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های دینی و سرمایه اجتماعی  علم باوری ، میزان گرایش مقایسه  پژوهش حاضرهدف   هدف:

روش .  بود1399کرونا در شهر تهران در سال    دوران  در(  حوزویان  –در دو حوزه )دانشگاهیان  

پژوهش توصیفی از نوع مقایسه ای    طرح  پژوهش حاضر از  نظر هدف کاربردی و    پژوهش:

آماری    .بود و حوزه علمیه    (نفر  756)سیما    و  دانشجویان دانشگاه صدا شامل تمام  جامعه 

  110نفر و از  حوزویان  175دانشجویان دانشگاه تعداد    از کلکه مجموعاً  بودند  (نفر 350)

  ها آوری دادهبرای جمع .  نفر به عنوان نمونه با روش  نمونه گیری  در دسترس  انتخاب  شدند 

تی مستقل،   بر اساس آزمون های به دست آمد اده. دشد  پرسشنامه محقق ساخته استفاده از

،  (=p<  ،41/5  t  01/0)  بین علم باوری    نتایج نشان داد  :ها یافته.  تحلیل شدیومن ویتنی،  

دینیگرایش اجتماعیو    (=p<  ،62/9-  t  01/0)  های   ( =p<  ،93/7  t  01/0)   سرمایه 

به این صورت که میزان علم باوری و سرمایه     دار وجود دارد.دانشجویان و طالب تفاوت معنی

اجتماعی در دانشگاهیان باالتر از حوزویان و میزان گرایشات دینی  در  حوزویان بیشتر از  

بود   دانشگاهیان    ی:گیرنتیجه  (. P=05/0)دانشگاهیان  و  حوزویان  معنادار  تفاوت  توجه  با 

در بحران  و تعامل سازنده علم و    اجتماعی های دینی و سرمایه  میزان گرایش،  علم باوریدر

میتوانند تعاملی موثر    بحران های  اجتماعیدین نتیجه گیری می شود  که علم و دین در   
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 مقدمه 

   و داده رخ انسان به انسان  انتقال طریق از  ( 19-)کووید کرونا ویروس پنومونی ، 2019سال دسامبر اواخر از

 جامعه جسمانی سالمت تهدید موجب تنها نه واگیردار (. بیماری2020)پری،  کرد درگیر را کشورهای  زیادی

 سردرگمی و  اطمینان عدم  مردم در  اغلب ها،پاندمی اینكه به  توجه  با بلكه شود،می مرگ  موارد  از برخی در و

 درگیر جوامع برای غیرقابل تحملی روانی فشار (.این بیماری2005)سازمان بهداشت جهانی، کنندمی ایجاد

رده وآمی  بار به سانحه  از پس استرس اختالل نشده، حل افسردگی،سوگ اضطراب، استرس، مانند

زیجواست)فرن نگرانی؛  (.2019فرهامی،   ود،درستكار  وش،علیشیری،  از  حجم  اینها  خیلی   بحران  بیماری 

 روان سالمت بهداشت  روی بر ویروسی بیماری این  روانشناختی آثار بحث  و    های آن استبیشتر از واقعیت

  لذا   (. 2020و،ژ  و  و، چاوکژیانگ،  ولی،  ( است  برخوردار  به سزایی اهمیت از  جامعه   مختلف سطوح  در  افراد

مردم باید با واقعیت این خاص داشت،    باید در حیطه خود مراقبتی به ابعاد سالمت روان کرونا ویروس توجه  

ترین و  علم یكی از برجسته .  کاهش یابد بیماری بیشتر آشنا شوند تا از این طریق، استرس و اضطراب جامعه

های بسیاری طلبی خود، تالشاثر نیروی فطری حقیقت   بشر بر  ها برای انسان است وارزشمندترین کمال

همچنین موفقیت علم در  حوزه های     درراه به دست آوردن آن در طول تاریخ حیات خود انجام داده است

( 1399مختلف نگرش انسان را در باب کلیه میائل تحت الشعاع قرار داده است)مصباحی جمشیدی و سرمدی،

ی های علوم فیزیكی و زیستی، به یكسان بر همه های تحقیق و دیگر ویژگیکه مفروضات، روشباور اینو  

شود. با  گرایی نامیده میها است، علمی آننطباق پذیر و اساس همهها، اعم از علوم انسانی و اجتماعی ارشته 

گرایی یا علم  علم (.1382،هات است )اعتماد برای رسیدن به حقیقت این اعتقاد، که علم، تنها راهنمای قابل

و   گرایی را با علمعلم باوری یك روحیه و رویه و یا به عبارتی یك رویكرد است و نه صرفاً یك مكتب فكری.

