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Abstract 
The objective of this study is to identify and prioritize the factors 
affecting social capital based on the concepts of the Holy Quran from the 
viewpoints of Experts of Quran and Hadith University in Qom. The 
population and statistical sample of the current study consisted of some 
managers of Quran and Hadith University in Qom. The research has 
been conducted through data grounded method. In the theoretical 
foundations of the study, it has been dealt with social capital, the 
constituent elements of social capital and the category and subcategory of 
social capital, and the experts of Quran and Hadith University in Qom 
have been interviewed to reach the social capital categories and then the 
concepts have been determined after three stages of coding. The findings 
show that the most important factors affecting social capital among the 
factors identified in this study are: public trust in society, social trust, 
brotherhood, Infaq (charity), consultation with others, social reform, social 
communication, social solidarity, cooperation and collaboration. 
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  عوامل مؤثر بر سرمايۀ اجتماعى بر اساس مفاهيم قرآن كريم

  )خبرگان دانشگاه قرآن و حديث قم: مورد مطالعه(

  *رضا اسفندياري
  **سميه قجري
  ***احمد محمدي فرد

  چكيده 

بندی عوامـل مـؤثر بـر سـرمايۀ اجتمـاعى بـر اسـاس  لويتوهدف اين پژوهش، شناسايى و ا

جامعـه و نمونـۀ . ان دانشگاه قرآن و حـديث قـم اسـتمفاهيم قرآن كريم از ديدگاه خبرگ

پژوهش . اند آماری پژوهش حاضر را برخى مديران دانشگاه قرآن و حديث قم تشكيل داده

در مبانى نظری پژوهش حاضر، به بحث در مورد سرمايۀ . بنياد انجام شده است  به روش داده

مقولـه سـرمايۀ اجتمـاعى رزيدهندۀ سـرمايۀ اجتمـاعى و مقولـه و  اجتماعى، عناصـر تشـكيل

های سـرمايۀ اجتمـاعى بـا خبرگـان دانشـگاه قـرآن و  پرداخته شده و برای رسيدن به مقولـه

پس از سه مرحله كدگذاری مفاهيم مورد نظر مشخص  و هحديث قم مصاحبه صورت گرفت

 ترين عوامل مؤثر بر سرمايۀ اجتماعى در دهد مهم آمده نشان مى دست نتايج به. گرديده است

در جامعه، اعتماد   ترتيب شامل ُحسن ظن عمومى شـده در ايـن پژوهش، به   بين عوامل بيـان

گری اجتمـاعى،  اجتماعى، اخوت و برادری، انفاق و بخشش، مشورت بـا ديگـران، اصـالح

  . ارتباطات اجتماعى، همبستگى اجتماعى و همكاری و تعاون است

  ها كليدواژه
  .اعى، همكاری اجتماعى، ارتباطات اجتماعى و مفاهيم قرآنسرمايۀ اجتماعى، اعتماد اجتم

                                                           
  30/11/1398 :تاريخ پذيرش  29/8/1398 :تاريخ دريافت
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  somayeghajari@gmail. com  .، ايراننراق استاديار مديريت دولتى دانشگاه آزاد اسالمى  *

  a.mohammadifard@isca.ac.ir  ).نويسنده مسئول( كارشناسى ارشد مديريت دولتى *
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  بيان مسئله

نظران پايـان عصـر  بعد از عبور از هزارۀ دوم و پاگذاشتن به هزارۀ سوم كه به زعـم صـاحب

 ،)37ص: 1391مورفی، (بشر است  )Depression( و آغاز عصر افسردگى )Anxiety( اضطراب

انـد كـه از آن جملـه مقولـه و مفهـوم  ای ظهور يافته رشته های ميان مفاهيم جديدی در حوزه

های مختلف قرار گرفته  است كه مورد توجه پژوهشگران حوزه )Copital( اجتماعى سرمايۀ

  .)1394، نژאد خنیفر، بאبאییאن و طאھری(است 

ست كه همكاری ميان افراد ا ها سرمايۀ اجتماعى شامل حجم و كيفيت روابط ميان انسان

دهه اخيـر   است كه در سه ىمفهوم سرمايۀ اجتماعى، از مفاهيم بسيار مهم. ندك را تسهيل مى

در بسياری از علوم انسانى نظير اقتصاد، مديريت، علوم اجتماعى و علوم سياسى مطرح و 

ميالدی در مورد  1988براساس نتايج تحقيقات متعددی كه از سال . كار گرفته شده است به

ای در توسعه و پيشرفت  ده، سرمايۀ اجتماعى تأثير عمدهتوسعه كشورهای جهان انجام ش

  .)97-62ص: 1390אفسری، (جوامع دارد 

تقويت رفتار  و های تعامل كاهش هزينهگسترش آگاهى، همچنين سرمايۀ اجتماعى با 

به  كه ساير وجوه توسعه به نحو بارزی به اين كند فعى را برای جامعه ايجاد مىمنادوطرفه 

است كه كل جامعه را به  یروابط و پيوند، زيرا سرمايۀ اجتماعىاست،  هاين مفهوم وابست

ها را تسهيل  شود كه همياری گروه طورگسترده منبعى در نظر گرفته مى و به دادههم ربط 

د و به آنان نكن ها و روابط اجتماعى مشكالت كنش جمعى مردم را حل مى ارزش. كند مى

  . نظر كنند صرف عمومى  د كه از سود به جهت خيرنده امكان مى

توان گفت ادبيات توليدشده در زمينۀ  بندی در مورد سرمايۀ اجتماعى مى در يك جمع

  . مشخصات يك مفهوم را دارد سرمايۀ اجتماعى طى دو دهۀ اخير، تمامى 

ولى هنوز اجماع  ؛سرعت در حال رشد است تعداد مطالعات منتشرشده در اين حوزه به

مطالعات . كليدی به دست نيامده است های ققان در مورد تعريفای در ميان مح گسترده

. مريكای شمالى استاشدت محدود به كشورهای اروپايى و بيشتر از آن،  تجربى هنوز به

آثار موجود به فارسى، است همچنين بحث سرمايۀ اجتماعى در ايران هنوز در مرحلۀ جنينى 

: 1383پور،  כאظمی(ند اثر ترجمه شده است محدود به معدودی مصاحبه يا گفتارگونه و نيز چ

  . )36-34ص
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اين است كه با وجود اهميت و جايـگاه سـرمايۀ اجتمـاعى در  پرسش اساسىبا اين حال 

ان، در كشــور مــا هنــوز نگــاهى جــامع از شــها بــه اهداف تر جامعــه و ســازمان دســتيابى ســريع

مايۀ اجتمـاعى نشـده اسـت؛ بـه سـر دينـى و بـومى  رويكردها و تعـابير مبتنـى بـر نگـاه درون

كه با تغيير نگاه غربى به اسالمى، موجـب توسـعه و بسـتری مناسـب جهـت تقويـت  درحالى

  . شود مى سرمايۀ اجتماعى متناسب با فرهنگ دينى جامعه اسالمى 

تواند  شواهد متعدد در سطح دنيا و در ميان اديان مختلف، بيانگر آن است كه دين مى

لیخترمن(ۀ اجتماعى باشد موتوری مولد برای سرماي
1

بیدختی و אمین ؛ 261-241ص: 2015، 

، جئونگ69-47ص: 1392שریفی، 
2

، ولש160-142ص: 2010، 
3

، سیכینگ
4

، سאرتین
5

و بאند 
6

 ،

؛ بאن343-317ص: 2004
7
و وود 

8
؛ نوریس652- 636ص: 2004، 

9
و אینگلهאرت 

10
 ،2004(.  

