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چکيده
هدف این تحقیق بررسي نقش سبك زندگي اسالمي بر ارتقای میزان سرمایه اجتماعي 
در دانشگاه است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش پژوهش، 
توصیفی – پیمایشی و به لحاظ تبیین رابطه، از نوع همبستگی محسوب  می گردد. جامعه 
آماری شامل کلیه ی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد به تعداد 1874 نفر 
بوده که مطابق جدول مورگان 320 نفر به صورت نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب 
شدند. ابزار جمع آوری اطالعات پرسشنامه سرمایه اجتماعی اونیکس و بولن )2000( 
و پرسشنامه سبك زندگی اسالمی کاویانی آرانی )1388( بود. روایی ابزار از نوع صوری 
و محتوایی بود که مورد تأیید خبرگان قرار گرفت و پایایی آن به روش ضریب آلفای 
کرونباخ به ترتیب 0/92 و 0/80 برآورد شد. روش تحلیل داده ها، آزمون های توصیفی 
و استنباطی شامل کولموگروف، همبستگی پیرسون و رگرسیون بود و تجزیه و تحلیل 
داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 صورت گرفت. نتایج نشان داد که بعد 
تأثیر  اجتماعي  میزان سرمایه  بر  اسالمي  زندگي  زمان شناسي سبك  و  مالي، سالمت 
اخالقی،  عبادی،  باورها،  اجتماعی،  امنیتی،  ابعاد  در  دیگر  بعد  هشت  بنابراین  ندارد. 
خانوادگی، تفکر و علم و سبك زندگی اسالمي در صورت رشد و بهبود، توانایي باال بردن 

سطح سرمایه اجتماعي در دانشجویان دانشگاه را دارد. 
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مقدمه 
سبك1 به معنای روش و منش و چگونگی کار است )گیدنز، 1385: 8(. اصطالح سبك 
فرهنگ و  و ذهنیت،  مانند عینیت  مفاهیم،  از  با مجموعه اي  پیوند مستقیمی  زندگی 
جامعه، فرهنگ عیني و ذهني، شکل و محتوا، رفتار و معنا، اخالق و جهان بینی دارد و 
به زندگي انسان، اعم از بُعد فردي، اجتماعي، مادي و معنوي او نظیر بینش ها، ادراک ها 
غیرهوشیارانه،  و  هوشیارانه  اعمال  از  اعم  ترجیحات  و  تمایالت  ارزش ها،  اعتقادات،  و 

