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 نقاط اجتماعی، مورد مطالعه  داری بر سرمایهدین ثیرأت از فضایی تحلیل

 شهری و روستایی شهرستان کوهدشت

 چکیده

مورد توجه  ،و پتانسیل قدرت مردمی ترین مسائل اجتماعیعنوان یکی از مهماجتماعی به سرمایه
در  ی از عوامل مهمیک ،نظرانبسیاری از صاحب یبه عقیدهبسیاری از اندیشمندان قرار گرفته است. 

 داریاست. در این تحقیق به بررسی نقش دین داری مردم، دیندر جامعه اجتماعی یش سرمایهـافزای
نقاط شهری و  میانصورت تطبیقی هشود. این موضوع بدر افزایش سرمایه اجتماعی افراد پرداخته می

و تأثیر آن بر  داریدین نظراین دو جامعه از  میانو تفاوت  شده روستایی شهرستان کوهدشت بررسی
تحلیلی بوده و  –توصیفی  ،حاضر یروش تحقیق مقالهتجزیه و تحلیل شده است.  اجتماعی ییهسرما
نامه پرسش 444رو تعداد گردآوری اطالعات از روش اسنادی و میدانی استفاده شده است. از این برای

 دو. شده استو تجزیه و تحلیل  آوریدر نقاط شهری و روستایی شهرستان کوهدشت تهیه و جمع
و با توجه  هانتخاب شد موردی یروستایی به روش تصادفی به عنوان نمونه ینقطه دهشهری و  ینقطه
 211نامه در نقاط شهری و تعداد پرسش 181تعداد  ،جمعیت نقاط شهری و روستایینسبت به 

 SPSSاز نرم افزار آماری  ،هاتجزیه و تحلیل داده رایب نامه در نقاط روستایی توزیع گردید.پرسش
استفاده  پیرسونبستگی مستقل و آزمون هم T-Testاستفاده شد. با توجه به نوع متغیرها از دو آزمون 

بعد )فکری، اعتقادی، مناسکی، تجربی و پیامدی( و  پنجداری در این تحقیق در شد. همچنین دین
شارکت رسمی( بعد )اعتماد عمومی، اعتماد رسمی، مشارکت عمومی و م چهاراجتماعی در  یسرمایه
تفاوت  ،داری و سرمایه اجتماعیاد دینکه از لحاظ ابع دهدمینشان . نتایج تحقیق است شدهبررسی 

اجتماعی  داری بر افزایش سرمایهنقاط شهری و روستایی وجود دارد. همچنین تأثیر دین میان معناداری
 .استتر از نقاط شهری بیش ،در نقاط روستایی
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 مقدمه و بیان مسئله

 کیفیت روابط و کمیت تحلیل و بررسی در که معاصر شناسیجامعه در مهم بسیار مفاهیم از یکی

 و سرمایه اجتماعی، یسرمایه از منظور .اجتماعی است سرمایه ،داشته ایگستردهکاربرد  اجتماعی

 Alesina & La) آورند دست به توانندمی با یکدیگر پیوند طریق از هاگروه و افراد که است عیمناب

Ferrara: 2000 .)آن مترینمه از یکی که است عواملی وجود مستلزم اجتماعی یسرمایه تکوین 

 چون کارکردهایی با متعالی ارزشی عنوان به دین که رسدمی نظر به. است دینی فرهنگ و دین عوامل،

 یسرمایه هاآن قالب در که شودمی موجب را سازوکارهایی... و بخشیانضباط تعهد، صداقت، مشارکت،

 (. 292: 1381)شریفی،  دکنمی فراهم را توسعه تحکیم هایپایه و گیردمی شکل اجتماعی

 ،پذیریجامعه در تسهیل مشترك، تحکیم عواطف بخشی،انسجام در تواندمی دین اساس این بر

)افشانی و همکاران،  نماید ایفا چشمگیری نقش هنجارهای اجتماعی، و هاارزش بازتولید و تعریف

های مختلف بحث و اجتماعی امری است که از دیدگاه یداری و سرمایهدین رابطه(. 191: 1389

متفاوت اما بررسی این رابطه با توجه به ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی  ؛است شدهبررسی 

 گنجد.دیگری است که در بحث جغرافیای فرهنگی می یها، زاویهدر مکان

جغرافیا و تأثیر متقابل آن فرهنگ و  هدانشی است که ارتباط و تعامل دو حوز ،جغرافیای فرهنگی

های انسانی از راین روابط و مناسبات متقابل محیط و فرهنگ گروهناب. بکندمی پژوهشو  بررسی دو را

ها و تشابهات تفاوت ،(. در این شاخه از جغرافیا112: 1384جغرافیای فرهنگی است )احمدی،  مباحث

های های انسانی در ابعاد فضایی و مکانی، مطالعه و بررسی تغییرات فضایی گروهعناصر فرهنگی گروه

و بر آن انسانی، تجزیه و تحلیل  فضایی فرهنگ توسط عملکردهای جامعهگیری الگوهای فرهنگی، شکل

 (. 11: 1384اونتری، شود )تری و رتأکید می

های فرهنگی و عملکرد فضایی تغییرات فضایی گروه ، مطالعهجغرافیای فرهنگی به این ترتیب

تفاوت و یکسانی در زبان،  یبر توصیف، تجزیه و تحلیل و نحوه دهد. این علمجامعه را پوشش می

که این با توجه بهفرهنگی از مکانی به مکان دیگر تکیه دارد.  دیگر هایمذهب، اقتصاد، حکومت و پدیده

صورت ها را بهد، از این رو جغرافیای فرهنگی نیز انساندهنهای انسانی تشکیل میگروه راها فرهنگ

 (. 213-212: 1386)پوراحمد،  دهدجامعه و گروهی مدنظر قرار می

داری است که موضوع دین و دین ،شودد میکیی که در جغرافیای فرهنگی بر آن تأیکی از مباحث

های مختلف های دور تاکنون مورد توجه اندیشمندان رشتهاز گذشته ،عنوان یکی از مسائل فرهنگیهب

مکان  میانعلم بررسی روابط  کهکه جغرافیا  یآنجایشناسی بوده است. از جامعه و علوم اجتماعی ویژههب

بررسی  رواز این ،شودفرهنگی، سیاسی و اجتماعی مطرح میهای تحت تأثیر ساخت است، و انسان

جغرافیای فرهنگی  یکی از موضوعات اصلی رشته، ای از مکاناری در پهنهدموضوعاتی همچون دین
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کیم و تقویت روابط اجتماعی گیری، تحدر شکل ،اجتماعی بودن آن ی. عامل دین به لحاظ گسترهاست

 .باشدثر میی اجتماعی در جامعه مؤیهسرما یدر ارتقا واست گذار تأثیر

داری افراد بر بررسی تأثیری که دین ،اجتماعی در دین اسالم های سرمایهبا توجه به تأکید اکثر مؤلفه

مورد  داری در منطقهبررسی سطح دین برایدر این راستا . استضروری  یامر، گذارداجتماعی می سرمایه

نج بعد فکری، اعتقادی، مناسکی، تجربی و اری گالك و استارك در پدیزان دیناز مدل سنجش م ،بررسی

 ،شهری و روستایی هایگاهسکونت میانهای با توجه به ساختارها و تفاوتپیامدی بهره گرفته شده است. 

