در نقاط شهری و روستایی تفاوت چندانی
باهم نداشته و این میزان در شهرها  4/31و در روستاها  4/43میباشد.
بعد اعتقادي (باورهاي دینی) :باورهای دینی شامل اعتقادات فرد به جهان ،آخرت ،خدا و
پیامبر خدا است .در این تحقیق برای سنجش ابعاد اعتقادی پاسخگویان ،میزان شناخت و
اعتقاد به خدا ،اعتقاد به پیامبر خدا حضرت محمد(ص) و اعتقاد به آخرت و زندگی پس از
مرگ مورد پرسش قرار گرفته است .از لحاظ بعد اعتقادی ،تفاوت میان نقاط شهری و روستایی
در سطح  4/444معنادار بوده؛ بهطوریکه میانگین بعد اعتقادی در شهرها  2/92و در روستاها
 3/88است .بنابراین از لحاظ بعد اعتقادی ،روستاها وضعیت مناسبتری نسبت به شهرها دارند.
بعد مناسکی (اعمال دینی) :برای سنجش میزان اعتقاد و عمل به مناسك دینی ،میزان اعتقاد
و عمل پاسخ گویان به اعمال دینی از جمله نماز ،روزه و قرائت قرآن مورد پرسش قرار گرفت .از
لحاظ بعد مناسکی نیز تفاوت معناداری میان نقاط شهری و روستایی وجود دارد و این تفاوت
در سطح  4/444و با سطح اطمینان  99درصد معنادار میباشد .میانگین بعد مناسکی در
شهرها  3/81و در روستاها  4/66است.
بعد تجربی :بعد تجربی شامل احساسات و تأ ثیراتی است که در ارتباط فرد با خداوند متعال در
انسان به وجود می آید .برای سنجش این موضوع نیز از سؤاالتی از جمله احساس نزدیکی به
خدا و شروع کار با نام خدا استفاده شده است .از لحاظ بعد تجربی تفاوت میانگین نقاط شهری
و روستایی معنادار نمیباشد.
بعد پیامدي (آثار دینی) :این موضوع مربوط به اعمال و باورهای روزمره زندگی انسان است و به
طور کلی معلول و پیامد ابعاد دیگر دینداری در جامعه است؛ از قبیل دقت در کسب روزی
حالل و کمك به مستمندان و شرکت در امور خیریه .این دو موضوع برای سنجش بعد پیامدی
دین داری در شهرستان کوهدشت استفاده شده است .نتایج آزمون  Tنشاندهندهی وجود
تفاوت معنادار میان نقاط شهری و روستایی است .بهطوریکه این تفاوت در سطح 4/416
معنادار میباشد .میانگین بعد پیامدی در شهرها  4/48و در روستاها  4/11است.
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تحلیل فضایی از تأثیر دینداری بر سرمایه اجتماعی ،مورد مطالعه..
جدول  -1آزمون بررسی تفاوت در ابعاد دینداري در نقاط شهري و روستایی شهرستان کوهدشت
ابعاد دینداري
فکری
اعتقادی
مناسکی
تجربی
پیامدی

