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این مقاله به دلیل چاپ در نشریه دیگر ،سلب اعتبار شد.
رابطة دینداری و عضویت افراد در شبکههای اجتماعي نیکوکاری
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چکیده

امروزه افراد از طرفی تحت تأثیر فرهنگ دینی جامعه خود هستند و از سوی دیگر در
معرض عناصر ساختی دنیای مدرن قرار دارند .بررسی تغییرات ایجادشده در جامعه و
تأثیر آن بر دینداری میتواند موفقیتها و کاستی برنامههای اجراشده در حوزة مسائل
دینی را نشان دهد .این پژوهش با هدف برسی رابطة بین دینداری و میزان عضویت
افراد در پیوستن به شبکههای اجتماعی نیکوکاری انجام شده است .شیوة انجام این
تحقیق ،پیمایش بوده و جامعة آماری آن تمام افراد هجده سال به باالی ساکن در منطقة
 4شهر تهران را در بر میگیرد .این افراد ،مطابق شیوة نمونهگیری خوشهای
یکمرحلهای و به صورت تصادفی انتخاب شدهاند .با توجه به گستردگی نظریات
مطرح در حوزة جامعهشناسی دین ،تلفیقی از نظریات وبر ،اینگلهارت ،برگر و الکمن
برای تبیین موضوع برگزیده و از ابزار پرسشنامة استاندارد برای جمعآوری دادهها
استفاده شده است .همچنین از آزمونهای آماری خی دو و فی برای تجزیه و تحلیل
دادهها استفاده شده است .متغیر دینداری در چهار بعد مناسکی ،تجربی ،پیامدی و
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اعتقادی ،و متغیرهای زمینهای از جنبههای سن ،تحصی ت و وضعیت تأهل بررسی
شدهاند .یافتههای تحقیق نشان از همبستگی با درصد احتمال قوی متغیرهای مستقل
تحقیق با میزان عضویت افراد در شبکههای اجتماعی نیکوکاری دارد.
واژگان کلیدی :جامعهشناسی دین ،دینداری ،شبکههای اجتماعی نیکوکاری ،مشارکت
اجتماعی.

مقدمه

دین به عنوان یک نظام معرفتی و فرهنگی مهم ،در دورههای مختلف تاریخی
حضوری فع ال داش ته اس ت .از منظ ر مردمشناس ی و جامعهشناس ی ،دی ن
واقعیتی تاریخیاجتماعی و نهادی اولیه است .برخی از مردمشناسان برای آن،
کاربرد زیست اجتماعی قائلن د و بایس ته ی ا س ودمندن دانس تهاند ،پ ارهای
آسیبشناسانه ،نقادیان کردهاند و برخی رویکردی دوسویه از خ ود نش ان
دادهاند (فراستخواه .)131:1377 ،بسیاری از متفکران برجسته ،توجه وی ژهای
به نقش دین در جامع ه مب لول داش تهاند .در نتیج ه ،مف اهیم و دی دگاههای
نظری بسیاری به وجود آم ده اس ت ک ه هن وز ه م راهنم ای پژوهشه ای
جامعهشناسان دربارة دین است .ع وه بر آن برخی از محققان متأخر از قبی ل
پیت ر برگ ر ،)1973( iت امال الکم ن ،)1967( iiی واخیم وا ،)1944( iii
کیلفورد گیرتال ،)1966( iiژان پل ویلم ،)1995( iفی ل ااک رمن،)1997( ii
ملکم همیلتون ( ،)1995گ

و اس تار  )1971( iiiو دیگ ران در زمین ة

گسترن مطالعات مربوط به دین سهم بزرگی دارند.
در ایران نی ز پدی دة دی ن و دین داری در ک انون توج ه پژوهش گران و
اندیشمندان اجتماعی بوده و ت نهای بس یاری در ای ن زمین ه انج ام ش ده
است .پژوهشگران حوزة جامعهشناسی دین معتقدند که دین داری در جامع ة
کنونی ایران و در میان جوانان با تغییراتی در اندیشه و عملکرد مواجه اس ت.

دین ،اصل وحدتبخش و زمینة مشترکی را فراهم ساخته و به انس ان اج ازه
میدهد تا با فائق آمدن بر تمای ت خودخواهانهان و به دلیل داش تن عش ق
به همنوعانش فراتر از این خودخواهیها عمل

کند.

دین ،س نگ بن ای س امان اجتم اعی اس ت و منبع ی ب رای ارزنه ای
اجتماعی بوده و بر گزینشهای فردی و بسیاری از زمینههای زندگی روزمره
تأثیر میگ لارد .ع وه ب ر اینه ا دی ن ،تجلّ ی روح جمع ی اس ت و عام ل
همبستگی و یکپارچگی جامعه محسوب میشود .امروزه پدیدههایی همچ ون
مهاجرت روستایی ،ورود ابزار و وسایل ارتباط جمع ی ،آم وزن و پ رورن
گسترده و ...ارزنها و رواب

س نتی را ب ه پرس ش کش یده و تغییرات ی در

دینداری نسل جدید به وج ود آوردهان د .بن ابراین پژوهش گران ناگزیرن د از
سویی عوامل مؤثر بر تغییر ارزنه ای دین ی جوان ان را بررس ی کنن د و از
سوی دیگر برای غلبه بر آنها راهکارهایی ارائه

دهند.

امروزه جوانان ایرانی از طرفی تحت ت أثیر فرهن گ دین ی جامع ة خ ود
هستند که برای خانوادهها و اجتماعات محلی محترم است و از ط رف دیگ ر
از نهادهای آموزشی ،رسانههای جمعی (داخلی و خارجی) و عناصر س اختی
دنیای مدرن متأثرند (سراجزاده .)190:1383،بررس ی تغیی رات ایجادش ده در
میزان دینداری میتواند موفقی ته ا و کاس تیهای برنام هه ای اجراش ده در
حوزة مسائل دینی را نشان دهد.
دین میتواند کنترل اجتم اعی ی ا ب ه ق ول دورک یم انس جام و وح دت
اجتماعی را تقویت کند ( .)Lukes, 1972: 11بیتردید جامعه در شکلدهی ب ه
تصورات دینی اعضای خود نقشی کلیدی ایفا م یکن د و ای ن اف راد جامع ه
هستند که القائ ات جامع ه را م یپلیرن د و ش کل مطل وب خ ود را ب ه آن
میدهند .در جامعة امروز ،نگاه نسل جوان به دین در مقایس ه ب ا نگ اه نس ل
گلشته به طور اساسی تغیی ر ک رده اس ت .در ای ن جامع ه ،نس ل ج وان در

جستوجوی کسب جایگاه و هویت جدیدی است که خودبهخود با اهنیت
و رویکرد نسلهای پیشین و بزرگساالن به چالش برمیخیزد.
در جامعة امروز با گسترن تقسیم کار و تخصصی شدن امور (دورک یم،
 )11 :1381و ب ه وج ود آم دن نهاده ا و س اختارهای اجتم اعی جدی د،
زیستجهانهای متعددی شکل میگیرد .به بیان دیگ ر «جامع ه ب ا چندگان ه
شدن زیستجهانها مواجه میشود و کارکرد سنتی دین م ورد تهدی د ق رار
میگیرد» (برگر .)73 :1381 ،همزمان با اینکه بخشهای مختلف جامعه تح ت
سیطرة زیستجهانهای متع دد درمیآی د ،ف رد نی ز در زن دگی روزم رة خ ود
پیوسته با دیگرانی روبهرو میشود که در زیستجهانه ای دیگ ری ب ه س ر
میبرند و لزوماً نمادها و تعاریف دینی او را تأیید نمیکنند و حتی گاهی آنها
را انکار میکنند.
باید ااعان کرد که ملهب عمیقاً بر تمام زن دگی انس ان ت أثیر میگ لارد
(شجاعی زند .)36 :1372 ،از جمله این ت أثیرات ک ه محقق ان ب ر آن تأکی د
فراوان دارند ،اثر ملهب بر س مت رفتار اس ت ک ه بس یار اهمی ت دارد .ب ه
کرات دیده شده که تمای ل اف راد ب رای پیوس تن ب ه انجمنه ا و ش بکههای
اجتماعی نیکوکاری از حال نوعدوستی ،همدلی و حتی دس تیابی ب ه نش اط
اجتماعی نشئت گرفته است .شبکههای ملهبی به ویژه شبکههای نیکوک اری
به افراد کمک میکنند که با هر سطحی از دینداری ،گرد هم بیایند و در قالب
فعالیتهای م لهبی ،مش ارکتهای اجتم اعی را ارتق ا ببخش ند .ای ن گون ه
تعام ت ملهبی سبب ایجاد نوعی حال امنیت در افراد میشود و ایجاد ای ن
حال نه تنها برای خود شخص ،بلکه برای اطرافیان او نیز آرام ش ب ه دنب ال
خواهد داشت.
عضویت در شبکههای اجتماعی نیکوکاری میتوان د (ب ا ایج اد بس تری
مناسب جهت کمک به دیگران) منجر به ایجاد کارکرده ای اقتص ادی و (در

