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تررظی راتطه هویت دینی و ظرمایه اجتماعی (مورد مطالعه :ؼهر یاظوج)
ظيروض احمدي ،داًـياس گشٍُ ٓلَم ارتوآي داًـگاُ ياػَد



اصغر ميرفردي ،داًـياس گشٍُ ٓلَم ارتوآي داًـگاُ ياػَد
محمدحعين اتتكاري ،داًـزَي واسؿٌاػي اسؿذ راهِٔؿٌاػي داًـگاُ ياػَد
چكيده
ديي ٍ آهَصُّاي آى هيتَاًذ تا ايزاد تاٍسّا ٍ اسصؽّاي هـتشن هياى پيشٍاى خَد ،هَرثات ؿىلگيشي ،اػتحىام ٍ دٍام ػرشهايِ ارتورآي سا
فشاّن آٍسد ،اهّا ايي هفَْم ووتش هَسد تَرِّ هحمماى سؿتِّاي هختلف لشاس گشفتِ اػت .تش ايي اػاع ،ايي پظٍّؾ تا ّذف هيضاى تأحيش َّيرت
ديٌي تش ػشهايِ ارتوآي دس تيي ؿْشًٍذاى ؿْش ياػَد اًزام گشفتِ اػت .دس ايي تحميك ،چاسچَب ًِشي تا اػتٌاد تِ ًِشيرِپرشداصاى ػرشهايِ
ارتوآي (راوَتض ،پاتٌام ،فَوَياها ،ليي ٍ ولوي) ٍ ًِشيِپشداصاى َّيت ديٌي (والسن ٍ اػرتاسن ،گيرذًض ٍ دٍسورين) ،ترذٍيي گشديرذ .ؿريَُ
تحميك پيوايـي ٍ تا ًوًَِاي تِ حزن ً 382فش تا اتضاس پشػـٌاهِ دس پاًضدُ هحلِ ؿْش ياػَد اًزام گشفتً .ترايذ تحميرك ًـراى دادًرذ َّيرت
ديٌي ٍ اتٔاد آى ،ساتٌِ هخثت ٍ هٌٔاداسي تا ػشهايِ ارتوآي داسًذً .تايذ تحميك ّوچٌيي ًـاى داد ٍسٍد هتغيشّاي رؤيتي تِ ٌَٓاى هتغيشّراي
وٌتشل تِ هذل ،تآج افضايؾ هشية تثييي هي ؿَد ،اها ايي افضايؾ اػاػاَ ًاؿي اص هتغيش ػري ٍ ػرايش هتغيشّراي رؤيتري ػرْن هٌٔراداسي دس
پيؾتيٌي ػشهايِ ارتوآي ًذاسًذً .تيزِگيشي اكلي تحميك ايي اػت وِ تا استماي َّيت ديٌي هيتَاى ػشهايِ ارتوآي سا افضايؾ داد.
واشههاي كليديَّ :يت ديٌي ،ػشهايِ ارتوآي ،آتواد ارتوآي ،هـاسوت ارتوآي ،ؿْش ياػَد.
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مقدمه

ؿىلگيشي َّيّت رؤي داسد (گٌزي ٍ ّوىاساى.)120-95 :1389 ،

اهررشٍصُ دس وٌرراس ػررشهايِ التلررادي ،هررالي ٍ اًؼرراًي ،اص ًررَّ

تٌاتشايي ،ديي تخؾ تضسگي اص فشٌّگ اًؼاًي سا تـىيل هيدّذ

ديگشي اص ػشهايِ تِ ٌَٓاى ػشهايِ ارتوآي ًام تشدُ هريؿرَد

وِ هيتَاًذ تا ايزاد تاٍسّا ٍ اسصؽّاي هـتشن هيراى پيرشٍاى

(هحؼٌيتثشيضي ٍ آلاهحؼرٌي .)162-147 :1389 ،ػشهايِ ارتوآي تِ

خَد ٍ فشاخَاًي آًْا تِ اًزام هٌاػه ٍ آوال هزّثي هـتشن

ساتٌِ تيي وٌـگشاى اًؼاًي هشتَى اػت ٍ اص آًزا وِ دس خالل

آًاى سا تِ دٍس يىذيگش روْ ورشدُ ٍ اص ايري ًشيرك هَرثرات

سٍاتي ارتوآي ؿىل هيگيشدً ،اهحؼَع اػرت ٍ ترِ ّوريي

اػررتحىام ٍ دٍام ارتوررآي سا فررشاّن آٍسد

(لاػرروي ٍ اهيررشي

(لاػروي ٍ اهيرشي اػرفشراًي:1390 ،

اػفشراًي .)46-21 :1390 ،تذيْي اػت وِ تمَيّرت آى دس راهٔرِ

 .)46-21افضايؾ ايي ػشهايِ تآرج تٔاهرل تيـرتش ٍ تْترش تريي

تآج استماي ػرٌ اسصؽّراي اخاللري ٍ اًؼراًي ٍ ػرلَن

هشدم خَاّذ ؿذ (پٌاّي ٍ ؿايگاىّ .)108-73 :1386 ،وچٌريي ،ترِ

ارتوآي ،تاال سفتي هشية اهٌيّرت ٍ هـراسوتّراي هشدهري،

ٌَٓاى هٌثْ هْوّري اػرت ورِ دس كرَست تمَيّرت آى ،افرشاد،

هؼؤٍليّتّاي ارتوآي ،ػالهت راهِٔ ٍ واّؾ آػيةپزيشي

گشٍُّا يا رَاهْ تشاي ًيرل ترِ ًترايذ هٌلرَب آى سا ترِ وراس

ارتوآي خَاّذ ؿذ .ؿرايذ تترَاى گفرت ورِ اهرشٍصُ ديري ٍ

هيگيشًذ ٍ تِ ٌَٓاى پيًَذ ٍ استثاى هياى آواي يه ؿثىِ ،تِ

پياهذّاي آى تْتش هيتَاًذ ًمؾ ٍ واسوشد هْوّري دس ايزراد ٍ

ٌَٓاى هٌثٔي تا اسصؽ اػت وِ اص ًشيك ٌّزاس ٍ آتواد هتماتل

حفَ ػشهايِ ارتوآي تيي افشاد راهِٔ تشلشاس وٌذ ،صيرشا ديري

هَرة تحمك اّذاف آوا هيگشدد (اًذيـوٌذ .)34-9 :1388 ،دس

تش سفتاسّايي تأويذ داسد وِ صهيٌِ ٍ تؼتش ؿىلگيرشي ػرشهايِ

َٓم ،تا واّؾ ٍ افرَل ػرشهايِ ارتورآي ،ؿراّذ تثٔرين،

ارتوآي سا فشاّن هيآٍسد .اها تا ٍرَد ايي ،ديي ٍ آهَصُّراي

ًاتشاتشي ،هْارشت ،فمرذاى حرغ ٓورَهي ،وراّؾ هـراسوت

آى تِ هخاتِ هْنتشيي ٓاهل هَرذ ػشهايِ ارتوآي ووتش هرَسد

ارتوررآي ،افررَل اهررَس خيشيّررِ ،افررضايؾ اًحشافررات ٍ آتيرراد،

تَرِّ لشاس گشفتِ اػت .تٌاتشايي ،دس راهٔرِ وٌرًَي ايرشاى ورِ

(خلميراى،

وـَسي دس حال تحَل ٍ گزاس اػت ٍ ايٌىرِ َّيرت ديٌري ٍ

 .)52-42 :1387ديي ًيض تِ ٌَٓاى يه پذيذُ ارتورآي دس ّورِ

تَحيذي ًيض تخـي اص َّيت اكيل ػاوٌاى ايي هشص ٍ ترَم ترِ

صهاىّا ٍ رَاهْ ،اص اتتذايي تا هذسى دس اؿىال هختلف ٍررَد

ؿواس هيسٍد ،هشٍست تَرِّ تِ ساتٌِ ديي ٍ ػشهايِ ارتوآي

ٍ حوَس داؿتِ اػت .اص ايي ٍالٔيّت هيتَاى ًتيزِ گشفت ورِ

سا حائض اّويّت هريػراصدّ .وچٌرييٓ ،لريسغرن ايٌىرِ ػرٌ

ديي يه ًياص فٌشي اًؼاىّاػت وِ دس تٔذ فشدي پاػرخگَي

ػشهايِ ارتوآي دس ياػَد ًؼثت تِ اوخش ؿْشّاي ايشاى تؼياس

ػؤالّاي غايي اًؼاى ٍ دس تٔرذ ارتورآي ػراهاىدٌّرذُ يرا

پاييي اػت (ػٔادت ،)195-173: 1385 ،اها ّوچٌاى فمش هٌالٔاتي

(ستاًي ٍ ًاّشي-91 :1387 ،

دس صهيٌِ ػشهايِ ارتوآي ٍ ساتٌِ آى ترا َّيرت ديٌري وراهال

 .)129هزّة چرِ اص ًشيرك حورَس ٍ چرِ اص ًشيرك اّويّرت

هـَْد اػت .تش ايي اػاعّ ،ذف اػاػي تحميك حاهرش ايري

هيتَاًرذ حرغ آتوراد ،پيًَرذَّ ،يرت هـرتشنّ ،وثؼرتگي

اػت وِ ساتٌِ َّيت ديٌي ٍ ػشهايِ ارتوآي سا تشسػي وٌذ.

ٓلت ،ووتش ؿٌاػايي هيؿرَد

فشٍپاؿي خاًَادُ ٍ ؿىاف تريي ًؼرلي خرَاّين ترَد

اًؼزام تخؾ هزوَِٓ راهِٔ اػت

ارتوآي ٍ سٍحيِّ ّوىاسي ٍ تٔاٍى سا دس افشاد ايزاد وٌذ ورِ
دس ُاّش ٌٓاكش فَق اص هِاّش ٍ پياهذّاي ػرشهايِ ارتورآي

مروري تر پصوهػها

ًيض ّؼرتٌذ (ّوراىّ .)92 :وچٌرييَّ ،يّرت ديٌري اص هْرنترشيي

ديي ٍ َّيت ديٌي اص رولِ ٍالٔيّتّاي ارتوآي هْوّي اػت

ٌٓاكش ايزادوٌٌذُ ّوگٌري ٍ ّوثؼرتگي ارتورآي دس ػرٌ

وِ تش تؼياسي اص پذيذُّاي ارتوآي ديگش تأحيش هيگزاسد ،اهرا

رَاهْ اػت وِ ًي فشايٌذي تا ايزاد تٔلّرك خراًش ترِ ديري ٍ

ساتٌِ ًضديه آى تا ػشهايِ ارتورآي ٍ ترأحيشاتي ورِ ترش ايري

هزّة دس تيي افرشاد راهٔرًِ ،مرؾ تؼرياس هْوّري دس ايزراد ٍ

پذيررذُ ارتوررآي رذيرذ داسد ،رّرري تؼررياسي اص اًذيـرروٌذاى

تشسػي ساتٌِ َّيت ديٌي ٍ ػشهايِ ارتوآي ...
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داخلي ٍ خاسري سا تِ خَد هـغَل وشدُ اػت ٍ ّش ورذام ترا

هلي ٍ َّيت ديٌي لَيتشي تَدًذ ،هـاسوت تيـرتشي داؿرتٌذ.

