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  چكيده
اي از اعتماد و مشاركت را در بين افراد ايجاد كند و يكي از عوامل موجد  تواند شبكه مذهب مي

هاي طـرح ملـي    هاي پيمايش سرمايه اجتماعي است. بر اين مبنا، در اين پژوهش با استمداد از داده
بررسي رابطة سرمايه اجتماعي در سطح  ، به1394و  1384هاي  سنجش سرمايه اجتماعي در سال

  هاي سرمايه هاي ديني) كشور پرداخته شده است. مؤلفه كالن در بين مذاهب (شيعه، سني، اقليت
  اجتماعي در اين پژوهش با دو عنصر اعتماد و روابط اجتماعي مشخص شده است.  

هـا   انجام شده اسـت. تحليـل  ها با استفاده از روش تطبيقي و به صورت تحليل ثانويه  تحليل يافته
بين شاخص پنداشت از عملكرد نظام و پنداشت از نكويي جامعـه و   1384نشان داد؛ در پيمايش 

هـا در پيمـايش    شاخص ارزيابي از آينده با نوع مذهب رابطه معنادار وجود دارد؛ اما اين شاخص
هب مختلـف، داراي  گويـان از مـذا   با نوع مذهب رابطه معنادار نداشته است و پاسـخ  1394ملي 

 1384باشند. در مجموع، سرمايه اجتماعي كالن طي پيمـايش   سرمايه اجتماعي كالن همساني مي
  برخوردار بوده است. 1394از وضعيت بهتري نسبت به سال 
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  مقدمه و طرح مسئله

 تعلـق کـه طـوری به. است جوامع در اجتماعی همبستگی و همگنی موجد عناصر ترین مهم از دین
 یجمع یتهو  گیری شکل و ایجاد در مهمی بسیار نقش جامعه، افراد بین در مذهب و دین به خاطر

 ترین یدیاز کل یکی ۀبه مثاب یاجتماع یۀسرما یی،). از سو٧٣، ص١٣٨٨ یگران،و د یدارد (کالنتر
 و دیـرین جوامع فرهنگی های بنیان از یکی دهندۀ تشکیل و اجتماعی علوم و ادیان در دیرینه مفاهیم
 اندیشـمندان میان در قانون، حاکمیت و عقالنیت و اعتقادی باورهای مانند عناصری کنار در نوین،
 اجتمـاعی سـرمایۀ دیگـر، بیـان بـه. است داده اختصاص خود به را ای ویژه جایگاه اجتماعی علوم
 در ارتبـاطی هـای شبکه در اعتماد و ارتباط ایجاد فرایند طریق از نوین جامعۀ بنیان و جوهر عنوان به

 اجتمـاعی هـای انحـراف فزاینـدۀ رشـد و خودبیگـانگی از جامعه، شدن ای ذره مانع فردگرا، جامعۀ
، ١٣٨۶ یحی،(فصـ بخشـد مـی تسـهیل را کـنش افـراد، میـان در ارتبـاط ایجاد طریق از و شود می
 کــردن  کــم در مهمــی نقــش توانــد یمــ یاجتمــاع یۀدر کنــار ســرما یدار یــند ین،). بنــابرا٨٠ص
 موجـد عناصـر تـرین مهـم از دین. باشد داشته اجتماعی یکپارچگی احساس ایجاد و ها عدالتی بی

 بـین در مـذهب و دیـن به خاطر تعلق که طوری به. است جوامع در اجتماعی همبستگی و همگنی
، ١٣٨۴بخـش،  (تـاج دارد جمعـی هویـت گیـری شکل و ایجاد در مهمی بسیار نقش جامعه، افراد
 برخی ایجاد در فرد  منحصربه های ویژگی برخی از برخورداری سبب به دین اینکه وجود با). ١٢ص
 اجتمـاعی سـرمایه های مؤلفه و عناصر و دارد بدیلی بی نقش اجتماعی، سرمایۀ عناصر ترین مهم از

)، و بـا ١۶٠، ص١٣٨۴ یروزآبـادی،و ف پـور (نـاطق یابـد می تحقق دین در دیگری زمینۀ هر از بیش
 یـدیتوح یانو چه بعد از اسالم با اد یشچه پ یرانیانسرنوشت و سرگذشت ا یراندر ا ینکه،توجه به ا

 اسـت بوم و مرز این ساکنان اصیل هویت از بخشی توحیدی و دینی هویت رو ازاین. است خورده گره
)؛ ١٣٨۵( ی)؛ موسو١٣٨٣( پور کاظمی مطالعات و ها بررسی طبق اما) ٧٠ص، ١٣٨۵ نژاد، (منصور

) ١٣٨۵( ربیعـی و اسماعیلی قاسمی؛)؛ ١٣٨٢( نیاز بی و متوسلی)؛ ١٣٨٢( تحقیقی)؛ ١٣٨١( رنانی   
  .ندارد قرار مطلوبی وضعیت در ایران در اجتماعی سرمایه)، ١٣٨٩( همکاران و گنجی و

 اجتمـاعی سـرمایه وضـعیت در را مـذهب تأثیر که است آن پی در پژوهش این اساس، این بر
  .دهد قرار بررسی مورد کشور در) ینید های یتاقل ی،سن یعه،(ش مختلف مذاهب بین در کالن

  
  پژوهش پیشینه

 نقـش دینـی هـای سـازمان زیـرا دارد، اجتمـاعی سرمایۀ با مستقیمی رابطۀ دینی تعهد و باوری دین
و مراسـم و  یعمـوم  های نشسـت از ادیـان که آنجا از. کنند می ایفا دینی های فعالیت در را میانجی
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گاه ی،همکار یوۀش ۀبرخوردار هستند، باعث توسع یمناسک خاص  شـوند یاز مسائل م یتعاون و آ
 از بسـیاری توجه اجتماعی سرمایۀ و دین موضوع فوق، مطلب به ). با توجه ١٧، ص١٣٩٢ یباغی،(آ

  انجـام اجتمـاعی سـرمایۀ و دیـن رابطـۀ بررسی منظور به تحقیقاتی و کرده جلب خود به را محققان
 همکـاران و کتـابی)؛ ١٣٨١( مالحسـنی: شـود می پرداخته آنها از برخی به اینجا در که است گرفته

 و بیــدختی امینــی)؛ ١٣٩٠( اســفرجانی امیــری و قاســمی)؛ ١٣٨٩( همکــاران و گنجــی)؛ ١٣٨٣(
 و زاده تــرک)؛ ١٣٩٧( همکــاران و موســوی)؛ ١٣٩٣( همکــاران و نــژاد عیســی)؛ ١٣٩٢( شــریفی
)؛ ٢٠١٠( 3ی)؛ ال. اپلـ٢٠٠٧( 2و لـورت یلیـامز)؛ و٢٠٠۴( 1فـورو و کینگ)؛ ١٣٩٨( همکاران

 هـای )، در پـژوهش٢٠١٣( 7) و کسـا٢٠٠٠( 6)؛ کاندلنـد٢٠١٠( 5و پاتنام یم)؛ ل٢٠١٠( 4یبورل
وجـود دارد،  یمثبـت و معنـادار یهمبسـتگ یاجتمـاع یهو سرما یدار دین بین که دادند نشان خود

  .است بیشتر آنها میان در اجتماعی سرمایه میزان هستند تر یکه مذهب یجوامع
 عقالنیـت پایـۀ بـر اجتماعی سرمایۀ بر درآمدی« عنوان با پژوهشی در) ١٣٨٨( صنایع و براتلو

 اجتمـاعی سرمایۀ با تعامل در بازدارنده و ایجابی جریان دو مدل این در اند، کرده ارائه مدلی »دینی
 ایجـابی، نقـش اجتمـاعی سـرمایۀ بـه نسـبت هـا شایسـتگی و پسـندها بـه امر اول شود؛ می دیده

 پاسداشـت و حفـظ بـا هـا ناشایسـتگی و ناپسندها از نهی اینکه دوم و دارد تکمیلی و بخشی توسعه
  .است آن رفتن هدر به برابر در مانعی اجتماعی، سرمایۀ

 دیـن نقـش و اجتماعی سرمایۀ کارکردهای کژ« عنوان با پژوهشی در) ١٣٩٠( ردادی و درخشه
 نـه ،اکرم رسول مثالً  است، اجتماعی سرمایۀ مفاهیم از سرشار اسالم که اند آورده »آن بهبود در