رو بررسی تطبیقی از این .اجتماعی در مناطق شهری و روستایی هستیم یشاهد سطح متفاوتی از سرمایه

له . این مقااست هدف اصلی این تحقیق ،اجتماعی یداری بر سرمایهتأثیر دین نظره از این دو جامع

داری تأثیر دین در میزان ،شهری و روستایی یدو جامعه میان درکه آیا  استال دنبال پاسخ به این سؤهب

 ؟داردوجود تماعی تفاوت معناداری اج یمایههای سربر مؤلفه

 

 تحقیق پیشینه
به بررسی نقش عامل دین بر  ،«اجتماعی یدین و سرمایه»عنوان  باای ( در مقاله1386فصیحی )

های مؤثر در ایجاد تر آموزهرسد که بیشپردازد و به این نتیجه میاجتماعی می یایجاد سرمایه

تواند بدیل دین قرار ی دیگری نمیاجتماعی منحصر به دین هستند؛ در نتیجه هیچ پدیده یسرمایه

 اجتماعی ایفا کند. یو کارکرد و نقش دین را در ایجاد سرمایه گیرد

د اعتما و داریدین رابطه باب در پژوهشی»عنوان  باای در مقاله 89افشانی و همکاران در سال 

داری و اعتماد به معناداری بین دین یرسند که رابطهاد به این نتیجه میآبدر شهر نجف «اجتماعی

 اجتماعی وجود دارد.  یهای سرمایهعنوان یکی از مؤلفه

 «اجتماعی یسرمایه و داوطلبانه هایداری، مشارکتدین میان پیوند»عنوان  باهمچنین پژوهشی 

اجتماعی وجود  دار بودن افراد و میزان سرمایهدین میانمعناداری  رابطه دهد کهمیدر فنالند نشان 

 به کمك ددصدر و مردم مختلف هایگروه نگران بیامور مذه در کنندگانمشارکتکه طوریهب ؛دارد

 :Yeung, 2004برخوردارند ) باالتری اجتماعی یسرمایه از دیگر هایگروه با مقایسه در و هستندا هآن

401-422 .) 

کاری بزه از ممانعت در داریدین نقش»با عنوان  1381تبار و همکاران در سال پژوهش نازك نتایج

ر د )سرقت( کاریبزه داری و میزاندین ابعاد بین داریمعنی تفاوت د کهدهمی نشان «جوانان شهر تهران

دارد.  وجود درصد 91 اطمینان سطح کار( درو زندانی )بزه کار()غیربزه عادی جوانان گروه دو میان

 ایمتغیره از یك هر مستقیم و جداگانه رابطه توانمی دهد که هرچنداین تحقیق نشان میی هایافته

 اجتماعی داری پیونددین هاینظریه ساسابر کاری( رابزه وابسته )میزان متغیر با داری()ابعاد دین مستقل
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تأثیر  ،داریدین پیامـدی بعد تنهـا است که آن بیانگر متغیری، چند تحلیل از حاصل نتایج کرد، تبیین

 دارد. جوانان کاریبزه از ممانعت در تبیین را سهم ترینبیش و داشته کاریبزهـر ب مستقیـم

بر  ،«تباریان آفریقاییداری بر افسردگی در میان آمریکایاثرات دین»در پژوهش دیگری با عنوان 

ها و ین کاتولیك با تشویق انجمنآی زیرا ؛شودکید میی اجتماعی تأداری بر افزایش سرمایهتأثیر دین

ها و تعامالت ایجاد اعتماد در روابط آن باافراد اجتماعی  یباال رفتن سرمایه سبب ،افراد به صداقت

 (.Johnson & Jang, 2004: 239-260شود )ها میآن میانمثبت 

 

 مبانی نظري

 مناسبات فضایی شهر و روستا

که  شودمطالعه می ایهای اجتماعیشهرها و روستاهای مورد مطالعه به عنوان حوزه ،در این تحقیق

های میزان درك گروه .های آن استاجتماعی میان حوزه یفاصله ،مبحث اصلی مورد توجه در آن

از قبیل عامل اقتصادی،  عامل ، به چندینهای اجتماعیسکونتی همدیگر در حوزه یانسانی از منطقه

های شهر و روستا و روابط فضایی آن از دیدگاه(. 244: 1361)شکویی،  اجتماعی و روانی بستگی دارد

تر مناسبات فضاهای شهری و روستایی در دیشمندان قرار گرفته است. ولی بیشمختلفی مورد توجه ان

 (.Jerve, 2001: 1) شودادبیات توسعه متمرکز می

شکویی معتقد است روستاها نظم و امنیت و قانون را  ،در بحث امنیت در فضاهای شهری و روستایی

 .(244: 1361)شکویی، ت روستاها بودند ی امنیکنندهر واقع شهرها تأمینکردند و داز شهرها طلب می

رشد  آید،روستا بیرون می دانند که از دلاقتصادی می ایشهر را مقوله ،اغلب محققینالبته از طرفی 

ساختاری و  اجتماعی، -هرگونه دگرگونی اقتصادی اًدهد. آنان نهایتات خود ادامه میکند و به حیمی

هر  ؛(11: 1368)کیانی،  دانندمی «روستا» یعنی نیروی محرك آنعامل و  ی در شهر را به پشتوانهیفضا

یافته و روستاها را نماد و شهرها را نماد و شاخص مدرن و توسعه ،نظران مکتب نوسازیچند صاحب

 (.121: 1318)قادری،  کنندشاخص سنتی و توسعه نیافته تلقی می

ی کلی ستهدتوان در دو را میستا و رو در بحث روابط بین شهر رویکردهای نظری طورکلیبه

طرفه و روستا و شهر را یك میانمناسبات  ،نگربندی کرد. در رویکرد منفینگر تقسیمنگر و مثبتمنفی