جامعه آماري

میانگین

شهر

4331

روستا

4343

شهر

2392

روستا

3388

شهر

3381

روستا

4366

شهر

4312

روستا

436

شهر

4348

روستا

4311

نوع آزمون

سطح معناداري

T-Test

4/429

T-Test

4/444

T-Test

4/444

T-Test

4/313

T-Test

4/416
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در مجموع از لحاظ ابعاد اعتقادی ،مناسکی و پیامدی تفاوت معناداری میان نقاط شهری و روستایی
وجود دارد.
سرمایه اجتماعی
در این مقاله سرمایه اجتماعی در چهار بعد اعتماد عمومی ،اعتماد رسمی ،مشارکت عمومی و
مشارکت رسمی مطالعه شده است.
 .1اعتماد عمومی :در این مقاله اعتماد عمومی در سه بخش اعتماد به خانواده ،اعتماد به
خویشاوندان و اعتماد به مردم مورد پرسش و آزمون قرار گرفته است .این متغیرها پس از ترکیب
شدن در نرمافزار  SPSSآزمون شدند .نتایج آزمون  T-Testمستقل نشان میدهد که تفاوت
معناداری بین نقاط شهری و روستایی از لحاظ اعتماد عمومی وجود دارد .این معناداری در سطح
 4/444و با سطح اطمینان  99درصد معنادار است .با مقایسه میانگین اعتماد عمومی در نقاط
شهری و روستایی به این نتیجه میرسیم که میانگین اعتماد عمومی در روستاها بیشتر از نقاط
شهری است ،بهطوریکه این موضوع در روستاها  4/3و در نقاط شهری  3/46میباشد.
 .2اعتماد رسمی :اعتماد رسمی در این تحقیق در دو بخش اعتمـاد به مسئولیـن و اعتمـاد به
سازمانهای دولتی بررسی شده است که این دو سؤال با هم ترکیب ( )Computeشدهاند .با
توجه به نتایج تحلیلها میتوان گفت که از لحاظ اعتماد رسمی نیز روستاها وضعیت
مناسبتری نسبت به شهرها دارند .میانگین اعتماد رسمی در روستاها  3/28و در نقاط شهری
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 2/13میباشد .نتایج آزمون  T-Testمستقل برای سنجش تفاوت میزان اعتماد رسمی در دو
جامعهی شهری و روستایی مورد مطالعه بیانگر آن است که تفاوت معناداری میان نقاط شهری
و روستایی وجود دارد .این تفاوت در سطح  4/444و با سطح اطمینان  99درصد معنادار
میباشد.
 .3مشارکت عمومی :برای بررسی مشارکـت عمومـی ،میـزان مشارکـت پاسخگویان در کارهـای
دستهجمعی مورد پرسش قرار گرفته شده است .نتایج تحقیق بیانگر باال بودن مشارکت عمومی
در روستاها نسبت به شهرهاست .نتایج آزمون  T-Testمستقل نشان میدهد که تفاوت
معناداری میان نقاط شهری و روستایی از لحاظ مشارکت عمومی وجود دارد .این تفاوت در
سطح  4/444معنادار است .میانگین مشارکت عمومی در روستاها  3/98و در نقاط شهری 3/4
میباشد.
 .4مشارکت رسمی :مشارکت رسمی در این تحقیق در دو بخش مشارکت در امور محله و عضویت
در نهادها و مؤسسات مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است .این دو بخش ترکیب
( )Computeشده و سپس با آزمون  T-Testمستقل آزمون شدهاند .نتایج آزمون نشان
میدهد که میزان مشارکت رسمی در شهرها بیشتر از روستاها است .میانگین مشارکت رسمی
در نقاط شهری  3/11و در نقاط روستایی  2/42بوده و تفاوت میان نقاط شهری و روستایی در
سطح  4/444معنادار است.
با توجه به نتایج سنجش ابعاد سرمایهی اجتماعی ،به این نتیجه میرسیم که سرمایهی اجتماعی در
سطوح خرد (شبکه روابط افراد به صورت غیررسمی و تعمیمیافته) و میانی (میانگروهی) در روستاها
بیشتر از شهرها است؛ ولی در سطح کالن (رسمیترین روابط و ساختارهای نهادی) ،شهرها وضعیت
مطلوبتری نسبت به روستاها دارند.
روابط دینداري و سرمایه اجتماعی
با توجه به مطالب گفته شده در این مقاله ،به بررسی رابطهی دینداری و سرمایهی اجتماعی در
نقاط شهری و روستایی شهرستان کوهدشت میپردازیم .بدین منظور همبستگی بین ابعاد دینداری با
ابعاد سرمایهی اجتماعی در نقاط شهری و روستایی مورد سنجش و آزمون قرار گرفته است .با توجه به
فاصلهای بودن سؤ االت مربوط به دو متغیر ذکر شده ،از آزمون همبستگی پیرسون ( Pearson
 )Correlationبرای بررسی همبستگی بین متغیرها استفاده شده است « .این ضریب برای بررسی
رابطهی بین دو متغیر فاصلهای یا نسبی استفاده میشود » (کالنتری.)148 :1381 ،
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تحلیل فضایی از تأثیر دینداری بر سرمایه اجتماعی ،مورد مطالعه..