صورتی که شرای برای تداوم فعالی ته ای انجم ن مطل وب وج ود داش ته
باشد) ایجاد همبستگی شود .اما نوع نگرن افراد به دین و باورهای دینی در
تداوم این انجمنها و شبکههای ملهبی از دیگ ر عوام ل اثرگ لار اس ت .ب ا
توجه به مسائل مطرحشده ،این تحقیق به دنبال پاسخگویی به س ؤاالت زی ر
است:
آیا دینداری افراد با عض ویت آن ان در ش بکههای اجتم اعی نیکوک اری
رابطه دارد؟
آیا اخ ق ،عواط ف ،انج ام مناس ک دین ی و باوره ای دین ی اف راد ب ر
عضویت آنان در شبکههای اجتماعی نیکوکاری مؤثر است؟
آیا متغیرهای جمعیتشناختی بر عضویت افراد در ش بکههای اجتم اعی
نیکوکاری تأثیر میگلارد؟
آنچه انجام این پژوهش را ضروری میسازد ،تغیی رات اجتم اعی و ن وع
نگاه جدید افراد به دین است .در جامعة امروز نسل جوان در جس توجوی
هویت و کسب جایگاه جدیدی است که با اتکا به آن بتواند چهرة مناسبی از
خود به نمایش بگلارد .این امر سبب م یش ود ک ه خ ودب هخ ود اهنی ت و
رویکردهای ملهبی نسل پیشین به چالش کشده شود .ب ا ای ن ح ال ،چن ین
افرادی با افکار متفاوت در شبکههای ملهبی و انجمنهای نیکوک اری دی ده
میشوند که باید پرسید با توجه به تغییرات بهوجودآمده در نگرنهای اف راد
به دین ،آیا همچنان این پدیده کارکرد خ ود را در قب ال ای ن ن وع از اعم ال
خیرخواهانه حفظ کرده است یا خیر.
اهداف پژوهش
هدف اصلي

بررسی تأثیر باوره ای دین ی ب ر عض ویت اف راد در ش بکهه ای اجتم اعی

نیکوکاری.
اهداف فرعي

 -1شناس ایی و تعی ین نق ش باوره ای دین ی در می زان پیوس تن اف راد ب ه
انجمنهای نیکوکاری.
 -2شناسایی و تعیین نقش تمایل به انجام ف رایض دین ی در می زان پیوس تن
افراد به انجمنهای نیکوکاری.
 -3شناسایی و تعیین نق ش پیون دهای ع اطفی در می زان پیوس تن اف راد ب ه
انجمنهای نیکوکاری.
 -4شناسایی و تعیین چگونگی اعمال در میزان پیوستن افراد به انجم نه ای
نیکوکاری.
 -6برس ی عوام ل تقوی ت زمین هه ای مش تر اف راد جه ت پیوس تن ب ه
انجمنهای نیکوکاری.
 -7ش ناخت راهه ای اف زایش مش ارکتهای اجتم اعی جه ت حض ور در
انجمنهای نیکوکاری.
 -8رسیدن به باور مشتر در افراد دارای نگرنهای متف اوت دین ی جه ت
حضور بیشتر در انجمنهای نیکوکاری.
پیشینة پژوهش

موح د و همک ارانش ( )1388در پژوهش ی ب ا عن وان «دین داری و حق وق
شهروندی» رابطة دینداری با حق وق ش هروندی را از منظ ر جامع هش ناختی
بررسی کردهاند .نتایج این بررسی نشان داد ،رابطة دو بعد اعتقادی و مناسکی
دینداری با نگرن به حقوق شهروندی معنیدار اس ت و ای ن همبس تگی در
بعد مناسکی معکوس است.
محمدحس ین پوری انی ( )1388در ی ک بررس ی فراتحلیل ی ،مطالع ات

انجامشده در حوزة دین و ارزنهای اجتماعی را بررسی کرده اس ت .نت ایج
حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که ارزنهای دینی یکی از عناص ر
کلیدی در نظام فرهنگی جامعه محسوب میشود و ش ناخت آن در ش ناخت
نظام فرهنگی ،نقش بسیار مهمی دارد .از نتایج دیگر این پژوهش ای ن اس ت
ک ه در ص ورت تط ابق و س ازگاری و همزیس تی ب ین ارزنه ای دین ی و
ارزنهای اجتماعی ،زمینة همگرایی و همنوایی ب ه وج ود میآی د و فرآین د
جامعهپلیری در این راستا تسهیل میشود .در ص ورت تط ابق نداش تن ای ن دو،
میزان آسیبها ،جرایم و مسائل اجتماعی در جامعه افزایش مییاب د و ب ه ط رف
واگرایی میرود.
احمدی ( )1388در پژوهشی به وضعیت دینداری و نگرن ب ه آین دة دی ن
در میان نسلها پرداخت ه اس ت .یافت هه ای پ ژوهش وی نش ان داد ک ه تف اوت
معنیداری بین نسلهای مختلف در ابعاد مناسکی و پیام دی دین داری و نگ رن
به آیندة دین وجود دارد.
مرش دی ( )1389در تحقیق ی ب ه رون پیم ایش ،س طد دین داری و
گرایشهای دینداری جوانان را بررسی کرده است .چارچوب نظ ری محق ق،
تئوری ایجادگرایی اجتماعی پیتر برگر بوده است .یافتههای پ ژوهش محق ق
نشان داد ،برخورد گزینشی و گرایش ب ه تکررگرای ی دین ی در نس ل ج وان
رواج زیادی دارد .رامین حبیبزاده نیز در پژوهش خود ب ا عن وان «بررس ی
انواع دینداری در بین دانشجویان» به نتایجی مش ابه نت ایج تحقی ق مرش دی
رسیده است.
گنجی ( )1389در پژوهشی وضعیت دین داری در ای ران را تبی ین ک رده
است .محقق بر اساس الگ وی گ

و اس تار دین داری را ب ه پ نج بع د

اعتقادی ،عاطفی ،مناسکی ،پیامدی و دانشی تقسیم و شاخصهای ه ر ک دام
از آنها را با آموزههای اس می تلفیق کرده است .یافتههای پژوهش وی نش ان

داد که سرمایة اجتماعی و دینداری رابطة معنیدار و مستقیمی دارند.
چارچوب نظری

زن دگی دین داران ویژگیه ایی دارد ک ه بس یاری از جامعهشناس ان و
مردمشناسان به انحای مختلف آن را بررسی کردهاند .در پ ژوهش حاض ر ب ا
توجه به گستردگی عوامل تأثیرگ لار ،تلفیق ی از نظری ات وب ر ،اینگله ارت،
برگر و الکمن برای تبیین موضوع برگزیده شده است .از این رو ،ش رحی از
این نظریات آورده میشود.
ماکال وبر دربارة ادیان سراسر جهان مطالعة وسیعی کرده اس ت

( weber,

 .)1964: 28هیچ دانشمندی از پیش از او تا کنون ب ه ک اری ب ا چن ین دامن ة
وسیعی دست نزده است .وبر شرای و اثرات نوع ویژهای از کنش اجتم اعی
را مطالعه و بررسی میکند .بنابراین رفتار معنیدار انس ان دین ی م ورد تأیی د
اوست .وی تأثیر رفتار دینی را بر رفتارهای دیگ ر ،مخصوص اً ب ر اخ ق و
اقتصاد و به طور جزئی بر سیاست ،هنر و تعلیم و تربیت مطالعه کرده است.
از تحقیقات وی درخصوص ادیان جهانی در زمینة ارتباط بین م لهب و
قشربندی اجتماعی دو نتیجة مهم استخراج میشود :اوّل اینکه در تاریخ ای ن
ادی ان (مس یحیت ،اس م ،هندوئیس م ،بودائیس م ،یهودی ت ،کنفوس یوس و
تائوئیسم) رابطة آشکار و واضحی بین پایگاه اجتماعی و تمای ل ب ه پ لیرن
جهانبینی ادیان مختلف وجود دارد .ثانیاً واقعی ت ای ن اس ت ک ه نمیت وان
نگرن ملهبی را به سادگی ب ا توج ه ب ه قش ربندی اجتم اعی تعی ین ک رد.
استدالل وبر این است که طبقات اجتماعی هر کدام نیازها و تجارب متفاوتی
دارند ،للا به تبع این نیازها و تجارب ،جهتگیری ملهبی متف اوتی را دنب ال
خواهند کرد.
از نظر وبر ممکن است ب ین م لهب و رفتاره ای اقتص ادی تنشه ایی
صورت گیرد ،مانند تضاد به ره ب ا رب ا ،تش ویق ،ص دقه و مح دود س اختن