رت عينـى بـه خـود نگرفتـه در جامعه هنوز اين پديده درحدكافى نهادينـه نشـده و صـو

ای جامع برای انسـان در عرصـه  ترين كتاب آسمانى، برنامه عنوان كامل قرآن كريم به .است

؛ 105 - 103: عمـرאن ؛ אل159و  153: אنعـאم(: ماننـد مثًال در بعضى از آيات الهـى. اجتماعى دارد

بـر اسـاس  اجتمـاع اسـالمى  ها را به تشكيل خـداوند انسان ...)و 46: ؛ אنفאل2: ؛ مאئده10: حجرאت

خواند؛ چراكه  اتحاد و اتفاق و كسب منافع مادی در جهـت سعادت زندگى اجتماعى فرامى

خواهى،  های فطری مانند حقيقت واقعيت. خداوند آن را با توجه به فطرت بشر فرستاده است

بـه انسـان  طوردائم آيات الهـى بـه. شدنى هستند، نه زائل ائمى دخواهى  زيبايى و جويى كمال

همـۀ . دشـو چيـز جـايگزين آن نمى د و هـيچنـده د و بـه زنـدگى او معنـا مىنبخش هويت مى

                                                           
1. Lichterman 

2. Jeong 

3. Welch 

4. Sikkink 

5. Sartin 

6. Bond 

7. Bu nn 

8. Wood 

9. Norris 

10. Inglehart 
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ها و اماكن مذهبى، نقـش مهمـى  ها، مناسبت آنهايى كه رنگ مذهب دارند، مانند شخصيت

. وس استمدارند و اين مهم در جامعۀ ايران نيز مل  در تحرك اجتماعى و مشاركت عمومى 

 انكند و بين آنـ بخشد و به هم نزديك  كند، سامان  ها را همسو  رد انسانقرآن كريم سعى دا

  . اتحاد ايجاد كند

ای كه برای آزمون مدل تحقيق در نظر گرفتـه  عنوان جامعه دانشگاه علوم و حديث قم به

ــه آيــات قــرآن و دســتورالعمل ــا توجــه ب ــا  بخــش و ســعادت هــاى نجــات شــده، ب آفــرين ب

بلندى را تاكنون دنبال كـرده كـه از آن جملـه   م حديث، اهدافآموزش علو قراردادنِ  اصل

  :توان به اين موارد اشاره كرد مى

  های قرآنى و حديثى؛ بسط و گسترش دانش. 1

  های حديثى؛ بخشيدن به آموزش انسجام. 2

  تربيت استادان و پژوهشگران علوم قرآن و حديث؛. 3

  در زمينه قرآن و حديث؛ ايجاد ارتباط ميان تحصيالت حوزوی و دانشگاهى. 4

  تربيت و تأمين نيروی انسانى متخصص برای تدريس، تحقيق و تبليغ؛. 5

هاى  فرهنگى كارشناسان سازمان - آوردن امكانات براى ارتقاى سطح علمى فراهم. 6

  . دولتى و نهادهاى اسالمى در زمينۀ مسائل مختلف اسالمى

ؤثر بـر سـرمايۀ اجتمـاعى بـر اسـاس بندی عوامل م پژوهش حاضر به شناسايى و اولويت

آمده در دانشـگاه قـرآن و  دسـت مفاهيم قرآن كريم از ديدگاه خبرگـان و آزمـون مـدل بـه

  . حديث قم پرداخته است تا ميزان اهميت آن مشخص گردد

  ادبيات نظری و پيشينه. 1

دی های اخير وارد حوزۀ علوم اجتماعى و اقتصـا است كه در سال سرمايۀ اجتماعى مفهومى 

يـابى مسـائل اجتمـاعى و اقتصـادی  ای را در تحليـل و علت شده و از اين منظر دريچـۀ تـازه

ــن. گشــوده اســت ــه صــاحب  در اي ــد  مطالعــات وســيعى كردهنظران و دانشــمندان  زمين و ان

هـا در  ايـن تعريف تـرينِ  كـه مهم شـده اسـتمتعددی از سرمايۀ اجتماعى ارائه  های تعريف

  .)1394نژאد،  طאھری(آمده است  1جدول 
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  نظران تعریف سرمایۀ اجتماعی از دیدگاه برخی صاحب. ١جدول 

 تعریف سرمایۀ اجتماعی نظران صاحب

 1بیکر

آورند و سپس برای منبعی که افراد از ساختارهای مشخص اجتماعی به دست می

وسیلۀ تغییر در روابط میان افراد ایجاد کنند و آن به تعقیب منافعشان استفاده می

  . ودش می

 2برت
هایی برای استفاده از سرمایۀ مادی دوستان و همکاران که از طریق آن افراد فرصت

 . دست آوردند و انسانی دیگران به

 3کلمن
گیرد و خالف دیگر نوع خاصی از منابع اجتماعی که در دسترس کنشگران قرار می

 . ها در ساختار روابط میان کنشگران تعبیه شده است انواع سرمایه

 4فوکویاما
هـا یـا هنجارهـای رسـمی ای از ارزش تـوان مجموعـه سادگی سـرمایۀ اجتمـاعی را می به

. کند تعریف کرد که اعضای گروه مشترکًا به آن باور دارند و همکاری بین آنها را مجاز می 

 5پوتنام
ها، هنجارها و اعتماد که همبستگی و های اجتماعی مانند شبکه های سازمان ویژگی

 . کنند اری برای منافع دوسویه را تسهیل میهمک

 6ناهاپیت و گوشال

شده از شبکۀ روابط متعلق به فرد یا جمع منابع بالقوه و بالفعل در دسترس افراد ناشی

هایی واحد اجتماعی؛ درنتیجه سرمایۀ اجتماعی هم شامل شبکه و هم شامل دارایی

 . اردشدن آن از طریق شبکه وجود د است که احتمال بسیج

 7پنـر
ای از روابط اجتماعی که رفتار افراد و درنتیجه رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار شبکه

  . دهد می

                                                           
1. Baker. 

2. Burt. 

3. James Colman. 

4. Fukuyama. 

5. Robert Patnam. 

6. Nahapiet & Goshal. 

7. Pennar. 
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 تعریف سرمایۀ اجتماعی نظران صاحب

  1ول کاک
های اجتمـاعی یـک فـرد قـرار اطالعات، اعتماد و هنجارهای متقابـل کـه در شـبکه

  . گیرد می

  2ملر
ابع بـا هـم سـهیمای از جوامعی است که در انتقـال دانـش و منـ سرمایۀ اجتماعی شبکه

  . هستند

  3اسپلربرگ

شـود و عنوان یک منبع اجتماعی در روابـط میـان افـراد یافـت می سرمایۀ اجتماعی به

های اجتمــاعی، ســاختار حمــایتی، مشــارکت اجتمــاعی، مــدنی و دربرگیرنــدۀ شــبکه

  . های اجتماعی است سیاسی و همچنین اعتماد بین افراد و نظام
  

ها،  ای از شـبكه تـوان سـرمايۀ اجتمـاعى را مجموعـه ازشـده مىابرهـای بندی نظر با جمع

هـا را در جهـت  ها و بـين گروه گروه ها و دركى دانست كه همكاری درون هنجارها، ارزش

  . كند كسب منافع متقابل تسهيل مى

؛ اما دسـتور اكيـد است صورت مستقيم نيامده در قرآن كريم تعريف سرمايۀ اجتماعى به

برقراری رابطـه اخـوت و بـرادری بـين اقشـار گونـاگون، حفظ وحدت،  آيات الهى مبنى بر

ــواهى،  اخالق ــۀ دگرخ ِ ــرويج روحي ــداری و ت ــتالفم ــل اخ ــواع عوام ــز از ان ــد پرهي  زا مانن

های  ها و شاخص عنوان مؤلفه به... و  ها گرايى، نژادپرستى، نظام طبقاتى و انواع عصبيت قبيله

  .گردند سرمايه اجتماعى محسوب مى

  های سرمايۀ اجتماعى ها و شاخص لفهمؤ. 2

د كه در جامعه تأثيرگذارند و نهای زيادی در سرمايۀ اجتماعى وجود دار ها و شاخص مؤلفه

توان سـرمايۀ اجتمـاعى  بندی مى در يك جمع بنابراين ؛دنشو موجب رشد و تعالى جامعه مى

بـه آن  2ر جـدول را در چهار بُعد اجتماعى، فرهنگى، سياسى و اقتصادی تقسيم كرد كـه د

  :شود اشاره مى

                                                           
1. Woolcock. 

2. Mellor. 

3. Spller berg. 



  53  يمقرآن كر يمبر اساس مفاه ىاجتماع يۀعوامل مؤثر بر سرما

  