تَرِّ تِ صهيٌِ پظٍّـي خَد تِ ًتايذ دسخرَس ترَرْي دػرت

گٌزي ٍ ػتَدُ ( )1390دس تحميمي ورِ ترِ ساتٌرِ گًَرِّراي

يافتِاًذ ،وِ اص رولِ آًْا هيتَاى تِ هَاسد صيش اؿاسُ وشد:

َّيت ديٌي ٍ ػشهايِ ارتورآي پشداخترِاًرذ ،ترِ ايري ًتيزرِ

ٍحيذا ٍ ّوىراساى ( )1383ترِ ايري ًتيزرِ سػريذًذ ورِ

سػيذًذ وِ گًَِّرايي اص ديٌرذاسي ورِ داساي ٌٓاكرش رؤري

تمَيّت ٍ سؿذ ػشهايِ ارتوآي داًـزَياى ،تِ تمَيّت َّيرت

ّؼتٌذ (ّواًٌذ گًَِّاي فمْي  -ػياػي ،هٌاػرىي ،تْٔرذي

ارتوآي آًاى هٌزش هيؿَد ٍ ترِ داًـرزَياى دس ًحرَُ ترشٍص

تٔلمي) تا ػشهايِ ارتوآي ساتٌِ هخثت داسًذ ٍ هَرة تمَيّت

اؿىال هختلف َّيت ارتوآي خَد ،هاًٌذَّ :يت خاًَادگي،

آى هيگشدًذ ٍ گًَِّايي اص ديٌذاسي وِ ٌٓاكش فرشدي دس آًْرا

َّيت هلي ٍ َّيت ديٌي ووه هريوٌرذ .وتراتي ٍ ّوىراساى

غالة اػت (ّواًٌذ گًَِّاي غيشسػروي ،تريٍاػرٌِ) ساتٌرِ

(ً )1383ي پظٍّـي تِ تشسػي ساتٌِ ديي ،ػشهايِ ارتورآي

هٌفي تا ػشهايِ ارتوآي داسًذ .راًؼَى ٍ راًرگ )2004( 1دس

ٍ تَػِٔ ارتوآي فشٌّگي پشداختِاًذ .تا  99دسكرذ اًويٌراى

پظٍّـرري تررأحيشات َّيررت ديٌرري تررش افؼررشدگي آهشيىاييرراى

تيي َّيت ديٌي ٍ ػرشهايِ ارتورآي داًـرزَياى ّوثؼرتگي

آفشيمايي تثاس سا تشسػي وشدًذ .يافترِّراي تحميرك ًـراى دادُ

هخثت ٍ هؼتمين سا هـاّذُ وشدًذ .گٌزي ٍ ّوىراساى ()1389

اػت وِ آييي واتَليه تا تـَيك اًزويّا ٍ افشاد تِ كذالت ٍ

دس تحميمـاى تِ ايي ًتيزِ سػيذًذ وِ تا افضايؾ هيضاى َّيّرت

ديگش اسصؽّاي اخاللي ،هَرة تاال سفتي ػرشهايِ ارتورآي

ديٌي افشاد راهِٔ ،تٍِيظُ دس اتٔاد تْٔرذي ٍ ديٌرذاسي ،هيرضاى

افشاد اص ًشيك ايزاد آتواد ٍ كذالت دس سٍاتي آًْا ٍ تٔاهالت

حوَس رؤي افرضايؾ يافترِ ٍ دس ًتيزرِ ،ػرشهايِ ارتورآي

هخثت هياى آًاى ؿذُ اػت .تٌراتشايي ،تشاػراع ًترايذ هـراّذُ

راهِٔ تاالتش هيسٍد .ستاًي ٍ ًاّشي( )1387تِ تثيريي راهٔرِ

ؿذُ ،هحمماى تِ تأحيش هخثت ديٌذاسي تش ػشهايِ ارتوآي دػت

ؿٌاختي هيضاى َّيت ديٌي ٍ تأحيش آى تش ػرشهايِ ارتورآي دس

يافتِاًذ .ويٌرگ ٍ ريورض )2004(2ترِ تشسػري ساتٌرِ هرزّة،

ؿْش رذيذ تْاسػتاى اكفْاى پشداختِاًذ .يافتِّا گَياي ساتٌرِ

ػشهايِ ارتوآي ٍ پياهذّاي اخاللي ديي تِ ٌَٓاى هٌثْ هخثت

هخثت ٍ هٌٔاداس تيي َّيت ديٌري افرشاد ترا ػرشهايِ ارتورآي

تَػِٔ رَاًاى پشداختِاًذ .ايي پرظٍّؾ ترش سٍي  735ررَاى

اػت .يافتِّراي تحميرك هْرذٍي ٍ سحوراًي خليلري ()1388

ؿْش لغآًزلغ آهشيىا تا سٍؽ پيوايـي اًزام ؿرذ .يافترِّرا

حراوي اص آى اػرت ورِ هـراسوت ارتورآي تريي گرشٍُّراي

حاوي اص آى تَد ،رَاًاًي وِ اص ًِش هرزّثي فٔرالترش تَدًرذ،

رٌؼيّتٍ ،هٔيّت تأّل ٍ ػي تفاٍت هٌٔاداسي ٍررَد داسد ٍ

داساي ػٌ تاالتشي اص هٌاتْ ػرشهايِ ارتورآي تَدًرذ .لرين ٍ

ديٌذاسي ًيض دس تيي گرشٍُّراي ػرٌي تفراٍت هٌٔراداسي داسد.

پاتٌام )2010( 3دس تحميمي تِ تشسػي ساتٌرِ هرزّة ،ػرشهايِ

ديٌذاسي دس وٌاس پايگاُ التلادي – ارتوآي ٍ تيپ ؿخلريّتي

ارتوآي ٍ سهايت اص صًذگي پشداختِاًذً .ترايذ ايري هٌالٔرِ

هٔاؿشتي تش هـاسوت ارتوآي هرؤحش اػرت .لاػروي ٍ اهيرشي

ًـاى داد ،افشاد هزّثي تِ خاًش حوَس هٌِن دس هشاػن هزّثي

اػفشراًي (ً )1389ي پظٍّـي تِ ايي ًتيزِ سػريذًذ ورِ اص

ٍ روآات ٍ ايزراد ؿرثىِّراي ارتورآي دس صًرذگي خرَد

تيي اتٔاد ديٌذاسي  ،تٔذ آتمادي تيـرتشيي ترأحيش سا ترش ػرشهايِ

ساهيتشًذ .تَرِ تِ تحميمات اًزام ؿذُ ًـراى هريدّرذ ورِ

ارتوآي داؿتِ اػت ٍ پغ اص آى تِ تشتية تٔذ هٌاػىي ،تٔرذ

راهِٔ آهاسي هَسد تشسػي دس اوخش تحميمرات ،تيـرتش رَاًراى،

پياهذي ٍ تٔذ ٓاًفي تيـتشيي ترأحيش سا ترش ػرشهايِ ارتورآي

داًـزَياى ٍ داًؾآهَصاى ٍ تيواساى خاف تَدُاًرذ .تٌراتشايي

داؿتِاًذً .ترايذ تحميرك ػرشٍؽ ٍ افشاػرياتي (ً )1389ـراى

تشاي ػٌزؾ ٓام آى ٌَّص واس راهٔي كَست ًگشفترِ اػرت.

-

هيدّذ وِ اص هيراى هتغيشّراي صهيٌرِاي ،تٌْرا تحلريالت ترش
هـاسوت تأحيش داؿتِ اػت .تِ ٓالٍُ ،رَاًاًي وِ داساي َّيت

1
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دس خلَف ساتٌِ ايي دٍ هتغيش ًيض دس داخل ٍ خاسد ووتش تش

چيضّاي گًَاگَى اػت وِ داساي دٍ ٌٓلش هـتشن اػرت-1 :

ًمؾ َٓاهل هزّثي تش ػرشهايِ ارتورآي تَرّرِ ؿرذُ ٍ اوخرش

ّوِ آًْا رٌثِاي اص ػاخت ارتوآي ّؼتٌذ ٍ وٌؾّاي هٔيي

تحميمات كَست گشفتِ ًيض دس دِّ اخيش تَدُ اػت ٍ اوخشيرت

افشاد سا دسٍى ػاختاس تؼْيل هريوٌٌرذ  -2ػرشهايِ ارتورآي

آًْا ّوِ اتٔاد هْن ػشهايِ ارتوآي ٍ َّيرت ديٌري سا هرَسد

هاًٌذ اًَاّ ديگش ػشهايِ هَلذ اػت ٍ دػتياتي ترِ ّرذفّراي

تَرِ لشاس ًذادُاًذ ٍ اص چاسچَب راهْ ٍ هٌاػثي ًيض پيرشٍي

هٔيي سا وِ دس ًثَد آى دػت يافتي ًخَاّذ ترَد ،اهىراىپرزيش
8

هيػاصد (آلشيىؼي .)2008 ،اص ًِش فَوَياها ػرشهايِ ارتورآي،

ًىشدُاًذ.

هزوَِٓ ٌّزاسّاي ػيؼتنّاي ارتورآي اػرت ورِ هَررة
مثانی نظري

استماي ػٌ ّوىاسي آوراي آى ػيؼرتن گشديرذُ ،هَررة

ظرمایه اجتماعی

پاييي آهذى ػٌ ّضيٌِّراي تثرادالت ٍ استثاًرات هريگرشدد

دس ٍالْ ،ايذُ ػشهايِ ارتوآي ٍالٔا رذيذ ًيؼت (آلشيىؼي،1

(غفاسي ٍ اهيذي .)1388 ،ليي ػشهايِ ارتوآي سا داساي ػِ ررض

 .)6 :2008ايي هفَْم اتتذا دس ػال  1916تَػي ّاًيفاى تِ واس

هيداًرذ :ررض ػراختاسي يرا هٌراتْ رراي گشفترِ دس ػراختاس

تشدُ ؿذ ،اها پغ اص ّاًيفاى دس ػال  ،1935ػيلَسهي دس همالرِ

ارتوآي رض دػتشػي يا دػتشػي تِ ايي هٌاتْ تَػي افرشاد

خَد ٍ دس دِّ  1950گشٍّي اص راهِٔؿٌاػاى ؿْشي آهشيىرا

ٍ تاالخشُ رض رْتگيرشي ورٌؾ يرا اػرتفادُ ٍ ترِ حشورت

تِ ػشهايِ ارتوآي اؿاسُ ًوَدًذ (سًاًي ٍ هَيذفش .)86 :1387 ،دس

دسآٍسدى ايي هٌراتْ ارتورآي دس لالرة ورٌؾّراي ّذفوٌرذ
9

ػالّاي اخيش ًيض ،اص ديذگاُّاي هختلف هَؿىافي ؿذُ اػت

(رررَاّشي ٍ تررالشيٍٍ .)41 :1386 ،لىرران ٍ ًاسايرراى دس تشسػرري

(ٍٍد َّع .)94-83 :2006 ،2ريي راوَتض 3دس دِّ  1960ػشهايِ

ػشهايِ ارتورآي ،اص ديرذگاُ ّرنافضايري تْرشُ گشفتٌرذ .آًراى

ارتوآي سا ؿثىِ پيچيذُاي اص سٍاتي اًؼاًي هيداًؼت وِ دس

ػشهايِ ارتوآي سا دس ػِ تٔذ :ػشهايِ ارتورآي هحرذٍد يرا

ًَل صهاى ايزادٌّ ٍ ،گام ًياص هَسد حوايت دٍراًثِ هيؿرَد

دسٍى گشٍّي ،ػشهايِ ارتوآي اتلرالي يرا ترشٍى گشٍّري ٍ

(فميْي ٍ فيوي .)46-23 :1385 ،اص ًِش تَسديَ ،ػشهايِ ارتورآي:

ػشهايِ ارتوآي استثاًي تشسػي وشدًذ

هزوَِٓ هٌاتْ تالمَُ يا ٍالٔي ّؼتٌذ وِ ترا دس اختيراس داؿرتي

.(122-108

يه ؿثىِ ترادٍام اص سٍاتري تيـرتش يرا ووترش ًْاديٌرِ ؿرذُ اص
آؿٌايي هتماتل ٍ تِ سػرويت ؿرٌاختِ دس استثراى اػرت

(اليرشد

اٍتشيي .)20 :2011 ،4اص ًِش پاتٌام ،)1993(5ػشهايِ ارتورآي ترِ
ٌّزاسّاي سٍاتي هتماتل ٍ ؿثىِ يا اًزويّرا اؿراسُ داسد ورِ
تآج استماي ّوىاسي ٍ ٓولىشدّا هريؿرَد ٍ هريتَاًرذ ترِ
ٌَٓاى هٌاتْ ارتوآي دس رْرت هٌرافْ هتماترل اػرتفادُ ؿرَد
(داع .)45-27 :2003 ،6اص ًِررش ولورري 7ػررشهايِ ارتوررآي تررا
واسوشدؽ تٔشيف هي ؿَد ،وِ ؿي ٍاحذي ًيؼت ،تلىِ اًَاّ
1

Ulriksen
Woodhouse
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Putnam
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Das
7
Coleman
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(ػلٌاًي ٍ روالي:1387 ،

هویت دینی
َّيت ديٌي ،تِ ٌَٓاى يه َّيت رؤي هتـىل اص ٓورَيت
دس يه گرشٍُ هرزّثي ،پرزيشؽ ًِرامّراي تراٍسي آى ،تأييرذ
اّويّت اسصؽّاي ديٌي ،تْٔذ تِ گشٍُ هزّثي ٍ آوال هشتثي
تا ديي تٔشيف ؿذُ اػت(ػروَل .)2010 ،10دس حميمرتَّ ،يرت
ديٌي هتووي ػٌحي اص َّيت ديٌي اػت وِ تا «ها»ي رؤي
يا ّواى ارتوآي ديٌي هماسًرِ داسدً ٍ ،ـراىدٌّرذُ احؼراع
تٔلك تِ ديي ٍ راهِٔ ديٌي ٍ ّوچٌيي ،تْٔذ تِ ديي ٍ راهٔرِ
ديٌي اػتَّ .يت ديٌي ،دس ٍالْ ّواى آحاس ٍ ٓرَاسم ًاؿري
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5

تشسػي ساتٌِ َّيت ديٌي ٍ ػشهايِ ارتوآي ...

اص حول ديي تش فشد ديٌذاس اػت .تِ تٔثيش تْتش ،تا پزيشؽ ديي

ّوچَىٓ :ثادتً ،واص ،ؿشوت دس آيييّاي ديٌي خاف ،سٍصُ

تِ ٌَٓاى اكل آتمرادي ٍ تْٔرذ ٍ احؼراع تٔلرك ترِ آى ،دس

گشفتي ٍ غيشُ وِ اًتِاس هريسٍد دس ّرش ديٌري آًْرا سا ترِ ررا

صًذگي ٍ ٍرَُ هختلف حيات فرشد هرؤهي تغييرشات ٍ ًترايذ

آٍسد ػَم ،تٔذ تزشتي يا َٓاًف ديٌي وِ ًاُش ترش َٓاًرف،

(گٌزري ٍ

تلَسات ٍ احؼاػات هشتَى ترِ داؿرتي ساتٌرِ ترا ررَّشي

ّوىاساى .)144-123 :1389 ،پغ َّيت ديٌي ،تِ تياى ولي ئٌري

ستَتي ّوچَى خذا ٍ يرا ٍالٔيتري ًورايي ٍ الترذاسي هتٔرالي

هْوي حاكل هيؿَد وِ ّواى َّيرت ديٌري اػرت

4

داؿتي اّتوام ديٌي اػت ترِ ًحرَي ورِ ًگرشؽ ،گرشايؾ ٍ

اػت ٍ ،چْاسم ،تٔذ پياهذي يا آحاس ديٌري ورِ ًراُش ترش آحراس

وٌؾّاي فشد سا هتأحش ػاصد (ؿزآيصًذ .)36 :1384 ،تِ اػرتذالل

تاٍسّا ،آوال ،تزاسب ٍ داًؾ ديٌي تش صًذگي سٍصهشُ پيشٍاى

دٍسوين ،ديي دس ٍالْ صاييذُ هٌاػه اػت اص ًشيك هـراسوت

اػت (آٌّىَب ًظاد .)24-1 :1388 ،دس هياى ٌٓاكشي وِ دس راهِٔ،

دس هٌاػه ٍ هشاػن هزّثي اػت وِ لرذست اخاللري راهٔرِ

ػشهايِ ارتوآي سا تِ ٍرَد هيآٍسًرذ ،ديري سا ًثايرذ ًاديرذُ

آؿررىاسا احؼرراع هرريؿررَد .واسوشدّرراي ديرري اص دٍسوررين سا

اًگاؿت .هزّة يىي اص َٓاهل ػاصًذُ واسوشدّايي اػرت ورِ

هيتَاى دس چْاس گشٍُ لشاس داد :اًورثاى تخرؾ ٍ آهرادُػراص،

ػشهايِ ارتوآي هيتَاًذ آًْا سا داؿتِ تاؿذ ٍ افشاد تش حؼرة

(ػشادصادُ ٍ پَيافش- 71 :1388 ،

ديي ٍ هزّثي وِ داسًذ ،هوىي اػرت هٌـرأ هـراسوت تاؿرٌذ،

 .)105اص ًِشگيذًضَّ ،يت ديٌي ٓثاست اػت اص هيرضاى ًمـري

هاًٌذ حوَس ٍ فٔاليّت دس اهَس هؼارذ ،تىايا ،وليؼاّا ٍ اهاوي

وِ فشد دس تاصتَليذ ًْاد ديي دس راهِٔ ايفرا هريوٌرذ ٍ هيرضاى

هزّثي ٍ صياستي (گٌزي ٍ ػتَدُ .)103 :1390 ،ؿايذ تترَاى گفرت

اّويّتي وِ فشد دس ؿيَُ صًذگي اًتخاتي خَد ،ترِ اًگراسُّراي

وِ هْنتشيي واسوشد ٍ پياهذ هزّة دس راهِٔ ،ايزراد ػرشهايِ

تٔاهلي ديٌي هريدّرذ (ايوراى ٍ ػرشٍؽّ .)68-39 :1381 ،اسٍلرذ

ارتوآي اػت وِ اص ًشيرك آى پيًَرذ تريي افرشاد ٍ ّوچٌريي

وَئيٌگً 1يض ،هزّة ٍ ٓثرادت سا چيرضي فشاترش اص ولورات ٍ

ؿثىِّاي ارتوآي گؼتشدُ ،تىَيي يافترِ ٍ اػرتَاس هريهاًرذ

(سياحي ٍ ٓليرَسديًيرا-51 :1388 ،

(ستاًي ٍ ًاّشي .)129-91 :1387 ،وٌرت ،ديري سا يىري اص َٓاهرل

اًؼزام تخؾ ٍ خَؿثختي تخؾ

پاػخّاي فيضيَلَصيه هيداًذ
.)90

ارواّ ٍ ٍحذت ارتوآي للوذاد هيوٌذ وِ افشاد راهِٔ سا ترا
يه ويؾ ٍ ًِام ٓميذتي هـتشن تِ يىرذيگش پيًَرذ هريصًرذ

چارچوب نظري

(ؿزآيصًذ ٍ ّوىاساى .)80-55 :1385 ،تشاػاع ديرذگاُ دٍسورين،

گالسن ٍ اػتاسن ػراختاسّاي ديٌري هتٔرذدي سا ترا ٌٓراٍيي:

ديي ٓاهل اكلي اًؼزام ارتوآي ٍ تمَيّت سٍاتري ارتورآي

تاٍسّآ ،ول هشاػن هزّثي ٍ ٓثادت ،تلَسات ٍ احؼاػرات،

اًؼاىّا ٍ ايزادوٌٌذُ آتواد ارتوآي تريي آًْاػرت .ديري ترا

تزشتِ ،هٔاسف ٍ ًتايذ ٍ پياهذّاي ديٌي ٍ ترأحيشات سٍصاًرِ آى

اػتحىام تخـريذى ترِ سٍاتري خراًَادگي ،سٍاتري ارتورآي،

ًام تشدُاًذ .آًْا ٍيظگيّاي هشتثي تا ديٌذاسي سا حَل پٌذ تٔذ

فٔاليّتّراي ارتورآي ٍ تمَيرت آتوراد ارتورآي ،يىري اص

روْتٌذي وشدُاًذ ،وِ تحميك حاهرش چْراس تٔرذ آى سا ترشاي

َٓاهل اكلي دس ؿىلگيشي ػشهايِ ارتوآي افشاد اػت وِ دس

ػٌزؾ َّيت ديٌي هَسد اػتفادُ لرشاس دادُ اػرت :اٍل ،تٔرذ

تمَيّت آى ًمؾ هْوي سا تش ْٓذُ داسد (هالحؼٌي .)1381 ،ايَاًض

آتمادي يا تاٍسّاي ديٌي 2وِ ٓثراست اػرت اص تاٍسّرايي ورِ

تش ًمؾ فٔاليّتّا ٍ هٌاػه ديٌي دس تْثَد ورٌؾّراي هتماترل

اًتِاس هيسٍد پيشٍاى آى تِ آًْا آتماد داؿتِ تاؿرٌذ دٍم ،تٔرذ

افشاد دس پيًَذ ٍ آتواد آًْا تِ يىذيگش تأويذ هيوٌرذ ٍ هٔتمرذ

هٌاػىي يا آوال ديٌي ،3ؿاهل آوال ديٌي هـخلي ّوچَى:

اػت وِ سفتاس ديٌي تا ػايش هؤهٌاى ،دٍػتاى ٍ آواي خراًَادُ
هيتَاًذ گاهي دس رْت ايزراد ػرشهايِ ارتورآي تلمّري ؿرَد
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6

(ايَاًض ٍ ديگرشاى  .)178-142 :1379واًذلٌذ هٔتمذ اػرت ،ديري اص

ٍػيلِ آى فٔاليّتّاي خيشيِ ٍ هزّثي اًزا م هيؿَد ورِ ترأحيش

ًشيك ايزاد ؿثىِّاي ارتوآي ٍ خاًَادگي ،استثاى ترا ػرايش

هخثت تش ػشهايِ ارتوآي داسًذ

(لاػوي ٍ اهيشي اػرفشراًي:1390 ،

2

ّوٌَٓاىٍُ ،يفِؿٌاػي ،احتشام ًؼثت تِ ديگرشاى ،كرذالت ٍ

 .)46-21اليؼَى ٍ لَيي تش ايي ًِش ّؼتٌذ وِ افرشادي ورِ ترِ

آوال ٌّزاسّاي ّوثؼتگي هيتَاًذ هثٌاي ػرشهايِ ارتورآي

ًَس هٌِن ٍ تيـرتش دس ٓثرادات ديٌري ،ترٍِيرظُ ٓثرادتّرا ٍ

للوذاد گشدد (وٌذلٌذ .)374-355 :2000 ،1ويٌگ تش ايي تاٍس اػرت

تـشيفات رؤي ديٌري ؿرشوت هريوٌٌرذ ،داساي ؿرثىِّراي

وِ تيي هـاسوتّاي هزّثي ٍ اًذاصُ ؿثىِ ساتٌرِ ٍررَد داسد

ارتوآي ٍ سٍاتي ٍػيْتشي ّؼتٌذ تٌاتشايي اص تثرادالت وراال،

(لين ٍ پاتٌرام .)933-914 :2010 ،پاتٌام ًيض هٔتمذ اػت َّيت ديٌي

خذهات ٍ اًّالٓات فشاٍاىتش ٍ هتٌَّ تشي تشخَسداس هيؿًَذ.