 زیـادی اجتمـاعی سـرمایه از فقـط ای، گسترده انسانی سرمایۀ نه و داشتند چندانی فیزیکی سرمایۀ
  .بودند برخوردار
 »فلسـفی نگـرۀ با اجتماعی سرمایه و دین نسبت چیستی« مقالۀ در) ١٣٩۴( همکاران و خنیفر
 و دیـن قریـب نسـبت و کنـد مـی تشـویق غیررسمی های شبکه در عضویت به اسالم دین معتقدند
  . کند می نمایان را حیات فلسفۀ در اجتماعی سرمایۀ

: دارد تـأثیر اجتمـاعی سـرمایه بر طریق دو به داری دین که است اعتقاد این بر) ٢٠٠۴( ورمس
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 دارنـد؛ دیگـران به کردن کمک و اجتماعی امور به نسبت بیشتری حساسیت دار دین افراد آنکه، اول
 و خیریـه هـای فعالیـت آن وسـیلۀ بـه و دهنـد مـی تشکیل هایی گردهمایی مذهبی های سازمان دوم

  .دارند اجتماعی سرمایه بر مثبت تأثیر که شود می انجام مذهبی
 تلّقـی مزیـت عنـوان بـه اجتمـاعی سـرمایه آیـا« عنـوان با تحقیقی در) ٢٠٠۵( هیپ و بیرلین

 ایـن دارنـد، وجـود بیشـتری پروتستان و کاتولیک فرقۀ پیروان که ایاالتی در که بردند پی ،»شود می
 اجتمــاعی ســرمایۀ بنــابراین و داده تشــکیل یکــدیگر بــا را اجتمــاعی روابــط هــای شــبکه هــا فرقــه
  .است گرفته شکل آنها بین گروهی درون

 هـای یتحساسـ یجـادهـر چنـد بـه سـبب ا یدار دیـن و دین داد، نشان پیشین مطالعات مرور
 تأثیرگـذار اجتمـاعی سـرمایه ارتقـاء در و شـوند می اجتماعی روابط شبکه تقویت باعث اجتماعی
 اجتماعی سرمایه افزایش باعث لزوماً  کند یم یجرا ترو ییکه فردگرا یدار دین از ابعادی اما هستند؛
  .شود نمی
 بـه و انـد کرده بررسـی خرد نگاه از را اجتماعی سرمایه اکثراً  شد مرور که مطالعاتی همه، این با
 بعـد از اجتمـاعی سـرمایه به که است آن بر پژوهش این اما اند؛ عام توجه کرده یدر معنا یدار دین
  .بپردازد گوناگون مذاهب منظر از دین به و کالن

  
  نظری مبانی

  اجتماعی سرمایه) الف

 نیسـت، جدیـدی عقیـده ایـن البتـه. اسـت اجتمـاعی سـاختمان آجرهای مثابه به مردم بین ارتباطات
 گـذاران بنیان از دورکیم امیل. است داشته وجود شناسی جامعه یابی شکل زمان در عقیده این برعکس،
 یژهو داشـت. بـه یوافـر ۀدر قرن نوزدهم است که به ارتباطات مـردم عالقـ شناسی جامعه افکار اصلی

 بـر عقیـده بنـابراین،. دادنـد مـی تشکیل را تری پود جامعه گسترده  و تار  یچگونه ارتباطات مردم ینکها
  .است داشته وجود خوبی به جاری های بحث از تر قبل خیلی اجتماعی پیوندهای کارکرد
در ظـرف  1پاتنـام اظهـارات بنـابر نمود، می سرمایه نوعی عنوان به اجتماعی پیوندهای ابتدا، در
 منظـور بـه ارتباطـات از اسـتفاده که بود آن آور یامشش بار متولد شد و هر بار پ یدها ینا یستم،قرن ب

 ).١٩ص، ٢٠٠٠(پاتنام،  کند می کمک شان زندگی بهبود جهت در مردم به تعاون و همکاری

 بـا دارایـی یک اجتماعی، های شبکه که است این اجتماعی سرمایه اصلی ایده اینکه به توجه  با
 سـبب کـه چـرا آورنـد، مـی وجـود بـه را اجتمـاعی همبسـتگی اساس و پایه ها شبکه. است ارزش

                                                           
1. Putnam, R. 
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 است، اجتماعی سرمایه ابعاد از دیگر یکی عنوان به اعتماد ساز زمینه که یکدیگرند با مردم همکاری
  خواهد بود.  یدپژوهش مورد تأک ینبعد در ا ترین مهم عنوان به که

 اعتمـاد. دانـد مـی اجتمـاعی سـرمایه اصـلی اجـزای از یکـی را اعتمـاد) ١٩٩٣( پاتنام رابرت
 بیشـتر همکاری احتمال باشد، بیشتر ای کند و هرچه سطح اعتماد در جامعه می تسهیل را همکاری

 بـازیگر یـک رفتـار بینـی پیش مستلزم اعتماد. است اعتماد موجد نیز همکاری خود عالوه به. است
 طـرف توانایی و ممکن های انتخاب خو، و که از خلق  ای بینی پیش و شناخت با افراد. است مستقل
 صـمیمانه اعتماد براساس بینی یشپ ینکنند. در جوامع کوچک، ا می اعتماد دیگری به دارند، مقابل
 اعتمـاد پیچیـده، و بـزرگ جوامـع در امـا دارد؛ بسـتگی فـرد با نزدیک آشنایی به که شود می انجام

  ).٢٩٢−٢٩١ص، ١٣٨٠(پاتنام،  دارد ضرورت غیرمستقیم و تر غیرشخصی
 متمـایز هـم از را) نامـد یم یکه او تعهد مدن یزیچ یا( رسمی و غیررسمی شبکه نوع دو پاتنام

 یگاندوستان و همسـا یشاوند،خانواده، خو یناست که ب یوندهاییشامل پ رسمی غیر پیوندهای کرد
است که در اجتماعات داوطلبانه وجود  یوندهاییشامل پ یرسم یوندهایکه پ  یوجود دارد، در حال

 خـانواده، مـاورای هـای شـبکه و خـانواده درون هـای شبکه بخش دو به غیررسمی های دارد. شبکه
  ).منبع(همان  شود می تقسیم

متقابـل و  معاملـۀ هنجارهای یعنی مرتبط منبع دو از پیچیده، مدرن جوامع در اجتماعی اعتماد
  ).٢٩٣ص، ١٣٨٠(پاتنام،  شود می ناشی مدنی مشارکت های شبکه

 یـک یـا شـخص یـک صفت یا کیفیت نوعی به  یناناتکا با اطم عنوان اعتماد را به 1گیدنز آنتونی
 یا ینانکند و اطم می ذکر سودمندی آغاز نقطه عنوان به آن از و گفته، یک حقیقت به اطمینان یا چیز،

 ییجـدا یدر پـ یـدنز). گ٣٧، ص١٣٨۴ یـدنز،(گ دهـد مـی ارتباط »یملز« یماناتکا را به مفهوم ا
 مسـلط های زمینه او. داند یدر جوامع مدرن را اعتماد م یجوامع مدرن از ماقبل مدرن، الزمه زندگ

 هـا سـنت و محلـی اجتمـاع مذهبی، باورهای خویشاوندی، نظام: را مدرن از پیش های فرهنگ در
  ).١۴۴، ص١٣٨۴ یدنز،؛ گ٨۵−٨۴، ص١٣٨۶ یرپور،کند (ام می معرفی
 وی. اسـت دیـن مـدرن، از پـیش جوامـع در سـاز اعتمـاد مهـم عوامـل از یکی گیدنز، نظر در

 خـدای تنها من زیرا کنید؛ اعتماد من به که دهد می یاد ما به مسیحیت خدای که کند می خاطرنشان
 و خدایان تنها  نه. است شیوه چند به اعتماد دهندۀ سازمان وسیلۀ دین، گیدنز، باور به. هستم راستین
 کـارگزاران بلکـه سـازد، مـی فراهم مؤمنان برای را مثبتی اتکای قابل های حمایت مذهبی، نیروهای
 نفـوذ دیـن کـه اسـت؛ معتقـد گیـدنز البته. کنند می فراهم را اتکا  قابل های حمایت این نیز مذهبی

                                                           
1. Giddens, A. 
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 زنـدگی نامالیمـات برابـر در را پناهگاهی مذهبی، عملکردهای و ها باورداشت اگرچه. دارد دوگانه
 یباشـند. و یـزن یمـذهب یاضطراب و نگرانـ یذات سرچشمۀ توانند می لیکن سازد، می فراهم روزانه