 )١٣٩۶، آدمی(های سرمایۀ اجتماعی  ها و شاخص مؤلفه :٢جدول 

 ها شناسایی شاخص های پرسش ها لفهؤ م

 اعتماد
مردم، اعتماد به دقت و صحت کـار دیگـران، بـه همکـاران، اعتمـاد بـه بیشتراعتماد به 
 ... اعتماد به دولت وها، اعتماد به پلیس،  ها، اعتماد به اخبار رسانه همسایه

 روابط متقابل
گـرفتن از دیگـران، شـرکت در مراسـم دوستی با همکاران، باور کمک به دیگران، کمـک

 ... اجتماعی و

 مشارکت
هـای ه گیری در محـل زنـدگی، شـرکت در پـروژ های ورزشـی، تصـمیم عضویت در باشگاه

شـدن در انجمـن دیداپیگیری مسائل محل و شهر استان و کشـور، تمایـل بـه کان ،محلی
 ... ساختمان و محل و شهر و

گاهی عمومی  آ
ها، مشارکت اطالعاتی با افراد خارج از خانه، تولید اطالعات، میزان اطالع از تنوع رسانه
هـا بابودن اطالعات اطالع از وضعیت محل، اطالع از آخـرین کت سعی در کشف واقعی

 ... تولیدشده و های و فیلم

یهای اخالق آموزه
فور بودن کار خالف قانون، باور به عـدالت، توجـه بـهنمیزان باور به صداقت و درستی، م

 ... مصلحت عامه و

مسئولیت اجتماعی
بودن در برابر دیگران اجرای کار با هدف کمک به جامعـه، نگـاه باور به جمع به جای فرد، مسئول

 ... ه اجتماع ونگری، باور به جبران زیان وارده ب به کل کار به جای جزئی
 ...، باور به رعایت عرف، رعایت قوانین ودیگراناحترام به باورهای  مقررات رفتاری

 ...جویی، غرور، احترام به دیگران، نوآوری، مدرک تحصیلی و صرفه ها و هنجارها نرم
 ...تحصیالت، شرکت در کارگروه، وجود روحیه تعاون، باور به کرامت انسانی و ها ارزش

 ...باور به دین، اعتقادات مذهبی، پایبندی و تعهد به دین، فداکاری دینی و ایدئولوژی دین و
 ...ها چیستند و شناسید، سمبل تا چه اندازه نمادها را می نمادها
 .... امنیت محله، سابقه حمله در محیط، باور به امنیت اجتماعی و امنیت

 .... دالت ورعایت قانون، باور قانون، رعایت ع مداری قانون
 ...ها و ها، باور مردم به رسانه ها، سانسور در رسانه نقش رسانه ها رسانه

 .... بازی، بازار رقابت و ها، بورس ها، دارایی قیمت ارزش روز شرکت
 ...میزان هزینه، بودجه، تخصیص منابع و ها میزان هزینه
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های فراوانـى متناسـب بـا  فـهدهد سرمايۀ اجتماعى دارای ابعـاد و مؤل نشان مىباال جدول 

هايى چون اعتماد، مشاركت در نهادهـای مـدنى و مؤسسـات  مؤلفه .فرهنگ هر جامعه است

خيريه، ارتباطات مناسب با ديگران، تعهد و مسـئوليت، همكـاری و روحيـۀ كـار گروهـى و 

  . احساس هويت جمعى در اين زمينه مدنظر است

  ر قرآن كريمد های سرمايۀ اجتماعى ها و شاخص مؤلفه. 3

و له سـرمايۀ اجتمـاعى ئنـوعى بـه مسـ بـه هـادر آنكـه توان مطرح كـرد  آيات متعددی را مى

ها و  طورخالصه به برخى از اين مؤلفه در زير به. است های آن اشاره شده ها و شاخص مؤلفه

  . گردد ها اشاره مى شاخص

  

 توضیحات مؤلفه

 اخوت و برادری

که حصول این کمال در گرو زندگی اجتمـاعی آنـان گرا هستند ها موجودی کمال انسان
شـود کـه عـزت و شـکوه اجتمـاع مسـلمانان در گـروه می برداشتاز تعالیم دینی . است

ــت دل ــراد آن اســت  الف ــای اف ــی، (ه ــوאدی אمل ــه. )274ص: 1389ج ــر عالم از نظ
َما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوةٌ «عبارت بنابر طباطبایی،  خداوند قـانونی ،تسورۀ حجرا ١٠آیۀ در » ِإنَّ

سازد که قبًال برقرار نبود و کند و نسبی را برقرار می را در بین مسلمانان مؤمن تشریع می
، 1374ی، یطبאطبـא(آن نسبت برادری است که آثـار شـرعی و حقـوقی قـانونی نیـز دارد 

  . )471ص: 18ج

 ایمان

عشـق و محبـت بـهکند و بذر دوستی و  ها را به یکدیگر نزدیک و مهربان می ایمان دل
افشاند و جامعه ایمانی را بـر هـدف واحـد موضـوع مشـترک گـرد ها می یکدیگر را در دل

ا؛کسانی که ایمـان« :آورد می ْحَمُن ُودًّ اِلَحاِت َسیْجَعُل َلُهُم الرَّ ِذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ ِإنَّ الَّ
در[آنـان محبتـی  رحمـان بـرای ]خـدای[زودی  انـد، بـه آورده و کارهای شایسـته کرده

 .)96: مریم(» دهد قرار می ]ها دل

 همگرایی
گیری و دهـــد و هرگونـــه کنـــاره قـــرآن از روح همگرایـــی در جامعـــه ایمـــانی خبـــر می

و با ارائه راهکارهایی مؤثر، از همه خواسته تا فعاالنه درداند  مینشینی را نادرست  عزلت
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 توضیحات مؤلفه

صـاِبُروا َو« :هیچ کوششی دریغ نورزنـد ای ممتاز از جامعه حضور یابند و در یافتن جامعه

ـِه؛ در راه خـدا«، »ایستادگی ورزید و مرزها را نگهبانی کنید راِبُطوا؛ ْنِفُقـوا ِفـی َسـِبیِل اللَّ
َ
أ

َخـَویکْم؛ درحقیقـت مؤمنـان بـا هـم«، »انفاق کنید
َ
ْصـِلُحوا َبـیَن أ

َ
َما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة َفأ ِإنَّ

 . )10: حجرאت(» ان را سازش دهیدپس میان برادرانت ؛برادرند

 دوستی و مواسات

های روابـط اجتمـاعی در قـرآن، دوسـتی مسـلمانان و مواسـات اهـل ایمـان بـا از مؤلفه

ادوسـتی و مهـرورزی بـ ،)29: فـتح(» ُرَحمـاُء َبیـَنُهْم «زیرا به استناد آیـۀ  ؛یکدیگر است

یکـی از معیارهـای: دفرمای می 7امام صادق. های اهل ایمان است دیگران از ویژگی

و نیـز )391ص: 1403مجلسـی،(بودن، دوستی و مواسات با برادران دینی اسـت  شیعه

دوسـتی و: فرمایـد نیـز می 7علـی. )396ص: ھمאن( است نموجب راحتی جان داد

 . )395ص: ھمאن(دهد  مواسات با برادر دینی رزق و روزی را افزایش می

 وحدت و انسجام

خواسته با هم متحد باشند و بـه دور از تفرقـه و اخـتالف، زنـدگی ها قرآن کریم از انسان

؛)46: אنفـאل ؛105و  103: عمرאن אل ؛159و 153: אنعאم(اجتماعی خوبی داشته باشند 

ــא( ــام صــادق. )162-160ص: 4، ج1345ی، یطبאطب ــود 7ام ــو«: فرم ــؤمن اخ الم

مـؤمن بـرادر ؛المؤمن کالجسد الواحد، ان اشتکی منه وجد الم ذلک فـی سـائر جسـده

دیگر اعضای آن نیـز ،مؤمن است مانند پیکری واحد که هرگاه عضوی از آن به درد آید

 .)242ص: 3،ج1407כلینی، (. »گردد دردمند می

 روابط اجتماعی

های نمونـه و آرمـانی اسـت، از جایگـاه خـاص و اصل روابط اجتماعی که تجلی جامعـه

یابد و تـا برادری تنها در سایۀ ایمان انجام میمثًال هر چند . اهمیتی ویژه برخوردار است