. به نفع شهر و به اقتصادی، مالی، مهاجرت مردم و..های جریان دانند و معتقدند که کلیهبه نفع شهر می

در چنین حالتی شهرها کانون  نامد.میوی اقتصاد فضای استعماری الگ راآن  ،زیان روستا است که پوتر

 (.19: 1386اکبری،  و به نقل از معیدفر lynch) های اقتصادی کشور هستندفعالیت
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 داريدین

هنوز  ،از عناصر فکری، رفتاری، عاطفی و اجتماعی یبرخوردار دلیلهدین مفهومی است که ب

و همیشه محققان  اندقبولی از آن دست نیافتهبه تعریف واحد و قابلبسیاری از متفکران و اندیشمندان 

ای از مجموعه یاند. در هرحال مقصود ما از دین، اسالم به مثابهداشته نظراین عرصه با یکدیگر اختالف

ها و قوانین اجتماعی، عبادی و معامالتی است که از طریق وحی و نبوت به بشر باورها، عقاید، ارزش

  (.81: 1386فصیحی، )طباطبایی، به نقل از است  هرسید

پیروی بر ای که این بندی و آگاهی از اصول و شعائر یك مذهب، به گونهداری عبارتست از پایدین

 ،(. الوود معتقد است که دین91: 1388طاهری،  و ربانی)گذار باشد زندگی فردی و اجتماعی تأثیر

در جامعه،  آنترین پیامد افراد در زندگی اثر گذاشته و مهم لکرداالست که بر روحیات و نوع عمارزشی و

مذهب را یکی  ،موتو. همچنین کیشی(Ellwood, 1993: 307وابط اجتماعی افراد جامعه است )تحکیم ر

رهروان آن،  یهایی تمرکز دارد که به عقیدههای فرهنگ دانسته و معتقد است دین بر فعالیتاز جنبه

ها، به انجامد. این فعالیتیی غایی را برای زندگی به ارمغان آورده و به حل مشکالت میاین اعمال، معنا

  .(Kishimoto, 1961: 240) حرکت به سوی خدا همراه استنوعی با تقدس و 

 نحوی به ،دینی احکام و اخالقیات عقاید، از بخشی یا تمام از پذیرش بود خواهد عبارت داریدین

 (94: 1384، یغمایی بداند )حشمت مجموعه این از رعایت و تبعیت به ملزم ار دار خوددین شخص که

 را دین آن پیروی عمل، و نظر در مذهب، یك شعائر و اصول به آگاهی با که است دار کسیو دین

گذارد )انوری، می تأثیر او غیردینی اجتماعی و زندگی بر پیروی این که نحوی به ؛کندمی اتخاذ

هر دینی با تأثیر که طوریهگردد. ببخشی به زندگی بشری میارزش و مفهوم جبموو  (116: 1313

 بخشد. زندگی را معنادار کرده و از پوچی رهایی می ،گذاشتن بر غایت زندگی افراد

 دین را عامل ،(. دیویس118: 1311 ،داند )همیلتونبستگی میدورکیم دین را عامل هم

و  داند )پناهیبخش و نظم آفرین می و ادای دین را هنجار بخش و تقویت همکاری اعضاانسجام

از  .داندبخش رفتار آنان میبینی افراد را الهامها و جهاندین، ارزش ،(. ماکس وبر81: 1386 ،شایگان

 یاعتماد در بین افراد اثر مثبت گذاشته که برای روابط و مبادله یتواند بر شبکهنظر وبر دین می

بخش کمك کردن توکویل نیز دین را کلید نیرو (.113: 1319ضروری است )فوکویاما، اقتصادی الزم و 

داند. به طور کلی پاتنام هم یکی از مردم به یکدیگر و گذشتن از منافع خودشان به خاطر دیگران می

 38 همچنان که در آیه (.81: 1386 داند )پناهی،اجتماعی می کارکردهای مهم دین را افزایش سرمایه

عنوان یك و همکاری را به کندر امر شورا و تعاون تأکید می)أمرهم شورا بینهم( خداوند ب شورا یسوره

 داند.امر ضروری سیاسی و اجتماعی می



 22/تابستان هشتم/سال سوم/شماره مسلسل  آمایش جغرافیایی فضامجله                                                 6

 دارد.بعد  پنجدهند که مدلی ارائه می ،گویانداری پاسخگالك و استارك برای سنجش میزان دین

 ،نوبختموحد و )داشته باشد کاربرد  تواندمینوع دینی  برای هر ،عدی بودنه دلیل چند باین مدل ب

نظر  تر درتر و گویاتوان مهمرا می برخی از  ابعاد آن ،(. بسته به شرایط و محیط جوامع111: 1381

 بعد عبارتند از: پنجگرفت. این 

ن های مبنایی در مورد معتقدات هر دیمشتمل بر اطالعات و دانسته بعد فکري )دانش دینی(: .1

در واقع شامل حداقل شناخت از اصول و فروع و ها را بدانند. است که پیروان آن دین باید آن

ای که فرد خود را ملزم به انجام اعمال دینی دانسته یا حداقل به آن گونهتاریخ دین است، به

 گرایش پیدا کند. مانند آشنایی با قرآن، آشنایی با تاریخ اسالم و آشنایی با احکام.

ها اعتقاد داشته رود پیروان یك دین به آنباورهایی که انتظار می اعتقادي )باورهاي دینی(: بعد .2

نوعی ادراك دینی برخاسته  در واقع باورهای دینی عبارتند ازباشند؛ مانند اعتقاد به وجود خدا. 

هایی که دهد. سنجهاز موقعیت دینی که به فرد بینش خاصی نسبت به حقانیت اصول دین می

تواند به کار آید به عنوان مثال عبارتست از: شناخت خدا، برای عملیاتی کردن این شاخص می

 اعتقاد به حضرت محمد و وجود عالم آخرت.

 ان ادیان مختلف، بسته به دین خودشود که پیروشامل اعمالی می بعد مناسکی )اعمال دینی(: .3

 ز، قرائت قرآن، گرفتن روزه.چون نمادهند؛ مثل انجام اعمال واجب دینی همانجام می

ثیراتی است که در ارتباط  فرد با ها و تأمربوط به عواطف، احساس بعد تجربی )عواطف دینی(: .4

باشد؛ مثل احساس نزدیکی به خدا، آرامش چون خدا میواقعیتی غایی یا اقتداری متعالی، هم

 در اماکن مذهبی و شروع کار با نام خدا.