زندگی به حداقل نیازهای ضروری ،و مخالفت با داد و س تدی ک ه در دی ن
ممنوع است .اما مهمتر از همه ،تضاد پنهانی است که میان اصل نوعدوستی و
عق نی کردن اقتصاد نوین بر پایة بنگاه وجود دارد .زیرا بدون مب ارزهای ک ه
نامش بازار است ،محاسبة عق نی امکان ندارد .به ط ور کل ی ،حت ی مفه وم
سرمایهداری نی ز ب ا گرایشه ای زاهدان ه و ریاض تگری ادی ان رس تگاری
ناسازگار است و دلیلش این است که جستوجوی سود ،مؤمن را از زندگی
معنوی منحرف میکند (فروند.)171 :1383 ،
اینگلهارت با استفاده از دو فرضیة کمیابی و جامعهپلیری ،تغییر ارزنه ا از
م ادیگرایی ب ه فرام ادیگرایی را ک ه فرآین دی جه انی اس ت ،توجی ه میکن د
( .)Engelhard, 2005: 1-33بر اساس فرضیة کمیابی ،اولویته ای ارزش ی ی ک
فرد بازتاب محی اجتماعی و اقتصادی اوست .بر اس اس ای ن فرض یه ،ف رد
بیشترین ارزنهای اهنی را به آن چیزهایی میدهد که عرضة آنها نسبتاً ک م
بوده است .بر اساس فرضیة جامعهپلیری ،ارزنه ای اساس ی ف رد بازت اب
شرای قبل از بلوغ اوست .بن ابراین تغیی ر ارزنه ا از محی ه ای متف اوت
تبعیت میکند که نسلهای متوالی ،سالهای شکلگیری زندگیش ان را در آن
محی ها سپری کردهاند.
از نظر برگر و الکمن موضوع جامعهشناسی شناخت ،بررسی رابطة می ان
ساخت یا زمینة اجتماعی و اندیش ة آدم ی ا ب ه ط ور کل ی تعی ین اندیش ه و
شناخت انسان است (میرسندسی .)140 :1383 ،برگر و الکم ن معتقدن د ک ه
یک نظام معنی مشتر  ،واقعیات روزمره را به عنوان ام ری ب دیهی و مس لم
برای انسانها متصور است و این نظام بدیهی و مشتر معنی در طول زم ان
به کندی تغییر میکند .آنه ا اعتق اد دارن د ک ه اف راد در تعام ل اجتم اعی و
موقعیته ای رودررو الگوه ای پیشس اختة اهنش ان را در میکنن د و
ارگانیسم انسانی در تعامل با محی  ،مراحل تکام ل خ ویش را ط ی میکن د.

رابطة انسان با دنیای اجتماعی ،رابطهای دیالکتیکی اس ت ).(berger, 1967: 89
این دیالکتیک با انتقال دنیای اجتماعی به نسل جدید شکل میگی رد .در ای ن
مرحله است که دنیای نهادی نیازمند مشروعیت است ،زیرا در جریان انتق ال
واقعیات ،دنیای پرمایگی و انباشت صورت میگی رد (حس ینزاده و دیگ ران
 .)62 :1388انحراف از هنجارها زمانی ر میدهد که نهادها به واقعیتهایی
تبدیل شده باشند که پیوندشان از زمینههای ارتب اطی خ ویش در فرآین دهای
اجتم اعی مشخص ی ک ه از آنه ا پدی د آم ده اس ت ،گس یخته ش ده باش د
(میرسندسی 146 :1383 ،و برگر و الکمن .)174 :1375 ،ب ه عقی دة برگ ر و
الکمن در دنیای امروز ب ا پی دایش زیس تجهانهای متع دد (مع انی فرع ی
متعدد) نقش دین رو به کاهش رفته و در دنیای جدید دنیاهای فرعی متع دد
و رقیبی در حوزة دین شکل گرفته است .رسانهها ،شغل ،تحصی ت ،اقتصاد،
سیاست و ...از جمله این دنیاهای فرعی متعدد هستند که ب ه ک اهش اعم ال
مناسکی دینی انجامیدهاند .بنابراین تجربیات دینی افراد ،تحت تأثیر نظامه ای
معانی متفاوت و متضاد قرار میگیرند.
الوود معتقد است ،دین ارزشی واالست که بر روحیات و ن وع عملک رد
افراد در زندگی اثر گلاشته و مهمترین پیام د آن در جامع ه ،تحک یم رواب
اجتماعی افراد جامع ه اس ت ( .)Ellwood, 1993: 307همچن ین کیش ی موت و
ملهب را یکی از جنبههای فرهنگ دانسته و معتقد است دین بر فعالی ته ایی
تمرکز میکند که به عقیدة رهروان آن ،این اعمال ،معنایی غ ایی را ب رای زن دگی
به ارمغان میآورد و به حل مشک ت میانجامد .این فعالیتها به نوعی با تقدس
و حرکت به سوی خدا همراه است ( .)Kishimoto, 1961: 240کاندلند هم به ای ن
نکته اشاره میکند که دین با ایجاد شبکههای اجتماعی و خانوادگی ،ارتباط با
س ایر همنوع ان ،وفیفهشناس ی و احت رام ب ه دیگ ران ،ص داقت و اعم ال
هنجاره ای همبس تگی میتوان د مبن ای س رمایة اجتم اعی قلم داد ش ود

(.)Candland, 2000: 129-131
با توجه به آنچه اکر شد ،پ ل ارتب اطی ب ین نظری ات ف وق و پ ژوهش
حاضر ،بررسی تأثیر شیوة نگرن انسانها به دین است .ب ا توج ه ب ه اینک ه
نوعدوستی برخی انسانها نشئتگرفته از اندیشههای ملهبی است ،باوره ا و
اعتقادات دینی سبب میشود که آنان به دلیل پ ادان معن وی وعدهدادهش ده،
اقدامات خیرخواهانه انجام دهند .برخی اف راد ب ه دلی ل گرایشه ای معن وی،
صرف نظر از شغل و موقعیت اجتماعی ،در راس تای انج ام ف رایض دین ی ای ن
عمل را انجام میدهند .اما در برخی افراد دیگر ،این ح ال نوعدوس تی ب ه دلی ل
احساس مطلوبی است که اقدامات خیرخواهانه به آنان میده د و ممک ن اس ت
در این افراد گرایشهای ملهبی مشاهده نشود ،اما آنان پیوسته درصدر کم ک ب ه
همنوع باشند.
دینداری و فعالیتهای خیرخواهانه با یکدیگر ارتباط دارند ،اما اگر ب ین
این دو ارتباطی قوی یافت نشود ،الزاماً به معنای دیندار نبودن نیست .دالی ل
متف اوتی باع

فعالی ت اف راد در انجمنه ای ن امبرده میش ود .حمای ت

اجتماعی ،مهمترین این عوامل است .انجمنهای نیکوکاری میتواند س مت
روانی افراد را بهبود ببخشد و ارتقا دهد تا افراد رفتارهای کمخطرتری داشته
و سبک زندگی سالمتری برگزینند .همچنین تغییرات اجتماعی نق ش مهم ی
دارند و میتوانند گویای این نکته باشند که اجتماع با تغییراتی ک ه محص ول
مدرنیته است ،به افراد امکان میدهد که با در نظر گرفتن می زان باورهایش ان
در گروههای مورد ع قه و بدون اجبار شرکت کنند.
بنا بر نظر دورکیم دین همچون نظامی همبسته اس ت ک ه از اعتق ادات و
اعمال انسان در برابر موجوداتی مق دس نش ئت م یگی رد و ای ن اعتق ادات
تمامی کسانی را که بدان میپیوندند ،متحد م یکن د .ب ه عقی دة دورک یم ب ا
افزایش دینداری ،میزان اعتماد اجتماعی نیز افزایش پیدا میکند .للا ب ا توج ه

به اینکه در فرایند عضویت در شبکههای اجتماعی نیکوکاری ،افرادِ خارج از
شبکهها و انجمنهای نیکوکاری برای ورود ،به افراد عضو اعتماد میکنن د و
الزم است که این فرایند برای گسترن ش بکه توس