حاالت و وضعیت جسمي مربوطند )جانی پور و ستوده نیا، 1392: 80(. 
بسیاری از برنامه های توسعه کشورها بدون در نظر گرفتن مالحظات سرمایه اجتماعی، 
توسعه،  برنامه های  اجرای  و  تدوین  در  بنابراین  نرسد.  مطلوب  نتیجه  به  است  ممکن 
باید توجه ویژه ای به آن صورت گیرد. مطابق سند چشم انداز بیست ساله کشور، یکی 
از ویژگی هایی که جامعه ایران در افق این چشم انداز باید داشته باشد، به  صورت زیر 
عنوان شده است: متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی. با 
توجه به اهمیت این سرمایه در فعالیت های روزانه و پیشرفت کشور و لزوم دستیابی به 
آن و اهمیت این موضوع که تا چه حد باورها، رفتارها، نگرش و تفکرات افرادی که سبك 
زندگی آنها از اسالم و رفتارهای اسالمی نشأت گرفته است و می تواند بر سرمایه های 
اجتماعی جامعه تأثیر بگذارد، مبحثی با اهمیت است. از آن جائی که سرمایه ی اجتماعی 
موجب ایجاد  مجموعه ای از مفاهیمی مانند اعتماد، هنجارها و شبکه هایی است که 
ارتباط و مشارکت بهینه اعضای یك اجتماع شده و در نهایت منافع متقابل آنها را 
تأمین خواهد کرد )Putnam, 2002(، بنابراین نابه جا نیست که بپنداریم که از سبك 
زندگی افراد در جامعه به شدت تأثیر می پذیرد. سرمایه اجتماعی عمدتاً مبتنی بر عوامل 
فرهنگی و اجتماعی بوده و شناسایی آن به عنوان یك نوع سرمایه، چه در سطح مدیریت 
کالن و چه در سطح افراد، می تواند شناخت جدیدی از نظام های اقتصادی- اجتماعی 
ایجاد کند و به افراد در هدایت بهتر آن یاری رساند )آشنا، مرزبان و تسلیمي، 1385: 
25(. نتیجه رفتارهای مبتنی بر اصول اسالمی، افراد را با نگرشی اخالق مدارانه تربیت 
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می نماید، آنها را در محدوده رفتارها و باورهای اسالمی پرورش داده و در نهایت، سبب 
خواهد شد تا آنها در رفتارهای روزانه شان نیز تأثیر پذیرفته و بر اساس اصول اسالمی 
نگرش،  ارتباط،  شامل  که  اجتماعی  سرمایه  خروجی  این که  نتیجه،  در  نمایند.  رفتار 
شناخت و ... می باشد، از سبك زندگی اسالمی افراد که در رفتارهای خود نمود می یابد 
و چگونه تأثیر می پذیرد و چه تأثیری بر خروجی های سرمایه اجتماعی دارد، مبحثی 
بررسی است. در مطالعات مختلف نشان داده شده است که معنویت به  و  تأمل  قابل 
سرمایه اجتماعی )افراد جامعه(، کمك می کند که هیجانات منفی خود را کاهش داده و 
از تنش و اضطراب خود بکاهند و بهتر بتوانند مشکالت زندگی شان را مدیریت کنند و از 
راهبردهاي مناسبی در جهت کاهش استرس و افسردگی شان استفاده نمایند و در عین 
حال، سالمت روان شان را حفظ نمایند، زیرا وجود افسردگی و تنش و اضطراب به عنوان 
یك عامل خطرزا می تو اند زمینه بروز بیماري هاي جسمی و مشکالت متعدد بهداشت 
کشورهای  در   .)70 بجسستانی، 1390:  سلیمی  و  قمی  روان را فراهم کند )حسینی 
بنابراین  از دین اسالم است.  اعتقادات مردم متأثر  از فرهنگ و  اسالمی، بخش مهمی 
برخوردار  زیادی  اهمیت  از  افراد  اسالمی  زندگی  سبك  اجتماعی،  سرمایه  تحلیل  در 
خواهد بود )خادم علیزاده و افسري، 1395(، زیرا افراد باکیفیت، از تعامالت شان شناخته 
می شوند. در نتیجه ی این تعامالت است که سبك زندگی افراد، بر روابط تأثیر می گذارد. 
با تأکیدی که سرمایه اجتماعی بر روابط بین افراد در جامعه که شامل رفاقت، حسن 
نیت، اعتماد، خویشتن داری، احترام به دیگران و .... دارد، از سبك زندگی اسالمی تأثیر 
مثبت خواهد گرفت، زیرا آن چه در آموزه های دینی به افراد مورد توجه قرار می گیرد، 
پای بندی به رعایت اخالق و انصاف در جامعه و در مواجهه با مردم می باشد. عنایت الهی 
با جمع است. اجتماع انسانی دست کم بر پایه دو امر بسیار مهم، مورد توجه خداوند 
است: الف( اجتماع نقطه اعتدال است برای دوری انسان از افراط و تفریط در عمل و نظر؛ 
ب( اجتماع جلوه وحدت است. وحدت سرمایه ی مهمی است برای غلبه بر دشواری ها. 
جامعه ای به خطا نمی رود که مشمول عنایت الهی باشد و عنایت الهی مشروط است نه 
مطلق. اجتماع تنها در صورتی که بر پایه تعالیم الهی شکل گیرد، می تواند کاربردهای 
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بسیار مهم خود را داشته باشد. مفهوم سرمایه اجتماعی ناظر به مرحله تعالی یافته اجتماع 
است، یعنی مرحله ای که انسان ها اجتماع را انتخاب کرده اند )عبدالهی، 1396(. سرمایه 
نظریه پردازان و سیاست گذاران اجتماعی مهم است که  اجتماعی به این دلیل براي 
کارکردها و پیامدهاي فراوانی براي جامعه به همراه دارد. کارکردهاي سرمایه اجتماعی 
در سطح فردي و اجتماعی شامل خانواده و مسائل جوانان، مدرسه و آموزش، زندگی 
اجتماعی، کار و سازمان، دموکراسی و حاکمیت، کنش جمعی و مشارکت، سالمت، جرم 
و خشونت و توسعه اقتصادی می باشد )موسوی و شیانی، 1394(. بنابراین الزم است تا 
بررسی شود سرمایه اجتماعی از عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی که از ابعاد سبك 
دیدگاه  بررسی  حاضر،  پژوهش  می پذیرد. ضرورت  تأثیری  چه  می باشد،  افراد  زندگی 
دانشجویان به عنوان قشر جوان و تأثیرگذار جامعه در اجتماع و فعالیت های اجتماعی 
می باشد. با توجه به این که بخش بزرگی از جمعیت خراسان شمالی را جوانان تشکیل 
می دهند، پژوهش حاضر در صدد است بررسی نماید که آیا شاخصه های سبك زندگی 