ها و دانش بر زندگی و اعمال روزمره آثار باورها و اعمال، تجربه ناظر بر بعد پیامدي )آثار دینی(: .1

مذهبی و کمك به مثل دقت در حالل و حرام، هراس از عمل غیر است؛پیروان هر آیین 

 مستمندان.

 

پس از پیروزی  ویژهبهزندگی اجتماعی بوده است.  یثر در عرصهدی پرنفوذ و مؤنها ،در ایران دین

 .بگذاردتری از زندگی تأثیر وسیع یا کنترل نهاد سیاست توانسته بر گسترهب دین ،انقالب

 

 اجتماعی سرمایه
 این سابقه ولی .دارد اجتماعی علوم در طوالنی و ذهنی ایسابقه ی،اجتماع یسرمایه روح و واژه

 جی های لیدانوشته و (1916) پیش سال 94 از بیش به ،رودمی کار به امروزه که معنایی به اصطالح
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 اجتماعی هسرمای توصیف در او .گرددمی بر آمریکا در غربی ویرجینیای مدارس وقت سرپرست 1هانیفان

 همدلی رفاقت، نیت،حسن دارد: مردم یروزمره در زندگی را آثار ترینبیش که ملموس چیزی :گویدمی

: 1384 نارایان، و اند )ولکاكیتماعاج واحد یسازنده که هاو خانواده افراد بین در اجتماعی معاشرت و

، به 2اجتماعی نخستین بار در اثر کالسیك جیمز جاکوب اصطالح سرمایه گروهی نیز معتقدند. (134

 او در این اثر معتقد است کهاست.  رفته( به کار 1961نام مرگ و زندگی در شهرهای بزرگ آمریکایی )

اجتماعی را  شهری، صورتی از سرمایه یحومههای قدیمی های اجتماعی فشرده در محدودهشبکه

 یبارهدردیگر جرم و جنایات خیابانی و تصمیمات  نبودندهند و در ارتباط با حفظ نظافت، تشکیل می

 ،پلیس و نیروهای حفاظتی دهای رسمی مانند نیروی انتظامی،کیفیت زندگی در مقایسه با عوامل نها

  دهند.تری از خود نشان میمسئولیت بیش

شناس، اصطالح سرمایه اجتماعی را در دو دان نیز همچون ایوان الیت جامعهاقتصاد 3گلن لوری

 1984 یدر دهه است. اقتصادی درون شهری به کار برده یبرای توصیف مشکل توسعه 1914 یدهه

رابرت پاتنام  کرده است.تری استقبال در معنای وسیعاز این اصطالح  ،شناسجیمز کلمن جامعه

 اجتماعی و جامعه را در مورد سرمایه یپر شورو قوی  ، نفر دومی بود که بحثانشمند علوم سیاسید

، سرمایه اجتماعی بوردیو (.14: 1319هم در ایتالیا و هم در ایاالت متحده بر انگیخت )فوکویاما،  ،مدنی

از جمله اعتماد متقابل  ،هداتتعتوأم با شناخت و  وامی از روابط کمابیش نهادینه شدهنسبتاً باد را شبکه

های فردی و یا جمعی رای تسهیل کنشالزم ب ، زمینهعنوان منابعی بالفعل یا بالقوهکه به داندمی

سرمایه اجتماعی چیزی نیست  ،از نظر کلمن (.Bourdieu, 1986: 248سازد )گران را فراهم میکنش

هایی بخشی از یك سازمان، برای اجرای پروژه جز قابلیت مردم برای همکاری، چه به مثابه یك گروه یا

 (.462: 1311)کلمن،  بر دارد که نفعی مشترك را در

ه به ـش آن با توجـسنج ،یـاجتماعی از دیدگاه محققان علوم اجتماع یهبا توجه به تعریف سرمای

  پذیر است:های جدول ذیل امکانمؤلفه

 

                                                             
1- Lyda J. Hanifan 

2- J. Jacobs 

3- Glenn Lowry 
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 و پژوهشگران سنجش سرمایه اجتماعی از نظر متخصصان -2جدول 

 پردازنظریه مؤلفه تحقیق نتیجه

ای ها بیانگر پیوند محکم شبکهافزایش این مؤلفه
 و همکاری شهروندان است

 پاتنام مشارکت، نهادهای مدنی آگاهی،

 اینگلهارت اعتماد شودموجب تسهیل ارتباط و جریان اطالعاتی می

 ها بر میزان سرمایهافزایش و کاهش این مؤلفه

 اعی اثرگذار استاجتم

اجتماعی را نشان  سرمایه نبودهایی که مؤلفه

 د: میان جرم و جنایت، فروپاشی خانواده و...دهمی
 فوکویاما

 رفاه و آسایش شهروندان را افزایش داده و روحیه
 کندجمعی را تقویت می

گرایی، احساس امنیت و مشارکت اجتماعی، کنش
 و خانوادگیدولتی  -اعتماد وپیوندهای همسایگی

 بولن و انیکس

 بوردیو های اجتماعیمشارکت فرد در شبکه هایی با هنجارهای متعارف و اعتمادایجاد شبکه

 کلمن رسانی و مشارکت در گروهاعتماد، اطالع افزایش پیوندهای اجتماعی و همیاری

 اکارت و کراین ذیریپزیست اعتماد به حکومت محلی، ایمنطقه یاجتماعی با توسعه یارتباط سرمایه

 1391خذ: نگارندگان، مأ

 

یك جامعه  اجتماعی در سنجش سرمایه ینحوه یبارهها و نظرات اندیشمندان دربا توجه به دیدگاه

اجتماعی در  ن بر مقوالت مشارکت و اعتماد، در این مقاله برای سنجش سرمایهو تأکید اکثر این محققا

 استفاده شده است. از این دو متغیر ،گویانبین پاسخ

 

 اجتماعی داري و سرمایهدین
 به و ك کندکم خانوادگی روابط کیفیت بهبود به محسوس ایگونه به توانداز نظر مایرز دین می

 همچنین کاندلند(. 12: 1381بردارد )مالحسنی،  گام اجتماعیه سرمای ایجاد جهت در عنوان عاملی

 نوعان،هم سایر با ارتباط و خانوادگی، اجتماعی هایشبکه یجادا ین باد که هم به این نکته اشاره دارد

 سرمایه مبنای تواندمی بستگیهم هنجارهای و اعمال صداقت دیگران، به نسبت احترام، شناسیوظیفه

  (.Candland, 2000: 129-131) شودد قلمدا اجتماعی

ل عوام را عوامل این از رخیب اجتماعی، یساخت سرمایه عوامل بندیتقسیم در (1991) فوکویاما

 دهدمی تشکیل را انسانی فرهنگ بزرگی از بخش دین. داندمی دین را بیرونی عوامل از یکی و بیرونی