استثاى لذستوٌذي تشاي تؼياسي اص اؿىال واسّراي داًٍلثاًرِ،

تـشيفات ديٌي ٍ ،فٔاليّتّاي هشتثي تا آى ،افشادي تا تْٔذات ٍ

(تيىرش ٍ اػرويت،

پايثٌرذيّراي آتمرادي هـرتشن سا گرشدّن هريآٍسد ٍ ايري

اًؼاى دٍػتي ٍ اسائِ خرذهات ارتورآي داسد

 .)40-1 :2010پاتٌام ّوچٌيي هٔتمذ اػت وِ وليؼراّا اص ًشيرك

روآتّاي ديٌي غالثا هزشاّا ٍ واًالّايي تشاي حوايتّاي

هتحرذ ػراختي هرشدم ،داساي اسصؽ ٍ ًگرشؽّراي هتفراٍت،

ارتوآي ٍ اتضاسي ٍ اهرذادّاي ٓراًفي – ارتورآي ّوچرَى

تمَيرت سٍحيّرِ تشدتراسي ٍ ساتٌرِ هتماترل دس ايزراد ػرشهايِ

ّوياسيّ ،ؼتٌذ (اليؼَى ٍ لَيي .)720 – 700 :1998 ،تِ ًَس ولّي،

ارتوآي ايفاي ًمؾ هيوٌذ

(لاػوي ٍ اهيشي اػفشراًي-21 :1390،

آتمادات ،تاٍسّا ٍ آهَصُّاي ديٌري ،اص ًشيرك هرواًتّراي

 .)46فَوَياها اسصؽّاي اخاللي ًِيش :كذالت ،آتواد ،ايخاس ٍ

ارشايي وِ دسٍى آًْا ٍرَد داسدّ ،ش چٌذ غيش هؼرتمين ورٌؾ

هَاسد هـاتِ دس ادياى سا هَرة هـاسوت ارتوآي تيي آواي

ارتوآي سا ّذايت هيوٌذ ٍ تِ سفتاس اًؼاىّا رْت هريدّرذ.

(هْذٍي ٍ سحواًي خليلري:1387 ،

ايي هواًتّاي ارشايي سفتاس هثتٌي تش ٓادتي سا دس افشاد ايزاد

 .)29-5ولوي يىي اص َٓاهل تأحيشگزاس ترش ػرشهايِ ارتورآي سا

هيوٌذ وِ تش احش آى ًَّ خاكي اص ؿخليّت ؿىل هيگيشد ترِ

هزّة هيداًذ .اٍ هٔتمذ اػت ،ايذئَلَطي هزّثي تا تحويل ايي

ًَسي وِ افشاد ٓوَها پغ اص پزيشفتي آهَصُّاي ديٌري ػرٔي

خَاػت تِ فشد وِ تِ ػَد چيضي يا وؼي غيش اص خَدؽ ٓورل

هيوٌٌذ تشاػاع تٔليوات آى ٓول وٌٌذ ٍ اص آًزايي ورِ تيـرتش

وٌذ ،ػشهايِ ارتورآي سا ترِ ٍررَد هريآٍسد .دس ٍالرْ ديري

آهَصُّاي ديٌي تش هثٌاي احتشام تِ حمَق ديگشاىّ ،ويراسي ترا

هيتَاًذ فشٍتؼتگي ؿثىِّاي ارتوآي سٍاتي سا تمَيت وٌرذ

افشاد راهِٔ ،هٔاؿشتّاي ػالن تا ّوىيـاى ،ايزاد آتوراد دس

تِ ًَسي وِ سٍاتي ارتوآي سا افضايؾ دادُ ٍ تآرج افرضايؾ

ديگشاى ٍ ديگش اسصؽّاي اخاللري ًيره ٍ هخثتري اػرت ورِ

ػشهايِ ارتوآي ؿَد (لاػروي ٍ اهيرشي اػرفشراًي.)46-21 :1390 ،

ديٌذاساى تِ آى تَكيِ هيؿًَذ ٍ دس كَستي وِ ديٌذاساى تذيي

ّوچٌيي ،ولوي ٌَٓاى هيوٌذ وِ ديي ،فشٍتؼتگي ؿرثىِّراي

ؿىل ٓول وٌٌذ ،دس ٍالْ دػت تِ آوالي هي صًٌذ ورِ تآرج

ارتوآي سٍاتي ٍالذيي ٍ فشصًذاى سا تمَيّت هيوٌذ تِ ًَسي

تاال سفتي ػشهايِ ارتوآي دس راهِٔ

هريؿرَد (لاػروي ٍ اهيرشي

وِ آى سٍاتي ارتوآي سا افرضايؾ دادُ ٍ سٍاتري خَيـراًٍذي

اػفشراًي .)46-21 ،1390 ،تا اػتٌاد ترِ هثاحرج توَسيره هٌرش

يه گشٍُ يا فشلِ هزّثي هيداًذ

هخثتتشي سا ًيض تْثَد هيتخـرذ

(گٌزري ٍ ّوىراساى-123 :1389 ،

ؿذُ ،فشهيِ ريل لاتل ًش اػت:

ٍ .)144سم تش ايي آتماد اػرت ورِ ديٌرذاسي ترِ دٍ ًشيرك ترش
ػشهايِ ارتوآي تأحيش داسد :اٍل آىوِ افرشاد ديٌرذاس حؼاػريت

فرضيه تحقيق

تيـتشي ًؼثت تِ اهَس ارتوآي ٍ ووه وشدى تِ ديگشاى داسًذ.

تيي َّيت ديٌي ٍ ػشهايِ ارتوآي ساتٌرِ هخثرت ٍ هٌٔراداسي

حاًيا ػاصهاىّاي هزّثي گشدّواييّايي تـىيل هيدٌّرذ ٍ ترِ

ٍرَد داسد.

Candland

1

Ellison and Levin

2
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روغؼناظی

ػؤال) ٍ پياهذي ( 4ػؤال) اػتفادُ ؿذُ اػت .گَيِّراي تٔرذ

ايي تحميك تِ ؿيَُ پيوايـي ٍ تا سٍيىشد تَكريفي – تحليلري

هٌاػىي ؿاهل پٌذ گضيٌِ ّويـِ (ًورشُ  ،)5اغلرة (ًورشُ ،)4

اًزام ؿذُ اػت .راهِٔ آهاسي تحميك ،وليِّ هشداى ٍ صًاى -60

گاّي (ًوشُ  ،)3تٌذست (ًوشُ  ٍ )2اكال (ًوشُ  ٍ )1گَيِّاي

 18ػال ؿْش ياػَد تَدًذ وِ ًثك آخشيي ػشؿواسي ًفرَع

ػِ تٔذ ديگش ؿاهل پٌذ گضيٌِ واهال هَافرك (ًورشُ  ،)5هَافرك

ٍ هؼىي (هشوض آهاس ايشاى )1385 ،تٔذاد آًْا تشاتش ترا ً 79360فرش

(ًوشُ  ،)4تيًِش (ًوشُ  ،)3هخالف (ًوشُ  ٍ )2وراهال هخرالف

1

(ًوشُ ّ )1ؼرتٌذ .گَيرِّراي آى تشگشفترِ اص هرذل ورالسن ٍ

( )1970اًذاصُ ًوًَرِ ً 382فرش ترِ دػرت آهرذ .ترشاي اًزرام

اػتاسن اػت ٍ دس ػٌ ػٌزؾ تشتيثي ٍ دس لالة  19گَيرِ

ًوًَِگيرشي اص سٍؽ ًوًَرِگيرشي تلرادفي چٌرذ هشحلرِاي

پٌذ گضيٌِاي ػٌزيذُ ؿذ.

تَدُ اػت.تا اػتفادُ اص رذٍل ًوًَِگيشي وشرؼي ٍ هَسگاى

اػتفادُ گشديذ تذيي گًَِ وِ اص  34هحلِ هَرَد دس دٍ هٌٌمِ

ػاصُ ػشهايِ ارتوآي ًيض دس لالة  32گَيرِ  2گضيٌرِاي

ؿْشداسي ياػَد 15 ،هحلِ تِ ًَس تلادفي اًتخراب ٍ حزرن

(تلي ًوشُ ( ٍ )1خيش ًوشُ  )0ػٌزيذُ ؿذ .چْاس تٔرذ آتوراد

ًوًَِ دس آًْا اًتخاب ؿذًذ.

ارتوآي ( 9ػرؤال) ،ؿرثىِ ارتورآي ( 7ػرؤال) ،هـراسوت
ارتوآي ( 10ػؤال) ٍ آگاّي ارتوآي ( 6ػؤال) هرَسد ًِرش

تعریف مفاهيم

لشاس گشفتٌذ .ػؤالّاي هشترَى ترِ اتٔراد آتوراد ،هـراسوت ٍ

هتغيش ٍاتؼتِ دس ايي پظٍّؾ ،ػشهايِ ارتوآي اػت وِ هٌَِس

ؿثىِ تا ووي تغييش ،تشگشفتِ اص تحميك ًَغاًي ٍ تٔذ آگاّي تِ

اص آى ،دسرِاي اص اًؼرزام ارتورآي ،تٔاهرل ،آتوراد ،سٍاتري

كَست هحمك ػاختِ اػت.

هتماتل دسن ؿذُ ٍ احؼاع تْٔذات تزشتِ ؿذُ دس يه گشٍُ

تشاي تٔييي آتثاس اتضاس تحميك اص تحليل ٓاهلي تأييذي ترا

ارتوآي اػت (پيتشػي )2008 ،2وِ ترشاي ػرٌزؾ آى اص چْراس

چشخؾ ٍاسيواوغ اػتفادُ ؿذُ اػت وِ ًتايذ آى دس ررذاٍل

تٔذ :آتواد ،ؿثىِ ،هـاسوت ٍ آگاّي ارتوآي اػرتفادُ ؿرذُ

 2 ٍ 1هٌٔىغ ؿذُ اػت .آصهَى  KMOترشاي ػراصُ َّيرت

اػت .هٌَِس اص َّيت ديٌري دس پرظٍّؾ حاهرش ،ترِ ٌٓرَاى

ديٌي ( )0/902تياًگش وفايت ًوًَرِگيرشي اػرت ٍ هٌٔراداسي

هتغيش هؼتمل ،داؿتي اّتوام ديٌياػت تِ ًحرَي ورِ ًگرشؽ،

آصهَى تاستلت ًـاى هيدّذ وِ تيي هتغيشّا ّوثؼرتگي ٍررَد

گشايؾ ٍ وٌؾّاي فشد سا هتأحش ػراصد ٍ ترشاي ػرٌزؾ آى اص

داسد .تحليل ٓاهلي دس ًْايت تِ اػتخشاد چْراس ٓاهرل هٌزرش

چْاس تٔذ آتمادي ،هٌاػىي ،پياهذي ٍ احؼاػي اػتفادُ ؿرذُ

گشديذُ اػت وِ لادسًذ  71/7دسكرذ ٍاسيراًغ ػراصُ َّيرت

اػت.