گیرد، گاه کمال یعنی ایمان کـه بسـتری مناسـب ایمان نباشد، اخوت ایمانی شکل نمی

گیری و گسـترش اخـوت اسـت بسـته بـه برقـراری اخـوت و دوسـتی میـان برای شـکل

الیکمـل عبـد حقیقـه االیمـان«: فرمـود 9که پیامبر اکرم برادران ایمانی است چنان

؛ هـیچ بنـدهای حقیقـت ایمـان را کامـل)236ص: 1403مجلسی، (» حتی یحب أخاه

 . کند مگر آن که برادرش را دوست دارد نمی
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 توضیحات مؤلفه

 مشورت

در کارهـای مربـوط بـه جامعـه«: فرمایـد می9قرآن کـریم خطـاب بـه پیـامبر اسـالم
را نآنـا ،با مردم مشورت کن، حتی کسانی کـه اشـتباهاتی در گذشـته داشـتند اسالمی 

در کارها مورد مشورت خـویش نمورد عفو قرار ده، برایشان درخواست بخشش کن و آنا
دادن دیگـران در تصـمیمات جمعـی و مشورت و مشـارکت. )159: אل عمرאن(» قرار ده

تـرین مسـائلی اسـت کـه در امور مهم سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتمـاعی از مهم
 . )111ص: 1375כאرم שیرאزی، م(ای دارد  جایگاه ویژه... آیات، روایات و

 عفـو

بعضی از شما خواهان دنیـا بودنـد و«مانند . ای از آیات به عفو خداوند اشاره دارند دسته
و پیـروزی شـما بـه(بعضی خواهان آخرت، پس خداوند شما را از آنهـا منصـرف سـاخت 

مؤمنـانتا شما را آزمایش کند و او شما را بخشید و خداوند نسبت بـه ) شکست انجامید
 . )152: عمرאن אل( »فضل و بخشش دارد

 کظم و غیظ

، درگرفته نشودترین حاالت انسان است و اگر جلوی آن  حالت خشم و غضب از خطرناک
کنـد دادن هر نوع کنترل اعصاب خودنمـایی می شکل یک نوع جنون و دیوانگی و ازدست

شـود کـه نسـان صـادرهای خطرنـاک از ا شود بسـیاری از جنایـات و تصـمیم و موجب می
.)97ص: 3ج ،1374 مכאرم שیرאزی،(انسان یک عمر باید کفاره و تاوان آن را بپـردازد 

شدن حقوق الهی و حقوق مـردم خشـمگین پایمال سبب انسان کامل فقط در راه حق و به
.)67: 1398ی، یطبאطبא( شود شود و در این مورد هم از مرز ایمان و حدود الهی خارج نمی می

 ـواتق

از نظر دین و اصولی که دین در زنـدگیرا تقوای دینی و الهی یعنی اینکه انسان خود را آنچه 
معین کرده، خطا و گناه و پلیدی و زشتی شناخته شده، حفظ و صـیانت کنـد و مرتکـب آنهـا

گاه فرد تلقـی می الله طالقانی تقوا را به آیت. نشود کنـد کـه او را بـر تمـایالت و منزله وجدان آ
. )54ص: 1358طאلقאنی، ( کند سازد و از تجاوز به حدود دیگران منع می شهوات خود مسلط می

وفای به عهد و ادای 
 امانت

و های اجتماعی به قرارداد و تعهـدات اجتمـاعی رسـمی  عهد ریشۀ همه ارزش وفای به 
برابردهد و انسان را در  قرآن کریم با صراحت به وفای عهد فرمان می. است غیررسمی 

  ...)و 8: مؤمنون؛ 34: אسرאء(داند  تعهدات خود، مسئول می

هـا، ها، میثاق شمردن پیمان هم زندگی اجتماعی بشر را براساس محترم شهید مطهری
وفای به عهد و پیمان یکـی از ارکـان مهـم تمـدن. داند قراردادها و وفای به عهدها می
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 توضیحات مؤلفه

نـای وسـیعی دارد و هرگونـهامانتداری مع. )47ص: 2، ج1374مطهری، (بشری است 
طبـق آیـاتی کـه در قـرآن کـریم کـهآدمـی شـود و  سرمایۀ مادی و معنوی را شـامل می

صراحت آمده وظیفه دارد در هیچ امانتی خیانت نکند، خواه صـاحب امانـت مسـلمان به
 .)76ص: 3، ج1374مכאرم שیرאزی، (باشد یا غیرمسلمان 

  روش تحقيق. 4

ای كـه روش  نظريـه .اسـت 1بنيـاد بـا اسـتفاده از روش داده تحقيق حاضـر بـا روش كيفـى و

ای است كه مورد مطالعه قرار گرفتـه و بـا  كنندۀ حوزه رسد، تنها توصيف بنياد به آن مى داده

شدن نتيجۀ كار  تر برای واضح. گوييم، تفاوت دارد مى» نظريه«به آن  طورعمومى  آنچه كه به

و نظريـۀ خودبنيـاد كـه  نظريۀ كـالن، نظريـۀ رسـمى . اند بنياد از سه نوع نظريه ياد كرده داده

دنبـال رسـيدن بـه سـومى   بنياد بـه توان اينها را انواع نظريه در دنيای علوم دانست كه داده مى

بنيـاد بـر اسـاس  توليد نظريه در داده. است و در سطح ُخردتری از دو نظريۀ پيشين قرار دارد 

بـه ) بـا پژوهشـگر(ع از طـريق دستورالعملى پژوهشگر درواق. گيرد ها صورت مى كار با داده

  . كشند ای را بيرون مى ها نظريه روند و از درون داده دل ميدان تحقيق مى

در ايـن . شـوند شده در سه مرحله كدگـذاری مى های گردآوری بنياد داده در روش داده

ها و از  مفاهيم، مقوله تدريج از دل كدها، مفاهيم، از دل ها، به سه مرحله و با كدگذاری داده

كدگــذاری بــاز، كدگــذاری محــوری و . )שــכل زیــر(آيــد  ها، نظريــه بيــرون مى دل مقولــه

در اين فرايند پژوهشـگر بايـد . بنياد هستند كدگذاری انتخابى سه مرحلۀ كدگذاری در داده

  . كند های يادآورنده برای خود ثبت های پيشرفت كار را در قالب يادداشت اتفاقات و حاشيه

  بنياد ها به نظريه در روش داده روند تبديل داده. 1شكل 

  

  نظريه     ها مقوله    مفاهيم    كدها    ها داده

  )1386 ،منصوریאن( و )1387 ،زאرعی( ؛)1384 ،فرد دאنאیی( ؛)1387 ،אسترאوس و כوربین(

                                                           
1. Foundation data.  
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ها، مقولـۀ محـوری  ، از ميان مقولـه)كدگذاری انتخابى(در آخرين مرحله از كدگذاری 

وجودآمده از  نظريۀ به. شود شود و حول آن، نظريۀ برآمده از دل تحقيق ارائه مى انتخاب مى

. شـود صورت مـدل تصـويری و داسـتان ارائـه مى ها، حول محور مقولۀ محوری، به دل داده

  .)8ص :1386منصوریאن، (» روايتى توصيفى دربارۀ پديدۀ اصلى تحقيق است« داستانْ 

. كننـد مى سـزايى ايفـا  گيری صحيح از تحقيق، اطالعات نقش به يجهبرای انجام تحقيق و نت

ای و  روش گـردآوری اطالعـات در ايــن تحقيـق بـه دو صــورت تلفيقـى از دو روش كتابخانــه

در اين روش، اطالعات با مبانى تئوريـك و ادبيـات  :ای مطالعات كتابخانه .1. ميدانى بوده است

، مقاالت و منابع التـين و از ها باموضوعى تحقيق از كت و برای بررسى ادبيات اند مرتبطتحقيق 