 و مناسك انجام به هافراخوانی آن و خود پیروان میان مشترك هایارزش و باورها ایجاد با تواندمیه ک

 دوام استحکام و موجب طریق این از و کرده جمع یکدیگر دور به را آنان ،مشترك مذهبیل اعما

 قوام و تولید برای مبنایی ،خود بین پیروان روابط یهاشبکه ایجاد با تواندمی دین. شود اجتماعی

 سرمایه از برخورداری در سطح تغییر به آن کیفیت در تغییر رسدمی نظر بهو  اجتماعی شود یسرمایه

 (.23: 1394اسفرجانی، و امیری شود )قاسمی  منجر اجتماعی
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 ،اجتماعی ینقش دین و مذهب در ایجاد سرمایه یبارهبا توجه به دیدگاه اندیشمندان مختلف در

صورت تطبیقی بین نقاط شهری ه مبنای این چارچوب نظری به بررسی این موضوع ب در این تحقیق بر

 شود.و روستایی شهرستان کوهدشت پرداخته می

 

 
 

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

 

 روش تحقیق
ای و کتابخانه آوری اطالعات به شیوهتحلیلی بوده و روش جمع –توصیفی ،روش تحقیق مقاله حاضر

پژوهش میدانی صورت گرفته است. در  ینیز با استفاده از شیوه سنجش و ارزیابی نتایج است.اسنادی 

 ینقطه دهشهری و  ینقطه دو. شودمیمالحظه  بررسی واجتماعی  داری و سرمایهبعاد دینا ،این روش

نامه پرسش 444 عنوان نمونه انتخاب شدند و با استفاده از فرمول کوکران،روستایی به روش تصادفی به

ن با توجه به جمعیت نقاط شهری و روستایی شهرستا شد.آوری تهیه و اطالعات مورد نیاز جمع

بعد 

 فکری

 بعد

 پیامدی

بعد 

بعد  تجربی

 اعتقادی

بعد 

 مناسکی

 اعتماد عمومی

 اعتماد رسمی

 مشارکت عمومی

 مشارکت رسمی
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نامه نیز در روستاها به صورت تصادفی پرسش 211نامه در سطح نقاط شهری و پرسش 181کوهدشت، 

در سطح آمار توصیفی و  SPSSآوری شده با کمك نرم افزار آماری های جمعتوزیع و تکمیل شد. داده

 .تحلیل شدنداستنباطی 

استفاده شده  تی تستو  پیرسوناز آزمون  ،برای تجزیه و تحلیل متغیرها با توجه به نوع سؤاالت

، بر مبنای مـدل گالك و استارك در این تحقیق پاسخگویان داریاساس کار برای سنجش دیناست. 

باورهای عد اعتقادی )پنج بعدِ فکری )دانش دینی(، بگویان در داری پاسخرو میزان دین. از ایناست

و عد پیامدی )آثار دینی( سنجش دینی(، بعد مناسکی )اعمال دینی(، بعد تجربی )عواطف دینی( و ب

می، مشارکت عمومی اجتماعی نیز در چهار بعد )اعتماد عمومی، اعتماد رس یسرمایه .ارزیابی شده است

مطرح شده مدل مفهومی تحقیق در شکل زیر بر این اساس بررسی شده است. و مشارکت رسمی( 

 است.
 

 محدوده و قلمرو پژوهش

بخش به  چهارشهرستان کوهدشت در قسمت غرب و جنوب غربی استان لرستان واقع شده است که 

طول  31/41شهر کوهدشت در  .داردکوهنانی و درب گنبد و یك بخش مرکزی  ،رومشگان ،های طرحاننام

های اطراف و رشته کوه دلیلتسمیه این شهر به وجه  عرض جغرافیایی قرار گرفته است. 44/33جغرافیایی و 

 ،های گردل کوه چنگریهزار هکتار بوده و کوه 14قریباًسطح دشت شهر کوهدشت ت .استدشت پهناور آن 

متر و  2444 ،آن یترین نقطهارتفاع بلند .استمپل و وزینار  ،هنجس ،های معروف آنآباد و قلههیزم ،گم ور

جمعیت شهر  .باشدمی ـ پای پل واقع در خروجی ماریان رودـ  متر 1144 ،آن ترین نقطهارتفاع پایین

مشاغل کشاورزی و  به غالباً کنند وهای لری و لکی تکلم میبه گویش است کههزار نفر  94کوهدشت حدود 

آن از  خشك بوده و متوسط بارندگی سالیانهکوهدشت جز اقلیم نیمه پروری و خدماتی اشتغال دارند.دام

 (. /www.abfa-lorestan.ir)کند متر تجاوز نمیمیلی 444

 ،های موجودطوالنی خود و با توجه به امکانات و محدودیت شهر کوهدشت با وجود پیشینه نسبتاً

صورت دوسویه و متقابل که این ارتباط ممکن است به کردههای پیرامون برقرار گاهروابطی را با سکونت

 یهای حوزهگاهآفرینی شهر کوهدشت بر سکونتسویه و نابرابر باشد. در این میان نقشو گاهی نیز یك

عنوان تنها شهر شهری کوهدشت به های روستایی به نقطهگاهنفوذ و وابستگی شدید سکونت

ت نیازها و تقاضاهای ساکنین این گوی اکثریکنون جوابای که تاکننده مایحتاج و مکان مرکزیتأمین

 باشد.مد نظر می ،ها بوده استگاهسکونت

http://www.abfa-lorestan.ir/
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 پراکندگی نقاط مورد بررسی در سطح شهرستان کوهدشت - 1شکل 

 

 تجریه و تحلیل 

 داري:دین
 متغیرهای سرمایه یهای توصیفی تحقیق دربارهبه یافته ،خالصه شدن مطلببرای  در این قسمت

نقاط شهری و روستایی در مورد هرکدام  میان و تفاوت شودطور کلی اشاره میه ب داریاجتماعی و دین

 .شودمیداری آزمون اجتماعی و دین یاز متغیرهای سرمایه

عد فکری، اعتقادی، مناسکی، تجربی و پیامدی پنج باز  ،داریبررسی دین برایهمچنان که ذکر شد 

نقاط شهری و روستایی شهرستان  میاندر  داریبعاد دیناستفاده شده است. در اینجا به بررسی تفاوت ا

لذا از  است،ای داری از نوع فاصلهکه متغیرهای مربوط به ابعاد دینپردازیم. با توجه به اینکوهدشت می