ديٌي سا تثييي وٌٌذ .تِ ٓالٍُ ،پايايي ػاصُ َّيت ديٌي ()0/91
اػت وِ ًـاى هيدّذ همياعّاي ًشاحي ؿرذُ اص ػراصگاسي
دسًٍي لاتل لثَلي تشخَسداس اػت.

اتسار ظنجػ
اتضاس ايي پظٍّؾ پشػـٌاهِاي  58ػؤالي تَد ورِ ترِ كرَست
تشويثي اص هحمك ػاختِ ٍ ديگشاى ػاختِ ٍ تش هثٌاي چاسچَب
ًِشي تحميك ،هٌالٔات پيـيي ٍ تافرت فشٌّگري – ارتورآي
ؿْش ًشاحي ؿذُ اػت .تشاي ػٌزؾ ػراصُ َّيرت ديٌري ،اص
چْاس تٔذ هٌاػىي ( 5ػؤال) ،آتمادي ( 5ػؤال) ،احؼاػي (5

Krijcie and Morgan
Petersen

1
2

راهِٔؿٌاػي واستشدي ،ػال تيؼت ٍ پٌزن ،ؿواسُ پياپي ( ،)56ؿواسُ چْاسم ،صهؼتاى 1393
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جدول  -1تعيين اعتثار و پایایی ظازه هویت دینی
تار عاملی

اتعاد ظازه
هویت
دینی

تٔذ
احؼاػي

تٔذ
آتمادي

تٔذ
هٌاػىي

تٔذ پياهذي

مقدار

واریانط

ضریة

ویصه

تثيين ؼده

آلفا

آیتمها
ّوَاسُ احؼاع هيوٌن دس پٌاُ خذا ّؼتن.

0/909

ّويـِ خذا سا وٌاس خَد احؼاع هيوٌن

0/737

دس اهاوي هزّثي يا اهامصادُّا احؼاع آساهؾ ٓويمي داسم.

0/528

تا روش ٍ ياد خذا هيتَاى تا حذي خَد سا اص حَادث ايوي ػاخت.

0/507

تذٍى آتمادات ديٌي احؼاع پَچي ٍ تيّذفي هيوٌن.

0/910

خذايي ّؼت وِ ًاُش تش آوال ٍ سفتاس هاػت.

0/835

ّش وغ ًتيزِ آوال ٍ سفتاس خَد سا دس آخشت هيتيٌذ.

0/807

تواهي آًچِ دس لشآى آهذُ اػت سا تايذ حمايك هؼلن داًؼت.

0/788

اػالم آخشيي ٍ واهلتشيي ديي الْي اػت.

0/559

تْـت ٍ رٌْن ٍالٔيت داسد.

0/357

ّش چٌذ ٍلت يىثاس دس هشاػوي هخل تَػل ،وويل ٍ ...ؿشوت هيوٌيذ؟

0/826

ّش چٌذ ٍلت يه تاس لشآى هيخَاًيذ؟

0/787

ّش چٌذ ٍلت يه تاس دس ًواص روآت هؼزذ ؿشوت هيوٌيذ؟

0/859

هيضاى ؿشوت دس آياد هزّثي ٍ ٓضاداسي وِ دس هؼارذ تشگضاس هيؿَد.

0/833

دس ايام سهواى (چٌاًچِ هشين يا هؼافش ًثاؿيذ) چمذس سٍصُ هيگيشيذ؟

0/533

تَول تِ خذا سا سهض هَفميت دس صًذگي هيداًن.

0/444

دٓا ٍ تَػل دس ؿفاي تيواساى تأحيشي ًذاسد.

0/715

وؼي وِ آتمادات هزّثي هحىوي داسد دػت تِ آوال ًاپؼٌذ ًويصًذ.

0/800

هي دس واسّاي سٍصهشُام حالل ٍ حشام ؿشٓي سا سٓايت هيوٌن.

0/433

آصهَى  KMOتشاي ػاصُ ػشهايِ ارتوآي ( )0/725اػت

8/6

2/9

45/2

15/6
0/91

1/1

1

5/8

5/1

یافتههاي توصيفی

وِ تياًگش وفايت ًوًَِگيشي اػت ٍ هٌٔاداسي آصهَى تاستلرت

تشاػاع يافتِّا اص هزوَّ ً 382فش پاػرخگًَ 203 ،فرش ()%53/1

ًـاى هيدّذ تيي هتغيشّا ّوثؼتگي ٍرَد داسد .تحليل ٓاهلي

هشد ٍ ً 179فش ( )%46/9صى تَدُاًذ .حذالل ػي پاػرخگَياى 18

دس ًْايت تِ اػتخشاد ّـت ٓاهل هٌزرش گشديرذ ورِ لادسًرذ

ٍ حذأوخش  ٍ 70هياًگيي ػٌي  28/3ػال تَد .تش حؼرة ٍهرٔيّت

 55/1دسكذ ٍاسيراًغ ػرشهايِ ارتورآي سا تثيريي وٌٌرذ .ترِ

تأّررلً 190 ،فررش ( )%49/7هزررشد ٍ ً 192فررش ( )%50/3هتأّررل

ٓالٍُ ،پايايي ػاصُ ػرشهايِ ارتورآي ( )0/71اػرت ٍ ًـراى
هيدّذ همياع ًشاحي ؿذُ اص ػاصگاسي دسًٍري لاترل لثرَلي
تشخَسداس اػت .تشاي ػٌزؾ آتثراس تٔرذ آگراّي ارتورآي،
چَى ايي تٔذ هثتٌي تش ػٌزؾ تشخي ٍالٔيّات ترَدُ اػرت ،اص
آتثاس هحتَا ٍ اسصيراتي داٍساى اػرتفادُ ؿرذُ ٍ پايرايي آى ترا
اػتفادُ اص هشية آلفا تشاتش تا ( )0/67اػت.

تَدُاًذ .تِ لحاٍ اؿرتغالً 144 ،فرش ( )%37/7ؿراغل ٍ ً 238فرش
( ) %62/3تيىاس تَدُاًرذ .ترِ لحراٍ هيرضاى تحلريالتً 163 ،فرش
( )%42/7ديررملن ٍ صيررشديملن ٍ ً 219فررش ( ) %55/3ترراالي ديررملن
تَدُاًذ .تِ لحاٍ لَهيتً 305 ،فش ( )%79/8لش ٍ ً 77فرش ()%20/2
غيش لش تَدُاًذ.
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جدول  -2تعيين اعتثار و پایایی ظازه ظرمایه اجتماعی
اتعاد ظازه

تار

مقدار

واریانط

ضریة

ظرمایه

عاملی

ویصه

تثيين

آلفا

اجتماعی

ؼده

آیتمها
هٔوَال تِ تْٔذ يا لَل ؿفاّي دٍػتاًن آتواد داسم.

0/831

فىش وٌن دس راهِٔ ها ّش وغ تِ دًثال واس خَدؽ اػت.

0/764

هيتَاى تِ ٓولىشد هأهَساى ًيشٍي اًتِاهي دس راهِٔ اًويٌاى داؿت

0/714

دس هَالْ ػختي هي تَاى سٍي ووه ّوؼايگاى حؼاب وشد

0/711

آيا احتوال هيدّيذ دس هىاىّاي ٓوَهي هخل ػيٌوا ٍ پيادُسٍّا ٍ ...ويف پَل ؿوا سا تذصدًذ؟

0/707

حاهشم تِ خَيـاًٍذاًن پَل لشم دّن

0/690

هيتَاى تِ ٓولىشد پضؿىاى دس راهِٔ اًويٌاى داؿت

0/514

اگش ًيوِ ؿة دس خياتاىّاي ؿْش ياػَد دس حال لذم صدى تاؿيذ ،آيا احؼاع اهٌيّت هيوٌيذ؟

0/503

اگش تشاي اًزام واسي تِ اداسُاي هشارِٔ وٌن ،واسم سا تِ هَلْ اًزام هيدٌّذ

0/499

آيا وؼي ّؼت وِ تتَاًذ دس هَلْ حل هؼائل اص ساُ لاًًَي ؿوا سا ساٌّوايي وٌذ؟

0/771

ؿثىِ

آيا وؼي ّؼت وِ تتَاًذ آواي خاًَادُ ؿوا سا ٌّگام اختالفات ،ساٌّوايي وٌذ؟

0/716

سٍاتي

آيا دس ًي يه ّفتِ گزؿتِ تا يىي اص خَيـاًٍذاى ًضديه خَد،سفت ٍ آهذ داؿتِايذ؟

0/672

آيا وؼي ّؼت وِ تتَاًذ ػِ سٍص اص فشصًذاى ؿوا ًگْذاسي وٌذ؟

0/646

آيا دس ًي يه ّفتِ گزؿتِ تا يىي اص دٍػتاى خَد سفت ٍ آهذ داؿتِايذ؟

0/642

آيا دس ًي يه ّفتِ گزؿتِ تا يىي اص خَيـاًٍذاى ًضديه خَد،سفت ٍ آهذ داؿتِايذ؟

0/596

آيا دس ًي يه ّفتِ گزؿتِ تا يىي اص ّوىاساى خَد سفت ٍ آهذ داؿتِايذ؟

0/437

اًتخاتات هزلغ ؿَساي اػالهي

0/846

اًتخاتات سياػت روَْسي

0/833

پاسن ٍ گشدؽ تا خَيـاًٍذاى ٍ دٍػتاى

0/820

اًتخاتات ؿَساي ؿْش

0/775

تؼيذ (تؼيذ هحلِ ،تؼيذ هحل واس ٍ غيشُ).

0/771

ػاصهاىّا ٍ اًزويّاي خيشيِ

0/742

گشٍُّاي هزّثي (ّيأتّا ،رلؼات لشآى ،اًزويّاي اػالهي ٍ غيشُ).

0/674

ساّميواييّاي هلي هخل  22تْوي ٍ سٍص لذع

0/570

هشاػن اصدٍاد يا تشحين

0/550

رلؼات رـي ٍ هَلَدي هاًٌذ ووه تِ ايتام ٍ رـي ٓاًفِّا

0/312

آتواد

هـاسوت

4/8

3

6/1

19/7

11/4

0/71

24/8

یافتههاي تحليلی

ّوثؼتگي وليِ هتغيشّا تشسػي ؿذُ وِ ًتايذ آى دس ررذٍل 3

ماتریط همثعتگی متغيرهاي تحقيق

هٌٔىغ گشديذُ اػت .تشاػاع دادُّراي ررذٍلّ ،وثؼرتگي

دس پظٍّؾ حاهشَّ ،يت ديٌي دس لالة چْاس تٔذ ٍ ػرشهايِ

هخثت ٍ هٌٔاداسي تيي َّيت ديٌي ٍ ػشهايِ ارتورآي ٍررَد

ارتوآي ًيض تش حؼة چْاس تٔرذ ػرٌزؾ ؿرذُاًرذ .ترش ايري

داسد وِ دس فاكلِ اًويٌاى  99دسكرذ هٌٔراداس اػرت .تشسػري

اػاع ،دس اتترذا ترا اػرتفادُ اص هراتشيغ ّوثؼرتگي ،هرشاية

سٍاتي تيي اتٔاد ػاصُّا ًـاى هيدّذ هٌاػه ديٌي ساتٌِ هخثت

راهِٔؿٌاػي واستشدي ،ػال تيؼت ٍ پٌزن ،ؿواسُ پياپي ( ،)56ؿواسُ چْاسم ،صهؼتاى 1393
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ٍ هٌٔاداسي تا آتواد ٍ هـاسوت ارتورآي داسد ،اهرا ترا ػرايش

تاالخشُ پياهذ ديٌري ًيرض ساتٌرِ هخثرت ٍ هٌٔراداسي ترا ؿرثىِ

اتٔرراد ساتٌررِ هٌٔرراداسي ًررذاسد .آتمرراد ديٌرري ،ساتٌررِ هخثررت ٍ

ارتوآي ٍ هـاسوت ارتوآي ًـراى هريدّرذ ورِ دس فاكرلِ

هٌٔاداسي تا هـاسوت ارتورآي ٍ آگراّي ارتورآي داسد ،اهرا

اًويٌاى  99دسكذ هٌٔاداس اػت ٍ تا ػايش اتٔاد ساتٌِ هٌٔاداسي

ساتٌِ هٌٔاداسي تا ػايش اتٔاد ًذاسد .احؼاع ديٌي ساتٌِ هخثرت

ًـاى ًويدّذ.