اشتباه گرفت. علم نباید  الگو قرار دادن و مالک قرار دادن روش علوم تجربی در همة علمی بودن  گرایی، 

داری به میزان  ظهور جامعه سرمایه (.2017بروان،)  های معارف بشری و در تمامی شئون زندگی است. عرصه 

داری، واً مثل خود سرمایهزیادی به رشد و تكمیل معرفت علمی در مورد جهان طبیعی دامن زد. علم بد

اما علم نیز  ؛  کردبخش بود و انسان را از خرافات و اغتشاشات ایدئولوژیكی تفكر مذهبی رها مینیرویی رهایی

ویژه در قلمرو تولید در موقع خود لزوماً به منبع و امكانی برای استثمار در دست بورژوازی مبدل گردید. به

صنعتی، علم به خالی شدن انسان از ماهیت انسانی و سریعاً کمك کرد. علم به ایدئولوژی و دانشمندان به 

جهان مادی حدود تفسیر دانشمند در کار خودش   جاکهازآنشود  شوند. چگونه چنین میتبدیل می  هادئولوگیا

، در خارج از قلمرو مشخص و دقیق تحقیق قرار دارد، گفتندیم مارکس    گونههمانکند، جواب،  را کنترل می

دارد. از دانشمند به  جایی که دانشمند رها از چنین فشارهایی )نوعاً به اسم علم( ایدئولوژی خالص عرضه می

به عقیده    .  (1397)سوری،کندی، فن و تخصص، از اقشار حاکم پشتیبانی میطرفیب ل به  و با توس  نام علم

آور از اعتقادات و اعمال که به امور مقدس یعنی آن  ، دین عبارت است از یك نظام مشترک و الزام1دورکیم

ها را در آن   ی پیروانشود، اعتقادات و اعمالی که همهچیزهایی که جدا، مجزا و محترم هستند مربوط می

کرد که در ادیان هرگز فقط موضوع دورکیم بر این واقعیت تأکید می  آورد.یك اجتماع اخالقی گرد هم می

ها  های آیینی و مناسكی هستند که طی آنی فعالیتی ادیان دربردارندهعقیده و ایمان در بین نیست همه

های علم و دین را از اساس مغایر هم  ور روشبارب  (.1389گیدنز،کنند )گروه مؤمنان یكدیگر را مالقات می

 
1 .Dourkheim 
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تنها موضوع و دانستند و معتقد بودند که این دو مشغله، باید کامالً جدا و مستقل از یكدیگر باشند؛ نهمی

بلكه شیوه بین آنمحتوای آن،  است، که هیچ قیاس مفیدی  ناهمانند  نیز چنان  ها  های کسب معرفتشان 

ای ازنظر حق قضاوت، یا در قلمرو علم است یا در قلمرو یرا هر موضوع یا مسئلهتوان برقرار ساخت؛ زنمی

چهار نوع رابطه را میان علم و دین مفروض گرفته که عبارتانـد    وی،  نیستدین و هرگز متعلق به هر دو حوزه  

از باربور به معرفى    آلیسترمك  گفتگو و همبستگی.  از: تعـارض، اسـتقالل،    مدلى سهگراث نیز به تبعیت 

ابعـاد تعارض، همسویى و تمایز     عنوان موضـوعى بین  رابطه علم و دین، بهاما  ،   پردازدمیبعـدی شـامل 

)رفیعی،  ،  تهای متنوعى بوده اس  ها ومدل  د نظریهطالعات گسترده وموجمایه م  ای و فراگیـر، دسـت  رشـته

  گرایی علم  به  نسبت  دانشجویان  نگرش  بررسی  ( طی پژوهشی1389)  یمیرح    (؛1399ملكی، زاهدی و ارشاد،

 دانشجویان  نزد   گرایی علم  به  نسبت  گراییدین  که  است  آن  تحقیق  این  گرایی پرداخته است. نتیجه دین  و

گرایی زنان در شهر شیراز را  ( رابطه دینداری و علم1398)  موحد، حمیدی زادهاست.    ترقوی  موردبررسی

دهد که بیش از شصت درصد از پاسخگویان از دینداری متوسطی برخوردارند  نشان می ج ینتابررسی کردند. 

عنوان بخشی از متغیر عنوان متغیر مستقل با گرایش علمی، معدل لیسانس بهو میان دینداری پاسخگویان به

عكوس و منفی وجود دارد که رابطه بین فعالیت علمی و دینداری رابطه مثبت و مستقیم وابسته رابطه م

   است،   1یكی  دیگر  از متغیر هایی که در پژوهش  حاضر مورد بررسی قرار گرفته است سرمایه اجتماعیاست.

وبیش حاصل انباشت منافع بالقوه و یا بالفعلی است که مربوط به مالكیت یك شبكه بادوام از روابط کم  که

سرمایه اجتماعی در  شود.  در بین افرادی است که با عضویت در یك گروه اجتماعی ایجاد می  شدهنهینهاد

هایی که یك واحد   و خانواده   اجتماعی در بـین افـراد  طمفهوم اولیه خود اراده نیك، یاری، همدلی و رواب

در سرمایه اجتماعی بر   (،2020،گیلو   ، گرای، ریچ)استراب شود  دهند، توصیف می  اجتماعی را تشكیل می

های کـه هماهنگی و همكاری و دسترسی به    ون ساختارها، اعتماد، هنجارهـا و شـبكهچهایی هم  شاخص

ازنظـر بوردیـو،  (،  2017)مایانگا،  ی شودشود، تأکیـد م   ها را موجـب می  کند و کنش  منابع را تسهیل می

از   سـرمایه اجتماعی مجموع منابع واقعی یا بالقوه است که با مالكیت شبكه ای بادوام و شناخت متقابل 

دیگر عضویت در یك گروه که هر یك اعضای آن پشتوانه سـرمایه    عبارتی   شده یا به   بیش نهادینه  و  کم  طرواب

تواند یك منبع بسیار مهم    این نوع سرمایه می   (.2019)تیپنس،اسـت  طکنـد مـرتب   میجمعـی را فـراهم  

برای پاسخگویی به تهدیدات خطرناک  الزعـات  الدر بسـیج منـابع و اط  و جوامع  برای توانایی خـانواده م 