 یزنـدگ هـای موفقیت بیشتر اگرچه گوید؛ می ساز از نظر عوامل اعتماد یتفاوت جوامع مدرن و سنت
 رسـد مـی نظر به ولی ندارند؛ سازگاری روزانه زندگی بر حاکم نفوذ صورت به دین با مدرن، اجتماعی

 از برخـی بـه دیـن زیـرا دهـد؛ نمـی رخ مـذهبی فعالیـت و اندیشـه کامـل محـو مدرن، جهان در که
  ).١١٩، ص١٣٨۴ یدنز،(گ دهد می پاسخ هم هنوز گفت، می پاسخ گذشته در که وجودی های پرسش

 ناپـذیر کنترل و  یننـامع یطمهم در مواجهه با شرا یاستراتژ یاعتماد کردن را نوع 1زتومکا، پیوتر
و  یاجتمـاع پیچیدۀ محیط با انطباق به قادر را افراد که سازی آسان طرح نوعی است، کرده ذکر آینده

 هـای کـنش دربـاره بـودن مطمئن از است عبارت اعتماد. سازد یاستفاده از امکانات روزافزون آن م
 شـود یم یلباورها و تعهدات تشک یاصل مؤلفۀ دو از اعتماد رابطه این در آینده، در دیگران احتمالی

  ).٣٠−٢٩ص، ١٣٨۶(زتومکا، 
 همیارانـۀ و مسـئوالنه مقرراتـی، رفتار از جامعه یک در که انتظاری عنوان به را اعتماد 2فوکویاما

 یـنکند. طبق ا یم یفاست، تعر یمشترک عام مبتن یجامعه که بر هنجارها یگرد یاز اعضا یبخش
 تعریـف براسـاس را اجتمـاعی سـرمایه تنهایی عملکرد هنجارست که به  یامدپ یکاعتماد  یف،تعر

 اعتمـاد میـزان فرهنـگ: نخسـت وهلـه در کـه گفـت توان می طورکلی به .دهد می تشکیل فوکویاما
 ایـن سـوم وهلـه در و گذارد یم یرنهادها تأث یکند که در وهله دوم بر چگونگ می تعیین را اجتماعی
 ).١۵، ص١٣٨۶ یاما،کنند (فوکو می تعیین را کشور اقتصادی پیشرفت میزان نهادها

 سـرمایه مفهـوم بـا کـالن اجتمـاعی سـرمایه ارزیـابی درصدد حاضر پژوهش اینکه به توجه  با
 نهادهـا عملکـرد موقعیت و اهمیت به شهروندان عموم عمومی، اعتماد حاصل که نهادی اجتماعی
کیـد اعتمـاد بـر کـه اجتمـاعی سـرمایه از ُبعـدی بـه راسـتا، این در است،  و شـد پرداختـه دارد، تأ
  . یداز منظر آن ُبعد مرور گرد یاجتماع یهسرما پردازان نظریه
  

  دین) ب

 را خـود سـو، یـک از دار ینفرد د .است داری دین شود، می مطرح دین پس در بالفاصله که مفهومی
 انسـانی بـه را او دینـی، های ممارست و اهتمام دیگر سوی از و داند می دینی فرامین رعایت به ملزم

 از یکـی شناخت باز دیگران از را او توان یبا دو نشانه م یقطر ینبد .سازد می بدل دیگران با متفاوت
 و فـردی عمل و جان و فکر در تدین آثار و داری دین پیامد دیگری و اش دینی التزام و پایبندی طریق

                                                           
1. Sztompka, P. 

2. Fukuyama, F. 
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 و گـرایش نگـرش کـه نحـوی بـه دینـی اهتمام داشتن یعنی کلی بیان به داری دین پس. او اجتماعی
 شناسـی جامعـه هـای پـژوهش غالبـاً ). ٣۶ص، ١٣٨۴ زنـد، ی(شـجاع کنـد متأثر را فرد های کنش

 در داری دین. نماید می رخ تحقیقات در تری، پیچیده گستره در آن ابعاد. است مفهوم این به معطوف
 و گرفته قرار مداّقه مورد التزام این نتایج ظهور و دینی فرامین به التزام معنای به دین، به پایبندی قالب
 1ی،(لنسـک انـد شـده مطـرح موضـوع این ذیل در نیز دینی پیامدهای و دینی اهتمام نظیر هائی واژه

 بنـدی محصول جمـع یزن یممفاه یناز ا یکحاکم بر هر  یط) مح١٩٧٠ 2؛ گالک و استارک،١٩۶١
 .است جامعه و شناسی روان های حوزه از برداشت با یا و ها پیمایش و تحقیقات نتایج از

  
  موجود الگوهای در داری دین و دین ابعاد بر مروری

 کتـب هـای آمـوزه بـر تکیه با و اند داده ارائه دین از که مداخلی و مقّدمات بر بنا الگوها، از کدام هر
 دیـن ابعـاد تبیـین بـه آئـین، و دین آن ذوقی و عقلی گوناگون منابع و دانشمندان راهنمائی و مقّدس
 کـه نمـود خواهـد مقصـود به اکتفا باب، این در نافع و مختصر نگاهی پژوهش این در. اند پرداخته
  .گردد می ارائه) ١( جدول حّد  در آن بندی جمع
 

 داری دین. ابعاد ١جدول 

  عمل  عواطف  عقاید  3کنت
  اجتماعی  عمل  عواطف  عقاید  4لئونا
 معاشرتی مناسکی - عقیدتی  5واخ
  اجتماعی  مناسکی -  عقیدتی  6دورکیم

  نمادین  ارزشی - رفتاری - اعتقادی استارک و گالک
  مادی  ای اسطوره  اخالقی  سازمانی  مناسکی  دینی تجربه  عقیدتی  7اسمارت
  سیاسی  طبیعی ماوراء  اخالقی  نهادی  مناسکی  فردی  اعتقادی  8کرافورد

  )۴٠ص، ١٣٨۴ زند، ی(منبع: شجاع

  

                                                           
1. Lenski. 

2. Glock & Stark. 

3. Cont. 

4. Leona. 

5. Wakh. 

6. Dorkhime. 

7. Smart. 

8. Craford. 
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 ارائـه غربـی پژوه دین دانشمندان این آرای اختالف از منبعث که داری دین ابعاد تفاوت اینجا در
 اینکـه بـه توجه با. است خارج نوشتار این موضوع از که است، استدالل و بحث نیازمند است شده
کید با اجتماعی سرمایه همبستگی مطالعه درصدد پژوهش این  سـنجش ملـی هـای پیمـایش بـر تأ

 شناسـان جامعـه نظریـات مبسـوط مـرور به نیازی پس است، ایرانیان داری دین و اجتماعی سرمایه
 . باشد نمی

 در مشـارکت بـه ترغیـب جهـت از چـه اجتماعی، سرمایه ایجاد در دین نقش اینکه به توجه با
 در. اسـت انکارناپـذیر گروهـی، بـرون یا درون اعتماد شدن پدیدار جهت از چه و اجتماعی زندگی
و اعتمـاد  پـذیری مشـارکت میزان و ها شیوه از هستند، برخوردار که مذهبی نوع برحسب افراد واقع،
  برخوردار هستند.  یمتفاوت

 قـرار پژوهشـگران از بسـیاری توجـه مـورد فردی ارتباطات و دین اجتماعی نهادهای بین رابطه
 کالن سطح در اجتماعی سرمایه و مذهب نوع بین رابطه که است آن بر نیز پژوهش این. است گرفته

 بررسـی کـالن بعـد از را دین و اجتماعی سرمایه که پردازانی نظریه از دلیل همین به کند، بررسی را
  بهره گرفته شده اشت.  کنند، می

  
  تحقیق روش

 و دیـن رابطـۀ بررسـی درصـدد ثانویـه، تحلیل صورت به و تطبیقی روش از استفاده با پژوهش این
 هـای یافته از منظور این برای. است فرد آن در تحلیل واحد و است کالن سطح در اجتماعی سرمایۀ
 کشـور هـای اسـتان بین در ١٣٩۴ و ١٣٨۴ های سال در کشور اجتماعی  یهسنجش سرما یطرح مل
 متغیرهـا تعـاریف با مطابق متغیرها عملیاتی و مفهومی تعریف که است گفتنی. است شده استفاده