گویان شهری و روستایی استفاده شده پاسخداری تقل برای سنجش تفاوت دینمس T-Testآزمون 

دو گروه از افراد را که از همدیگر  میانکه بخواهیم میانگین  شودده میاستفااست. این آزمون زمانی 

 (. 122: 1381)کالنتری،  مقایسه کنیم ،متفاوت هستند

رای . باستعد فکری مربوط به میزان آگاهی و دانش دینی فرد ب بعد فکري )دانش دینی(: .1

احکام دینی و... استفاده ال از جمله آشنایی با قرآن، آشنایی با سنجش بعد فکری از چندین سؤ

گویان تفاوت معناداری بین پاسخ ،عد فکریدهد که از لحاظ بتحلیل نشان می شده است. نتایج
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عد فکری در نقاط شهری و روستایی تفاوت چندانی و روستایی وجود ندارد. میانگین بشهری 

 باشد.می 43/4و در روستاها  31/4 باهم نداشته و این میزان در شهرها

خدا و  ،باورهای دینی شامل اعتقادات فرد به جهان، آخرت اعتقادي )باورهاي دینی(: بعد .2

گویان، میزان شناخت و سنجش ابعاد اعتقادی پاسخ برای. در این تحقیق استپیامبر خدا 

)ص( و اعتقاد به آخرت و زندگی پس از اعتقاد به خدا، اعتقاد به پیامبر خدا حضرت محمد

نقاط شهری و روستایی  میانتفاوت  ،عد اعتقادیگرفته است. از لحاظ بپرسش قرار  مرگ مورد

و در روستاها  92/2عد اعتقادی در شهرها که میانگین بطوریهمعنادار بوده؛ ب 444/4در سطح 

 تری نسبت به شهرها دارند.روستاها وضعیت مناسب ،عد اعتقادیاست. بنابراین از لحاظ ب 88/3

میزان اعتقاد  ،سنجش میزان اعتقاد و عمل به مناسك دینی برای :عد مناسکی )اعمال دینی(ب .3

مورد پرسش قرار گرفت. از  گویان به اعمال دینی از جمله نماز، روزه و قرائت قرآنو عمل پاسخ

نقاط شهری و روستایی وجود دارد و این تفاوت  میاند مناسکی نیز تفاوت معناداری لحاظ بع

عد مناسکی در باشد. میانگین بدرصد معنادار می 99ن و با سطح اطمینا 444/4در سطح 

 .است 66/4و در روستاها  81/3شهرها 

ثیراتی است که در ارتباط  فرد با خداوند متعال در عد تجربی شامل احساسات و تأب عد تجربی:ب .4

آید. برای سنجش این موضوع نیز از سؤاالتی از جمله احساس نزدیکی به وجود میه انسان ب

شهری  بعد تجربی تفاوت میانگین نقاط شروع کار با نام خدا استفاده شده است. از لحاظخدا و 

 باشد.و روستایی معنادار نمی

ه این موضوع مربوط به اعمال و باورهای روزمره زندگی انسان است و ب بعد پیامدي )آثار دینی(: .1

ل دقت در کسب روزی ؛ از قبیاستداری در جامعه طور کلی معلول و پیامد ابعاد دیگر دین

عد پیامدی خیریه. این دو موضوع برای سنجش بحالل و کمك به مستمندان و شرکت در امور 

وجود  یدهندهنشان Tداری در شهرستان کوهدشت استفاده شده است. نتایج آزمون دین

 416/4که این تفاوت در سطح طوریهنقاط شهری و روستایی است. ب میانتفاوت معنادار 

 است. 11/4و در روستاها  48/4عد پیامدی در شهرها باشد. میانگین بار میمعناد
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 کوهدشت شهرستان روستایی و شهري نقاط در داريدین ابعاد در تفاوت بررسی آزمون -1 جدول

 سطح معناداري نوع آزمون میانگین جامعه آماري ابعاد دینداري

 فکری
 4331 شهر

T-Test 429/4  
 4343 روستا

 اعتقادی
 2392 شهر

T-Test 444/4  
 3388 روستا

 مناسکی
 3381 شهر

T-Test 444/4  
 4366 روستا

 تجربی
 4312 شهر

T-Test 313/4  
 436 روستا

 پیامدی
 4348 شهر

T-Test 416/4  
 4311 روستا

 1391خذ: نگارندگان، مأ  

 

نقاط شهری و روستایی  میاناوت معناداری در مجموع از لحاظ ابعاد اعتقادی، مناسکی و پیامدی تف

 وجود دارد.

 

  اجتماعی سرمایه
بعد اعتماد عمومی، اعتماد رسمی، مشارکت عمومی و  چهاراجتماعی در  در این مقاله سرمایه

 مشارکت رسمی مطالعه شده است.

 اعتماد بهاعتماد به خانواده، در این مقاله اعتماد عمومی در سه بخش  اعتماد عمومی: .1

خویشاوندان و اعتماد به مردم مورد پرسش و آزمون قرار گرفته است. این متغیرها پس از ترکیب 

که تفاوت دهد می مستقل نشان T-Test. نتایج آزمون شدندآزمون  SPSSافزار شدن در نرم

و روستایی از لحاظ اعتماد عمومی وجود دارد. این معناداری در سطح  معناداری بین نقاط شهری

اعتماد عمومی در نقاط با مقایسه میانگین  .استدرصد معنادار  99و با سطح اطمینان  444/4

تر از نقاط رسیم که میانگین اعتماد عمومی در روستاها بیششهری و روستایی به این نتیجه می

 باشد.می 46/3و در نقاط شهری  3/4که این موضوع در روستاها طوریهباست، شهری 

اد به ـن و اعتمـاد به مسئولیـیق در دو بخش اعتمقتماد رسمی در این تحاع اعتماد رسمی: .2

با اند. ( شدهComputeال با هم ترکیب )شده است که این دو سؤدولتی بررسی  هایسازمان

اعتماد رسمی نیز روستاها وضعیت  ظاز لحاتوان گفت که ها میتوجه به نتایج تحلیل

و در نقاط شهری  28/3نگین اعتماد رسمی در روستاها میا تری نسبت به شهرها دارند.مناسب
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مستقل برای سنجش تفاوت میزان اعتماد رسمی در دو  T-Testباشد. نتایج آزمون می 13/2

نقاط شهری  میاناست که تفاوت معناداری  بیانگر آنشهری و روستایی مورد مطالعه  یجامعه

درصد معنادار  99ا سطح اطمینان و ب 444/4و روستایی وجود دارد. این تفاوت در سطح 

 باشد.می

گویان در کارهـای پاسخ تـمشارکزان ـی، میـت عمومـبررسی مشارک برای :مشارکت عمومی .3

 عمومی باال بودن مشارکت نتایج تحقیق بیانگر جمعی مورد پرسش قرار گرفته شده است.دسته

دهد که تفاوت می مستقل نشان T-Testنتایج آزمون در روستاها نسبت به شهرهاست. 