ب برابر  در  بازیابی  و  و  الطبیعی  طبیعی  باشد،  یای  ها  توانـایی  بحران  قدرتمنـد  پیوندهای  انسـجام  زیرا  و 

ایده  اجتمـاعی را فـراهم می    های جدید و متنـوع را فـراهم می  کننـد و پیوندهای ضعیف دسترسی به 

 زندگى در ناپذیراجتناب  واقعیتى بحران،    ،توجه به موارد بیان شده ، با  (2020)گولكسی و کویا واالنین،کننـد

 شدت نوع، برحسب  که هستند هاییو فرصت تهدیدها گیریشكل  بستر  خود ذات  در هابحران  است.  اجتماعى

 قرار ایپرمخاطره  و دشوار شرایط در را مدیران حاکم و سیاسی نظام تواندمی بحران، محیطی یگستره  و

 این فوری: هایبحران   :از اندعبارت که است کرده تقسیم دسته سه پارسونز به دیدگاه از هابحران  .دهند

 و هاآن مورد  در  تحقیق  به قادر نیز هاسازمان و قبلی نیستند هشداردهنده عالمت گونههیچ  دارای  هابحران 

دفع خاصی ریزیبرنامه نیز  ایجاد آهستگی به هابحران  این تدریجی: هایبحران  .باشدنمی هاآن  برای 

 :دارادامه هایبحران   .ساخت محدود را هاآن سازمانی اقدامات طریق  از یا را متوقف هاآن  توانمی .شوندمی

 
1. Social Capital 
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 هابحران  این با شدن مواجهه  هایاستراتژی  .انجامندطول می به هاسال حتی یا و هاماه ها،هفته هابحران  این

این   دار. وقایع این  فراگیری  میزان  و  کنترل گستردگی زمانی، فشارهای به متفاوت بستگی هایموقعیت  در

ی ما دارد، جهت در مسائل اجتماعی، اقتصادی، سالمتی روزمره و امروزهپژوهش، به دلیل اهمیت خاصی که  

الب ذکر شده هدف  طمبا توجه به    گذار مفید فایده خواهد بود. اندرکار و سیاستهای دستبسیاری از ارگان

 آزمون این فرضیه است:از پژوهش حاضر 

 در ( حوزویان –وزه )دانشگاهیان های دینی و سرمایه اجتماعی در دو حبین علم باوری، میزان گرایش. 1

 تفاوت وجود دارد.  کرونا  دوران

 

 پژوهش روش

ی آماری پژوهش  .جامعهبود مقایسه ای  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و طرح پژوهش توصیفی از نوع

نفر( در شهر   350نفر( ، و طالب حوزه های  علمیه )    756)صداوسیما    حاضر شامل دانشجویان دانشگاه

نفر     110نفر از  دانشجویان و    175بود . که با روش  نمونه گیری در دسترس  تعداد    1399تهران در سال  

. مشغول به تحصیل 1:  ودند ازاز  طالب  به عنوان نمونه ی آماری  انتخاب شدند. معیار  های  ورود عبارت ب

. رضایت اگاهانه.  3جنسیت زن و مرد  .  2صدا و سیما.  دانشگاه  های  علمیه چیذر  و الزهرا ، در  حوزه  در  

   معیار  خروج عبارت بود از  عدم تكمیل پرسشنامه ها

 ابزار پژوهش

گویه    ابتدا با استفاده از  مبانی  نظریاست  محقق ساخته    گویه ای   6  یك مقیاس  . پرسشنامه علم باوری.1

ها تدوین و جهت بررسی روایی محتوایی با حذف گویه های نامناسب به تایید اساتید و متخصصان  رسید 

در جه ای نمره گذاری شده    5( در طیف لیكرت  1( تا کامال مخالفم)5کامال موافقم)نمره     از  این مقیاس

پس      د میزان علم باوری  بیشتر است.است هر چه نمره باالتر باش  6و پایین ترین نمره    30باالترین نمره  .است

و بدین ترتیب از حصول   اضافه یا اصالح شد  ها نهیگز  ی سؤاالت حذف و برخ  اخذ نظرات اساتید برخی از  از

از روش آلفای کرونباخ استفاده    روایی سازه اطمینان حاصل شد پایایی  و مقدار     تشده اسو جهت تعیین 

 به  دست آمد.  69/0آلفای  کرونباخ علم باوری 

گویه ای محقق ساخته است ابتدا با استفاده از  مبانی     14یك مقیاس    .پرسشنامه سرمایه اجتماعي .2

نظری گویه ها تدوین و جهت بررسی روایی محتوایی با حذف گویه های نامناسب به تایید اساتید و متخصصان  

( نمره گذاری شده  1( تا خیلی کم)نمره5درجه ای از خیلی زیاد )نمره  5رسید این مقیاس در طیف لیكرت 

است هر چه نمره باالتر باشد میزان سرمایه اجتماعی باالتر    14و پایین ترین نمره    70ره  باالترین نم.است

و بدین ترتیب   اضافه یا اصالح شد   ها نه ی گز  یسؤاالت حذف و برخ  اخذ نظرات اساتید برخی از  پس ازاست.  