ٍ هٌٔاداسي تا ؿرثىِ ارتورآي ٍ هـراسوت ارتورآي داسد ٍ
جدول  -3ماتریط همثعتگی متغيرهاي تحقيق
1
 -1ػشهايِ ارتوآي

-

َّ -2يت ديٌي

**

2

3

4

6

5

7

8

9

10

-

0/32
 -3هٌاػه ديٌي
 -4آتماد ديٌي
 -5احؼاع ديٌي
 -6پياهذ ديٌي
 -7آتواد ارتوآي
 -8ؿثىِ ارتوآي
 -9هـاسوت ارتوآي
 -10آگاّي ارتوآي

**

**

0/29

0/63

**

**

**

0/14

0/80

0/16

**

**

**

**

0/25

0/86

0/27

0/77

**

**

**

**

**

0/27

0/82

0/27

0/68

0/73

**

-

-

*
0/13

-

0/66

0/09

**

*

0/66

0/13

0/06

**

**

**

**

0/73

0/49

0/40

0/32

**
0/35

-

0/07

0/06

0/01

*

**

**

0/08

0/13

0/16

0/31

**

**

**

**

0/39

0/38

0/21

0/32

-

**
0/10

0/02

0/20

0/010

0/05

0/06

0/05

0/02

**Correlation is significant at the 0.01 level
* Correlation is significant at the 0.05 level

تثيين ظرمایه اجتماعی تراظاض هویت دینی

ارتوآي ،اص تحليل سگشػيَى اػرتفادُ ؿرذُ ورِ ًترايذ آى دس

فشهيِ اكلي پظٍّؾ حاهش تشسػي ساتٌرِ َّيرت ديٌري ترِ

لالة رذاٍل  5 ٍ 4هٌٔىغ ؿرذُ اػرت .تشاػراع دادُّراي

ٌَٓاى هتغيش هؼتمل ٍ ػشهايِ ارتوآي تِ ٌَٓاى هتغيش ٍاتؼرتِ

رررذٍل  ،4هررشية ّوثؼررتگي چٌذگاًررِ ( )R;0/32اػررت ٍ

اػت .تا تَرِ تِ ػٌَ ػٌزؾ ّش دٍ ػراصُ ،ترشاي تشسػري

هشية تٔيريي ( )R Square;0/10اػرت ورِ ًـراى هريدّرذ

ساتٌِ َّيت ديٌري (ورل) ترا ػرشهايِ ارتورآي (ورل) ٍ ًيرض

َّيت ديٌي لادس اػت  10دسكذ ٍاسياًغ ػشهايِ ارتوآي سا

تشسػي ساتٌرِ خرشدُ هميراعّراي َّيرت ديٌري ترا ػرشهايِ

تثييي وٌذ .تا تَرِ ترِ ًترايذ ،ساتٌرِ َّيرت ديٌري ٍ ػرشهايِ

11

تشسػي ساتٌِ َّيت ديٌي ٍ ػشهايِ ارتوآي ...

ارتوآي تِ كرَست خٌري اػرت (ٍ )F;42/1 ،Sig;0/000

هيؿَد.

ًي آى افضايؾ َّيت ديٌي تآج افرضايؾ ػرشهايِ ارتورآي
جدول  -4تثيين ظرمایه اجتماعی تراظاض هویت دینی
همذاس حاتت

هشية ّوثؼتگي

هشية تٔييي

همذاس F

Sig

B

Beta

t

Sig

0/32

0/101

42/1

0/000

8/2

-

4/8

0/000

0/13

0/32

6/5

0/000

َّيت ديٌي

تش اػاع دادُّاي رذٍل ،5هشية ّوثؼرتگي چٌذگاًرِ

تترراي ( ،)β;0/22پياهررذ ديٌرري تررا هررشية تترراي (،)β;0/182

( )R;0/37اػت ٍ هشية تٔيريي ( )R Square;0/136اػرت

احؼاع ديٌي ترا هرشية تتراي ( ٍ )β;0/18آتمراد ديٌري ترا

وِ ًـاى هيدّذ اتٔراد هختلرف َّيرت ديٌري لادسًرذ حرذٍد

هشية تتاي ( )β;0/16تِ تشتية تيـتشيي ػْن سا دس ػرشهايِ

14دسكذ ٍاسياًغ ػشهايِ ارتوآي سا تثيريي وٌٌرذ .تشاػراع

ارتوآي داسًذ.

هشاية تتاي اػتاًذاسد ؿذُ ،هتغيشّاي هٌاػه ديٌي تا هشية
جدول  -5تثيين ظرمایه اجتماعی تراظاض اتعاد هویت دینی
B

Beta

همذاس حاتت

10/2

-

5/8

هٌاػه ديٌي

0/22

0/22

4/3

0/22

0/16

2

0/046

احؼاع ديٌي

0/24

0/18

2/2

0/034

پياهذ ديٌي

0/28

0/18

2/5

0/013

هشية ّوثؼتگي

آتماد ديٌي

0/37

هشية تٔييي

0/136

همذاس F

14/6

Sig

0/000

t

Sig

0/000
0/00

تعيين اثر متغيرهاي جمعيتی تر ظرمایه اجتماعی

هشية تثييي ًيض اص  0/102تِ  0/135افضايؾ يافترِ اػرت ورِ

تشاي اًويٌراى اص ساتٌرِ َّيرت ديٌري ٍ اتٔراد آى ترا ػرشهايِ

ًـاى هيدّذ هتغيشّاي رؤيتري ترش سٍي ػرشهايِ ارتورآي

ارتوآي ،هتغيشّاي رؤيتي (ػي ،رٌغٍ ،هْ تأّلٍ ،هرْ

تأحيش هخثت ٍ هٌٔاداس داسًذ .تشاػاع دادُّاي رذٍل ،افرضايؾ

اؿتغال ،هيضاى تحليالت ،لَهيت) تِ ٌَٓاى هتغيشّراي وٌترشل

هشية ّوثؼتگي ٍ هشية تثيييً ،اؿي اص هتغيش رؤيتي ػي

دس تحميك ٍاسد ٍ اص ًشيك تحليل سگشػريَى چٌرذ هتغيرشُ ترِ

اػت .هتغيش رؤيتي ػي تشاػاع هشاية تتاي اػتاًذاسد ؿذُ

سٍؽ ّوضهاى ،تأحيش آًْا تش ػرشهايِ ارتورآي هرَسد ػرٌزؾ

( )β;0/17ساتٌِ هخثت ٍ هٌٔاداسي تا ػشهايِ ارتورآي داسد ٍ

لشاس گشفت وِ ًترايذ آى ترِ ؿرش ررذاٍل  7 ٍ 6اػرت .ترش

ػايش هتغيشّاي رؤيتي ػرْوي دس پريؾتيٌري هتغيرش ٍاتؼرتِ

اػاع رذٍل  ،6پرغ اص ٍسٍد هتغيشّراي رؤيتري ترِ هرذل،

ػشهايِ ارتوآي ًذاسًذ.

هشية ّوثؼرتگي چٌذگاًرِ اص  0/32ترِ  0/35استمرا يافترِ ٍ

راهِٔؿٌاػي واستشدي ،ػال تيؼت ٍ پٌزن ،ؿواسُ پياپي ( ،)56ؿواسُ چْاسم ،صهؼتاى 1393
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جدول  -6تثيين ظرمایه اجتماعی تراظاض هویت دینی (كل) و متغيرهاي جمعيتی
هتغيشّاي پيؾتيي

هشية ّوثؼتگي

هشية تٔييي

همذاس

F

B

Sig

t

Beta

Sig

همذاس حاتت

6/2

-

3/1

0/001

َّيت ديٌي

0/13

0/31

6/3

0/000

ػي

0/08

0/17

3/5

0/000

0/46

0/05

1/1

0/303

ٍهْ تاّل

0/14

0/02

0/29

0/772

ٍهْ اؿتغال

0/23

0/03

0/45

0/650

تحليالت

-0/01

0/01

0/17

0/863

لَهيت

-0/39

0/04

0/73

0/467

رٌؼيت

0/37

0/135

0/000

8/1

جدول  - 7تثيين ظرمایه اجتماعی تراظاض هویت دینی (كل) و متغيرهاي جمعيتی
متغيرهاي پيػتين

ضریة همثعتگی

ضریة تعيين

مقدار

F

B

Sig

t

Beta

Sig

همذاس حاتت

8/3

-

4

0/000

هٌاػه ديٌي

0/22

0/22

4/3

0/000

آتماد ديٌي

0/21

-0/15

1/8

0/064

احؼاع ديٌي

0/23

0/18

2/1

0/032

پياهذ ديٌي

0/26

0/17

2/3

0/021

0/08

0/16

3/3

0/001

رٌؼيت

0/51

0/06

1/1

0/258

ٍهْ تأّل

0/10

0/01

0/21

0/836

ٍهْ اؿتغال

0/22

0/02

0/43

0/663

تحليالت

0/02

0/01

0/27

0/780

لَهيت

0/31

0/03

0/59

0/557

ػي

0/41

0/159

تشاػاع رذٍل  ،7پرغ اص ٍسٍد هتغيشّراي رؤيتري ترِ

7/2

0/000

نتيجهگيري

هذل ،هشية ّوثؼتگي چٌذگاًرِ اص  0/37ترِ  0/41سػريذُ ٍ

اهررشٍصُ دس وٌرراس ػررشهايِ التلررادي ،هررالي ٍ اًؼراًي ،اص ًررَّ

هشية تثييي ًيض اص  0/136تِ 0/159افرضايؾ يافترِ اػرت ورِ

ديگشي اص ػشهايِ تِ ٌَٓاى ػشهايِ ارتوآي ًام تشدُ هريؿرَد

ًـاى هيدّذ هتغيشّاي رؤيتري ترش سٍي ػرشهايِ ارتورآي

(هحؼٌيتثشيضي ٍ آلاهحؼرٌي )162-147 :1389 ،ورِ ترِ ساتٌرِ تريي

تأحيش هخثت ٍ هٌٔاداس داسًذ .تشاػاع دادُّاي رذٍل ،افرضايؾ

وٌـگشاى اًؼاًي هشتَى اػت

هشية ّوثؼتگي ٍ هشية تثيييً ،اؿي اص هتغيش رؤيتي ػي

 .)46-21افضايؾ ايي ػشهايِ تآرج تٔاهرل تيـرتش ٍ تْترش تريي

اػت .هتغيش رؤيتي ػي تشاػاع هشاية تتاي اػتاًذاسد ؿذُ

هشدم خَاّذ ؿذ (پٌاّي ٍ ؿرايگاى )108-73 :1386 ،ورِ اص ًشيرك

( )β;0/16ساتٌِ هخثت ٍ هٌٔاداسي تا ػشهايِ ارتورآي داسد ٍ

ٌّزاس ٍ آتواد هتماتل هَرة تحمك اّذاف آورا هريگرشدد

ػايش هتغيشّاي رؤيتي ػرْوي دس پريؾتيٌري هتغيرش ٍاتؼرتِ

(اًذيـوٌذ .)34-9 :1388 ،دس َٓم ،ترا وراّؾ ٍ افرَل ػرشهايِ

ػشهايِ ارتوآي ًذاسًذ .ؿاياى روش اػرت ترا ٍسٍد هتغيشّراي

ارتوآي ،ؿاّذ تثٔرينً ،راتشاتشي ،هْرارشت ،فمرذاى حرغ

رؤيتي ،هٌٔاداسي هتغيش آتماد ديٌي اص تيي سفتِ ٍ ايري هتغيرش

ٓوَهي ،واّؾ هـاسوت ارتوآي ،افَل اهَس خيشيِّ ،افرضايؾ

ػْوي دس پيؾتيٌي ػشهايِ ارتوآي ًذاسد.