 پـژوهش ایـن در اجتمـاعی سـرمایه هـای مؤلفـه و اسـت شـده انتخـاب شده، ذکر های پیمایش در
 یهسـرما هـا، پیمایش در. است بوده مدنظر کشور اجتماعی سرمایه سنجش در که است هایی مؤلفه
شده است. منظور از اعتماد، اتکا بـه  یفتعر یاصوًال با دو عنصر اعتماد و روابط اجتماع یاجتماع
 کـردار در راسـتی و گفتار در درستکاری نیت، در خیر حیث از جمعی یا فردی کنشگرِ  از اعم دیگری،
 یکهر  دگرخواهی؛. ٣ و کارایی؛. ٢ صداقت؛. ١: دارد وجود اساسی عنصر سه تعریف این در. است
اعتماد خواهد شد و اگر هر سـه عنصـر بـا  یباعث به وجود آمدن مقدار ییسه عنصر به تنها یناز ا

  برخوردار است. یشتریاز استحکام ب یریهم وجود داشته باشد. اعتمادپذ
 شـبکه مثابـه بـه اجتمـاعی نظـام کـه چـرا است؛ اجتماعی رابطه اجتماعی، سرمایه دوم عنصر
 اجتمـاعی، تعامـل: مفهـومی عنصر چهار که است شده تعریف جمعی، و فردی کنشگران تعاملی
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 تعامـل تداوم و وجود حقیقت در. دارد خود در را اجرا ضمانت و متقابل تعهدات متقابل، انتظارات
 که ای رابطه است، اجتماعی رابطه سازنده اجتماعی تعامل. است دیگر عنصر سه با همراه اجتماعی

 ای جامعـه نظـام عنـوان بـه کل، جامعه سطح در اجتماعی، نظام. نماید می ایجاد را اجتماعی تعهد
 سیاسـی، نظـام اقتصادی، نظام از اند عبارت که فرعی نظام چهار از خود نظام این. شود می تعریف
  .شود می تشکیل ای جامعه اجتماعی نظام و فرهنگی نظام

  
  تحقیق های یافته

کشـور  اجتمـاعی  یهسـنجش سـرما یمل های طرح کشوری گزارش مبنای بر پژوهش این های یافته
)، کـالن و میانـه(خـرد،  اجتمـاعی سرمایه سطح سه از که است پژوهش تالش شده  یناست. در ا

  واقع شوند.  یلسطح کالن مورد تحل های یافته صرفاً 
 هـای نمونـه جامعـه مـذهب نـوع بـه توجـه بـا ١٣٨۴ سـال اجتماعی سرمایه ملی پیمایش در
کید با نهایی تحلیل اما است؛ شده انتخاب ای جداگانه  و است شده انجام شیعه و سنی مذهب بر تأ
 های طیف های یافته ١٣٩۴ اجتماعی سرمایه ملی پیمایش اما اند؛ شده گرفته نادیده دینی های اقلیت

  .اند شده تفکیک مذهب نوع به توجه با گوناگون
 چهـار قالـب در کـالن اجتماعی سرمایه)، ١٣٩۴ و ١٣٨۴( اجتماعی سرمایه ملی پیمایش در
  از:  اند عبارت سطح این بعد چهار. است شده سنجش شود، می شامل را متغیر ۴۴ که بعد،
 مشکالت؛ حل و رفع در نظام عملکرد از پنداشت ارزیابی. ١

 نهادی؛ وظایف دادن انجام در نهادی موفقیت از پنداشت ارزیابی. ٢

 و برابری؛ و عدالت وجود و جامعه بودن مطلوب جامعه؛ نکویی از پنداشت ارزیابی. ٣

  آینده؛ از ارزیابی. ۴
  خواهد شد.  یمذاهب مختلف بررس یناز ابعاد ذکر شده در ب یکهر  یتادامه وضع در
  

  . پنداشت از عملکرد نظام در رفع و حل مشکالت١

 و مسـائل بـا کشـور در: کـه پرسشـی طـرح بـا مشـکالت حـل و رفع در نظام عملکرد از پنداشت
 مسـئوالن شـما نظـر به هستند؛ و بوده آنها حل و رفع درصدد نظام مسئوالن که مواجهیم مشکالتی

 وضعیت ادامه در. است شده ارزیابی اند، بوده موفق اندازه چه تا مشکالت این حل و رفع در کشور
 ذکـر مختلـف مـذاهب برحسـب ١٣٨۴ و ١٣٩۴ پیمـایش تفکیـک بـه نظـام عملکرد از پنداشت

  .است شده
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 تدوین مشکالت حل و رفع در نظام عملکرد از پنداشت سنجش برای که متغیری ده مجموع از
 یو ارتشـاء و نـاامن یفساد مـال ی،کار بی اعتیاد، با مبارزه در نظام عملکرد متغیر؛ چهار. است شده

 ایـن بـر) دینـی های یتاقل ی،سن یعه،مذاهب (ش همۀبا نوع مذهب نداشته است و  یرابطه معنادار
 .است نبوده کارآمد کافی اندازه به شده ذکر های آسیب این با مواجهه در نظام که هستند اعتقاد

معتقداند که نظـام  یعهو ش یمذاهب سن یگراز د یشترب ینید های اقلیت گانه سه مذاهب میان در
کارآمد نبـوده اسـت بـه  یسنجش عملکرد نظام) به اندازه کاف یشده (برا یفتعر یرهایمتغ همۀدر 

 یمعتقـد بـه کارآمـد یعهاز اهل تسنن و ش یشترب یقوم های یتجز در حوزه درمان و سالمت که اقل
  نظام بوده است.

  
 . بررسی رابطه بین پنداشت از عملکرد نظام در رفع مشکالت و نوع مذهب٢جدول 

  معناداری سطح میانگین مذهب
 ۶۵٩٩/٢٣ شیعه

 ۵۵۴٠/٢٣ سنی  ٩/٠
 ۵۶٣٠/٢٣ دینیاقلیت

  )٣١، ص١٣٩۴کشور،  یاجتماع یشورا :منبع(

  
 و گانـه سـه مذاهب میانگین است، گرفته صورت ها میانگین مقایسه از استفاده با که تحلیل این
 و مـذهب نـوع بـین معنـاداری رابطـه کـه، اسـت این از حاکی که است) ٩/٠( آن معناداری سطح

  .است نداشته وجود مشکالت رفع در نظام عملکرد از پنداشت
 نظـام کـالن عملکـرد بـه نسـبت پنداشـت در ١٣٨۴ سـال اجتماعی سرمایه پیمایش های یافته
  :است بوده زیر شرح به مذهب نوع برحسب
از  یشـتراهل تسنن ب یانگو وجود دارد، پاسخ یکار بی مشکل رفع مقوله و مذهب نوع بین رابطه

 یموفق بـوده اسـت. افـراد سـن یکار یمذهب معتقدند که نظام در حل مشکل ب یعهش یانگو پاسخ
دارنـد.  یکـار ی) درباره رفع مشـکل بـ٩٣/٠( یعه) نسبت به افراد ش١۵/١( یشتریب یانگینمذهب م
دارد. در واقع، افراد  یرابطه معنادار یو نابرابر یضمذهب با نگرش افراد نسبت به رفع تبع ینهمچن
و  یضمذهب در رفـع تبعـ یعهد شنسبت به افرا ینگرش باالتر یانگینم ی) دارا٣٣/١مذهب ( یسن

. شـود مـی مشـاهده معنـاداری رابطـه مـذهب تـورم و گرانی رفع به نگرش بین و باشند یم ینابرابر
 در. باشند می دارا) ٠۵/١( مذهب شیعه افراد به نسبت) ٣/١( حد در باالتری نگرش میانگین ها سنی
 .است مساوی تقریباً  مذهب سنی و مذهب شیعه افراد نگرش میانگین ناامنی، رفع معرف

هـر دو  یـانگو پاسـخ. نیسـت معنـادار جنایت و جرم رفع به نسبت افراد نگرش و مذهب رابطه
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کم و کم، کارآمد بوده اسـت. رابطـه نگـرش  یلیخ یتمذهب معتقدند که نظام در رفع جرم و جنا
 بـاالتری نگـرش میـانگین مـذهب سـنی افـراد. باشـد یافراد نسبت به رفع فقر با مذهب معنادار م

  .دارند) ١٨/١( مذهب شیعه افراد به نسبت) ٣٣/١(
 دارای کـه افـرادی شـود، می مشاهده معناداری رابطه مذهب با اعتیاد رفع به نسبت افراد نگرش