و   تشده اسده و جهت تعیین پایایی از روش آلفای کرونباخ استفا از حصول روایی سازه اطمینان حاصل شد

 . به  دست آمد  77/0 سرمایه اجتماعی مقدار  آلفای  کرونباخ

   شده است.   استفاده  محقق ساخته  گویه ای    10  مقیاسدر این پژوهش از    .. پرسشنامه گرایشات دیني3

( نمره گذاری   1( تا خیلی مخالفم )نمره5که به صورت طیف لیكرت پنج درجه ای از خیلی  موافقم)نمره  

است هر چه نمره باالتر میزان گرایشات دینی  نیز بیشتر   5و کمترین نمره    50باالترین نمره    است.شده  

مراجعه    قیسپس از طرو    ی شدگیرپایایی آن اندازه  روایی و   ،پرسشنامه  میپس از ساخت سؤاالت و تنظ است.  
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پاسخگو به  اندازه  د. تكمیل گردی  انیحضوری محقق  ازبرای  پرسشنامه پس  روایی  با   گیری  اساتید    مشاوره 

های تحقیق  آماری مراجعه و با ارائه فرضیه   یهامشاور به تعدادی از متخصصان روش تحقیق و روش   راهنما و

به صاحب اندازهو پرسشنامه  گیری آن نظرات  نظران در خصوص محتوای پرسشنامه و موفقیت سنجش و 

اضافه یا اصالح   هانهیگز  یسؤاالت حذف و برخ  اخذ نظرات اساتید برخی از  پس از  کارشناسی اخذ گردید،

.در این تحقیق جهت تعیین پایایی از روش آلفای طمینان حاصل شدو بدین ترتیب از حصول روایی سازه ا  شد

 به  دست آمد.  77/0مقدار  آلفای  کرونباخ گرایشات دینی  ت؛شده اسکرونباخ استفاده

و     ذریچ  هیعلم   یو حوزه ها  مایدر دانشگاه صدا و س  لیابتدا به تعداد افراد مشغول به تحص  شیوه اجرا. 

نفر  دانشجو،  175نفر) 285در دسترس تعداد  یریالزهرا  در دسترس  قرار گرفت سپس  با روش  نمونه گ

انها قرار    اریاختپژوهش در    یانتخاب  شدند سپس پرسشنامه ها  ینفر  طلبه(  به عنوان نمونه آمار 110

داده ها    یتنیو   ومانیدو گروه مستقل و     یپرسشنامه ها با استفاده از آزمون ت   یگرفت پس از  جمع آور

 قرار گرفت. لیو تحل هیمورد تجز

 

 اهیافته

اند. بیشتر پاسخگویان نفر زن بوده  48نفر مرد،    62دهنده،  پاسخطالب  نفر    110  تایج نشان داد از مجموعن

اند.  نفر زن بوده  113نفر مرد،    62دهنده،  پاسخدانشجوی    نفر    175اند.از مجموع  درصد بوده  ( 4/56مرد، )

  22-18  ی سندهنده، دامنه  پاسخطالب    نفر    110از مجموع    اند.( درصد بوده6/64خگویان زن، )بیشتر پاس

-50،  نفر  17،  سال  41-45،  نفر  18سال،    35-40،  نفر  29،  سال  34-29نفر،    26سال،    28-23نفر،  14سال،  

بیشتر پاسخگویان توان گفت  نفر بوده است. درواقع می  1سال،    56-60نفر،    2سال،    51-55نفر،    3سال،    46

 ی سندهنده، دامنه  پاسخ  دانشجوی  نفر  175  از مجموع  اند. ( درصد بوده4/26سال، )  34-29در دامنه سنی  

  57  ،سال   41-45نفر،    15سال،    35-40نفر،    11،  سال   34-29نفر،    10سال،   28-23نفر،  8سال،    18-22

توان گفت بوده است. درواقع می  نفر  17سال،    56-60نفر،    21سال،    51-55نفر،    36سال،    46-50نفر،  

دهد در حوزه های پژوهش نشان میداده  اند.( درصد بوده6/32، )41-45بیشتر پاسخگویان در دامنه سنی  

درصد زن بوده است و    6/64درصد مرد،    4/35درصد زن، در حوزه دانشگاه    6/43درصد مرد،    4/56  علمیه

زنان در حوزه دانشگاه با    درصد و  4/56افراد مردان در حوزه علمیه با  طور اظهار داشت بیشترین  توان اینمی

 درصد بوده است. 6/64
 

 دانشجویان و طالب به تفکیک دو گروه های توصیفي متغیرهای پژوهش  شاخص . 1جدول 

 متغیر 

 گروه مطالعه 

 طالب  دانشجویان 

 میانگین  فراوانی 
انحراف  

 معیار 
 میانگین  فراوانی  کشیدگی چولگی 

انحراف  

 معیار 
 کشیدگی چولگی 

 -90/0 59/0 88/3 63/15 110 -25/1 -11/0 52/5 04/21 175 علم باوری 

 09/1 35/0 37/4 61/44 110 93/0 -12/1 41/7 68/26 175 های دیني گرایش 

 -53/0 57/0 61/9 78/37 110 -93/0 -16/0 37/10 59/48 175 سرمایه اجتماعي 
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( و  04/21±52/5)  باوریعلم  دانشجویان درشود، میانگین نمرة  مشاهده می  فوقطور که در جدول  همان

( و سرمایه  63/15±88/3)  باوریمیانگین نمرة طالب در علم( بیشتر از  59/48±37/10)سرمایه اجتماعی  