. شود مى استفاده غيره اينترنت و نشريات داخلى و خارجى وها،  طريق مراجعه به مراجع، كتابخانه

   .شود مى ها استفاده برای گردآوری داده  در بخش ميدانى نيز از روش مصاحبه و پرسشنامه .2

بندی عوامل مـؤثر  شناسايى و اولويتساخته برای  ققای مح پرسشنامه: پرسشنامۀ پژوهش

خبرگـان است كه سؤال  52بر سرمايۀ اجتماعى بر اساس مفاهيم قرآن كريم است كه شامل 

   .اند كردهتكميل  آن را دانشگاه قرآن و حديث قم

  گيری نمونه تعيين حجم نمونه و روش، آماری  جامعه و نمونۀ. 5

عناصر و افرادی كه در يك مقياس جغرافيايى مشـخص،  همهجامعۀ آماری عبارت است از 

و  اداندر اين تحقيق جامعه آماری شامل تمام اسـت. دارای يك يا چند صفت مشترك باشند

صـورت هدفمنـد  شـوندگان به انتخـاب مصاحبه. اسـتمديران دانشگاه قرآن و حـديث قـم 

 محقـق پـس از مطالعـه .و با روش تصادفى ساده بوده است) دار يا نظری گيری جهت نمونه(

برخى از مستندات سازمانى، از جمله نمودار سازمانى و بـا درنظرداشـتن حـوزۀ مـورد نظـر، 

ها به مرز اشباع برسند  دهد كه محققان در داده ها را تا جايى ادامه مى آوری داده فرايند جمع

 - شوند ىشوندگان مختلف مطرح م كه توسط مصاحبه - و مفاهيم مرتبط با پديدۀ مورد نظر

بـا توجـه  استطوركلى عنوان شده  به. د و مطالب جديدی به مدل اضافه نشودونتكراری ش

  . به زمان و منابع قابل دسترس تعداد پانزده نمونه برای انجام مصاحبه كافى خواهد بود

گفتنى است بيشـتر . شددر اين تحقيق، با پانزده نفر مصاحبه انجام شد و تجزيه و تحليل 

ها، از معيار اعتمادپذيری يا قابليـت  ن كيفى برای اطمينان از روايى و پايايى دادهشناسا روش

  . كنند اعتماد جهت ارجاع به ارزيابى كيفيت نتايج كيفى استفاده مى
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متكـى  تحقيق كيفى، های توان به يافته مى بيانى ساده، ميزانى است كه در آنقابليت اعتماد، به 

، بودن  قبول قابل قابليت اعتماد را شامل چهار معيار ٢و لينكلن ١گوبا. دكربود و به نتايج آن اعتماد 

تحقيق معيارهای در اين  .)1387محمدپور، ( دانند پذيری، قابليت اطمينان و تأييدپذيری مى انتقال

ترين آنهــا، راهبــرد بــازخورد  كــه يكــى از اصــلى اند بــا راهبردهــای مختلــف تــأمين شــدهبــاال 

  .قابل مشاهده است شونده در جدول زير اطالعات افراد مصاحبه. استكننده بوده  مشاركت

  شونده اطالعات افراد مصاحبه :٣جدول

  زمان مصاحبه  پست سازمانی  تحصیالت  ردیف

  ۴٨  مقام پژوهشگاه قائم  دکترای فلسفه  ١

  ۵۵  معاون پژوهشی  المدکترای کـ  ٢

  ٣۶  رئیس مرکز آموزش الکترونیکی  دکترای علوم قرآن و حدیث  ٣

  ٧٧  رئیس پژوهشکده علوم و معارف حدیث  ، فقه و اصول۴سطح   ۴

  ٣٩  شناسی رئیس پژوهشکده اخالق و روان  دکترای مدرسی معارف اسالمی  ۵

  ٨١  مدیر فناوری اطالعات و ارتباطات ITفوق لیسانس   ۶

  ۶٩  مدیر هنر و رسانه  البالغه یسانس نهجل فوق  ٧

  ۵١  فرهنگی دانشجوییمعاون   دکترای مدرسی معارف اسالمی  ٨

  ۴۵  معاون آموزشی دانشگاه  دکترای الهیات و معارف اسالمی  ٩

  ٢٨  مدیر تولید دروس  دکترای علوم قرآن و حدیث  ١٠

  ۴٢  شناسی و ارتباطات معاون گروه روان  تبلیغ ۴سطح   ١١

  ٧۵  معاون گروه فقه و حقوق  فقه و اصول ۴سطح   ١٢

  ٣٢  ده کــالممعاون پژوهشک  دکترای مذاهب اسالمی  ١٣

  ٨٩  های تفسیر، علوم و معارف قرآن مدیر گروه  دکترای تفسیر تطبیقی  ١۴

  ۶۴  دبیرگروه اخالق کاربردی  دکترای فلسفه  ١۵
                                                           
1. Guba.  

2. Lincoln.  
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  های پژوهش نتايج و يافته. 6

  .صورت خالصه ارائه شده است شناسى پژوهش به در جدول زير نتايج حاصل از جمعيت

  

  شناسی جامعه تاپسیس پژوهش جدول نتایج حاصل از جمعیت :۴جدول 

  نتیجه  درصد  فراوانی  شناختی های جمعیت مؤلفه

  سن

در بین افراد با سنین مختلف در پاسخگویی به سـؤاالت ۴۵/۵  ۵ سال ۴٠کمتر از 

پرسشنامه نشان داد کـه بیشـترین پاسـخگویان را گـروه

  .دهند سال تشکیل می ۴٠سنی کمتر از 

 ٣/٢٧  ٣ سال ۴۴ - ۴٠

 ٢/١٨  ١  لسا ۴۵-۴٩

تحصیالت 

  دانشگاهی

در بــین افــراد پاســخگو افــراد دارای مــدرک دکتــری ۴/١۵  ٢  فوق لیسانس

 ۶/٨٨  ١١  دکتری  .اند بیشترین درصد را به خود اختصاص داده

تحصیالت 

  حوزوی

در بین طالب پاسخگو بیشترین درصد را طـالب سـطح ٩/۴٢  ٣  ٣سطح 

 ١/۵٧  ۴  ۴سطح   .دهند تشکیل می ۴

  

ســى آمــار توصــيفى نشــان داد كــه بيشــترين درصــد پاســخگويان دارای تحصــيالت برر

وامـل اثرگـذار بـر سـرمايۀ عدر مـدل ايـن تحقيـق . انـد سـال بوده 40دانشگاهى و كمتـر از 

آمـده در پـژوهش را بـا ادبيـات  دسـت و عوامل به شداجتماعى از منظر قرآن كريم بررسى 

توجه به ذهنيـت  بندی با سازی و مقوله مفهوم است در سطح گفتنى. تحقيق تطبيق داده است

شوند كه هرچنـد لفـظ و عنـوان  ای از مفاهيم خلق مى دسته ،يند كدگزاریاپژوهشگر در فر

هــای  فــرد و برآمــده از داده محتــوای هــر كــدام منحصــربه ،نظــری دارد هآنهــا ســابق اســمى 

  . استگردآوری شده تحقيق 

  شناسايى و كدگذاری باز. 7

عوامـل  دربـارههای خبرگان دانشگاه قـرآن و حـديث قـم  ه و بررسى ديدگاهپس از مصاحب

خبرگان به آيات مـرتبط . شدنداستخراج  رفتهتأثيرگذار بر سرمايۀ اجتماعى، مفاهيم به كار 
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كه ايـن آيـات و زيرمقولـه مـرتبط بـا آنهـا مشـخص و  اند كردهها اشاره  مؤلفهاز با هر يك 

  :استها و اصطالحات زير  ری واژهكدگزاری شد كه نتيجه اين كدگذا

  