جدول  -9آزمون بررسی تفاوت در ابعاد سرمایه اجتماعی در نقاط شهري و روستایی شهرستان کوهدشت
ابعاد سرمایه اجتماعی

جامعه آماري

میانگین

شهر

3346

روستا

433

شهر

2313

روستا

3328

شهر

334

روستا

3398

شهر

3311

روستا

2342

اعتماد عمومی
اعتماد رسمی
مشارکت عمومی
مشارکت رسمی

نوع آزمون

سطح معناداري

T-Test

4/444

T-Test

4/444

T-Test

4/444

T-Test

4/444
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الف) بعد فکري
همچنان که در بحث تفاوت میان مناطق شهری و روستایی از نظر بعد فکری اشاره شد ،تفاوت
میان دو جامعهی مورد بررسی از نظر بعد فکری معنادار نیست .از اینرو آزمون همبستگی پیرسون برای
سنجش تأثیر بعد فکری دینداری بر مؤلفههای سرمایه اجتماعی در میان نقاط شهری و روستایی
تفاوت چندانی را نشان نمی دهد .تنها در نقاط روستایی بین بعد فکری و اعتماد رسمی ،همبستگی
معناداری وجود دارد؛ بهطوری که با افزایش بعد فکری در نقاط روستایی ،بر میزان اعتماد رسمی
پاسخگویان افزوده میشود.
جدول  -4آزمون پیرسون -همبستگی میان بعد فکري دینداري و سرمایه اجتماعی
منطقه

آزمون پیرسون
P e a rs on

نقاط شهری
بعد فکری
روستایی

0/190

0/066

0/152

0/148

0/11

0/091

0/437

0/212

0/081

0/206

N

179

179

179

179

0/179

P e a rs on

0/108

0/217

0/088

0/055

0/118

0/212

0/031

0/371

0/530

0/291

212

212

212

212

212

) S ig . (2-ta ile d

) S ig . (2-ta ile d
N
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اعتماد عمومی اعتماد رسمی مشارکت عمومیمشارکت رسمی سرمایه اجتماعی
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ب) بعد اعتقادي
نتایج آزمون پیرسون نشاندهندهی وجود همبستگی معنادار میان بعد اعتقادی و مؤلفههای
سرمایهی اجتماعی در نقاط شهری و روستایی شهرستان کوهدشت است .در نقاط شهری این
همبستگی تنها با مشارکت رسمی مشاهده میشود ولی در نقاط روستایی این همبستگی بین سه
مؤلفهی اعتماد عمومی ،اعتماد رسمی و مشارکت عمومی وجود دارد .این همبستگی بین بعد اعتقادی و
مؤلفههای ذکر شده به ترتیب در سطح  4/444 ،4/444و  4/441معنادار هستند .لذا بعد اعتقادی
دینداری در نقاط روستایی ،بیشتر از نقاط شهری بر سرمایهی اجتماعی تأثیرگذار بوده است.
جدول  -5آزمون پیرسون -همبستگی میان بعد اعتقادي دینداري و سرمایهي اجتماعی
منطقه