اف راد عض و بازتولی د

شود ،میتوان گف ت ب ین س طد دین داری و عض ویت اف راد در ش بکههای
اجتماعی نیکوکاری رابطه وجود دارد .او معتقد است که اعتقادات دینی ،دید
مشترکی از جهان به افراد جامعه میبخشد ک ه س ازماندهی اف راد را تس هیل
میکند .بنابراین میتوان چنین استنباط کرد که افراد جامعه ب رای رس یدن ب ه
اهداف گروهی بای د ک نشه ای ف ردیش ان را ب ا یک دیگر پیون د دهن د و
اعتقادات دینی مشتر  ،همان شیرازة نیرومندی هستند ک ه دی د مش ترکی از
جهان به افراد اعطا و آنه ا را یکپارچ هت ر و هماهن گت ر میکنن د و باع
همبستگی گروهی بین آنان م یش وند .در نتیج ه ،باوره ای دین ی اف راد ب ر
پیوستن افراد به شبکههای اجتم اعی نیکوک اری ت أثیر دارد .دورک یم تأکی د
میکند که اعتقادات و آموزههای دینی از طریق ضمانته ای اجرای یای ک ه
درون آنها وجود دارد ،هرچند غیرمستقیم ،کنش اجتماعی را هدایت ک رده و
به رفتار انسانها جهت میبخشد .به طوری که افراد عموماً بع د از پ لیرفتن
آموزههای دینی بر مبنای احترام به حقوق دیگران ،همیاری ب ا اف راد جامع ه،
معاشرتهای سالم با همکیشان و ایجاد اعتماد در دیگران عمل میکنن د .ب ر
این اساس بین داشتن اخ ق دینی و عضویت افراد در انجمنها و شبکههای
نیکوکاری همبستگی وجود دارد .وبر معتق د اس ت آم وزهه ای م لهبی ب ه
انسانها این طور القا میکند که بیعدالتیهای آشکار جهان ،فاهری اس ت و
بدین ترتیب دین میتواند خصلت به فاهر خودس رانة جه ان را معن یدار و
سامانمند جلوه دهد .برگر نیز معتقد است انس ان همیش ه از ب یمعن ا ش دن
زندگی بیم دارد .بنابراین به نظام معانیای ک ه ب ه لح اج اجتم اعی هدف دار
است ،تمایل پیدا میکند و دین یکی از مؤثرترین ابزارها برای ایجاد این نظام

است .للا عواطف دینی با بارور شدن ،حال معنادار بودن زندگی را ب ه ف رد
میدهد و از آنجا ک ه ای ن عواط ف ب ه اعتق اد دورک یم در تقوی ت اعتم اد
اجتماعی مؤثر است ،باید گفت عواطف دینی در پیوستن افراد ب ه ش بکههای
اجتماعی نیکوکاری نقش دارد .همچن ین دورک یم ب ه مناس ک دین ی توج ه
ویژهای دارد .او معتقد است که مناسک و مراسم دینی برای ک ارکرد درس ت
زندگی اخ قی ما به همان اندازه ضروری است که ب رای زن ده نگ ه داش تن
زندگی جسمانی ما ضرورت دارد .زیرا از طریق مناسک است که گروه خ ود
را تأیید و حفظ میکنیم .در نظر او مناسک ،این ک ارکرد اجتم اعی عم ده را
دارند که حال تعلق به گ روه را حف ظ نماین د (همیلت ون .)179 :1377 ،ب ه
اعتقاد وی مناسک و ماهیت چنین گردهماییهایی است که ش ور و ش وق را
برای افراد به ارمغان میآورد .به اعتقاد وی افراد در مناسک ملهبی ب ه دلی ل
انجام اعمال مشتر  ،همدلی پیدا میکنن د .مناس ک م لهبی ن وعی فعالی ت
جمعی است که باع

میشود ،فرد جزئی از نیروی گروه شود .للا بین تقیّ د

به مناسک دینی و پیوستن اف راد ب ه ش بکههای اجتم اعی نیکوک اری رابط ه
وجود دارد.
باید به این نکتة مهم توجه کرد که نظریات مطرحشده در این بخ ش ب ه
معنای متشرع بودن یا نبودن متفکران مطرحشده نیست .همچنین باید در نظر
داشت ابداً نمیتوان نظریات مطرح در حوزة جامعهشناس ی دی ن را ب ا نظ ر
شرع مقدس موافق یا مخالف دانست .نقد و برس ی ای ن موض وع خ ارج از
حوصلة این تحقیق است.
آثار احسان و نیکوکاری از منظر قرآن

راغب اصفهانی در مفردات الفاج قرآن کریم بر این نظر اس ت ک ه احس ان و
نیکوکاری ،خصلت و ویژگی انسانیای است که از عدالتخواهی برتر است.
زیرا عدالت آن است که انسان آنچه را بر عهدة او نهاده شده است ،بجا آورد

و آنچه سهم و حق اوست برگیرد؛ ولی احسان آن است ک ه ب یش از وفیف ه
بجا آورد و کمتر از حق بگیرد (منصوری.)1:1389 ،
در آیات قرآن برای احسان ،آثار م ادی و معن وی دنی وی و اخ روی بی ان
شده است .از آثار مادی احسان میتوان به افزایش روزی و اتمام نعمت اش اره
کرد که در آیة  154سورة انعام بیان شده است .در ای ن آی ه یک ی از اس باب و
عوامل اعطای نعمت و اتمام آن به بنی اس رائیل ،مس ئلة نیکوک اری ایش ان در
برخی از زمانهای گلشته است .در آیة  148سورة آل عمران ،خداوند سعادت
دنیا و زندگی نیک و آسایش و آرامش را از آثار احسان و نیکوکاری اش خاص
یا جوامع برمیشمارد .در آیة  30سورة نحل نیز بر پیامد پاداشی احس ان توج ه
میدهد و مردمان را به همین جهت به نیکوکاری تشویق و ترغیب میکند.
از آثار معنوی دنیویای که قرآن برای احس ان ی اد میکن د میت وان ب ه
ایجاد دوستی و صمیمیت میان انسانه ا و همگرای ی اجتم اعی اش اره ک رد.
خداوند با اشاره به این پیامد اجتماعی نیکوک اری در آی ة  34س ورة فص لت
میفرماید که احسان و نیکوکاری تا چ ه ان دازه میتوان د در برط رف ک ردن
کینهها و دشمنیها و دوری از واگرایی اجتماعی و دستیابی ب ه همگرای ی،
مفید و تأثیرگلار باشد .رهایی از دام گناه و دستیابی به عفت و پ ا دامن ی
(یوسف :آیه )23از دیگر پیامدهای دنیوی احسان است .چنانکه دستیابی به
هدایت خاص و بهرهمندی از هدایت ق رآن (لقم ان3 :و  )5و به رهگی ری و
تأثیرگلاری آیات قرآنی در حق وی (احقاق )12 :از آثار دیگر احسان شمرده
شده است .زیرا نیکوکاری موجب میشود انس ان در راه مطم ئن اله ی ق رار
گیرد و بتواند به ریسمان الهی بیاویزد و با بهرهمندی از آن به سعادت دنی وی
و اخروی دست یابد (لقم ان .)22 :ای ن گون ه اس ت ک ه خداون د وی را از
امدادهای خاص و غیبی خود برخوردار میگرداند و ی اری و نص رت اله ی
شامل حال وی میشود (نحل128 :و عنکبوت )69 :و هرگاه در حق خود ی ا

دیگری دعایی کند از سوی خداون د قب ول و مس تجاب میش ود و خداون د
حوائج دنیوی و اخروی او را برآورده میسازد (آل عمران147 :و .)148
مدل نظری

باورهای
دینی
اخالق دینی
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اجتماعی نیکوکاری

دینداری

عواطف
دینی

مناسک
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فرضیههای پژوه
فرضیة اصلي

 -1بین دینداری افراد و عض ویت آنه ا در ش بکههای اجتم اعی نیکوک اری
رابطه وجود دارد.
فرضیههای فرعي

 -1ب ین باوره ای دین ی اف راد و عض ویت آنه ا در ش بکههای اجتم اعی
نیکوکاری رابطه وجود دارد.
 -2بین اخ ق دینی افراد و عضویت آنها در شبکههای اجتم اعی نیکوک اری
رابطه وجود دارد.
 -3بین عواطف دینی افراد و عضویت آنها در شبکههای اجتماعی نیکوکاری

رابطه وجود دارد.
 -4بین انجام مناسک دینی اف راد و عض ویت آنه ا در ش بکههای اجتم اعی
نیکوکاری رابطه وجود دارد.
 -5بین متغیرهای زمینهای و عضویت افراد در شبکههای اجتماعی نیکوکاری
رابطه وجود دارد.
تعاریف نظری و عملیاتي
تعریف نظری و عملي باورهای دیني