اسالمی با سرمایه اجتماعی، رابطه دارد؟

مبانی نظری
در دوره ای از تاریخ بسر می بریم که سبك زندگی از سنتی به سمت سبك زندگی 
دانست  اجتماعی  و  فرهنگی  عوامل  را حاصل  آن  می توان  که  تجربه مي کند  را  نوین 
)یوسف نیا، مهاجرانی و حقیقتیان، 1394(. سازمان بهداشت جهاني1، سبك زندگي2 را 
الگوهاي مشخص و قابل تعریف رفتار مي داند که از تعامل بین ویژگي هاي شخص، برهم 
کنش روابط اجتماعي و موقعیت هاي محیطي و اجتماعي- اقتصادي، حاصل مي شود 
)Kerr, 2000(. چگونگي تعامل رفتارها و نگرش ها در زندگي روزانه، نشان دهنده ی 
سبك زندگي انسان است. مؤلفه هاي شناخته شده آن عبارتند از فعالیت هاي فیزیکي، 
و  ایمني  معنویت،  خانوادگي،  روابط  اجتماعي،  روابط  بیداري،  و  خواب  فراغت،  اوقات 
آرامش، تغذیه و به طور کلی باید گفت شیوه اي  نسبتاً ثابت است  که  فرد اهداف  خود 
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را به وسیله آن پي مي گیرد.
 مفهوم سرمایه اجتماعی1 در اوایل قرن بیستم برای نشان دادن حسن نیت، رفاقت و 
ابراز همدردی و دلسوزی منبعث شده از مبادالت و معاشرت های اجتماعی،  دوستی، 
معرفی شد )خورشید و دربندی، 1389: 149(. زیمل )Zimmel, 1964( نیز از این 
مفهوم در قالب هنجارها و قواعد رفتاری به عنوان مبنای بده بستان استفاده کرد. ناهاپیت 
و قوشال )Nahapit & Ghoshal, 1998: 243(، آن را به عنوان مجموع منابع و 
از آن نشأت  و  از روابط فردی و سازمانی موجود است  ارزشی که در داخل شبکه ای 
می گیرد، تعریف می کنند. بارت )Burt, 1997( بیان می کند که در حالی که سرمایه 
انسانی، کیفیت افراد را نشان می دهد، سرمایه اجتماعی کیفیت روابط بین مردم را نشان 
می دهد و مکمل سرمایه انسانی است. کالینز )Collinse, 2006( اشاره می کند نقطه 
نظر مشترک تمام تعاریف این است که ذی نفع )فرد، گروه یا سازمان( باید با دیگران 

ارتباط داشته باشد و این ارتباط، منبع و ارزش سرمایه اجتماعی را تشکیل می دهد. 
سـرمایه اجتماعـي تأثیـر عمده ای در توسـعه و پیشـرفت جوامـع دارد )خـادم علیزاده 
و افسـري، 1395(. هرچـه مقـدار ایـن سـرمایه در یك جامعه بیشـتر باشـد، همکاری و 
هماهنگـی میان افراد و گروه ها بیشـتر اسـت، گـردش اطالعات بهتر صـورت می گیرد، 
هزینه هـای مبادلـه کاهـش می یابـد، منابـع اقتصـادی به صـورت بهتـری بـه کار بـرده 
می شـود و پیشـرفت و توسـعه جامعـه سـریع تر انجـام می شـود. اونیکـس و بولـن
)Onyx & Bullen , 2000: 55(. هشـت عنصـر مهـم سـرمایه اجتماعـی را بـه ایـن 
قـرار مطـرح کرده اند که شـامل دو بعد اصلی شـناختی و سـاختاري سـرمایه اجتماعی 
اسـت: 1- ابعـاد شـناختی )هنجارهـاي اعتمـاد( سـرمایه اجتماعی شـامل چهـار عامل 
مشـارکت در اجتمـاع محلـی، روابط همسـایگی، روابط اجتماعی با بسـتگان و دوسـتان 
و زمینه هـاي کاري و شـغلی 2- سـازه هاي سـاختاري و ادراکـی سـرمایه اجتماعـی 
شـامل چهـار عامـل فعال بـودن در متن اجتماع، احسـاس اعتمـاد و امنیـت اجتماعی، 
قوشـال و  ناهاپیـت  اسـت.  فرهنگـی و ارزشـمندي و مفیـد بـودن زندگـی  مـداراي 