( بیشتر  61/44±37/4)  های دینیگرایش  طالب در. با این حال میانگین نمرة  ( است78/37±61/9)اجتماعی  

گیری استنباط هر چند این نتیجه   .( است68/26±41/7)  های دینیمیانگین نمرة دانشجویان در گرایشاز  

امّا در بررسی  نوع و دار بین دو گروه در  تر بعدی، وجود تفاوت معنیهای دقیقبدون آزمون آماری است، 

 مشخص خواهد شد.  های استرس حاد همسرمیزان واکنش

ها استفاده  روش  گیرد، از جمله اینهای مختلفی مورد استفاده قرار میها، روشبرای آزمون نرمال بودن داده

از شكل توزیع و یا به عبارت دیگر محاسبه چولگی و کشیدگی متغیرهای تحقیق است که نتایج آن در جدول  

باشد،   - 2و    2ها بین  آمده است. هرگاه چولگی و کشیدگی داده   متغیرهای پژوهشآمار توصیفی   به همراه  1

دو  متغیرهای پژوهش در  های مربوط  کشیدگی دادهچولگی و   اساس، چونبراین   توزیع متغیرها نرمال است.

های مربوط توان گفت که توزیع دادهبه دست آمده است می -2و  2بین  در دامنة  دانشجویان و طالبگروه 

،  F=76/0)علم باوری  های  نیز جهت بررسی همگنی واریانس  آزمون لوین  از  . نرمال استمتغیرهای پژوهش  

472/0=p)های دینی  ، گرایش(2/ 94=F  ،064/0=p)    و سرمایه اجتماعی(70/2=F  ،079/0=p  )  دو گروه در جامعه

های دو گروه در  همگنی واریانسها مفروضه  بنابراین دادهدار نبود،  استفاده شد که نتایج این آزمون معنی

در متغیرهای پژوهش  گروها  برای مقایسه تفاوت بین  tاز مقادیر  توان  را رد نكرد و میمتغیرهای پژوهش  

  دردانشجویان و طالب  دو گروه  های  مقایسه نمرهبرای  مستقل   tنتایج آزمون آماری    2جدول    کرد. استفاده

 دهد.  را نشان میهای دینی و سرمایه اجتماعی علم باوری، گرایش

 

های دیني و سرمایه اجتماعي دانشجویان  گرایش مستقل جهت مقایسه باوری،   tنتایج آزمون  . 2جدول 

 و طالب 

 t df p متغیر 
اختالف  

 میانگین 

انحراف  

 معیار 

 % 95فاصله اطمینان 

 حد باال  حد پایین 

 29847/9 45874/2 68/0 41/5 001/0 283 51/6 علم باوری 

 -88125/13 -29441/21 89/1 -93/17 001/0 283 -62/9 های دیني گرایش 

 29477/14 89745/6 09/1 81/10 001/0 283 93/7 سرمایه اجتماعي 

 

  01/0)  های دینیگرایش،  (=p<  ،41/5  t  01/0)  علم باوریشود، بین  مشاهده می  2طور که در جدول  همان

p<  ،62/9-  t=)    سرمایه اجتماعیو  (01/0  p<  ،93/7  t=)  دار وجود دارددانشجویان و طالب تفاوت معنی.  

را از لحاظ متغیرهای  دانشجویان و طالب  برای فهم چگونگی این تفاوت کافی است میانگین نمرة دو گروه  

در جدول   با یكدیگر مقایسه کنیم. با توجه به نتایج مندرجهای دینی و سرمایه اجتماعی علم باوری، گرایش

طالب است، در حالی  نمرة  بیشتر از میانگین  های دینی  باوری و گرایشدر علم    دانشجویان  نمرة میانگین،  2

میزان دانشجویان است. در مجموع،  نمرة  بیشتر از میانگین  های دینی  گرایشدر  طالب  نمرة  میانگین  که  

علم باوری و سرمایه اجتماعی در دانشگاهیان باالتر از حوزویان و میزان گرایشات دینی در حوزویان بیشتر  

 انشگاهیان بود. از د
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 گیری بحث و نتیجه

دو حوزه  بین های دینی و سرمایه اجتماعی ایشعلم باوری میزان گر مقایسههدف از پژوهش حاضر بررسی 

های دینی و سرمایه گرایش  ، بین باور به علم  نتایج نشان داد .  کرونا  بود  دوران  در (  حوزویان  –)دانشگاهیان  

تفاوت گرایش  های    تبییندر  حوزویان( تفاوت معناداری وجود دارد.  –در دو حوزه )دانشگاهیان    اجتماعی

واسطه میدانی که در آن   توان گفت مطابق نظریه میدانی لوین، رفتار به  می   دینی طالب  و دانشگاهیان

باندورا  ،  گیرد  وجود دارد شكل می  در معرض   طالب بیشتر  ، همچنین براساس نظریه یادگیری اجتماعی 

مشاهده و الگوبرداری از رفتارهای مذهبی قرار دارند. همچنین با توجه به نظر الیس که معتقد است باورها  

به علت اینكه طالب در حال آموزش و پژوهش درباره دین هستند،   سازد    و اعتقادات فرد، رفتار فرد را می

رو به علت    ز اینا  .(1391)رسولی و سلطانی  دینی دارندتری برای اعمال و رفتار    باورهای دینی بیشتر و قوی

انتظار می رود که باورهای دینی    اینكه طالب در حال آموزش و پژوهش درباره موضوعات دینی هستند، 