تعریف نظری باورهای دینی :به هر اعتقادی که منشأ دینی داشته باشد ،ب اور
دینی گویند؛ مانند باور داشتن به اصول دین از قبیل اعتقاد به خ دا و مع اد و
نبوت و ( ...مطهری .)146 :1356 ،آیت اهلل طباطبایی اینگونه میگوید :دین،
عقاید و دستورهای عملی و اخ قی است .دانستن این عقای د و انج ام ای ن
دستورات سبب خوشبختی انسان در دو جهان است (طباطب ایی.)25 :1370 ،
از آنجا که دین ب رای ادارة ام ور جامع ة انس انی و پ رورن انس انهاس ت،
هماهنگی قوانین و مقررات آن با نیاز واقعی جامعه و مناسبت آن با تحوالت
اجتماع و مطابقت آن ب ا سرش ت و مس یر ج وهری انس ان ض روری اس ت
(آملی.)58 :1378 ،
تعریف عملیاتی :در این پژوهش ،باورهای دینی با معرِفه ایی از قبی ل
اعتقاد به وجود خداوند ،اعتقاد به وج ود ش یطان ،اعتق اد ب ه روز قیام ت و
حسابرسی دقیق به اعمال انسانها ،اعتقاد به عالم غیب و وج ود فرش تگان و
فهور سنجیده میشود.
تعریف نظری و عملیاتي فرایض دیني

تعریف نظری :هر کاری که از روی توجه و اندیشه صورت گیرد و مطابق ب ا
نظر و دستورات دینی باشد ،مانند اینکه شخصی نماز را با شرای مخصوص

انجام دهد.
تعریف عملیاتی :در این پژوهش فرایض دینی ب ا مع رِفه ایی از قبی ل
شرکت در مراسم و اعیاد ملهبی ،قرائت قرآن ،خواندن نماز ،روزه گ رفتن و
شرکت در نمازجمعه سنجیده میشود.
تعریف نظری و عملیاتي پیوندهای عاطفي

تعریف نظری :عواطف ،جمع عاطفه از ریشه «عطف» به معنای توجه و می ل
است .مقصود از عاطفه ،کشش نفسانی انسانی به انسان دیگر است .اگ ر ای ن
عواطف در مسیر درست و صحید و دینی خودن و تح ت راهنم ایی عق ل
قرار گیرد ،عواطف دینی شکل خواهد گرفت؛ مانن د رابط ة م ادر ب ا فرزن د.
حالتهایی مانند رحمت ،رأفت و محبت به دیگران از نظر قرآن حالته ای
پسندیدهای هستند که جزء عواطف دینی ی ک انس ان محس وب میش وند (
شیروانی 184 :1384 ،تا .)191
تعریف عملیاتی :در ای ن پ ژوهش پیون دهای ع اطفی ک ه بی انگر عواط ف و
احساسات دینی هستند ،با معرِفهایی از قبیل احساس نزدیکی به خ دا ،وابس تگی
به اعتقادات ملهبی ،احساس امنیت و آرام ش در ح رم معص ومین(ع) و احس اس
توبه سنجیده میشود.
تعریف نظری و عملیاتي چگونگي اعمال دیني

تعریف نظری :اعمال دینی افراد ،آثار دینی ن افر ب ه اث رات باوره ا ،اعم ال،
تجارب و دانش دینی بر زندگی روزمره پیروان است (سراجزاده.)1376 :
تعریف عملی اتی :در ای ن پ ژوهش چگ ونگی اعم ال م لهبی اف راد ب ا
معرِفهایی از قبیل میزان سختگیری در خرید و فرون مش روبات الکل ی،
میزان ملهبی بودن رهبران سیاسی ،تقلب در پرداخت مالیات ،اجرای ق وانین
اس می ،نوع برخورد با بدحجابی زنان و ورود زنان به ورزش گاهها س نجیده

میشود.
روششناسي پژوهش

پژوهش انجامشده به رون توصیفی و از نوع همبستگی است .جامعة آماری
این پژوهش ،همة ساکنان هجده سال به باالی منطقة  4شهر تهران را اع م از
مرد و زن شامل میش ود .طب ق آم ار بهدس تآمده از ش هرداریهای من اطق
مدنظر ،جمعیت ساکن در مناطق ش رق  378725نف ر هس تند .حج م نمون ة
پژوهش توس فرم ول ک وکران ب ا احتس اب خط ای کمت ر از پ نج درص د
محاسبه شد که برابر با  384تن است .سپال این تع داد ب ه دو گ روه تقس یم
شدهاند که گروهی عضو شبکههای اجتماعی نیکوکاری ب وده و گ روه دیگ ر
عضو نبودهاند .رون نمونهگیری این پژوهش به صورت نمونهگیری تصادفی
خوشهای یکمرحلهای (نمونهگیری خوشهای متناسب با حجم) بود .دادهها با
نرمافزار  spssورژن 22تجزیه و تحلیل شدهاند.
در این پژوهش از پرسشنامة استاندارد گ

و استار

ب رای س نجیدن

نگرنها و باورهای دینی و دینداری استفاده شده است (گ

و اس تار :

 )1965که برای استاندارد کردن در کشورهای مختلف اروپا ،آمریکا ،آفریقا و
آسیا و بر پی روان ادی ان مس یحیت ،یهودی ت و اس م اج را ش ده (نق ل از
محمدرضا طالبان )1377 :و با دین اس م هم انطباق یافته اس ت (س راجزاده:
.)4 138
پرسشنامة تحقیق ،سنجهای پنجبعدی است ک ه دین داری را از منظره ای
پنجگانة اعتقادی ،عاطفی ،پیامدی ،مناسکی و فکری میسنجد.
بعد اعتقادی یا باوره ای دین ی عب ارت اس ت از باوره ایی ک ه انتظ ار
میرود پیروان آن دین به آنها اعتقاد داشته باشند.
بعد مناسکی یا اعم ال دین ی ،ش امل اعم ال دین ی مشخص ی همچ ون

عبادت ،نماز ،شرکت در آیینهای دینی خاص ،روزه گرفتن و… میش ود ک ه
انتظار میرود پیروان هر دین آنها را بجا آورند.
بعد تجربی یا عواطف دینی ،بر عواطف ،تصورات و احساسات مرب وط
به داشتن رابطه با جوهری ربوبی همچون خدا یا واقعیتی غ ایی ی ا اقت داری
متعالی نافر است.
بعد فکری دین یا دانش دینی مشتمل بر اط عات و دانستهه ای مبن ایی
در زمینة معتقدات هر دین است که پیروان باید آنها را بدانند.
بعد پیامدی یا آثار دینی به اثرات باورها ،اعمال ،تجارب و دان ش دین ی
بر زندگی روزم رة پی روان ن افر اس ت (گ

و اس تار  ،1965 :نق ل از

سراجزاده.)1374 :
به بیانی دیگر ،دینداری یک سازة تکبعدی نیست ،بلکه ترکیبی از چن د
عامل مختلف اس

ت(Cline, B. C., & J. M.11 Richards 1967: 577 and bilton .

)1987: 203
پرسشنامة استفادهشده در این پژوهش ،چهار بعد از ابعاد فوق را به ک ار
برده است و بعد فکری دین به دلیل وسعت تبلیغات در ای ران ح لف ش ده
است .مقیاس اندازهگیری استفادهشده در این س نجش ،لیک رت اس ت و ه ر
گویه ،پنج درجة ارزش ی «ک ام ً مواف ق ،مواف ق ،بین ابین ،مخ الف و ک ام ً
مخالف» را در بر میگیرد .ارزنهای هر گوی ه ب ین  0ت ا  4متغی ر هس تند.
حاصل جمع عددی ارزن هر یک از گویهها درکل نم رة آزم ودنی را نش ان
میدهد که بین  0تا 104نوسان دارد .میزان اعتبار این پرسشنامه در مطالع ات
مختلف روی نمونههای متفاوت تعیین شده که حاکی از اعتب ار زی اد آزم ون
است (سراجزاده .)11 :1374 ،مقدار آلفا برای متغیرهای بعد اعتق ادی ،0/81
بعد عاطفی  ،0/75بعد پیامدی  0/72و بعد مناسکی  0/83است.