اًحشافات ٍ آتيراد ،فشٍپاؿري خراًَادُ ٍ ؿرىاف تريي ًؼرلي

(لاػروي ٍ اهيرشي اػرفشراًي:1390 ،
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تشسػي ساتٌِ َّيت ديٌي ٍ ػشهايِ ارتوآي ...

خَاّين تَد (خلمياىَّ .)52-42 :1387 ،يت ديٌي ًيض اص هْنتشيي

َّيت ديٌي تِ ػِ دػرتِ هرٔيف ( ،)15 – 41هتَػري (–68

ٌٓاكش ايزادوٌٌذُ ّوگٌري ٍ ّوثؼرتگي ارتورآي دس ػرٌ

 ٍ )41/1لَي ( )68/1 – 95تمؼين گشديرذً .ترايذ ًـراى داد،

رَاهْ اػت وِ ًي فشايٌذي تا ايزاد تٔلّرك خراًش ترِ ديري ٍ

تٌْا  5دسكرذ اص پاػرخگَياى داساي َّيرت ديٌري هرٔيف ٍ

هزّة دس تيي افرشاد راهٔرًِ ،مرؾ تؼرياس هْوري دس ايزراد ٍ

 11/3دسكذ َّيت ديٌي هتَػي تَدُاًذ .ايي دس حرالي اػرت

(گٌزري ٍ ّوىراساى-123 :1389 ،

وِ تيؾ اص دٍ ػَم ( 88/2دسكذ) اص افشاد داساي َّيت ديٌري

ؿىلگيشي َّيّرت رؤري داسد

 .)144تش ايي اػراع ،ايري تحميرك ترِ تشسػري هيرضاى ػرشهايِ

لَي تَدُاًذ.

ارتوررآي دس هيرراى ؿررْشًٍذاى ترراالي  18ػررال ؿررْش ياػررَد

ًتايذ ًـاى دادًذ وِ تيي َّيت ديٌي ٍ ػشهايِ ارتورآي

پشداختِ ٍ استثاى آى تا َّيت ديٌي سا هرَسد تَررِ لرشاس دادُ

ساتٌِ هخثت ٍ هٌٔاداسي ٍرَد داسد .ايي يافتِ تحميك ترا ًترايذ

اػت وِ ًي آى تِ ًتايذ صيش سػيذُ اػت.

تحميك وتاتي ٍ ّوىراساى ( ،)1383ستراًي ٍ ًراّشي (،)1387

هياًگيي ًوشُ ػشهايِ ارتوآي دس اتٔاد آتوراد ارتورآي

گٌزي ( ،)1387راًؼرَى ٍ راًرگ ( ،)2004ويٌرگ ٍ ريورض

 ،4/3ؿررثىِ ارتوررآي  ،4/6هـرراسوت ارتوررآي  ،7/4آگرراّي

( ،)2004لين ٍ پاتٌام ( )2010وِ ًـاى دادًذ تيي َّيت ديٌري

ارتوآي  ٍ 2/5دس هزوَّ  18/8اػت ،وِ اص هياًگيي ٍالٔري

ٍ ػشهايِ ارتوآي ساتٌِ هخثت ٍ هٌٔاداسي ٍرَد داسد ،اًٌثاق

وِ تِ تشتية تشاي تٔذ آتوراد ارتورآي ( ،)4/5ؿرثىِ (،)3/5

داسد ٍ آًْا سا تأييذ هيوٌذّ .وچٌيي ،اص آًزايي وِ ًترايذ ايري

هـاسوت ( ،)5آگاّي ارتورآي ( ٍ )3دس هزورَّ ( )16ترَدُ

تحميك ًـاى داد ّشچِ َّيتي ديٌي افشاد افضايؾ ياتذ ،ػرشهايِ

اػررت ،تيـررتش اػررتً .تررايذ ًـرراى داد ،تٌْررا  4/7دسكررذ اص

ارتوآي ًيض افضايؾ هيياتذ ،تا سٍيىشدّاي ًِشي هٌش ؿذُ

پاػخگَياى داساي ػرشهايِ ارتورآي هرٔيف ٍ  55/8دسكرذ

دس چاسچَب ًِشي تحميك ًيض ّوخَاًي داسد تِ ًرَسي ورِ

ػشهايِ ارتوآي هتَػي تَدُاًذ .ايي دس حالي اػت وِ (39/5

ايَاًض ( )1379تش ًمؾ فٔاليّتّاي ديٌي دس تْثَد ورٌؾّراي

دسكذ) اص افشاد داساي ػشهايِ ارتوآي لَي تَدُاًذّ .وچٌيي،

هتماتل افشاد دس پيًَذ ٍ آتواد آًْا تِ يىذيگش تأويذ هريوٌرذ ٍ

ًتايذ دس اتٔاد رضئيتش ًيض ًـاى داد وِ آتواد ارتوآي تٌْا دس

هٔتمذ تَد وِ سفتاس ديٌي تا ػرايش هؤهٌراى ،دٍػرتاى ٍ آوراي

تيي  14/4دسكذ پاػرخگَياى لرَي ترَدُ ٍ دس  51/3دسكرذ

خاًَادُ هيتَاًذ گاهي دس رْت ايزاد ػشهايِ ارتورآي تلمّري

آتواد ارتوآي هتَػي ٍ  34/3دسكذ هٔيف تَدُ اػرت .دس

هيؿَد .تٌا تِ ًِش لَيي ٍ اليؼَى ( )1998افشادي وِ تِ ًرَس

تٔذ ؿثىِ ارتوآي  27/5دسكذ لَي 61/8 ،دسكذ هتَػري ٍ

هرٌِن ٍ تيـرتش دس ٓثرادات ديٌري ؿرشوت هريوٌٌرذ ،داساي

 10/7دسكررذ هررٔيف تَدًررذّ .وچٌرريي ،دس تٔررذ هـرراسوت

ؿثىِّاي ارتوآي ٍ سٍاتري ٍػريْترشي ّؼرتٌذ تٌراتشايي اص

ارتوررآي  56/5دسكررذ لررَي 30/9 ،دسكررذ هتَػرري ٍ 12/6

تثادالت وراال ،خرذهات ٍ اًّالٓرات فرشاٍاىترش ٍ هتٌرَّ ترشي

دسكذ هٔيف تَدًذ .دس تٔذ ديگش ئٌي آگاّي ارتوآي تٌْا

تشخَسداس هيؿًَذّ .وچٌريي ،واًذلٌرذ ( ،)2000هٔتمرذ اػرت

 6/8دسكذ داساي آگاّي ارتوآي لَي ٍ  37/2دسكذ آگاّي

آتمادات ديٌي اص ًشيك ايزاد ؿثىِّاي ارتوآي ٍ خاًَادگي،

هتَػي ٍ  56دسكذ داساي آگاّي ارتوآي هٔيف تَدًذ.

استثاى ترا ػرايش ّوٌَٓراىٍُ ،يفرِؿٌاػري ،احترشام ًؼرثت ترِ

هياًگيي ًوشُ َّيت ديٌي ًيرض دس اتٔراد هٌاػرىي ،17/02

ديگشاى ،كذالت ٍ آوال ٌّزاسّاي ّوثؼتگي هيتَاًذ هثٌاي

آتمرادي  ،23/4احؼاػري  ،22/9پياهرذي  ٍ 17/4دس هزورَّ

ػشهايِ ارتوآي للوذاد گشدد .دس حميمت ،تيـتش آهرَصُّراي

 80/6اػت وِ اص هيراًگيي ٍالٔري ورِ ترِ تشتيرة ترشاي تٔرذ

ديٌي تش هثٌاي احتشام تِ حمَق ديگشاىّ ،وياسي تا افشاد راهِٔ،

هٌاػىي ( ،)15آتمادي ( ،)15احؼاػي ( ،)15پياهرذي (ٍ )12

هٔاؿشتّاي ػالن تا ّوىيـراى ،ايزراد آتوراد دس ديگرشاى ٍ

دس هزوَّ ( )57تَدُ اػت ،تيـتش اػت .تذيي تشتيرة ،هيرضاى

ديگش اسصؽّاي اخاللي ًيه ٍ هخثتي اػت وِ اگرش ديٌرذاساى

راهِٔؿٌاػي واستشدي ،ػال تيؼت ٍ پٌزن ،ؿواسُ پياپي ( ،)56ؿواسُ چْاسم ،صهؼتاى 1393
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تذيي ؿىل ٓول وٌٌذ ،پياهذ آى تاال سفتي ػشهايِ ارتورآي دس

داسد سا تا دلت تيـتش هَسد تأهل ٍ تحج لشاس دّين .اص آًزايي

راهِٔ اػت.

وِ ػشهايِ ارتوآي هفْرَم تؼرياس گؼرتشدُاي اػرت ٍ داساي

ٍسٍد هتغيشّاي رؤيتي تِ ٌٓرَاى هتغيشّراي وٌترشل ترِ

اتٔرراد گًَرراگَى ٍ هتٌررَٓي اػررت ،دس ًتيزررَِٓ ،اهررل صيررادي

تحميكً ،ـاى داد دس تيي هتغيشّراي رؤيتري تٌْرا ػري لرادس

هيتَاًذ آى سا تحت تأحيش لشاس دّرذ .ترش ايري اػراعَّ ،يرت

اػت تِ ًَس هٌٔاداسي ػشهايِ ارتورآي سا پريؾتيٌري وٌرذ ٍ

ديٌي ًيض تِ ٌَٓاى يه پذيذُ ارتورآي تٌْرا لؼروتي اص آى سا

ػايش هتغيشّا تأحيشي تش ساتٌِ هتغيشّاي اكلي تحميك (َّيرت

هيتَاًذ تحت تأحيش خَد لشاس دّذ ٍ لؼوتّاي صيادي اص آى

ديٌي ٍ ػشهايِ ارتوآي) ًذاسًذ .تشايي اػراع ،الصم اػرت دس

تِ َٓاهل گًَاگَى ديگشي تؼتگي داسد .دس ًتيزَِّ ،يت ديٌي

تحميمات آتي ،احش هتغيش ػي تش ػشهايِ ارتوآي ٍ ؿريَُّراي

تِ تٌْايي ًويتَاًذ تأحيشاتي سا وِ اًتِراس هريسٍد ترش ػرشهايِ

وٌتشل يا حزف آى هَسد تَرِ لشاس گيشد.