مبنی بر اینكه (  1387)مبحث فوق با پژوهش مهدوی کنی    . تری برای رفتار دینی داشته باشند  بیشتر و قوی

  . های مورد نظر در سبك زندگی رابطه وجود دارد همسو است  مذهبی و مؤلفه  های دینی مبلغ  بین آموزه

 رسد افرادی که وارد حوزه   های علمیه داوطلبانه است، به نظر می   با توجه به اینكه ورود به حوزههمچنین  

های دینی بیشتری دارند. عالوه بر آن آموزش دینی، باعث افزایش   شوند، عالقه و گرایش  های علمیه می

دین، نظامی  "شود. این امر در تأیید نظر بوردیوی جامعه شناس نیزهست که معتقد است:    ینداری آنان مید

با توجه به اینكه طالب در   . (2011نمادین است که همزمان ساخت یافته و ساخت دهنده است )دیلون،  

ایشان   تحلیل مسائل دینی درکنند، قدرت تجزیه و    مورد چرایی انجام رفتار دینی علم و دانش کسب می

پایبندی آنها به دین، باورها و رفتار دینی نیز بیشتر می  عمیق شود )رسولی، سلطانی ،   تر است و امكان 

مثابه روابط متقابل دین و جامعه،  گوید: بهشناسی دین مینظریه واخ در تعریف جامعه(.  همچنین  1391

طور متقابل تحت تأثیر نیروهای اجتماعی، سازمان  های دینی بهو نهاد   ها دهیعق،  هازهیانگشود که  تصور می

در خصوص باور  دهند.  ها را تحت تأثیر قرار میگیرند و خود نیز آناجتماعی و قشربندی اجتماعی قرار می

های مختلف باور عینی متفاوتی  به علم در دو گروه حوزه و دانشگاه بایدگفت که افراد وابسته به طبقات و گروه

دهند. کسانی که سرمایه و ثروت و سواد و شغلشان در رابطه با نهادهای مدرن است علم  خود بروز می  از

ی اجتماعی شدن  نحوه؛ پرداختن به  اعتناستقابلمسئله ی دیگری که      رسد باال باشد. شان به نظر میباوری

تفاوت  افراد است. فرایندی که می باوری  و گرایشات دینیتوان  در حوزه و دانشگاه طبق تحلیل   را  علم 

ی دهد با حرکت به سمت جامعه نكته، نشان می  ی آن دانست اینثمرهشده، نیز تا حدی  های انجامیافته

پایه بر  اجتماعیهاسبكی  مدرن  اجتماعی ش  ی  و محیط های   باوری  در  محیط شدن  علم  میزان  دن 

دانشگاهی که سر و کار  دانشجویان به طور  مداوم با علم و مباحث  علمی  است با طالب  که در  حوزه 

 های های  علمی بیشتر به امور دینی  و مذهبی می پردازند متفاوت است.

اجتماعی در دو حوزه )دانشگاهیان  نتایج نشان داد  همچنین   حوزویان( تفاوت معناداری وجود   –سرمایه 

نظریه بوردیو، سرمایه اجتماعی حاصل انباشت ، همخوانی دارد  (2013)این نتیجه با نتایج پژوهش الف    دارد.

در بین   شدهنهینهاد وبیش منافع بالقوه و یا بالفعلی است که مربوط به مالكیت یك شبكه بادوام از روابط کم

می ایجاد  اجتماعی  گروه  یك  در  عضویت  با  که  است  مؤلفهافرادی  سه  انسجام شود.  اجتماعی،  اعتماد  ی 

تقویت و هرکدام  قرارگرفته  متعامل  رابطه  یك  در  که  اجتماعی  مشارکت  و  از  دیگری  کنندهاجتماعی  اند، 
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هستند شناسی ز مفاهیم کلیدی جامعهشوند. این سه مؤلفه اهای اصلی سرمایه اجتماعی محسوب میمؤلفه

عنوان فضایی با ساختار رسمی به ایجاد هنجارهای رسمی و غیررسمی کمك   دانشگاه به  (.1985بوردیو،  )

آورد که سبب تعامل نسبتاً پایدار افراد   وجود می   های مختلط و غیررسمی را به  کند؛ یعنی شبكه  فراوانی می

  توان مقوله   شود. این افزایش سرمایه را می  ایش سرمایة اجتماعی میها و افز  و نهادها در داخل این شبكه

ای دانست که ارتباط مستقیمی با آموزش افراد دارد؛ یعنی توسعة اجتماعی که فرایند اجتماعی یادگیری 

عنوان    کند. این عمل با شمول آنها به  های اجتماعی عمل می  منظور قدرتمندکردن افراد و گروه  است، به

  های جمعی است و به بازسازی اقتصادی، اجتماعی، توسعه و تغییر کمك می  ی حاضر در فعالیتشهروندان

های سرمایة اجتماعی، هم    توانند مؤثرترین سازنده  ها می  از دیدگاه ویلسون، دانشگاه (.1399)مرجائی،کند

های    باید فعالیتکند که برای تحقق این هدف    س و هم خارج از آن باشند. وی تأکید می الدر داخل ک

از سوی   (.1393به نقل از صالحی عمران،    1997ویلسون،  )ریزی درسی قرار گیرد    جدیدی در نظام برنامه

  ت و هممالنقش بسیاری در امكان برقراری تعاو اجتماعی  عنوان ساختار آموزشی و تربیتی    دیگر، دانشگاه به