یافتهها

فرضیة اوّل :بین دین داری اف راد و عض ویت آن ان در ش بکههای اجتم اعی
نیکوکاری رابطه وجود دارد.
جدول شماره -1برونداد نتایج تحلیل مجذور خی چندبعدی رابطة بین دینداری و عضویت
در شبکههای اجتماعی نیکوکاری
مقدار

درجة آزادی

سطد معنیداری

خی پیرسون

226a

31

0/000

نسبت احتمال

300

31

0/000

خی دو محاسبهشده در درج ة آزادی  31در س طد ب االی  %1معن یدار
است .بنابراین با احتمال  99درصد میتوان گفت ب ین دین داری و عض ویت
افراد در شبکههای اجتماعی نیکوکاری رابطه وجود دارد.
فرضیة دوم :بین باوره ای دین ی اف راد و عض ویت آن ان در ش بکههای
اجتماعی نیکوکاری رابطه وجود دارد.
جدول شماره -2تحلیل مجذور خی چندبعدی رابطة بین باورهای دینی و عضویت
در شبکههای اجتماعی نیکوکاری
مقدار

درجة آزادی

سطد معنیداری

خی پیرسون

361a

4

0/000

نسبت احتمال

496

4

0/000

خی دو محاسبهشده با درجة آزادی  4در سطد باالی  %1معنیدار است.
بنابراین با احتمال  99درصد میتوان گفت ب ین باوره ای دین ی و عض ویت
افراد در شبکههای اجتماعی نیکوکاری رابطه وجود دارد.
فرضیة سوم :بین اخ ق دینی افراد و عضویت در ش بکههای اجتم اعی
نیکوکاری رابطه وجود دارد.
جدول شماره -3تحلیل مجذور خی چندبعدی رابطة بین اخالق دینی و عضویت
در شبکههای اجتماعی نیکوکاری
مقدار

درجة آزادی

سطد معنیداری

خی پیرسون

153a

9

0/000

نسبت احتمال

187

9

0/000

خی دو محاسبهشده با درجة آزادی  9در سطد باالی  %1معنیدار است.
للا با احتمال  99درصد میتوان گفت بین اخ ق دینی و عض ویت اف راد در
شبکههای اجتماعی نیکوکاری رابطه وجود دارد.
فرضیة چهارم :بین عواطف دین ی و عض ویت در ش بکههای اجتم اعی
نیکوکاری رابطه وجود دارد.
جدول شماره -4تحلیل مجذور خی چندبعدی رابطة بین عواطف دینی و عضویت
در شبکههای اجتماعی نیکوکاری
مقدار

درجة آزادی

سطد معنیداری

خی پیرسون

130a

9

0/000

نسبت احتمال

159

9

0/000

1

0/000

خ ی دو محاسبهش ده در درج ة آزادی  9در س طد ب االی  %1معن یدار
است .بنابراین به احتمال  99درص د میت وان گف ت ب ین عواط ف دین ی و
عضویت افراد در شبکههای اجتماعی نیکوکاری رابطه وجود دارد.
فرضیة پنجم :بین انجام مناسک دین ی و عض ویت اف راد در ش بکههای
اجتماعی نیکوکاری رابطه وجود دارد.
جدول شماره -5نتایج تحلیل مجذور خی چندبعدی
درخصوص رابطة بین مناسک دینی و عضویت در شبکههای اجتماعی نیکوکاری
مقدار

درجة آزادی

سطد معنیداری

خی پیرسون

206a

20

0/000

نسبت احتمال

280

20

0/000

خی دو محاسبهشده در درج ة آزادی  20در س طد ب االی  %1معن یدار
است .للا با احتمال  99درصد میتوان گفت بین مناس ک دین ی و عض ویت
افراد در شبکههای اجتماعی نیکوکاری رابطه وجود دارد.

برسی تأثیر متغیرهای زمینهای بر پیوستن افراد به شبکههای اجتمااعی
نیکوکاری بین سن افراد و پیوستن آنها به شبکههای اجتماعی نیکوکااری
رابطه وجود دارد.
جدول شماره -6تحلیل مجذور خی چندبعدی رابطة بین سن و عضویت در شبکههای
اجتماعی نیکوکاری
ن.ا.نیکوکاری

کل

سن
20-29

30-39

40-49

50-59

60+

عضو هستم

35

52

35

14

56

192

عضو نیستم

11

79

0

65

37

192

کل

46

131

35

79

93

384

جدول شماره  1-6رابطة سن و عضویت در شبکههای اجتماعی

خی دو محاسبهشده در درجة آزادی  4و سطد باالی  %1معنیدار است.
بنابراین با احتمال  99درصد میتوان گف ت ب ین س ن و عض ویت اف راد در
شبکههای اجتماعی نیکوکاری رابطه وجود دارد.
بااین تحصاایالر افااراد و عضااویت آنااان در شاابکههای اجتماااعی
نیکوکاری رابطه وجود دارد.
جدول شماره -7نتایج تحلیل مجذور خی چندبعدی رابطة بین تحصیالر و عضویت
در شبکههای اجتماعی نیکوکاری
تحصی ت
ن.ا.نیکوکاری

دانشجو کاردانی کارشناسی کارشناسی دکتری

ابتدایی

متوسطه

دیپلم

27

0

مقدار
14

20

خی پیرسون 24
تعداد مورد انتظار

10

24a

32

کل

ارشد
تعداد عضو هستم

نسبت احتمال

89

106

درجة آزادی59
0

4 3
4

48

داری
سطد معنی15
57
70/000 43

0/000

192
192

تعداد عضو نیستم

21

20

35

44

6

37

29

0

192

تعداد مورد انتظار

24

10

24

32

3

48

43

7

192

تعداد

48

20

49

64

6

96

86

15

384

تعداد مورد انتظار کل

48

20

49

64

6

96

86

15

384

جدول شماره  1-7رابطة تحصیالر و عضویت در شبکههای اجتماعی
مقدار

درجة آزادی

سطد معنیداری

خی پیرسون

73a

7

0/000

نسبت احتمال

90

7

0/000

خ ی دو محاسبهش ده در درج ة آزادی  7در س طد ب االی  %1معن یدار
است .بنابراین با احتمال  99درصد میتوان گفت بین تحصی ت و عض ویت
افراد در شبکههای اجتماعی نیکوکاری رابطه وجود دارد.
زمانی که بخواهیم از دو متغیر اسمی دووجهی همبستگی بگیریم ،از آمار
ناپارامتری فی استفاده میکنیم .ضریب فی شدت همبستگی دو متغیر را بی ان
میکند .بنابراین ،اگر بخواهیم ضریب فی را به مجلور خی تبدیل کنیم ،کافی
است آن را مجلور کرده و در حج م نمون ه ض رب کن یم (میرزای ی:1388 ،
 .)577از آزمون فی جهت سنجش رابطه در دو فرضیة زیر استفاده میشود:
 -8بین جنسیت افراد و عضویت آنان در شبکههای اجتماعی نیکوک اری
رابطه وجود دارد.
 -9بین وضعیت تأهل اف راد و عض ویت آن ان در ش بکههای اجتم اعی
نیکوکاری رابطه وجود دارد.
بین جنسیت افراد و پیوستن آنها به شبکههای اجتماعی نیکوکااری رابطاه
وجود دارد.
جدول شماره -8نتایج تحلیل ضریب همبستگی فی رابطة بین جنسیت و عضویت
در شبکههای اجتماعی نیکوکاری

شبکههای اجتماعی نیکوکاری

کل

جنسیت
زن

مرد

عضو هستم

91

101

192

رعضو نیستم

104

88

192

کل

195

189

384

جدول شماره  1-8آزمون خی
مقدار

سطد معنی داری

-0/068

0/000

کرامرز وی

-0/068

0/000

تعداد کل

384

فی

 Sigمحاسبهشده در این آزمون برابر با  0/000و مقدار ف ی بهدس تآمده
برابر با  -0/068است که این مقدار در سطد کمت ر از  0/01معن یدار اس ت.
بنابراین فرضیة صفر رد شده و با احتمال  99درصد میتوان گف ت ک ه ب ین
جنسیت افراد و میزان پیوستن آنان به شبکههای اجتم اعی نیکوک اری رابط ه
وجود دارد.
بین وضعیت تأهل افاراد و عضاویت آناان در شابکههای اجتمااعی
نیکوکاری رابطه وجود دارد.
جدول شماره -9نتایج تحلیل ضریب همبستگی فی رابطة بین وضعیت تأهل
و عضویت در شبکههای اجتماعی نیکوکاری

شبکههای اجتماعی

وضعیت تأهل

نیکوکاری

کل

مجرد

متأهل

مطلقه

همسر فوت شده

عضو هستم

76

81

8

27

192

عضو نیستم

19

157

0

16

192

کل

95

238

8

43
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سطد معنیداری

فی

0/189

0/000

کرامرز وی

0/189

0/000

تعداد

384

 Sigمحاسبهشده در این آزمون برابر با  0/000و مقدار ف ی بهدس تآمده
برابر با  0/189است که این مقدار در س طد کمت ر از  0/01معن یدار اس ت.
بنابراین فرضیة صفر رد ش ده و ب ا احتم ال  99درص د میت وان گف ت ب ین
وضعیت تأهل افراد و میزان پیوستن آنان به ش بکههای اجتم اعی نیکوک اری
رابطه وجود دارد.
برسي یافتههای تحقیق و نتیجهگیری