ارتوآي داؿتِ تاؿذ وِ ايي خَد هؼألِاي اػت وِ تايذ هَسد
تَرِّ تيـتشي لشاس گيشد ،اها تا ّوِ ايي اٍكافَّ ،يت ديٌري

تحث

افشاد ّش چٌذ تِ كَستي هٔيف ،اها هيتَاًذ ترأحيش هخثتري ترش

دس تحج هشتَى تِ َّيت ديٌي ،واهال هـرخق اػرت ورِ اص

ػشهايِ ارتوآي داؿتِ تاؿذ ٍ تايذ اص ًشف هؼؤٍالى فشٌّگي

هيضاى پايثٌذي هشدم تِ هٌاػه ديٌي واػتِ ؿذُ اػت .ترش ايري

ٍ ارتوآي راهِٔ ايي هَهَّ هَسد تَرِّ لشاس گيشد.

اػاع ،ها تا ديٌذاساًي سٍ تِ سٍ ؿذُاين وِ تِ رراي ٓورل ترِ
هٌاػه ،فمي ًيت آى سا هالن لشاس دادُاًذ ٍ پايثٌذي چٌرذاًي

مناتع

تشاي تشگضاسي ٓول ًذاسًذ .ايي اهش تِ هٌٔاي تْي ػاختي ديي

اًذيـرروٌذٍ ،يررذا« .)1388( .ؿٌاػررايي هؤلفررِّرراي ػررشهايِ

اص اكَل الْي آى ًيؼت ،اها دس كَستي ورِ ترِ پَيرايي ديٌري

ارتوآي دس داًـگاُّا تِ هٌَِس اسائرِ هرذلي رْرت

تَرِّ ًـَد ،تايذ اًتِاس داؿرت وٌـرگشاى ديٌري ترِ ػروت ٍ

استماي آى» ،فلرلٌاهِ سّثرشي ٍ هرذيشيتي آهَصؿري،

ػَي ديگشي تشاي پاػرخگَيي ترِ ًياصّراي خرَد تشًٍرذ .دس

ػال ػَم ،ؿواسُ دٍم ،ف .34 – 9

تحج هشتَى تِ ػشهايِ ارتوآي ًيض آًچِ هؼلن اػرت ،پراييي

آٌّىَبًظاد ،هحوذسها« .)1388( .هٌالِٔ هيضاى پايثٌذي ديٌي

تَدى ػٌ آگاّي ارتوآي ٍ ؿثىِّاي ارتوآي اػت .پاييي

رَاًراى ؿرْش اّرَاص» ،پرظٍّؾ رَاًراى ،فشٌّرگ ٍ

تَدى ػٌ آگاّي ارتوآي سا هريترَاى ترِ هرٔف ٓولىرشد

راهِٔ ،ؿواسُ ػَم ،ف.24 – 1

ًْادّاي فشٌّگي دس راهِٔ ًؼثت داد ٍ واّؾ اًرذاصُ ؿرثىِ

ايَاًض ،ديَيذ ٍ ديگشاى« .)1379( .تشسػي هزذد ساتٌِ ديري ٍ

ارتوآي دس راهِٔ اهرشٍصي سا هريترَاى تيـرتش تحرت ترأحيش

رشم» ،هتشرنٓ :لي ػليويً ،ـشيِ حرَصُ ٍ داًـرگاُ،

اتضاسّاي تىٌَلَطي ،اص رولِ هاَّاسُ ٍ تلَيضيرَى ًؼرثت داد،

ؽ  ،23ف .178 – 142

چشا وِ ايي تشًاهِّا ٓوال فشكت تٔاهالت ارتوآي سا واّؾ

ايواى ،هحوذتمي ٍ ػشٍؽ ،هشين« .)1381( .تشسػي ٍ اسصياتي

هيدٌّذ ،اها دس هزوَّّ ،ش چٌذ ًتايذ ايي تحميك ّرن رْرت

هؤحش تش َّيت ديٌي رَاًاى دس ؿيشاص» ،هزلرِ ٓلوري

تا ػايش تحميمات ٍ ًِشيات هٌش ؿذُ ًـراى داد ورِ َّيرت

– پظٍّـي داًـىذُ ادتيّات ٍ ٓلَم اًؼراًي داًـرگاُ

ديٌي هيتَاًذ تش ػشهايِ ارتوآي افشاد تأحيش داؿتِ تاؿرذ ،اهرا

اكفْاى ،دٍسُ دٍم ،ؽ ،31 ٍ 30ف.68 – 39

هشية تثييي پاييي آى ًـاى هيدّذ وِ تايذ دس تشسػري ترأحيش

پٌراّي ،هحوذحؼريي ٍ ؿررايگاى ،فشيثرا« .)1386( .احرش هيررضاى

ايي هفَْم تش ػشهايِ ارتوآي تا ووري احتيراى ٓورل وٌرين ٍ

َّيت ديٌري ترش آتوراد ارتورآي» ،فلرلٌاهِ ٓلرَم

ديذگاُّا ٍ تحميمات خَؽتيٌاًِاي وِ دس ايري صهيٌرِ ٍررَد

ارتوآي ،ؽ ،27ف .108 – 73
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تشسػي ساتٌِ َّيت ديٌي ٍ ػشهايِ ارتوآي ...

ررَاّشي ،فاًورِ ٍ تررالشي ،لريال« .)1386( .ترأحيش اػررتفادُ اص
ايٌتشًت ترش ػرشهايِ ارتورآي ٍ ٓولىرشد التلرادي:

فللٌاهِ هذيشيت ٍ تَػِٔ ،ؽ  ،69 ٍ 68ف – 108
.122

تشسػي همايؼِاي اػتاىّاي ايرشاى» ،هزلرِ داًـرىذُ

ػٔادت ،سحوراى« .)1385( .تخوريي ػرٌ ٍ تَصيرْ ػرشهايِ

ادتيات ٍ ٓلَم اًؼاًي ،ػال  ،15ؽ  ،59-58ف-33

ارتوآي اػرتاىّرا» ،فلرلٌاهِ سفراُ ارتورآي ،ػرال

.66

ؿـن ،ؽ ،23ف.195-173

خلمياىٓ ،ثاع« .)1387( .ديي ٍ ػشهايِ ارتوآي» ،سؿذ ٓلَم
ارتوآي ،دٍسُ دٍاصدّن ،ؿواسُ دٍم ،ف .52 – 42
ستاًي ،سػَل ٍ ًاّشي ،صّشا« .)1387( .تثييي راهِٔؿرٌاختي
هيضاى َّيت ديٌي ٍ تأحيش آى تش ػشهايِ ارتورآي دس

ؿزآيصًرذٓ ،ليشهرا ؿرشئتي هضيٌراًي ،ػراسا ٍ حثيرةصادُ
خٌثِ ػشا ،ساهيي« .)1385( .تشسػي ٍهٔيّت َّيرت
ديٌي دس تيي داًـرزَياى» ،فلرلٌاهِ هٌالٔرات هلري،
ػال ّفتن ،ؿواسُ دٍم ،ف..80-55

تيي ػاوٌاى ؿرْش رذيرذ تْاسػرتاى اكرفْاى» ،هزلرِ

ؿزآيصًذٓ ،ليشها« .)1384( .هذلي تشاي ػرٌزؾ ديٌرذاسي

ٓلررَم ارتوررآي داًـررىذُ ادتيّررات ٍ ٓلررَم اًؼرراًي

دس ايشاى» ،راهِٔؿٌاػي ايشاى ،دٍسُ  ،6ؽ ،1ف-34

داًـگاُ فشدٍػي هـْذ ،ػال پٌزن ،ؿرواسُ دٍم ،ف

. 66

.129-91
سًاًي ،هحؼي ٍ هؤيذفش ،سصيتا « .)1387( .ػشهايِ ارتورآي ٍ

غفاسي ٍ اهيرذي .)1388( .ويفيرت صًرذگي ؿراخق تَػرِٔ
ارتوآي ،تْشاىً :ـش ؿيشاصُ.

ٓولىشد التلرادي :تشسػري همايؼرِ اي اػرتاى ّراي

فميْي ،اتَالحؼي ٍ فيويً ،اّشُ« .)1385( .ػشهايِ ارتورآي

ايشاى» ،فللٌاهِ هذيشت ٍ تَػرِٔ ،ؽ  ،69 ٍ 68ف

سٍيىشدي ًَ دس ػراصهاى» ،داًرؾ هرذيشيت ،ؽ ،72

.106-79
سياحي ،هحوذ اػوآيل ٍ ٓليَسديًيا ،اوثش« .)1388( .تشسػري
احشات َّيت ديٌي ٍ رْتگيرشي ديٌري ترش ػرالهت

سٍاى داًـررزَياى داًـررگاُ هاصًررذساى» ،هزلررِ ٓل رَم
ارتوآي داًـىذُ ادتيّرات ٍ ٓلرَم اًؼراًي داًـرگاُ
فشدٍػي هـْذ ،ػرال پرٌزن ،ؿرواسُ دٍم ،ف – 51
.90

ػشؿواسي ٓوَهي ًفَع ٍ هؼرىي .)1385( .ػرالٌاهِ آهراسي
اػتاى وْگيلَيِ ٍ تَيشاحوذ.
ػررشٍؽ ،هررشين ٍ افشاػررياتي ،حؼرريي« .)1389( .ػررشهايِ
ارتوررآيَّ ،يررت ٍ هـرراسوت ارتوررآي رَاًرراى
ؿيشاص» ،پظٍّؾ رَاًراى ،فشٌّرگ ٍ راهٔرِ ،ؿرواسُ
پٌزن ،ف.155 – 123
ػلٌاًيً ،اّشُ ٍ روالي ،هظدُ« .)1387( .تشسػي ساتٌرِ تريي
ػررشهايِ ارتوررآي ٍ ػررالهت سٍاًرري هررَسد هٌالٔررِ:
داًـزَياى داًـىذُ ٓلَم ارتوآي داًـگاُ ؿريشاص»،

ف .46 – 23
لاػويٍ ،حيرذ ٍ اهيرشي اػرفشراًي ،صّرشا« .)1390( .تثيريي
راهِٔ ؿٌاختي تأحيش ديٌرذاسي ترش ػرشهايِ ارتورآي
دسٍى گشٍّري (هٌالٔرِ هرَسدي ؿرْش اكرفْاى)»،
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داًـررزَياى هٌالٔررِ هررَسدي يرراصدُ داًـررگاُ ؿررْش
، رلذ ّفذّن، هزلِ پظٍّـي داًـگاُ اكفْاى،»تْشاى
.92-52 ف،ؿواسُ دٍم
Baker, C. Smith, G. (2010) "Spiritual, Religious and
Social Capital – Exploring their Dimensions
and their Relationship with Faith-Based
Motivation and Participation in UK Civil
Society". Based on a Paper Presented at the
BSA Sociology of Religion Group Conference
Edinburgh, P 1 – 40 .
Canland, C. (2000) "ReLigion and Community
Development in Southern Asia". Policy
Sciences, Vol. 33, p355-374.
Das, J. Raju. (2003) "Social capital and poverty of the
wage-labour class: problems with the social
capital theory". University of Dundee,
Department of Geography, Dundee Ddi 4hn.p:
27-45
Ellison, C.G. Levin, J. S. (1998) "The Religion-Health
Connection: Evidence, Theory and Future
Direction". Health Education & Behavior, Vol.
25(6). P 700-720.