  زیرمقوله  متن

؛١٣: حجرات ؛١١۴و  ٣۶: ؛ نساء٩و  ٨: انسان ؛٨۵: بقره

  ...و ١٢: مائده

  کمک به رفع مشکالت دیگران

  کمک به افزایش توانمندی دیگران

گاهی دیگران   کمک به افزایش سطح آ

و ٧: ؛ اعراف١١۴و  ١١: ؛ هود٢٠١و  ٢: ؛ بقره١۶: نحل

  ...و ۶٠: ؛ رحمان۵٩و  ۴: ؛ نساء١٣٧

  احساس هویت قومی

  مدیریت واحد

  احساس هویت دینی

  احساس هویت ملی

  احساس هویت سازمانی

  امانتداری  ...و ۵٨و  ۴: ؛ نساء٢٨٣و  ٢: بقره

؛٢١: ؛ محمد١٨و  ١۶: ؛ فتح١٧: ؛ حجرات١۵: احقاف

  ...و ٣٧: صافات: جاثیه ؛٣٢: ؛ زمر٢٢: مجادله
  و راستگویی صداقت

؛۴١و  ٢٢: ؛ حّج١١٠و ١٠۴، ٣: عمران ؛ آل٧١و  ٩: توبه

  ...و ١٧و  ٣١: لقمان

  همکاری اجتماعی

  امر به معروف و نهی از منکر

  ...و ٢٣و  ١٩: ؛ آل عمران٢۵٨و  ١٠٣: بقره
گاهی   بخشی نیاز به آ

  نیاز به تغییر نگرش

:؛ هود۶۵ و ۵٩: ؛ نساء١٠۵و  ١٠۴، ١٠٣: آل عمران

  ...و ١١٩

  حل اختالفات

  ها و مسائل پیشگیری از آسیب

  رفع مسائل و مشکالت دیگران

  ها و هنجارها گسترش ارزش  ...و ٧٧: ؛ قصص۴٣: ؛ عنکبوت۴۶: ؛ حج٣٠: روم

  عدم خودبرتربینی  ...و ٣٢و  ٢٧: ؛ هود١٢: اعراف
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  زیرمقوله  متن

  گیری از خرد جمعی بر فردنگری بهره  ...و ۴٢، ٣٨: ؛ شوری٣: آل عمران

  بودن مسائل اجتماعی پیچیده  ...و ٢٨: ؛ حجر۶: تحریم

  بودن پرهیز از خودرأی  ...و ١٣٣و  ١٣٢: بقره

  ...و ٢٠٨: بقره

  تقویت پیوندهای اجتماعی

  کاهش فاصله طبقاتی

  تقویت روابط اجتماعی

  کاهش معضالت اقتصادی و اجتماعی  ...و ٢۶و  ٢۵: ؛ واقعه۵۵: قصص

  عدم دلبستگی به دنیا  ...و ٢۴و  ٢٢: ؛ رعد٢٣ و ٧٠: اسراء

  های دینی گسترش فرهنگ و آموزه  ...و ٣٨: ؛ شوری١٠٣: آل عمران

  پیشگیری از مسائل اجتماعی  ...و ٣۵تا  ١٠: نساء ؛٢٧۵: بقره

  های درگیری و اختالف بردن زمینه ازبین  ...و ١: ؛ مائده١۵٧: اعراف

  ستیزی ظلممقابله در برابر   ...و ١۵٢: ؛ انعام١١٣: هود

  حمایت از مظلومان  ...و ١٣: ؛ توبه۵٧: نساء

  عدم اظهار نظر بدون داشتن علم آن  ...و ٣٨: ؛ شوری٢٩: مائده

  کاهش صداقت و راستی  ...و ١١٩: توبه ؛٨٠: اسراء

  پیشگیری از افترا، تهمت و غیبت  ...و ٢۴و  ٢٣: ؛ نور١١٢: نساء

  های دینی بودن کمک به دیگران وزهارزش و آم  ...و ٧: ؛ طالق٢٧٣ و ٢۶١: بقره

؛١۴٠: ؛ انعام٢: ؛ فرقان٧٢: ؛ مؤمنون٢٧: آل عمران

  ...و ٧١: نحل

  های دین تفاوت در داشته

  های سرمایه تفاوت در داشته

  های علم تفاوت در داشته

  نوع احترام به هم  ...و ۴٠: ؛ حج۶٩و  ۶٨: حجر

  جتماعی باالروابط تعامالت ا  ...و ۵۴: ؛ فرقان١٣: حجرات
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  زیرمقوله  متن

  داریتامان  ...و ٢۶: ؛ قصص۵۵و  ۵۴: یوسف

و ١٢: ؛ انسان٣۵: ؛ احقاف١٠: ؛ زمر٢٧و  ٧٧، ۵۵: غافر

  ...و ١٠: ؛ مزمل٢۴
  حلم و صبـر

  نظم در جامعه  ...و ۵۴و  ۴٩: ؛ قمر١٩٠: عمران آل

:؛ روم٣: ؛ عصر٢: ؛ مائده٢٧و  ٢۶: ؛ اسراء٢١۵: بقره

  ...و ۴۶: ؛ سبأ٣٨

  تعاونهمکاری و 

 نیکی به دیگران

 احسان و نیکوکاری

 دستگیری از دیگران

 همیاری در کارهای نیک

  ...و ١٢: ؛ حجرات١٢و  ١١: نور

 ظن به همکاران ُحسن

 ظن به مسلمانان ُحسن

 ظن به همسر ُحسن

 ظن به دیگران ُحسن

 ظن به فرزندان ُحسن

٣۵: ؛ انبیاء١: ؛ مائده٨: ؛ مؤمنون٣٢: ؛ معارج٣۴: اسراء

  ...و

 ندی به تعهداتیپای

 ها  تعهد به پیمان

 وفای به عهد

 امانتداری

:؛ مریم١١٩: ؛ مائده٢۴: ؛ احزاب٨٨: ؛ یوسف٨٧: نساء

  ...و ۴١

 راستگویی به فرزندان

 راستگویی به همسر

 راستگویی به خویشاوندان

 راستگویی به همکاران
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  زیرمقوله  متن

 منانؤراستگویی به م

 یی به دیگرانراستگو

؛۴۶: ؛ عنکبوت٩۶: ؛ مؤمنون۵٣: ؛ اسراء٨٨: حجر

  ...و ١١و  ٨، ٢، ١: عبس

 همسر باخویی  نرم

 فرزندان باخویی  نرم

 زیردستانبا خویی  نرم

 مدارای با مردم

۶: ؛ تحریم١٧: ؛ لقمان٧١: ؛ توبه١١٠، ١٠۴: عمران آل

  ...و

 به معروف در خانواده امر

 ر محیط کارامر به معروف د

 امر به معروف در محیط تحصیل

 امر به معروف در میان جامعه

 امر به معروف در میان مؤمنان

:؛ فصلت٣۶: ؛ نساء٨: ؛ عنکبوت١۵: ؛ احقاف١٩۵: بقره

  ...و ٣۴

 همسر و فرزندان با محبت و دوستی

 محبت و دوستی نسبت به مسلمانان و مؤمنان

 انمحبت و دوستی نسبت به دیگر 

  ...و ٢٠: ؛ مزمل١٧٧: ؛ بقره١٣۴: عمران آل

 انفاق به خویشاوندان

 انفاق به مؤمنان

 انفاق به دیگران

؛٢١۵: ، شعراء٢۴: ، اسراء٨٨: ؛ حجر١۵٩: عمران آل

  ...و ١٨: لقمان

 عالمان و استادانتواضع در برابر 

 تواضع در برابر والدین

 تواضع در برابر دیگران

  ابر مؤمنانتواضع در بر 
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  كدگذاری محوری. 8

در مصـاحبۀ  رفتـهكـار   مند و كدگذاری گزينشى اصـطالحات بـه با استفاده از رهيافت نظام

  : دست آمد  د و مفاهيم زير بهشبندی  خبرگان دسته

  

  مقوله  زیرمقوله

  کمک به رفع مشکالت دیگران

  کمک به افزایش توانمندی دیگران

گاهی دیگرا   نکمک به افزایش سطح آ

  همکاری و تعاون

  احساس هویت قومی

  مدیریت واحد

  احساس هویت دینی

  احساس هویت ملی

  احساس هویت سازمانی

  اخوت و برادری

  امانتداری

  صداقت و راستگویی

  وفای به عهــد

  همکاری اجتماعی

  امر به معروف و نهی از منکر

  همبستگی اجتماعی

گاهی   بخشـی نیاز به آ

  نیاز به تغییر نگرش

  الفاتحل اخت

  ها و مسائل پیشگیری از آسیب

  ها و هنجارها گسترش ارزش

  ارتباطات اجتماعی
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  مقوله  زیرمقوله