بین دینداری و عضویت در شبکههای اجتماعی نیکوکاری رابطاه وجاود
دارد.
ماکال وبر معتقد است میان دین و سایر جنبههای اجتماعی تنش وج ود
دارد .او به تنش میان دین و اجتماعات موجود ،رفتارهای اقتصادی ،سیاست،
هنر ،امور جنسی و آگاهی بسیار توجه کرده است .وی دین را عاملی مهم در
ایجاد جایگاه فرد در نظم اجتماعی میدان د .او دی ن را ب ه مراب ة اب زاری در
جهت آگاه شدن تعریف میکند که انسان را در فرآیند عق نی شدن از رواب
جبری و غریزی آزاد میسازد و دین این کار را از طری ق معن ا بخش یدن ب ه

زندگی در هستی انجام میدهد .ای ن معنابخش ی عق ن ی دی ن ،خ ود را در
عق نی کردن اعمال روزانه نشان میدهد.
بر اساس نتایج بهدستآمده از این پژوهش ،بین دینداری و عض ویت در
شبکههای اجتماعی نیکوکاری رابطه وجود دارد .بدین معنا که هرچه افراد به
دین پایبندتر باشند ،به عض ویت در ش بکههای اجتم اعی نیکوک اری بیش تر
تمایل دارند .دین در زندگی ف ردی و اجتم اعی نق ش مهم ی ایف ا میکن د.
چراکه بین فرد و اجتماع توازن ایجاد کرده و سبب میشود فرد احساس کند
که باید برای تأمین نیازه ای حی اتی در راس تای مس ائل ف ردی و اجتم اعی
چیزی از خود به دیگران عط ا کن د .وی توانمن دیه ای خ ود را بخش ی از
توانمندیهای جامعه میداند .دین ع وه ب ر آم وزهه ای عب ادی و ف ردی،
آموزههای اجتماعی را نیز جزء موارد تشریعی خود قرار داده است و با توجه ب ه
اینکه انسان با تبعیت و جامعه مأنوس است و جزئ ی از اج زای اجتم اع ب رز
است ،انسان دیندار به طور خاص این اجتم اعی ب ودن را بیش تر در م یکن د.
بدین ترتیب مسئولیت فرد گسترن مییابد تا حمایت از س متی جامعه در براب ر
نفال خود و دیگران را نیز در بر بگیرد.
از جنبة کارکردی نیز میتوان به کارکرد اجتماعی دین اشاره کرد .جامعه
ب رای حف ظ آرام ش و همبس تگی خ ود نیازمن د ع املی ق وی و فرات ر از
محورهای مادی است .یکی از کارکرده ای مه م نه اد دی ن ایج اد انس جام
اجتماعی است .این نهاد با ارائة دستورات مشخص از یکسو آحاد جامعه را
به شیوهای خاص نقشپلیر میکند و از طری ق ارائ ة ی ک الگ وی روش ن و
دارای چارچوب تربیتی ،توس درونی ک ردن ارزنه ا و هنجاره ای دین ی
بخش وسیعی از افراد جامعه با الگوی ارائهشده از سوی نهاد دین مؤمن شده
و از سوی دیگر بدون نیاز به کنترل بیرونی نهاد دین ،رفتار آنان را ب ر مبن ای
قواعد دینی تنظیم میکند و با ایجاد همسانی نسبی ،انس جام اجتم اعی را ب ه

وجود

میآورد.

بین باورهای دینی افراد و عضویت در شبکههای اجتماعی نیکوکاری
رابطه وجود دارد.
دورکیم معتقد است که اعتقادات ملهبی باع

میشود افراد مطی ع ی ک

قدرت خارجی و به آن وابسته شوند ،طوری که منافع شخصی خود را از یاد
میبرند .در واقع باورهای دینی نوعی اقتدار اخ قی ب ه هم راه م یآورد ک ه
احساس ملکوتی را در افراد بیدار میکند .پوریانی ( )1388در تحقی ق خ ود
با عنوان «فراتحلیل مطالعات انجامشده در حوزة دین» به این نتیجه رسید ک ه
«ارزنهای دینی و ارزنهای اجتماعی ،زمین ة همگرای ی و همن وایی را ب ه
وجود میآورد و فرآیند جامعهپ لیری در ای ن راس تا تس هیل میش ود و در
صورت تطابق نداشتن ای ن دو ،واگرای ی در جامع ه اف زایش م ییاب د ».ل لا
شبکههای اجتماعی نیکوکاری نوعی همگرایی است که تحت تأثیر باوره ای
دینی قرار دارد .همچنین گنجی ( )1389در تحقیق خود به این نتیج ه رس ید
که رابطة سرمایة اجتماعی با دینداری مستقیم و معنادار است .این جمل ه نی ز
با یافتههای این تحقیق همسو است ،چون با گستردهت ر ش دن و و م داومت
شبکههای اجتماعی ،سرمایة اجتماعی نیز افزایش مییابد.
بین اخالق دینی افاراد و عضاویت آناان در شابکههاای اجتمااعی
نیکوکاری رابطه وجود دارد.
به اعتقاد دورکیم تقویت اخ ق دینی سبب همبستگی اجتم اعی اف راد و
تقویت پیوند میان آنان میشود .وی معتقد است تکامل دین در گ رو تکام ل
اخ ق است .همچنین وبر نیز به دنبال بررسی تأثیر اعتقادات دینی ب ر رفت ار
آدمیان بود و میخواست این مسئله را روشن کن د ک ه ی ک ش یوة اعتق ادی
معیّن چگون ه تعی ینکنن دة ش یوة ک نش اس ت .او ع قهمن د ب ه اثب ات آن
ضمانتهای اجرایی است که در اعتقادات ملهبی ریشه دارد .وی معتقد ب ود

که از طریق این ضمانتهای درونی و رفتار مبتنی بر عادتی ک ه آنه ا ایج اد
میکنند ،نوع خاصی از شخصیت به وجود میآی د و س ازمانه ای دین ی ب ا
تربی ت و حف ظ ای ن ن وع شخص یت ،آن را ب ه ص ورت الگوه ای رفت اری
درمیآورند که ممکن است این الگوه ا از نظ ر دین ی جه تدار باش ند .وی
تأکید میکند که در برخی از آموزههای ملهبی ،کمک مالی و ی اری دادن ب ه
دیگران هنگام تنگدستی و پریشانی وفیفة دینداران محسوب میشود.
بین عواطف دینی افراد و عضویت در شبکههای اجتماعی نیکوکاری
رابطه وجود دارد.
زندگی در جوامع امروزی به دلیل وجود فشارها و ت نشه ای ناش ی از
پیشرفت تکنولوژی و رش د فردگرای ی ،در اف راد احس اس تنه ایی ایج اد و
زندگی را با اضطراب همراه میکند .یکی از این اضطرابها ترس از م ر

و

رسیدن به احساس پوچی است .اما آموزههای دینی به اف راد ای ن ط ور الق ا
میکنند که بیعدالتیها فاهریاند و با وجود اینکه اهداف دنیوی برای هم ه
دستیافتنی نیست ،دین اهداف برتری ایجاد میکند که هر کال میتوان د ب ه
فراخور رعایت اصول دینی به آنها دست یابد.
بین انجام مناسک دینی و عضویت در شبکههای اجتماعی نیکوکاری
رابطه وجود دارد.
دورکیم در زمینة مناسک ،نظریهای تکاملیافته دارد .وی معتقد است این
نیروی جمعی خ ارقالع اده ،احساس ی در اف راد ایج اد میکن د ک ه آن ان را
نیرومندتر از گلشته میکند .دیگر آنکه طی مراسم ،شرکتکنندگان از اهمیت
گروه و جامعه آگاه میشوند و ب ه مس ائل جامع ه حساس یت بیش تری پی دا
م یکنن د .در واق ع مناس ک دین ی ن وعی آگ اهیبخش ی ب رای تم ام اف راد
شرکتکننده به همراه دارد .ک ارکرد مناس ک دین ی ای ن اس ت ک ه می ل ب ه
مشارکت افراد در اثر معاشرت با یکدیگر و افزایش کنش متقابل میان آن ان و