از لحاظ مشارکت عمومی وجود دارد. این تفاوت در نقاط شهری و روستایی  میانمعناداری 

 4/3و در نقاط شهری  98/3میانگین مشارکت عمومی در روستاها معنادار است.  444/4سطح 

 باشد.می

ویت مشارکت رسمی در این تحقیق در دو بخش مشارکت در امور محله و عض :مشارکت رسمی .4

این دو بخش ترکیب در نهادها و مؤسسات مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. 

(Compute شده و سپس با آزمون )T-Test  نتایج آزمون نشان اندشدهمستقل آزمون .

. میانگین مشارکت رسمی استتر از روستاها دهد که میزان مشارکت رسمی در شهرها بیشمی

نقاط شهری و روستایی در  میانبوده و تفاوت  42/2روستایی  و در نقاط 11/3در نقاط شهری 

  معنادار است. 444/4سطح 

 

اجتماعی در  یرسیم که سرمایهبه این نتیجه می ،اجتماعی یبا توجه به نتایج سنجش ابعاد سرمایه

تاها گروهی( در روس)میان یافته( و میانیروابط افراد به صورت غیررسمی و تعمیم )شبکه سطوح خرد

شهرها وضعیت  ،ترین روابط و ساختارهای نهادی()رسمی ولی در سطح کالن است؛تر از شهرها بیش

 تری نسبت به روستاها دارند.مطلوب

 

 داري و سرمایه اجتماعیروابط دین

اجتماعی در  یداری و سرمایهدین یبه بررسی رابطه ،مطالب گفته شده در این مقاله به با توجه

داری با بستگی بین ابعاد دینپردازیم. بدین منظور همروستایی شهرستان کوهدشت می نقاط شهری و

اجتماعی در نقاط شهری و روستایی مورد سنجش و آزمون قرار گرفته است. با توجه به  یابعاد سرمایه

 Pearson) بستگی پیرسوناز آزمون هم ،االت مربوط به دو متغیر ذکر شدهای بودن سؤفاصله

Correlation)  برای بررسی این ضریب » بستگی بین متغیرها استفاده شده است. بررسی همبرای

 (.148: 1381)کالنتری،  «شود میای یا نسبی استفاده بین دو متغیر فاصله یرابطه
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کوهدشت شهرستان روستایی و شهري نقاط در سرمایه اجتماعی ابعاد در تفاوت بررسی آزمون -9 جدول  

 سطح معناداري نوع آزمون میانگین جامعه آماري اجتماعی سرمایهابعاد 

 اعتماد عمومی
 3346 شهر

T-Test 444/4  
 433 روستا

 اعتماد رسمی
 2313 شهر

T-Test 444/4  
 3328 روستا

 مشارکت عمومی
 334 شهر

T-Test 444/4  
 3398 روستا

 مشارکت رسمی
 3311 شهر

T-Test 444/4  
 2342 روستا

 1391ذ: نگارندگان، خمأ

 

 بعد فکري (الف
تفاوت  ،مناطق شهری و روستایی از نظر بعد فکری اشاره شد میانهمچنان که در بحث تفاوت 

بستگی پیرسون برای آزمون هم رواز این. یستمورد بررسی از نظر بعد فکری معنادار ن یدو جامعه میان

نقاط شهری و روستایی  میاناجتماعی در  ههای سرمایداری بر مؤلفهسنجش تأثیر بعد فکری دین

بستگی هم ،دهد. تنها در نقاط روستایی بین بعد فکری و اعتماد رسمیتفاوت چندانی را نشان نمی

بر میزان اعتماد رسمی  ،که با افزایش بعد فکری در نقاط روستاییطوریهب ؛معناداری وجود دارد

 شود.گویان افزوده میپاسخ

 
 اجتماعی داري و سرمایهبعد فکري دین میانبستگی هم -پیرسونآزمون  -4جدول 

سرمایه اجتماعیمشارکت رسمی مشارکت عمومیاعتماد رسمیاعتماد عمومیآزمون پیرسونمنطقه

Pearson0/1900/0660/1520/1480/11

S ig. (2-ta iled)0/0910/4370/2120/0810/206

N1791791791790/179

Pearson0/1080/2170/0880/0550/118

S ig. (2-ta iled)0/2120/0310/3710/5300/291

N212212212212 212

بعد فکری

نقاط شهری

روستایی

 
 1391خذ: نگارندگان، مأ
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 بعد اعتقادي (ب

های بعد اعتقادی و مؤلفه میانبستگی معنادار وجود هم یدهندهنتایج آزمون پیرسون نشان

ین . در نقاط شهری ااستاجتماعی در نقاط شهری و روستایی شهرستان کوهدشت  یسرمایه

 سهبستگی بین شود ولی در نقاط روستایی این همتنها با مشارکت رسمی مشاهده میبستگی هم

بستگی بین بعد اعتقادی و اعتماد عمومی، اعتماد رسمی و مشارکت عمومی وجود دارد. این هم یمؤلفه

عتقادی . لذا بعد اهستندمعنادار  441/4و  444/4، 444/4های ذکر شده به ترتیب در سطح مؤلفه

 تأثیرگذار بوده است. اجتماعی یبر سرمایه تر از نقاط شهریبیش ،داری در نقاط روستاییدین

 
 اجتماعی يداري و سرمایهبعد اعتقادي دین میانبستگی هم -آزمون پیرسون -5جدول 

سرمایه اجتماعیمشارکت رسمیمشارکت عمومیاعتماد رسمیاعتماد عمومیآزمون پیرسونمنطقه

Pearson 0/1700/0440/1320/3770/18

S ig. (2-ta iled)0/2270/4110/0920/0000/19

N180180180174180

Pearson 0/4560/6710/2330/0870/361

S ig. (2-ta iled)0/0000/0000/0010/1730/041

N209209209209 209

بعد اعتقادی

نقاط شهری

روستایی

 
 1391خذ: نگارندگان، مأ

 

 بعد مناسکی (ج
اجتماعی را  های سرمایهداری و مؤلفهی دینبعد مناسک میانبستگی آزمون هم ،(6) یجدول شماره

بعد مناسکی و  میان بستگیدهد که در نقاط شهری تنها همدهد. نتایج آزمون نشان مینشان می