  عدم خودبرتربینی

  گیری از خرد جمعی بر فردنگری بهره

  پیچیده بودن مسائل اجتماعی

  انتخاب بهترین راه حل

  بودن پرهیز از خودرأی

  مشورت با دیگران

  رفع مسائل و مشکالت دیگران

  یتقویت پیوندهای اجتماع

  کاهش فاصله طبقاتی

  تقویت روابط اجتماعی

  کاهش معضالت اقتصادی و اجتماعی

  عدم دلبستگی به دنیا

  های دینی گسترش فرهنگ و آموزه

  انفاق و بخشش

  پیشگیری از مسائل اجتماعی

  های درگیری و اختالف بردن زمینه ازبین

  ستیزی مقابله در برابر ظلم

  حمایت از مظلومان

  اصالحگری اجتماعی

  عدم اظهارنظر بدون داشتن علم آن

  کاهش صداقت و راستی

  پیشگیری از افترا، تهمت و غیبت

  های دینی بودن کمک به دیگران ارزش و آموزه

  های دین تفاوت در داشته

  در جامعه  ظن عمومی ُحسن
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  مقوله  زیرمقوله

  های سرمایه تفاوت در داشته

  های علم تفاوت در داشته

 نوع احترام به هم

  محبت و دوستی

  یامانتدار 

  صداقت و راستگویی

  وفای به عهد

  ظن ُحسن

  روابط تعامالت اجتماعی باال

  امانتداری

  حلم و صبـر

  نظم در جامعه

  امر به معروف و نهی از منکر

 اعتماد اجتماعی

 همسر باخویی  نرم

 فرزندان اب خویی نرم

  زیردستان اخویی ب نرم

  مدارای با مردم

 مدارای اجتماعی

 استادانعالمان و تواضع در برابر 

 تواضع در برابر والدین

 تواضع در برابر دیگران

 تواضع در برابر مؤمنان

 تواضع
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  كدگذاری انتخابى. 9

در مصـاحبه بـا  رفتهكار   مند و كدگذاری گزينشى اصطالحات به با استفاده از رهيافت نظام

  : دست آمد و مقوالت زير به شدبندی  خبرگان دانشگاه قرآن و حديث قم دسته

  

  مفاهیم  ه اصلیمقول

  سرمایۀ اجتماعی

  همکاری و تعاون

  اخوت و برادری

  همبستگی اجتماعی

  ارتباطات اجتماعی

  مشورت با دیگران

  انفاق و بخشش

  اصالحگری اجتماعی

  در جامعه  ظن عمومی ُحسن

  اعتماد اجتماعی

  

ى از نگـاه خبرگـان گذار بـر سـرمايۀ اجتمـاعرترين عوامل تأثي مهم ،شده با بررسى انجام

  :اند از ترتيب عبارت به

  پيشگيری از مسائل اجتماعى؛ .1

  عدم دلبستگى به دنيا؛ .2

  كمك به افزايش سطح آگاهى ديگران؛ .3

  حلم و صبر؛ .4

  همكاری اجتماعى؛ .5

  بودن؛ پرهيز از خودرأی .6

 .انتخاب بهترين راه حل .7

يـق قربـانى در تحق .اسـتهمسـو ) 97(قربـانى عليرضـا نتايج اين تحقيق با نتايج تحقيـق 
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های ســرمايۀ اجتمــاعى شــامل اعتمــاد اجتمــاعى، اعتمــاد نهــادی، مشــاركت رســمى،  مؤلفــه

كـه سـه  )1397قربـאنی، : כ.ر(مشاركت غيررسمى، تعامالت اجتماعى، و اعتماد بـوده اسـت 

عنوان مؤلفـه سـرمايۀ اجتمـاعى  عنصر اعتمـاد، مشـاركت و همكـاری در هـر دو تحقيـق بـه

 . دست آمده است به

هايى مانند اخوت و برادری، حق محوری، صـله رحـم، انفـاق و بخشـش، امـر بـه  بحث

امـا در  ؛عنوان شاخص سرمايۀ اجتماعى نيست معروف و نهى از منكر، در تحقيقات غربى به

به شماره و از منظر قرآن كريم اين موارد بخشى از معيارهای سرمايۀ اجتماعى  نگاه اسالمى 

  . )128ص :1391علینی، ( روند مى

  گيری نتيجه

 از ديدگاه خبرگان دانشگاه قرآن و حـديث قـم نتايج اين تحقيق بيانگر اين مطلب است كه

قـرآن خداونـد در . ، نخستين اولويت بر اساس مفاهيم قرآن كريم اسـت»ظن عمومى ُحسن«

چراكـه  ؛هـا بپرهيزيـد از بسـياری از گمان! ايد ای كسانى كه ايمان آورده«: فرمايد مىكريم 

حال مراكزی كـه مسـئول . )12: حجرאت(» تقوای الهى پيشه كنيد... ها گناه است گمان بعضى

كـه در ايـن  هسـتندظن عمومى  ريزی برای تقويت ُحسن ظف به برنامهومباشند،  فرهنگ مى

  . دكنترين نقش را ايفا  مهمتواند  مىزمينه صدا و سيما 

بـودن  توان به روراسـت مى است كه جهت تقويت آن در جامعه» اعتماد«لويت ودومين ا

دادن در روابـط و  خـرج ها، انصاف به و صداقت، خيرخواهى برای ديگران، پايبندی به وعده

اشـاره ... شـدن ديگـران و هرچند به قيمت متضرر ،فقط به فكر كسب سود برای خود نبودن

 درو  ريزی ها و نهادهای فرهنگـى و تبليغـى كشـور بايـد در ايـن زمينـه برنامـه سازمان. كرد

های خـود  ن نظـام نيـز بـا عمـل بـه قـول و وعـدهو مسـئوال كننـدها تالش  ترويج اين ارزش

های دين اسالم فراوان توصيه شده  در تعاليم و آموزه. های اعتماد مردم را فراهم نمايند زمينه

: بگـو«: سـتا دسـت او  هـا بـه كه به غيرخدا تكيه نكنيد؛ چراكه همه خيـرات و خوبىاست 

بخشـى و از هـركس  بـه هـركس بخـواهى، حكومـت مى ،هـا تـويى مالك حكومت! بارالها

دهى و هركس را بخواهى خوار  هركس را بخواهى، عزت مى .گيری بخواهى، حكومت مى

  .)26: عمرאن אل(» تو بر هرچيزی قادری .دست توست  ها به تمام خوبى. كنى مى
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يـت آن در جامعـه اسـت كـه بـرای افـزايش و تقو» اخـوت و بـرادری«لويـت وسومين ا

حفظ حقوق يكديگر، تغافـل، عفـو وگذشـت بزرگوارانـه، صـلح و  :توان مواردی چون مى

ريزی  های فرهنگى و تبليغـى بايـد برنامـه سازماندر اين زمينه  ؛ كهرا ترويج كرد ...وآشتى 

مؤمنان برادر يكديگرنـد؛ «: سوره حجرات در مورد اخوت و برادری آمده 10در آيه . دكنن

باشد كه مشمول رحمت  .برادر خود را صلح و آشتى دهيد و تقوای الهى پيشه كنيدپس دو 

  .»يداو شو

بـه تـوان  آن در جامعـه مى ارتقـای بـرای كـه اسـت» انفاق و بخشش«لويت وچهارمين ا

معرفى الگوهايى اشاره كرد و با ...  خيرخواهى، ايثار و ازخودگذشتگى، جلوگيری از فقر و

اگـر «: فرمايـد خدا در قرآن مى. نمودها ترغيب و تشويق  به اين ارزش در اين زمينه مردم را

خوب است و اگر آن را پنهان داريد و به فقـرا  ،های خود را در راه خدا آشكار سازيد انفاق