شکلگیری شبکههای رواب و به تبع آن احساس همدلی افزایش مییابد .ب ه
طوری که افراد دیندار با یکدیگر در امور خیریه و کمک و یاری ب ه دیگ ران
مشارکت میکنند و بنابراین برای حل مش ک ت ق درت بیش تری دارن د .در
واقع میتوان گفت مناسک دینی نوعی کنش جمعی است که طی آن افراد به
توانمندیهای الزم برای زندگی جمعی از جمله احساس هم دلی و آرام ش
دست مییابند.
بین سن افراد و عضویت در شبکههای اجتمااعی نیکوکااری رابطاه
وجود دارد.
نتایج بهدستآمده از این فرضیه حاکی از آن است که ب ین س ن اف راد و
عضویت آنان در شبکههای اجتماعی نیکوکاری رابط های ق وی وج ود دارد.
این موضوع با یافتههای تحقیق احم دی ( )1388همس و اس ت .وی معتق د
است تفاوت معنیداری بین نسلهای مختل ف در ابع اد مناس کی و پیام دی
دینداری وجود دارد .همچنین مرشدی ( )1389در تحقیق خود به این نتیج ه
رسید که تکررگرایی میان نسل جوان به طور گسترده شیوع پیدا ک رده اس ت.
اعضای این شبکهها قادرند اوقات فراغت دوران س المندی ی ا حت ی تنه ایی
مختص به ای ن زم ان را ب ه خ وبی م دیریت کنن د و ای ن توان ایی س رمایة
اجتماعی بیشتری ب رای آن ان رق م زده اس ت .اف راد ب ه ط ور داوطلبان ه در
انجمنها عضو میشوند و در قبال فعالیتهای خود مزدی دریافت نمیکنند،
اما از طریق این شبکهها تمای ت گروهی خود را ارضا میکنن د .ش بکههای
اجتماعی نیکوکاری به عنوان بخشی از محی اجتماعی به آنان این امک ان را
میدهد که از حمایت اجتماعی بیشتری برخوردار شوند .حمای ت اجتم اعی
به عنوان حوزهای از کمکهای بین ف ردی معرف ی میش ود ک ه اف راد ب رای
کارکردهای روزانة خود مانند احساس تعلق به آن نیازمندند .سالمندان با این
گونه فعالیته ای اجتم اعی قادرن د نش اط اجتم اعی خ ویش را در قال ب

فعالیتهای اجتماعی حفظ کنند و از انزوای اجتماعی ،افس ردگی و ناامی دی
فاصله بگیرند و از طریق این شبکهها تمای ت گروهی خود را ارضا کنند.
بین سطح تحصیالر افراد و عضویت در شبکههای اجتمااعی رابطاه
وجود دارد.
از آنج ا ک ه ش بکههای اجتم اعی نیکوک اری ،انجمنه ای غیررس می
خیریهای هستند که بیشتر جنبة رفتاری و مشارکتی را به نمایش م یگلارن د،
تحصی ت در شکلدهی و ثبات این شبکهها نقش مهمی دارد .از نگاه دیگ ر
میتوان چن ین اس تنباط ک رد ک ه اف راد تحص یلک ردهای ک ه در ش بکههای
اجتماعی نیکوکاری عضویت دارند ،خدمات ارائهشده به نیازمندان جامع ه را
کافی نمیدانند و از این رو با ه دف و تفک ر مش خص س عی دارن د نح وة
کمکرسانی به افراد را تغییر دهند .عضویت افراد دارای تحصی ت ع الی در
این شبکهها نشاندهندة وفاق اجتماعی آنان جهت عمل ی ک ردن ارزنه ا و
باورهایشان است .در این زمینه دین عاملی است که سبب مش ارکت در ای ن
گونه فعالیتها میشود .از آنجا که هر فرد شرکتکننده در ای ن نهاده ا بای د
تابع مقررات گ روه باش د و از ت کروی پرهی ز کن د ،خ ودب هخ ود ن وعی
همبستگی اجتماعی در میان افراد به وجود م یآی د ک ه فعالی تهایش ان ب ا
یکدیگر را همسو و همنوا میکند.
بین جنست افراد و عضویت در شبکههای اجتمااعی نیکوکااری رابطاه
وجود دارد.
مردان اغلب به دلیل ارتباط با محی بیرون و فعالیتهای اجتماعی بیشتر
و قرار گرفتن در موقعیتهای اجتماعی و شغلی بهتر نسبت به زنان ،هم واره
با طیف وسیعتری از افراد در ارتباط قرار میگیرند و فرصت برقراری ارتباط
و گسترن پیوندهای اجتماعی ،برای مردان به مراتب بیشتر اس ت .در مقاب ل
زنان که اغلب در حوزة خصوصی قرار گرفتهاند ،شانال و فرص ت برق راری

ارتباط با افراد مختلف و دستیابی به پیوندهای متنوع را نداشتهان د .همچن ین
مردان قادرند که حمایت مالی و عملی بیشتری به شبکه ارائه دهند و در ای ن
زمینه نسبت به زنان سهم بیشتری داشته باشند.
بین وضعیت تأهل افاراد و عضاویت آناان در شابکههای اجتمااعی
نیکوکاری رابطه وجود دارد.
افراد متأهل نسبت به دیگران موقعیت متفاوتی دارند و به همین دلی ل از
نظر میزان و نحوة فعالیت ارتباطی میتوانند ،متفاوت باشند .تحقیق ات نش ان
داده است که شبکة رواب افراد متأهل به دلیل اینکه آنها در نتیجة ازدواج ب ه
پیوندهای جدیدتر و بیشتری دسترسی مییابند ،بزر تر از اف راد غی رمتأه ل
است و نسبت به افراد مجرد ،در شبکة خود خویشاوندان بیشتری دارند .البته
در این خصوص تفاوتهایی میان مردان و زن ان وج ود دارد .ازدواج ش بکة
خویشاوندان را گسترن میدهد ،اما بیشتر پیوندها با خویشاوندان نزدی ک و
دور و همسایگان است.
پیشنهادات

نظر به اینکه در این پژوهش مشخص شد متغیرهای دینداری ،باورهای دینی،
اخ ق دینی ،عواطف دین ی ،مناس ک دین ی ،س ن ،تحص ی ت ،جنس یت و
وض عیت تأه ل رابط های ق وی ب ا پیوس تن اف راد ب ه ش بکههای اجتم اعی
نیکوکاری دارند ،پیشنهاد میشود:
 -1از آنجا که شبکههای اجتماعی نامبرده ،بیشتر پلیرای افرادی ب ا س ن
و تحصی ت بیشتر دارای فواهر و عقای د دین ی و متأه ل هس تند ،پیش نهاد
میشود با افزایش خ قیت گروهی و دادن مسئولیتهایی هر چند جزئی ب ه
افرادی که این ویژگیها را ندارند ،تمای تی ایجاد شود تا ای ن اف راد نی ز ب ه
عضویت این شبکهها درآیند.
 -2آنچه حال مشارکت اجتماعی در این گروهها را کاهش میدهد ،تنه ا

میزان دینداری و انجام اعمال دینی اعضا نیست .به نظر میرس د مح ی ای ن
تشکلها فضا را برای ورود افرادی با افکار و اندیشة متفاوت پلیرا نیست.
یادداشتها
i. Peter L. Berger
ii. Thomas Luckmann
iii. Joachim Wach
ii. Clifford Geertz
i. Jean-Paul weilm
ii. Phill Zuckerman
iii. Gluck, c and Stark
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شجاعی زند ،علیرضا« ،)1384( ،مدلی برای سنجش دینداری» ،نامة جامعهشناس ی ای ران ،دورة
ششم ،شمارة اوّل،

بهار.

شیروانی ،علی ،)1384( ،اخ ق اس می و مبانی نظری آن ،چ ،4تهران :دارالفکر.
مصباح یزدی ،محمدتقی ،)1384( ،اخ ق در قرآن ،ج  ،2چ  ،1قم :انتشارات مؤسسه آموزشی
و پژوهشی امام خمینی.
طالبان ،محم درض ا ،)1380( ،دین داری و بزهک اری ،ته ران :مؤسس ة پژوهش ی فرهن گ،
هن ر و ارتباطات.
طباطبایی ،محمدحس ین ،)1370( ،آم وزن عقای د و دس تورهای دین ی انبی ا و مستض عفان،
ق م :هجری.
فراستخواه ،مقصود ،)1377( ،دین و جامعه ،تهران :شرکت سهامی انتشار.
فروند ،ژولین ،)1370( ،جامعهشناسی ماکال وبر ،ترجمة عبدالحسین نیگگهر ،تهران :نشر توتیا.
مطهری ،مرتضی ،)1356( ،مقدمهای بر جهانبینی اس می ،چ ،3تهران :صدرا.
منصوری ،خلیل« ،)1389( ،نیکوکاری در آموزههای قرآن ی» ،پایگ اه مق االت قرآن ی آی ت اهلل
خلیل منصوری.
میرسندسی ،محمد« ،)1383( ،بررسی میزان و انواع دینداری دانش جویان» ،پای اننام ة دکت ری
جامعهشناسی ،دانشگاه تربیت مدرس تهران.
میرزایی ،خلیل ،)1388( ،پژوهش ،پژوهشگری ،پژوهشنامهنویسی ،تهران :جامعهشناسان.
همیلتون ،ملکم ،)1377( ،جامعهشناسی دین ،ترجمة محسن ث ثی ،تهران:

تبیان.

وا  ،یواخیم ،)1387( ،جامعهشناسی دین ،ترجمة جمشید آزادگان ،تهران :سمت.
ویلم ،ژان پل ،)1377( ،جامعهشناسی ادیان ،ترجمة عبدالرحیم گواهی ،تهران :علم.
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