ر کارکنان از یك سو و مشارکت در نهادهای درون کنشی میان اعضای خود اعم از استادان، دانشجویان و سای

کند. به این ترتیب دانشگاه بستری برای تقویت سرمایة اجتماعی    و بیرون دانشگاه از سوی دیگر فراهم می

پژوهش حاضر  دارای  محدودیت هایی از  جمله روش نمونه گیری غیر شود.    کنشگران نهاد علم تلقی می

حاضر محدود    هشوماری  پژآت تعمیم تحقیق می شود همچنین جامعه ی  تصادفی بود که باعث کاهش قدر

تعمیم نتایج باید جانب  احتیاط رعایت    ویان صدا و سیما بود بنابراین در حوزه علمیه الزهرا و دانشجبه طالب  

دقیقاً    و در  نهایت     ، همچنین  دراستفاده از پرسشنامه های خود گزارش دهی امكان تحریف وجود داردشود

های مالی، خوابگاه و تغذیه همانند طالب باشند    مشخص نیست که آیا دانشجویان از لحاظ اقتصادی، حمایت

با توجه به  .  کند  رو می  هایی روبه  گیری پژوهش را با محدودیت  یا همانند نیستند از اینرو تعمیم و نتیجه

علم  و معنویت برنامه ریزی   گیری ازبهرهجهت مواجه با بحران های  اجتماعی با    شود  پیشنهاد مینتایج  

های الزم جهت افزایش سالمت عمومی در  جامعه و همچنین افزایش  تاب اوری  در  جامعه انجام شود و 

و مسوالن سعی  در افزایش    همچنین از ظرفیت دانش طالب و دانشگاهیان به طور  مشترک استفاده شود. 

همچنین    داشته باشند. ها  آوری اجتماعی در برابر بحرانافزایش تاب  جهت    سرمایه اجتماعی مرتبط با بحران  

پذیری   های جامعه  ها و چارچوب  باید سیاست  طالب  منظور ارتقای سرمایة اجتماعی    بهپیشنهاد می شود  

پذیری بر این اصول تأکید دارد    تر بررسی شود. سیاستگذاری نوین در ارتباط با جامعه  شكلی عمیق  به  حوزه

 شدة جامعه   حالگیری سخت منطبق و همگرا جدا کند. ساختار اص  پذیری باید خود را از جهت  جامعه که  

های    دلیل وجود تأثیرات بصیرت فردی، فعالیت  پذیری باید بر بصیرت فردی تأکید و از آن حمایت کند. به

دانشگاه  میان اعضای    ت الهای توسعة تعام  ا تقویت زمینهو ب   . یابند  فرهنگی و اجتماعی نیز رشد و توسعه می 

 .دانشگاهی را تقویت کرد و بر آن تأثیر گذاشت گرایش های دینیتوان  می و حوزه

 

 موازین اخالقي 

در این پژوهش موازین اخالقی شامل اخذ رضایت آگاهانه، تضمین حریم خصوصی و رازداری رعایت شد.  

کنندگان در ها، شرکتها ضمن تأکید به تكمیل تمامی سؤالبا توجه به شرایط و زمان تكمیل پرسشنامه

 مورد خروج از پژوهش مختار بودند.  
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 تعارض منافع 

 بنا بر اظهار نویسندگان، این مقاله حامی مالی و تعارض منافع ندارد. 

 

 عمناب

، جامعه، فرهنگ و گرا: حلقه مفقوده تصویر رایج از روش فهم تفسیریگرا و کلچهره وبر واقع  (.1397سوری، آذر.)

 . 11-36(، 28)7رسانه، 

های روابط علم و    تحلیل و واکاوی گونه(.  1399رفیعی، ملكه.، ملكی، امیر.، زاهدی، محمد جواد.، ارشاد، فرهنگ.)

 . 125-152(، 29)8، اسالم و مطالعات اجتماعی، دین

مقایسه و بررسی رابطه جهتگیری مذهبی و عمل به باورهای دینی با سازگاری   (.1391رسولی، رویا.، سلطانی،سمیه.)

 . 427-439(، 4)8، خانواده پژوهی، یی در طالب و دانشجویانزناشو

 .خوارزمى انتشارات (. اباذری یوسف: مترجم) دورکیم امیل.) 1388. )آنتونى گیدنز،

 57-77(، 10)2،پژوهشنامة توسعة فرهنگی  ،آموزش عالی و سرمایة اجتماعی (. 1393.)صالحی عمران، ابراهیم 

 طه انتشارات:تهـران(. نجفـى بتـول: متـرجم) تـاگفتگـو تعـارض از دین، و علم.) 1385. )اف. جان هات،

 زنان  شناسی  جامعه  گرایی زنان در شهر شیراز،( رابطه دینداری و علم1398)  موحد،مجید.، حمیدی زاده، احسان. 

 . 31-57(، 16) 1مرودشت، واحد آزاد دانشگاه

با رویكرد    (.1399رضا.)مصباحی جمشید، پرستو.، و سرمدی، محمد   بررسی نقش علم گرایی در زوال معنویت 

 . 217-240(، 1)16، اندیشه های  نوین تربیتی، انسان شناسانه

 (. دین و سبك زندگی. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق. 1387. )هدیکنی، ممهدوی

دانشجویان ایرانی در حال تحصیل در ایران و  سرمایة اجتماعی دانشگاهی: مقایسة  (.  1399مرجائی،سید هادی.)