. دارنـد) ١٩/١( مذهب شیعه افراد به نسبت) ٣۶/١( باالتری نگرش میانگین باشند می سنی مذهب
 افـرادی. شـود می مشاهده معناداری مذهب با باری و بند بی رفع درباره افراد نگرش رابطه همچنین

 بـه نسبت باری و بند بی رفع درباره) ۴٩/١( باالتری نگرش میانگین باشند می سنی مذهب دارای که
  ).٣٣/١( دارند مذهب شیعه افراد

 کـه اسـت، شده واقع ها تحریم تحت کشور دوره این طی که است این است، ذکر قابل که آنچه
 از ناشـی اجتمـاعی هـای آسیب آن متعاقب و است شده کشور در نابسامان اقتصادی شرایط موجد

  .اند گذاشته صحه آن بر ها کرده است. که همه گروه یجادرا در کشور ا یکار بی وضعیت
. نـدارد معنـادار رابطـه مـذهب بـا بهداشـت مشـکل حـل به نسبت افراد نگرش این، بر  افزون

 کـرده حـل را بهداشت مشکل زیاد  یلیو خ یادکه نظام، ز اند هر دو مذهب معتقد بوده یانگو پاسخ
 افرادی معناداراست، مذهب با قانون اجرای مشکل به نسبت افراد نگرش میان رابطه سرانجام. است
 دربـاره شـیعه افـراد بـه نسبت) ٧٧/١( باالتری نگرش میانگین دارای هستند سنی مذهب دارای که

درصـد معتقدنـد کـه نظـام  ١/۴١مذهب  یعهش یانگو پاسخ). ۶۵/١( باشند می قانون اجرای مشکل
 هـا مـذهب یاسـت کـه سـن یدر حال ینکم کارآمد بوده و ا یلیقانون کم و خ یدرباره مشکل اجرا

  .است بوده کارآمد کم خیلی و کم قانون اجرای مشکل حوزه در نظام که معتقدند
 ابـراز و مختلف مذاهب بین در بهداشتی مشکل حل و مذهب بین معنادار رابطه عدم واقع، در
 خـدمات همگـانی پوشـش هـای برنامـه از گرفتـه نشأت کشور، بهداشتی وضعیت از آنها رضایت
  . باشد می دوره این طی سالمت

  
  ینهاد یفوظا یدر اجرا ینهاد یت. پنداشت از موفق٢

  پرسش که:  ینبا طرح ا یفوظا یدر اجرا ینهاد یتاز موفق پنداشت
 شـما نظـر بـه. هستند وظایفی دار عهده که دارند وجود نهادها از ای مجموعه ای، جامعه هر در

 وضـعیت ادامـه در اند؟ بوده موفق شان وظایف اجرای در اندازه چه تا شوند می برده نام که نهادهایی
  .شود می ذکر مذاهب تفکیک به ١٣٨۴و ١٣٩۴ پیمایش در نهادی موفقیت از پنداشت
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 . بررسی رابطه بین موفقیت نهادهای نظام برحسب نوع مذهب٢جدول شماره 

  معناداری سطح میانگین مذهب
 ٣٢۴٧/٢٩ شیعه

 ١٣۵۵/٢٩ سنی  ٠٠٠/٠
 ۵١۵٢/٢٨ دینیاقلیت

  )۶۵، ص١٣٩۴کشور،  یاجتماع ی(منبع: شورا

  
 بـا کـه است این از حاکی مذهب نوع برحسب نظام نهادهای موفقیت بین رابطه بررسی جدول

 از کمتـر دینـی اقلیـت میانگین اینکه به توجه با و گانه سه مذاهب بین در ها میانگین مقایسه به توجه
) ٠۵/٠( از کمتـر و اسـت) ٠٠٠/٠( کـه جدول معناداری به توجه با همچنین و است سنی و شیعه
  .است داشته وجود مذهب نوع و نظام نهادهای موفقیت بین معناداری رابطه پس است،
 نهـادی وظایف دادن انجام در نظام موفقیت از پنداشت سنجش برای که هایی معرف مجموع از
 مـذهب نـوع بـه برحسـب معنـاداری رابطـه اسـالمی شـورای مجلس و دولت است، شده تعریف
 حقوق نهاد و قضائیه قوه ها، رسانه دینی، های سازمان پرورش، و(آموزش  ها معرف دیگر. اند نداشته
مذاهب  یگرنسبت به د یمذهب های اقلیت. اند داشته مذهب نوع برحسب معناداری رابطه) مالکیت

  ). ۶٢، ص١٣٩۴کشور،  یاجتماع ینظام معتقد هستند (شورا ینهاد یبه ناکارآمد یشترب
 بـه کمتـری اعتمـاد که است شده باعث مذاهب، بین در گروهی درون اجتماعی سرمایه وجود

کید واقع در. باشند داشته خود اعضای به نسبت جامعه در تأثیرگذار نهادهای دیگر  باال اعتماد بر تأ
در حـل مسـائل از  انـد، شـده انتخاب مختلف، دینی های اقلیت تناسب به که هایمجلس نماینده به
در  یینپـا یباال و اعتماد برون گروهـ ینشأت گرفته از اعتماد درون گروه یمذهب  های یتاقل یسو
  . باشد می  هایمذهبی یتاقل ینب

 افـراد نگـرش و مـذهب متغیر میان رابطه داد، نشان ١٣٨۴ اجتماعی سرمایه پیمایش های یافته
 از) ٨/٣٩( زیـادی بخـش. نیست معنادار اجتماعی امنیت و نظم برقراری در دولت نقش به نسبت
متوسـط بـوده اسـت و  یاجتمـاع یـتنظم و امن یمعتقد بوده که نقش دولت در برقرار یانگو پاسخ

. یسـتمعنـادار ن یاجتمـاع یـتنظم و امن یمذهب با نگرش افراد نسبت به نقش مجلس در برقرار
 یـتنظـم و امن یکم در برقرار یار) معتقد بوده که مجلس کم و بس۶/۵۶مذهب ( یعهش یانگو پاسخ
فق بوده اسـت و مو یتنظم و امن یدر برقرار یادز یلیو خ یاد) ز۵/٢۵موفق بوده است و ( یاجتماع

نظـم  یکم در برقرار یارمذهب معتقد بوده که مجلس کم و بس یسن یانگو ) درصد از پاسخ٣/٢٢(
نظم  یدر برقرار یادز یلیو خ یاد) معتقدند که دولت ز٢/٢٧موفق بوده است و ( یاجتماع یتو امن
  موفق بوده است. یتو امن
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 اجتمـاعی امنیـت و نظـم برقراری در قضائیه قوه نقش به نسبت افراد نگرش و مذهب بین رابطه
 به نسبت تری مثبت نگرش و باالتر میانگین هستند سنی مذهب دارای که افرادی. است بوده معنادار
  .دارند قضایه قوه کارآمدی در مذهب شیعه افراد

 طریـق از نظـام، بـه یافتـه تعمـیم اعتماد در، ١٣٨۴ اجتماعی سرمایه سنجش طرح پیمایش در
 و وزرا، دانشـگاه، اسـاتید، معلمـان، پزشـکان، چون؛ تخصصی های گروه از ای مجموعه به اعتماد
 صـنعتی، مـدیران اقتصاددانان، ساختمان، و راه مهندسان مجلس، نمایندگان دولت، هیئت اعضای

سـازان)، مهندسـان  یـل(اتومب فنـی مهندسان غذایی، صنایع مهندسان وکالء، و قضات داروسازان،
اعتمـاد نشـان  ینسـب یـعمورد سـنجش قـرار گرفتـه اسـت. توز یتی،و امن یدولت یرانمد ی،کشاورز

 مطرح های گروه میان در. دارد قرار آن از باالتر و متوسط حد در اصناف و ها گروه به اعتماد دهد، یم
 بـه اعتمـاد و دارد وجود پزشکان سپس و معلمان ها، دانشگاه اساتید به نسبت اعتماد بیشترین شده،

 و وزراء و غـذایی صـنایع مهندسـان امنیتـی، و انتظـامی مـدیران کشـاورزی، مهندسان داروسازان،
 و فنـی مهندسـان مجلـس، نماینـدگان بـه اعتمـاد و متوسـط سطح از باالتر دولت، هیئت اعضای

  ).١٣٨۴ کشور،(وزارت  باشد می متوسط سطح در ها، گروه مابقی و سیاستمداران
 و ایرانیان فرهنگ در معلم به احترام فرهنگی، پیشینه به توجه که داشت توجه موضوع این به باید