معنادار است. در نقاط روستایی نیز  434/4بستگی در سطح این هم باشد.مشارکت رسمی معنادار می

بستگی در سطح شود. این همستگی معنادار مشاهده میببین بعد مناسکی و اعتماد عمومی و رسمی هم

بهتری  لذا در حالت کلی از لحاظ بعد مناسکی نیز روستاها وضعیت معنادار است. 444/4و  444/4

تر از شهرها اجتماعی در روستاها بیش ینسبت به نقاط شهری دارند و تأثیر بعد مناسکی بر سرمایه

 شود.اجتماعی مردم افزوده می یاسکی بر میزان سرمایهکه با افزایش بعد منطوریهب است؛
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 داري و سرمایه اجتماعیبعد مناسکی دین میان بستگیهم -آزمون پیرسون -6جدول 

سرمایه اجتماعیمشارکت رسمیمشارکت عمومیاعتماد رسمیاعتماد عمومیآزمون پیرسونمنطقه

Pearson0/0640/0590/1370/1650/106

S ig. (2-ta iled)0/3960/4380/0810/0300/192

N176176176176176

Pearson 0/3920/4350/1660/0150/251

S ig. (2-ta iled)0/0040/0000/1480/3510/129

N212215215215215

بعد مناسکی

نقاط شهری

روستایی

 
 1391خذ: نگارندگان، مأ

 

 بعد تجربی (د
 بسـتگی مهـ  ،نتایج آزمون پیرسون حاکی از این است که از لحاظ بعـد تجربـی و سـرمایه اجتمـاعی    

 ی در نقاط شهری و روستایی وجود ندارد. معنادار

 
 اجتماعی يداري و سرمایهبعد تجربی دین میانبستگی هم -آزمون پیرسون :(7جدول )

سرمایه اجتماعیمشارکت رسمیمشارکت عمومیاعتماد رسمیاعتماد عمومیآزمون پیرسونمنطقه

Pearson0/0090/1270/0810/0920/076

S ig. (2-ta iled)0/7660/0880/2780/2210/338

N183183183177183

Pearson 0/1010/0220/0930/0440/065

S ig. (2-ta iled)0/1500/7450/1770/5200/379

N209212212212212

بعد تجربی

نقاط شهری

روستایی

 
 1391خذ: نگارندگان، مأ
 

 پیامديبعد  (ه

بعد پیامدی و  میانهمبستگی معناداری  ،(8بستگی پیرسون در جدول )طبق نتایج آزمون هم

درصد  99و با سطح اطمینان  441/4بستگی در سطح ری وجود دارد. این هماعتماد رسمی در نقاط شه

بستگی معنادار مشاهده هم ،اجتماعی با بعد پیامدی های سرمایهمؤلفه از لحاظ بقیه .استمعنادار 

مشارکت عمومی  بعد پیامدی و اعتماد عمومی و میانبستگی معنادار هم ،در نقاط روستایی شود.نمی

بدین معنا که  است؛درصد معنادار  99و با سطح اطمینان  444/4بستگی در سطح این هم وجود دارد.
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بر میزان اعتماد عمومی و مشارکت عمومی مردم افزوده  ،با افزایش بعد پیامدی دینداری در روستاها

 شود.می
 

 اجتماعی يداري و سرمایهبستگی بین بعد پیامدي دینهم -آزمون پیرسون -8جدول 

سرمایه اجتماعیمشارکت رسمیمشارکت عمومیاعتماد رسمیاعتماد عمومیآزمون پیرسونمنطقه

Pearson0/0140/2810/0620/1080/115
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 1391ذ: نگارندگان، خمأ
 

 گیرينتیجه
 جامعه میانرسیم که تفاوت معنادار به این نتیجه می ،با توجه به مطالب ذکر شده در این نوشتار

داری مردم در نقاط که سطح دینطوریهب داری وجود دارد؛شهری و روستایی از لحاظ ابعاد دین

، تفاوت محسوسی اجتماعی سرمایههای ؤلفه. همچنین از لحاظ ماستروستایی باالتر از نقاط شهری 

 )شبکه در سطوح خرداجتماعی  نقاط شهری و روستایی وجود دارد. همچنان که ذکر شد سرمایه میان

 استتر از شهرها در روستاها بیش ،گروهی()میان یافته( و میانیصورت غیررسمی و تعمیمروابط افراد به

تری نسبت به شهرها وضعیت مطلوب ،و ساختارهای نهادی(ترین روابط )رسمی ولی در سطح کالن

روستاها وضعیت  ،که از لحاظ اعتماد عمومی، اعتماد رسمی و مشارکت عمومیطوریهروستاها دارند. ب

 .استتر وضعیت شهرها مناسب ،مشارکت رسمی یبهتری از شهرها دارند ولی در زمینه

 یداری و سرمایهابعاد دین میانبستگی بررسی هم هدف از نگارش این مقالهکه  با توجه به این

نتایج آزمون  ری و روستایی شهرستان کوهدشت است،صورت تطبیقی در نقاط شههاجتماعی ب

معنادار  بستگیهم ،های سرمایه اجتماعیداری و مؤلفهاکثر ابعاد دین میانها نشان داد که بستگیهم

 ؛تری داردط شهری و روستایی، جامعه روستایی وضعیت مناسبنقا میانای مقایسه وجود دارد. از لحاظ

  .استتر از نقاط روستایی اجتماعی در روستاها بیش تأثیر دینداری بر سرمایهبدین معنا که 

 بر ایجاد و ارتقایداری رسیم که با توجه به تأثیری که دیناز آنچه گفته شد به این نتیجه می

توجه  مذهبی - فرهنگی یهاریزیو برنامه مسائل وری است که بهگذارد، ضرجتماعی میا یسرمای

داری وضعیت بهتری که روستاها از نظر دین. با توجه به اینبهبود یابدشرایط اعتقادی افراد  شود تا
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تر مذهبی در نقاط شهری بیش –فرهنگی هایریزینسبت به نقاط شهری دارند، ضرورت برنامه

  شود.احساس می

های آموزشی تلویزیونی و ها از جمله برنامهه نتایج حاصل از تحقیق، برخی از برنامهبا توجه ب

تواند در مشارکت در اعمال و مناسك دینی می یرادیویی، تقویت مراکز دینی و مساجد و تقویت روحیه

 – مسائل مذهبی یگذاری هدفمند در زمینهداری افراد موثر باشد. همچنین سرمایهافزایش سطح دین

تواند در رسیدن به این های آموزشی و پرورشی از سطوح پایین تحصیلی میفرهنگی و برپایی کالس
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