  . )271: بقره(» بخشد بدهيد به سود شما است و از گناهانتان مى

پيشـگيری از پشـيمانى، : چونهايى  گزينهاست كه » مشورت با ديگران«لويت وپنجمين ا

تـوان  های مفيدی هستند كـه مى گری، كامروايى روش مبارزه با تكبر و استبداد نظر، هدايت

اهميت اين موضـوع بـه حـدی اسـت كـه در . ريزی كرد برای گسترش آنها در جامعه برنامه

مؤمنان كسانى هسـتند كـه دعـوت «: قرآن كريم يك سوره تحت عنوان شوری وجود دارد

امورشان را بـه مشـورت گذاشـتند و از  ،پا داشتند دگارشان را اجابت كردند و نماز را بهپرو

  . )38: שوری(» كنند شان كرديم انفاق مى آنجه كه روزی

توان به   زايش آن در جامعه مىكه برای اف است» گری اجتماعى اصالح«لويت وششمين ا

و دولتـى،  های اجتمـاعى رسـمى  تقويت نظارت، تقويت ارتباط ميان والدين :مواردی چون

خـدا در قـرآن بـه . بيـان كـردرا ... و  ريزی اصولى و صحيح بـرای اشـتغال در جامعـه برنامه

به سوی فرعون برويد، كه طغيان كرده اسـت؛ امـا «: فرمايد مى8حضرت موسى و هارون

   .)44 - 43: طـه(» بترسد] از خدا[و شايد متذكر شود  با او سخن بگوييد، نرمى  به

تـوان  تقويـت آن در جامعـه مىبـرای اسـت كـه » ارتباطـات اجتمـاعى«لويت وهفتمين ا

هـای مختلـف  های ارتباطى را در جامعه گسترش داد و مردم را به روش های مهارت كارگاه

شود كه  از برخى آيات قرآن استفاده مى. دكرها ترغيب و تشويق  به شركت در اين كارگاه

كـه در  چنـان ؛ريـزی شـده اسـت متن خلقت و آفـرينش او پى ارتباطات اجتماعى انسان در
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شما را از مردی و زنى آفريديم و شـما ! ای مردم«: فرمايد سوره حجرات خداوند مى 13آيۀ

نه اينكه به اين وسيله بر (بازشناسيد ها قرار داديم تا به اين وسيله يكديگر را  ها و قبيله را ملت

  . »ستا ترين شما ين شما نزد خداوند متقىتر گرامى  همانا .)يكديگر تفاخر كنيد

توان تعاون و  در جامعه مى تداوم آن جهت .است» همبستگى اجتماعى«هشتمين اولويت 

را به شهروندان آمـوزش  مانند آن دوستى و پيمان برداری و همكاری، صفا و يكرنگى، نوع

سـوره  103، آيـۀ ای كـه بـه موضـوع همبسـتگى اجتمـاعى اشـاره دارد ترين آيه صريح. داد

هـای انسـانى از جملـه مشـتركات قـومى،  يـك از ويژگى آيه، هـيچ  اين در. عمران است آل

يـك از ايـن  زيـرا هيچ ؛عنوان عامل همبستگى شـناخته نشـده اسـت زبانى به و خونى، نژادی

درنتيجـه هرچنـد در مـواردی . ها نيسـت ها برخاسته از فطـرت مشـترك همـه انسـان ويژگى

كند و خـود  ی بيشتری را خارج مى شود، اما عده ای مى و جمع كردن عدهرايى گموجب هم

  . شود اين امر عامل گسست و جدايى مى

ها و نهادهـای مختلـف را  است كـه بايـد سـازمان» همكاری اجتماعى«لويت ونهمين او 

ز د و اكرها و نهادها ترغيب و تشويق  بسيج و مـردم را به همكاری بـا يكديگـر و بـا سازمان

. ، اين همكاری را در سطح كشور گسـترش دادىها و نهادهای مـردم طريق گسترش تعاونى

با هم همكاری كنيـد و در گنـاه و سـتم بـا هـم  ادر كارهای نيك و تقو«: فرمايد خداوند مى

  .)2: مאئده(» همكاری نكنيد
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  كتابنامه

  

 .قرآن کریم .1

قـدرت نـرم بــا تأكيـد بـر آراء امــام  جايگــاه سـرمايۀ اجتمـاعى در بســتر« ،)1396( آدمـى، علـى .2

 .74-73، ص16، ش7س، مطالعات قدرت نرم پژوهشى - ، دوفصلنامه علمى4خمينى

ها و  نظریه مبنـایی، رویـه: اصول روش تحقیق کیفی، )1387(استراوس، آنسلم و كوبين جوليت  .3
 .ىپژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگ: ، تهران2بيوك محمدی، چ: ، ترجمهها شیوه

نامـــه  ، پايانتـــأثیر ســـرمایۀ اجتمـــاعی بـــر نـــوآوری مـــوردی کشـــورها، )1390(افســـری، علـــى  .4

 . دكتر فرهاد خدادادكاشى: ارشد علوم اقتصادی دانشگاه پيام نور، استاد راهنما كارشناسى

امنيـت   دينـداری و سـرمايۀ اجتمـاعى حـامى«، )1392(اكبـر نويـد  علىو  بيدختى، امين، شريفى .5

 . 69-47، ص33، شمطالعات امنیت اجتماعینامه ، فصل»اجتماعى

 .، قم، نشر اسراء6، چانتظار بشر از دین، )1389(جوادی آملى، عبداّهللاٰ  .6

چيستى نسبت ديـن و سـرمايۀ «، )1394(نژاد  طاهریفائزه  وبابائيان مهابادی  سميهخنيفر، حسين؛  .7

، فلسـفۀ دیـن، »)نىپـايش آيـات قـرآن در نظـام وحيـا: مـورد كـاوی(اجتماعى با نگـرۀ فلسـفى 

 . 196-175، ص1، ش12دورۀ

ــايى .8 ــن  دان ــوری«، )1384(فرد، حس ــتفاده از روی تئ ــا اس ــترات پردازی ب ــتقرايى، اس ــرد اس   یژك

  .70 - 57، ص11ش ،دانشور رفتار، »سازی تئوری بنياد مفهوم

 یساز بررسى بكارگيری روش تحقيق مبتنى بر تئوری مفهوم«، )1387(زارعى، عظيم و همكاران   .9

 .37 - 30، ص99و  98ش، کار و جامعه، مجله »بنيادی در حوزه مطالعات كارآفرينى

 . انتشار ، تهران، شركت سهامى 3، چپرتوی از قرآن، )1358(طالقانى، سيدمحمود  .10

: چيستى نسبت دين و سرمايۀ اجتماعى با نگرۀ فلسفى، مورد كاوی« ،)1394(نژاد، فائزه  طاهری .11

 . 181، ص1، ش12 دوره، فلسفۀ دین ، مجله»نظام وحيانىپايش آيات قرآن كريم در 

گروهى از نويسندگان بنياد علمى : ، ترجمهتفسیر المیـزان، )1345(ى، سيدمحمدحسين طباطباي .12

 .نشر رجاء: و فكری عالمه طباطبايى و همكاران، قم
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وی سيدمحمدباقر موسـ: ، ترجمهالمیزان فی تفسیر القـرآن، )1374(ى، سيدمحمدحسين طباطباي .13

 .انتشارات جامعۀ مدرسين حوزۀ علميه قم: ، قم5همدانى، چ

: محمــدهادی فقهــى بــه كوشــش: ، ترجمــۀســنن النبــی، )1398(، سيدمحمدحســين طباطبــايى  .14

 . بوستان كتاب: ، قم10سيدهادی خسروشاهى، چ

  مؤسســۀ بوســتان : ، قــم1، چهــای اســالمی ســرمایۀ اجتمــاعی در آموزه، )1391(علينــى، محمــد  .15

 .كتاب

ميان دينداری و سرمايۀ اجتمـاعى در ميـان دانشـجويان  ۀبررسى رابط«، )1397(انى، عليرضا قرب .16

ــوم اجتمــاعیپژوهشــى  - ، فصــلنامه علمــى»دانشــگاه گلســتان ، 20، ش10، دوره اســالم و عل

 . 140-121ص
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