از مـذاهب  هـایمختلف یفباعـث شـده اسـت کـه ط یاءبا شغل انب یدانستن شغل معلم ردیف هم
  دانشگاه داشته باشند.  یداعتماد را نسبت به معلمان و اسات یشترینمختلف ب

  
  جامعه یی. پنداشت از نکو٣

 جامعـه اعضـای اذهـان نزد جامعه مورد در داوری و تصور بر داللت که جامعه نکویی از پنداشت
. اسـت شـده سنجش برابری، و عدالت وجود از پنداشت و جامعه بودن مطلوب شاخص دو با دارد
  .است شده پرسیده مربوطه های پرسش زیادی طیف ها شاخص این از کدام هر ارزیابی برای

 مختلـف های سال در و مختلف مذاهب تفکیک هابه شاخص این از یک هر وضعیت ادامه، در
  .است شده ارزیابی
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  پنداشت از نکویی جامعه (مطلوب بودن جامعه) های . بررسی رابطه بین معرف٣جدول 

 )١٣٩۴(سال  برحسب نوع مذهب

  )١٢٢−١٠٢، ص١٣٩۴کشور،  یاجتماع ی(منبع: شورا

 مذهب نوع برحسب) جامعه بودن(مطلوب  جامعه نکویی از پنداشت های معرف بین رابطه بررسی
 مالکیـت بـه احتـرام معـرِف  چهـار شـاخص، ایـن سـنجش بـرای معـرف هشت بین از دهد می نشان

 سـوء و طلبـی فرصـت بودن، یکدیگر موفقیت و خیر خواهان فراد، آزادی و حقوق به احترام خصوصی،
 وجـود کاری، پنهان از پرهیز و دوری های معرف و اند داشته مذهب با معناداری رابطه موفقیت از استفاده
 شخصـی امـور در نکـردن تجسـس غیردولتـی، و دولتی مختلف های بخش و ها سازمان بین همکاری
  . اند نداشته مذهب با معناداری رابطه یکدیگر آبروی و حرمت به توجه دیگران،

 نـام بـا شاخصی بررسی به که ١٣٩۴ سال پیمایش برخالف، ١٣٨۴ اجتماعی  یهسرما پیمایش
 با را فرهنگی نهادهای جایگاه و عملکرد از پنداشت و ارزیابی پردازد، می جامعه نکویی از پنداشت

  معناداری سطح زیاد خیلی  زیاد حدودیتا کم کمخیلی مذهب ها معرف

 خصوصی مالکیت به احترام
 ۶/٣  ۶/٢٢ ۵/۴٠ ٠/٢۴ ٢/٩ شیعه

 ٢/٣  ٩/٢١ ٠/٣۶ ٧/٢٧ ٢/١١ سنی  ٠١٣/٠
 ٣/۴  ۴/١٧ ٣/٢٨ ٠/٣٧ ٠/١٣ هااقلیت

 قانون آزادی و حقوق به احترام
 افراد

 ۴/٢  ٠/١٩ ۴/۴١ ١/٢٧ ١/١٠ شیعه
 ۴/٢  ۴/١۴ ٢/۴٢ ۵/٢٧ ۴/١٣ سنی  ٠٠٢/٠

 ٢/٢  ۶/١٩ ۴/٣٠ ٣/٢٨ ۶/١٩ هااقلیت

 کاری پنهان از پرهیز و دوری
 ۴/٢  ۶/١۴ ۴/٣٨ ٩/٣٢ ٧/١١ شیعه

 ۵/١  ٠/١۴ ۵/٣٨ ۶/٣۴ ٣/١١ سنی  ٨/٠
 ٣/۴  ۴/١٧ ٨/٣۴ ۶/٣٢ ٩/١٠ هااقلیت

وهاسازمانبین همکاری وجود
 و دولتی مختلف های بخش

 غیردولتی

 ٩/١  ٣/١۴ ٧/۴٢ ٢/٣٠ ٠/١١ شیعه
 ٨/٠  ٩/١٣ ٠/۴۵ ٢/٣٠ ١/١٠ سنی  ٠٨/٠

 ٢/٢  ۴/٢۴ ٧/٢۶ ۶/٣۵ ١/١١ هااقلیت

 شخصی امور در نکردن تجسس
 دیگران

 ٧/٢  ٨/١۶ ۵/٣۶ ٨/٣٠ ٢/١٣ شیعه
 ٣/٣  ۵/١۴ ۵/٣٣ ۵/٣۵ ٢/١٣ سنی  ٠٧/٠

 ٧/۶  ۶/١۵ ٣/٣٣ ٧/٢۶ ٨/١٧ هااقلیت

 یکدیگر موفقیت و خیر خواهان
 بودن

 ٨/٢  ۵/١٧ ٨/٣٧ ٣/٣٠ ۶/١١ شیعه
 ٩/١  ۴/١۶ ٩/٣٩ ١/٢٩ ٧/١٢ سنی  ٠/٠۵

 ٩/٨  ١/١١ ٧/٢۶ ٨/٣٧ ۶/١۵ هااقلیت

 یکدیگر آبروی و حرمت به توجه
 ٩/٣  ٨/٢٠ ١/٣٩ ٧/٢۵ ۵/١٠ شیعه

 ٧/٣  ٩/١٨ ٩/٣٨ ٨/٢۶ ٧/١١ سنی  ۴٣/٠
 ٠/٧  ۶/١١ ۶/٣٢ ٩/٣۴ ٠/١۴ هااقلیت

استفاده از   سوء و طلبی فرصت
 یتموفق

 ٩/٩  ٢/٣١ ٩/٣٢ ٧/١٨ ٣/٧ شیعه
 ١/٨  ۶/٢۶ ٩/٣۵ ٩/١٩ ۵/٩ سنی  ٠٠١/٠

 ۶/١٩  ٧/٢١ ٣/٢٨ ۴/١٧ ٠/١٣ هااقلیت
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 اهمیـت نیـز و دینـی علـوم های حوزه ها، دانشگاه پرورش، و آموزش موفقیت به مربوط پرسش پنج
 مورد اجتماعی مشکالت حل در دینی نهادهای سهم و علمی و آموزشی نهادهای در گذاری سرمایه
 .است گرفته قرار بررسی

 و متوسط حد در فرهنگی نهادهای موفقیت جدول این در شده محاسبه های میانگین به توجه با
 نهادهـا ایـن برای که سهمی و اهمیت یعنی جایگاه لحاظ به و است شده ارزیابی آن از باالتر کمی
 .دارد قرار متوسط حد از باالتر در جایگاه این هستند قائل

. نـدارد وجـود پـرورش و آمـوزش موفقیـت به نسبت افراد نگرش و مذهب بین معناداری رابطه
از هـر دو  یانگو پاسخ .نیست معنادار ها دانشگاه موفقیت به نسبت افراد نگرش و مذهب میان رابطه

 افـراد نگرش با مذهب اما هستند؛ بین آموزش و پرورش و دانشگاه خوش یتمذهب نسبت به موفق
 موفقیـت بـه نسـبت شـیعه افـراد نگـرش میـانگین است، معنادار دینی های حوزه موفقیت به نسبت
  .است) ٩۵/١( تسنن اهل افراد از بیشتر اندکی) ١٣/٢( دینی علوم های حوزه

 مـذهب بـا علمـی و آموزشی نهادهای در گذاری سرمایه سهم به نسبت افراد نگرش میان رابطه
 نگـرش رابطـه و باشد یتسنن م  اهل افراد از باالتر مذهب شیعه افراد نگرش میانگین. است معنادار
 میـانگین و اسـت معنـادار مذهب با اجتماعی مشکالت حل در دینی نهادهای سهم به نسبت افراد

  .باشد یم یشتراهل تسنن ب یانگو پاسخ به نسبت شیعه افراد نگرش
  

 )١٣٩۴های پنداشت از نکویی جامعه (عدالت و برابری) برحسب نوع مذهب (سال،  . بررسی رابطه بین معرف۴جدول 
  معناداری سطح  مذهب هامعرف