 . 749-769(، 3)2، مطالعات و تحقیقات اجتماعی  در  ایران،هند 
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*** 
 علم باوری پرسشنامه  

 

ف 
دی

ر
 

 

 لطفاً تعیین کنید تا چه میزان با موارد زیر موافق هستید؟ علم باوری

قم 
واف

ی م
خیل

 

قم 
واف

م
رم  
دا

ی ن
ظر

ن
 

فم
خال

م
قم  

واف
ی م

خیل
 

ی 
ور

 با
لم

ع
 

      کنم.شوم، قبل از هر اقدام درمانی به پزشك مراجعه میوقتی بیمار می 1

روحی   2 مشكالت  حل  برای  افراد  کارآزموده  بهترین  روانشناسان  و  مشاورین  روانی، 

 هستند.

     

      کنم.ها رانندگی می بر اساس تابلوهای راهنمایی و رانندگی در جاده  3

      های دنیا دالیل علمی دارند.تمام پدیده  4

      تری برای زندگی پیدا کرد.توان راه مناسببر نتایج علم میبا تكیه 5

      دهم.های سنتی ترجیح میهای علمی را بهروشروش 6

 *** 

 پرسشنامه سرمایه اجتماعي 

ف 
دی

ر
 

 گویه

اد 
 زی

ی
خیل

 

اد 
زی

 

رم 
دا

ی ن
ظر

ن
 

کم
کم 
ی 

خیل
 

      نسبت به دوستان و آشنایانم اعتماد دارم. 1

      نسبت به اطرافیانم احساس مسئولیت دارم. 2

      دهم.به نظر اطرافیانم اهمیت می 3

      همه افراد حق برخورداری از امكانات )آموزش، بهداشت، مسكن و شغل( را دارند. 4

      حكومت برای رأی و نظر مردم اهمیت زیادی قائل است. 5

تلویزیون پخش می 6 رادیو و  از  بیشتر رسانهاخباری که  های شود چندان معتبر نیست چراکه 

 کنند.داخلی اخبار را سانسور می

     

      کنم.های روزمره همسایگان و آشنایان کمك می در فعالیت 7

      کنم.های خیریه شرکت میدر انواع کمك  8

      ها و مؤسسات مختلف حضور دارم.ها، انجمنهای سازمان در گردهمایی  9

      کنم به قواعد اجتماعی این مردم اعتقادی ندارم.احساس می 10

      گذارند.کنم، افراد جامعه به قوانین و مقررات احترام نمیمیاحساس  11

      کنم.ها به اطرافیانم کمك میدر مشكالت و گرفتاری 12

      مند هستم.به شرکت در مناسبات گروهی عالقه 13

      کنم.ها تالش میوفصل آناگر اطرافیانم درگیر مشاجره و دعوا باشند، من برای حل 14

 *** 
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 پرسشنامه گرایشات دیني 
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 گرایشات دینی  لطفاً تعیین کنید تا چه میزان با موارد زیر موافق هستید؟
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      کندجا را پر میمعروف و نهی از منكر را ترک کنیم فساد همه اگر امربه 1

      شود.رفتار ما دقیقاً رسیدگی میدر روز قیامت به اعمال و  2

      گوید حقیقت محض است قرآن کالم خداوند است و هر چه می 3

      من به وجود فرشتگان اعتقاددارم 4

      هنوز مطمئن نیستم که خداوند واقعاً وجود دارد. 5

      ام.کنم به خدا نزدیك شده گاهی احساس می  6

      هدف است.ام پوچ و بیکنم، زندگیاعتقادات دینی احساس می بدون  7

روم، احساس معنویت عمیقی به من دست  هرگاه به حرم یكی از امامان و اولیاء می 8

 دهد می

     

      خواهم برای جبران گناهانم به من کمك کندکنم و از خداوند میوقتی توبه می 9

      مالیات کار نادرستی استتقلب در پرداخت  10

 *** 
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A Comparison of Scientism, Religious Tendencies, and Social 

Capital in Two Fields (University- Seminary Students) during 

the COVID-19 Era 

 

 
Mojgan. Ghafarzadeh Namazi 1, MohammadHosein. Assadi*2 ,  & Ali. Aoshanaei 3 

 
 
 

Abstract  
Aim: The present research aimed to compare scientism, the levels of religious tendencies, 

and social capital in two fields (university- seminary students) in Tehran during the 

COVID-19 era in 2019. Methods: The research was applied in terms of purpose and had 

a descriptive-comparative design. The statistical population consisted of all students at 

IRIB University (n=756) and the Islamic Seminary of Qom (n=350), among whom 175 

university students and 110 seminary students were selected as the samples using the 

convenience sampling method. A researcher-made questionnaire was used to collect data, 

and the obtained data were analyzed based on the independent t-test, and Mann-Whitney 

U test. Results: There was a significant difference between the two fields (university- 

seminary students) in terms of scientism (t=5.41, P<0.01), social capital (t=-9.62, P<0.01), 

and religious tendencies (t=7.93, P<0.01) in a way that the levels of scientism and social 

capital were higher in university students than in seminary students and the level of 

religious tendencies was higher in seminary students than university students (P=0.05). 

Conclusion: Given the significant difference between seminary and university students in 

scientism, the levels of religious tendencies, and social capital in the crisis, and the 

constructive interaction between science and religion, it is concluded that science and 

religion can have an effective interaction in social crises. 
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