آزمون پیرسون
P ea rs on

نقاط شهری
بعد اعتقادی
روستایی

اعتماد عمومی اعتماد رسمی مشارکت عمومی مشارکت رسمی سرمایه اجتماعی
0/170

0/044

0/132

0/377

0/18

0/227

0/411

0/092

0/000

0/19

N

180

180

180

174

180

P ea rs on

0/456

0/671

0/233

0/087

0/361

0/000

0/000

0/001

0/173

0/041

209

209

209

209

209

)S ig. (2-ta iled

)S ig. (2-ta iled
N
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ج) بعد مناسکی
جدول شمارهی ( ،)6آزمون همبستگی میان بعد مناسکی دینداری و مؤلفههای سرمایه اجتماعی را
نشان میدهد .نتایج آزمون نشان میدهد که در نقاط شهری تنها همبستگی میان بعد مناسکی و
مشارکت رسمی معنادار میباشد .این همبستگی در سطح  4/434معنادار است .در نقاط روستایی نیز
بین بعد مناسکی و اعتماد عمومی و رسمی همبستگی معنادار مشاهده میشود .این همبستگی در سطح
 4/444و  4/444معنادار است .لذا در حالت کلی از لحاظ بعد مناسکی نیز روستاها وضعیت بهتری
نسبت به نقاط شهری دارند و تأثیر بعد مناسکی بر سرمایهی اجتماعی در روستاها بیشتر از شهرها
است؛ بهطوریکه با افزایش بعد مناسکی بر میزان سرمایهی اجتماعی مردم افزوده میشود.
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تحلیل فضایی از تأثیر دینداری بر سرمایه اجتماعی ،مورد مطالعه..
جدول  -6آزمون پیرسون -همبستگی میان بعد مناسکی دینداري و سرمایه اجتماعی
منطقه

آزمون پیرسون
P ea rs on

نقاط شهری
بعد مناسکی
روستایی

اعتماد عمومی اعتماد رسمی مشارکت عمومی مشارکت رسمی سرمایه اجتماعی
0/064

0/059

0/137

0/165

0/106

0/396

0/438

0/081

0/030

0/192

N

176

176

176

176

176

P ea rs on

0/392

0/435

0/166

0/015

0/251

0/004

0/000

0/148

0/351

0/129

212

215

215

215

215

)S ig. (2-ta iled

)S ig. (2-ta iled
N
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د) بعد تجربی
نتایج آزمون پیرسون حاکی از این است که از لحاظ بعـد تجربـی و سـرمایه اجتمـاعی ،هـمبسـتگی
معناداری در نقاط شهری و روستایی وجود ندارد.
جدول ( :)7آزمون پیرسون -همبستگی میان بعد تجربی دینداري و سرمایهي اجتماعی
منطقه

آزمون پیرسون
P ea rs on

نقاط شهری
بعد تجربی
روستایی

اعتماد عمومی اعتماد رسمی مشارکت عمومی مشارکت رسمی سرمایه اجتماعی
0/009

0/127

0/081

0/092

0/076

0/766

0/088

0/278

0/221

0/338

N

183

183

183

177

183

P ea rs on

0/101

0/022

0/093

0/044

0/065

0/150

0/745

0/177

0/520

0/379

209

212

212

212

212

)S ig. (2-ta iled

)S ig. (2-ta iled
N
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ه) بعد پیامدي
طبق نتایج آزمون همبستگی پیرسون در جدول ( ،)8همبستگی معناداری میان بعد پیامدی و
اعتماد رسمی در نقاط شهری وجود دارد .این همبستگی در سطح  4/441و با سطح اطمینان  99درصد
معنادار است .از لحاظ بقیه مؤلفههای سرمایه اجتماعی با بعد پیامدی ،همبستگی معنادار مشاهده
نمیشود .در نقاط روستایی ،همبستگی معنادار میان بعد پیامدی و اعتماد عمومی و مشارکت عمومی
وجود دارد .این همبستگی در سطح  4/444و با سطح اطمینان  99درصد معنادار است؛ بدین معنا که
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با افزایش بعد پیامدی دینداری در روستاها ،بر میزان اعتماد عمومی و مشارکت عمومی مردم افزوده
میشود.
جدول  -8آزمون پیرسون -همبستگی بین بعد پیامدي دینداري و سرمایهي اجتماعی
منطقه