 رفاه و تالش بین تناسب
  شیعه

  سنی  ٠٠٠/٠
  ها اقلیت

 پاداش و استعداد بین تناسب
  شیعه

  سنی  ٠٠١/٠
  ها اقلیت

 پاداش و کوشی سخت بین تناسب
  شیعه

  سنی  ٠٠٧/٠
  ها اقلیت

 بهداشتی های فرصت به دسترسی در برابری
  شیعه

  سنی  ٠٣/٠
  ها اقلیت

  آموزشی های فرصت به دسترسی در برابری
  شیعه

  سنی  ١١/٠
  ها اقلیت
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  معناداری سطح  مذهب هامعرف

  تحصیالت و مهارت با افراد مالی وضع بین تناسب وجود
  شیعه

  سنی  ٠/۴۵
  ها اقلیت

  .دارند مهارت که کسانی برای شغلی های فرصت به دسترسی
  شیعه

  سنی  ٠٢/٠
  ها اقلیت

  شایستگی با مقام و پست بین تناسب
  شیعه

  سنی  ٣/٠
  ها اقلیت

  )١۵٢−١٢۵ص، ١٣٩۴ کشور، اجتماعی شورای: منبع(

  
 مـذهب و) برابـری و(عـدالت  جامعـه نکـویی از پنداشـت بین رابطه بررسی جدول های یافته
 بـین تناسب معرِف  پنج شاخص این برای شده مشخص معرف هشت بین از که است این از حاکی
 دسترسـی بهداشتی، های فرصت به دسترسی در برابری پاداش، و استعداد بین تناسب رفاه، و تالش

 مـذهب با پاداش و کوشی سخت بین تناسب و دارند مهارت که کسانی برای شغلی های فرصت به
 وجـود آموزشـی، هـای فرصـت بـه دسترسی در برابری های معرف اما است؛ داشته معناداری رابطه
  .است نداشته معناداری رابطه مذهب با تحصیالت و مهارت با افراد مالی وضع بین تناسب
  

  یندهاز آ یابی. ارز۴

 نـوعی بـه که اوضاعی قبال در نظام یک موفقیت عدم یا و موفقیت مورد در داوری بر مبتنی ارزیابی
 جامعـه آینـده بـه معطـوف ارزیـابی، این وقتی. دارند مستتر خود در را مهم های هدف و ها مطلوب

 اوضـاع تـرین مهـم. است هم نظام یک های فعالیت و عملکرد از آینده به امید نوعی بیانگر شود می
 و مطلـوب تغییـرات ایجاد پی در و کند می گذاری هدف آنها به رسیدن برای جامعه یک که مطلوبی
  .شود می ارزیابی ها یتاز وضع یکدر هر  یندهاز آ یانگو پاسخ ارزیابی ادامه در. است آنها در مثبت

  
 )١٣٨۴. بررسی رابطه بین ارزیابی از آینده و مذهب سال (۵جدول 

  معناداری  میانگین مذهبیمتغیر

  ١۵/١ سنی  ٠٠٠/٠  ٩٣/٠ شیعه  بیکاری مشکل رفع

  ٣٣/١ سنی  ٠٠٠/٠  ١۴/١ شیعه  نابرابری رفع

  ٣/١ سنی  ٠٠٠/٠  ٠۵/١ شیعه  گرانی رفع



      ١٨۵  اجتماعی سرمایه ملی های پیمایش در مذهب نوع برحسب کالن اجتماعی سرمایه

 

  معناداری  میانگین مذهبیمتغیر

  ٣٣/١ سنی  ٠٠٠/٠  ١٨/١ شیعه  ناامنی رفع

  ٣۶/١ سنی  ٠٠٠/٠  ١٩/١ شیعه  اجتماعی های آسیب رفع

  ٧٧/١ سنی  ٠٠٠/٠  ۶۵/١ شیعه  قانون اجرای

  
 یـانگو پاسـخ و اسـت داشته وجود آینده از ارزیابی و مذهب بین رابطه ١٣٨۴ سال پیمایش در

  .اند کرده یابیمذهب ارز یعهش یانگو را بهتر از پاسخ یندهآ یتمذهب وضع یسن
  

 )١٣٩۴بررسی رابطه بین ارزیابی از آینده و مذهب ( .۶جدول 
  معناداری سطح شود می بهتر  کند نمیفرقی شودمیبدتر مذهب ها معرف

  رفاهی وضعیت
  ۵/٣۴  ۴/٣٣ ١/٣٢ شیعه

  ٢/٣٣  ٧/٣٣ ١/٣٣ سنی  ٠/٧۶
  ٠/٣٧  ١/٢۶ ٠/٣٧ هااقلیت

  اجتماعی نابرابری وضعیت
  ٩/٢٣  ٩/٣٩ ٢/٣۶ شیعه

  ٢/٢۴  ٧/۴٢ ١/٣٣ سنی  ٣٣/٠
  ٩/٢٣  ٨/٣۴ ٣/۴١ هااقلیت

 یاخالق  های ارزش به پایندی
  ینیو د

  ٩/٢۶  ٣/٣٢ ٨/۴٠ شیعه
  ١/٢۵  ۶/٣٧ ٣/٣٧ سنی  ٠١١/٠

  ٢/٢٢  ٧/٢۶ ١/۵١ هااقلیت

  افتصادی وضعیت
  ۴/٢۴  ٩/٢٨ ٧/۴۶ شیعه

  ٢/٢۴  ۵/٣٠ ٢/۴۵ سنی  ٠٨/٠
  ٠/٣٧  ٠/١٣ ٠/۵٠ هااقلیت

  همدلی و وحدت
  ۵/٢٨  ٠/٣٩ ۵/٣٢ شیعه

  ١/٢٧  ٩/۴١ ٠/٣١ سنی  ٠٧/٠
  ١/٣١  ٢/٢٢ ٧/۴۶ هااقلیت

  جنایت و جرم وضعیت
  ۵/٢٢  ٨/٢٩ ٧/۴٧ شیعه

  ۴/٢۴  ٨/٢٨ ٨/۴۶ سنی  ٠/٠۶
  ٨/١٧  ۶/٣۵ ٧/۴۶ هااقلیت

  نداری و فقر وضعیت
  

  ٠/٢١  ۴/٢۵ ۶/۵٣ شیعه
  ٧/٢١  ٠/٢٣ ٢/۵۵ سنی  ٠/۶

  ٧/٢١  ٣/٢٨ ٠/۵٠ هااقلیت
  )١٧۵−١۵۴ص، ١٣٩۴ کشور، اجتماعی شورای: منبع(

  
 هفت بین از که است این از حاکی مذهب و آینده از ارزیابی بین رابطه بررسی جدول های یافته
 بـا معنـاداری رابطـه هـا معـرف از کـدام هیچ آینده، از ارزیابی شاخص برای شده مشخص معرف
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 بـه هـا از معـرف یـکرا در هـر  یندهاز آ یابیاز مذاهب گوناگون ارز یانگو پاسخ اند، نداشته مذهب
  .اند کرده ارزیابی آینده شدن بدتر سوی

 و اسـت شـده تشـدید اخیـر هـای سـال طی اسالمی، انقالب از بعد ها تحریم و فشارها اعمال
 های نگرانی باعث شرایط این. است شده دوری صورت به اقتصادی  های چالش شدن پدیدار باعث
  ندارند.  یمناسب یابیارز یندهسبب نسبت به آ ینمردم شده است. به هم یکنون

  
  گیری نتیجه

 بایسـته دیـار این در اجتماعی سرمایۀ سنجش و ارزیابی تحلیل، ایران، مردم دینی هویت به توجه با
 وضـعیت درباره یکسان ای نتیجه به را ما تحلیلی چنین شاید. پذیرد صورت دینی رویکردی با است

کید با پژوهش این راستا این در. دهد سوق کشور در اجتماعی سرمایۀ  تـالش نظـام بـه اعتماد بر تأ
از  .کنـد بررسی ١٣٩۴و ١٣٨۴ پیمایش دو در مذهب و کالن اجتماعی سرمایه بین همبستگی شده
 رفـع اعتمـاد، سـازنده عناصر از یکی عنوان به سنجش پنداشت از عملکرد نظام  یکه برا یرهاییمتغ

 هـر در قانون اجرای مشکل رفع فقر، رفع جنایت، و جرم رفع تورم، و گرانی رفع نابرابری، و تبعیض
در  یـاد،رفـع اعت ی،کـار بی مشکل رفع متغیر اما است؛ داشته مذهب با معناداری رابطه پیمایش دو
ذکر شده بـا مـذهب  یرهایمتغ ١٣٩۴ یمایشبا مذهب رابطه معنادار دارد و اما در پ ١٣٨۴ یمایشپ