آزمون پیرسون
P ea rs on

نقاط شهری
بعد پیامدی
روستایی

اعتماد عمومی اعتماد رسمی مشارکت عمومی مشارکت رسمی سرمایه اجتماعی
0/014

0/281

0/062

0/108

0/115

0/488

0/007

0/417

0/153

0/382

N

184

184

184

184

184

P ea rs on

0/280

0/047

0/355

0/039

0/167

0/00

0/508

0/000

0/719

0/31

212

215

215

215

215

)S ig. (2-ta iled

)S ig. (2-ta iled
N

مأخذ :نگارندگان1391 ،

نتیجهگیري
با توجه به مطالب ذکر شده در این نوشتار ،به این نتیجه میرسیم که تفاوت معنادار میان جامعه
شهری و روستایی از لحاظ ابعاد دینداری وجود دارد؛ بهطوریکه سطح دینداری مردم در نقاط
روستایی باالتر از نقاط شهری است .همچنین از لحاظ مؤلفههای سرمایه اجتماعی ،تفاوت محسوسی
میان نقاط شهری و روستایی وجود دارد .همچنان که ذکر شد سرمایه اجتماعی در سطوح خرد (شبکه
روابط افراد بهصورت غیررسمی و تعمیمیافته) و میانی (میانگروهی) ،در روستاها بیشتر از شهرها است
ولی در سطح کالن (رسمیترین روابط و ساختارهای نهادی) ،شهرها وضعیت مطلوبتری نسبت به
روستاها دارند .بهطوری که از لحاظ اعتماد عمومی ،اعتماد رسمی و مشارکت عمومی ،روستاها وضعیت
بهتری از شهرها دارند ولی در زمینهی مشارکت رسمی ،وضعیت شهرها مناسبتر است.
با توجه به این که هدف از نگارش این مقاله بررسی همبستگی میان ابعاد دینداری و سرمایهی
اجتماعی بهصورت تطبیقی در نقاط شهری و روستایی شهرستان کوهدشت است ،نتایج آزمون
همبستگیها نشان داد که میان اکثر ابعاد دینداری و مؤلفههای سرمایه اجتماعی ،همبستگی معنادار
وجود دارد .از لحاظ مقایسهای میان نقاط شهری و روستایی ،جامعه روستایی وضعیت مناسبتری دارد؛
بدین معنا که تأثیر دینداری بر سرمایه اجتماعی در روستاها بیشتر از نقاط روستایی است.
از آنچه گفته شد به این نتیجه می رسیم که با توجه به تأثیری که دینداری بر ایجاد و ارتقای
سرمایی اجتماعی میگذارد ،ضروری است که به مسائل و برنامه ریزیهای فرهنگی  -مذهبی توجه
شود تا شرایط اعتقادی افراد بهبود یابد  .با توجه به اینکه روستاها از نظر دینداری وضعیت بهتری
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نسبت به نقاط شهری دارند ،ضرورت برنامهریزیهای فرهنگی– مذهبی در نقاط شهری بیشتر
احساس میشود.
با توجه به نتایج حاصل از تحقیق ،برخی از برنامهها از جمله برنامههای آموزشی تلویزیونی و
رادیویی ،تقویت مراکز دینی و مساجد و تقویت روحیهی مشارکت در اعمال و مناسك دینی میتواند در
افزایش سطح دینداری افراد موثر باشد .همچنین سرمایهگذاری هدفمند در زمینهی مسائل مذهبی –
فرهنگی و برپایی کالس های آموزشی و پرورشی از سطوح پایین تحصیلی میتواند در رسیدن به این
اهداف مفید واقع شود.
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