معتقد بوده که نظام در رفع مشـکل  یمایشپ ینهر دو مذهب در ا یانگو پاسخ .رابطه معنادار ندارند
حـل مشـکل  ی،رفـع نـاامن یرهایمتغ ینهمچن .کارآمد نبوده است یبه اندازه کاف یادو اعت یکار یب

 یرهـامتغ یـنا ١٣٩۴ شیمـایبا مذهب دارند؛ امـا در پ یرابطه معنادار ١٣٨۴ یمایشبهداشت در پ
 بهداشـت وضـعیت بهبـود در نظـام عملکـرد از مذاهب همه اند، با مذهب نداشته یرابطه معنادار

   .اند داشته رضایت
 که نهادهایی از که داد نشان نظام به اعتماد بر تأثیرگذار عوامل از یکی عنوان به نهادها از ارزیابی

 دولـت، بـه نگـرش اسـت، شده گرفته قرار ارزیابی مورد ١٣٩۴ و ١٣٨۴ پیمایش در مشترک طور به
 مـذهب بـا معنـاداری رابطـه پیمـایش دو هـر در پـرورش و آمـوزش دینـی، هـای سازمان مجلس،
 در ولی است؛ داشته مذهب با معناداری رابطه ١٣٨۴ پیمایش در قضاییه  قوه به نگرش اما اند؛ داشته

  .ندارد مذهب با معناداری رابطه ١٣٩۴ پیمایش
 یـابیمـذهب و ارز ینب یاست، رابطه معنادار یناز ا یو مذهب حاک یندهاز آ یابیارز ینب رابطه

 به ها از معرف یکرا در هر  یندهاز آ یابیارز یاز هر نوع مذهب یانگو پاسخ همۀوجود ندارد.  یندهاز آ
 .اند کرده ارزیابی کشور آینده شدن بدتر سوی
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 و عـدالت و جامعـه بـودن مطلـوب شـاخص دو بـا که جامعه نکویی از پنداشت شاخص، در
 شـاخص بـرای و. بـود معنـادار مـذهب و برابـری و عدالت بین رابطه است؛ شده مشخص برابری
 معنـاداری رابطه معرف چهار شاخص، این سنجش برای معرف هشت بین از جامعه بودن مطلوب

، ١٣٨۴ پیمـایش در. نداشـتند مـذهب بـا معنـاداری رابطه دیگر معرِف  چهار و اند داشته مذهب با
 سـنجش بـرای. انـد سـنجیده اجتمـاعی و فرهنگی ابعاد از ارزیابی در را جامعه نکویی از پنداشت
 موفقیـت مقولـه چهـار خصـوص در پاسخگویان از اجتماعی نهادهای عملکرد به نسبت پنداشت
 شــده مطــرح مــوارد تمــامی در اســت شــده پرســش همســایگی روابــط و مســاجد خــانواده، نهــاد

 سیاسـی و اقتصـادی حوزه با قیاس در که دارند قرار متوسط حد از بیشتر شده محاسبه های میانگین
  .هستند برخوردار بیشتری قوت از

معنادار است. رابطه مذهب با نگـرش افـراد  ها خانواده موفقیت به نسبت افراد نگرش با مذهب
مذهب بـا نگـرش افـراد نسـبت  رابطه ینو همچن یستمساجد معنادار ن یاننسبت به اعتماد به متول

  و انسجام وجود ندارد. یهمدل یجادنقش مساجد در ا
 بـا فرهنگی نهادهای جایگاه و عملکرد از پنداشت و ارزیابی، ١٣٨۴ اجتماعی سرمایه پیمایش

 اهمیـت نیـز و دینـی علـوم های حوزه ها، دانشگاه پرورش، و آموزش موفقیت به مربوط پرسش پنج
 مورد اجتماعی مشکالت حل در دینی نهادهای سهم و علمی و آموزشی نهادهای در گذاری سرمایه
 .است گرفته قرار بررسی

 ارزیـابی آن از بـاالتر کمـی و متوسط حد در فرهنگی نهادهای موفقیت های میانگین به توجه با
 در جایگـاه این هستند قائل نهادها این برای که سهمی و اهمیت یعنی جایگاه لحاظ به و است شده
 .دارد قرار متوسط حد از باالتر

 هـا دانشـگاه و پـرورش و آمـوزش موفقیـت به نسبت افراد نگرش و مذهب بین معناداری رابطه
 بـین آموزش و پرورش و دانشگاه خوش یتاز هر دو مذهب نسبت به موفق یانگو پاسخ. ندارد وجود

 میـان رابطـه اسـت، معنـادار دینـی هـای حوزه موفقیت به نسبت افراد نگرش با مذهب اما هستند؛
  با مذهب معنادار است.  یو علم یآموزش یدر نهادها گذاری سرمایه سهم به نسبت افراد نگرش
 فوکویامـا جملـه از اجتماعی سرمایه حوزه نظران صاحب از برخی اینکه به توجه با همه، این با
 پس. دهد می تشکیل را اجتماعی سرمایه تنهایی به که داند می هنجاری عملکرد پیامد یک را اعتماد

 اعتمـاد گیـری شـکل بـر که نهادها دیگر و ها دانشگاه مدارس، مساجد، جمله از فرهنگی نهادهای
 هـای اقلیـت شـیعه، سنی، مختلف مذاهب با افراد اینکه به توجه با سویی، از. است بوده گذار تأثیر

 دیگـر و انـد بـوده خـود مـذهب از متـأثر هنجارسـاز نهادهـای از برخـی در صرفاً  ایران در مذهبی
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 یـن. بـه اباشـند می عام هنجارهای دارای گیرند، می قرار آن تحت افراد که ها دانشگاه مثل نهادهایی
  .اند داشته یکسانی اجتماعی  یهسرما یرهامتغ یشتردر ب یرانخاطر، مذاهب مختلف در ا

 بـه نسبت ١٣٨۴ سال در ها معرف بیشتر در اجتماعی سرمایه با مذهب معنادار رابطه سویی از
 انحصـاری حالـت از مـوارد اکثـر در هنجارسـاز هـای آموزش که، است این از حاکی ١٣٩۵ سال

 جهانی و عام و است مجازی فضاهای از متأثر که هایی آموزش سمت به مختلف مذاهب طرفداران
  .اند شده سو از مذاهب مختلف هم یانگو پاسخ فرآیند این تحت و است شده متمایل است،

 از ارزیـابی شـاخص در ویژه به نظام به مردم اعتماد که داد نشان همچنین پژوهش این های یافته
 نظـام با مردم آینده در که داشت توقع توان نمی پس کنند، می بینی پیش شدن بدتر سوی به نظام آینده
 فعلـی وضعیت در مشکالت رفع در نظام عملکرد به اعتمادی زیرا. کنند مشارکت مختلف ابعاد در

 هـا معـرف از برخی در حتی و مذهب سه هر در وضعیت این. ندارند نظام آینده به اعتمادی و دارند
 از بیشـتر دهند، می تشکیل را کشور جمعیت از ای مذهب که بخش عمده یعهش یانگو پاسخ بین در

 وجود تعاون و همکاری همدلی، است، فرما حکم اعتمادی بی که ای جامعه در. است مذاهب دیگر
احسـاس عجـز  اعتمـادی، بی افزایش زیرا ، رود می میان از جمعی دسته زندگی برکات و آثار و ندارد

  . کند می  یددر جامعه تشد یانزوا طلب
 و نـامعین شـرایط بـا مواجهـه در مهـم اسـتراتژی نـوعی کردن اعتماد که است معتقد زتومکا،

 یاجتماع پیچیدۀ محیط با انطباق به قادر را افراد که سازی آسان طرح نوعی است، آینده ناپذیر کنترل
اعتماد  یگر،د ی) و از سو٣٠−٢٩ص، ١٣٨۶(زتومکا،  سازد یو استفاده از امکانات روزافزون آن م

 همکـاری احتمـال باشـد، بیشـتر ای کند و هرچه سـطح اعتمـاد در جامعـه یم یلرا تسه یهمکار
 در وگرنـه کنـد اجرایـی و تـدوین هـایی برنامـه اعتمـاد جلـب برای باید دولت، پس. است بیشتری
 رفـع بـرای زمینـه همچنین و بود خواهد مواجهه مردم تفاوتی بی و گزینی دوری معضل با مدت بلند

 .نباشد اعتماد بی نظام کارکردهای به نسبت که شود، فراهم دیگر مذاهب میان در ذهنی نابرابری
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