1. Social capital
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)Nahapit & Ghoshal, 1998( سرمایه اجتماعی را به سه بعد ساختاري، شناختی 
و ارتباطی تقسیم می کنند:

الف( سرمایه اجتماعی ساختاري: سرمایه ساختاري شامل همه ذخایر غیر انسانی 
سازمان می شود که دربرگیرنده پایگاه هاي داده، نمودارهاي سازمانی،  دانش در 
دستورالعمل هاي اجرایی فرایندها، جهان بینی ها و برنامه هاي اجرایی است. به عبارت 
روشن تر، سرمایه ساختاري عبارت است از هر آن چه که در سازمان باقی می ماند، پس 

از آن که کارکنان به هنگام شب به خانه می روند.
ب( سرمایه اجتماعی ارتباطی: سرمایه اجتماعی ارتباطی توصیف کننده نوعی روابط 
شخصی است که افراد با یکدیگر به خاطر سابقه تعامالت شان برقرار می کنند. این بعد با 
سطوح باالیی از اعتماد، هنجارهاي مشترک، تکالیف و هویت متقابل مشخص می شود. 
در واقع، سرمایه اجتماعی رابطه اي به ارتباط مؤثر بین همکارانی که یکدیگر را دوست 

دارند، به یکدیگر اعتماد دارند و با هم هویت می یابند، توجه دارد.
ج( سرمایه اجتماعی شناختی: بعد شناختی سرمایه اجتماعی، اشاره به مفاهیم و 
زبان مشترک در ساختار سازمان دارد. این بعد به عنوان یك ساز وکار اتصال دهنده، به 
افراد سازمان در ادغام و یکپارچه سازي منابع کمك می کند. در نتیجه، باعث کاهش 
تضاد، تسهیل ارتباطات و ایجاد اهداف مشترک می شود )غیاثی ندوشن و امین الرعایا، 

.)187 :1395
آداب  فرهنگ،  نظر گرفتن  در  با  باید  اجتماعی در هر جامعه  بررسی مسائل مختلف 
و رسوم و اعتقادات آن جامعه صورت گیرد. در زندگی هر مسلمان در ابعاد  شخصی، 
خانوادگی و اجتماعی، قواعد و الگوها و قالب ها و مالک هاي اسالمی، نقش مهمی ایفا 
می کند. براي داشتن یك سبك زندگی خوشایند، دو نوع جهت گیري الزم است: 1( 
بایدها و نبایدهای مورد قبول در زندگی؛ 2( شیوه هاي اجرا و به عینیت رساندن آن. 
جهت گیري دوم، مبتنی بر  و  است  اخالقی  و  ارزشی  غالب  به طور  اول،  جهت گیری 
را در  به سبك زندگی  پرداختن  اهمیت  این میان، آن چه  ارزش هاي عملی است. در 
انتخاب سبك های  از  ناشی  نتایج  اعتقادی مبرهن می سازد،  پژوهش های اجتماعی و 
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مختلف برای زندگی است که در مواردی منجر به ظهور و بروز بسیاري از آسیب هاي 
و  رشد  دیگر،  مواردی  در  و  می شود  جامعه  سطح  در  اجتماعي  و  اخالقي  اعتقادي، 
پیشرفت های علمی، اقتصادی و فرهنگی را برای آنها به ارمغان می آورد. سبك زندگي 
اسالمي از ده شاخص، تشکیل شده است که نبود هر کدام سبب مي شود سبك زندگي 
اسالمي ناقص باشد، مرز هر کدام از این شاخص ها قابل شناسایي است و البته وجود 
مي دهد  به دست  آنها  ساده ي  از حاصل جمع  فراتر  نتیجه اي  هم،  کنار  در  آنها  همه 
)شریعتي، 1392؛ کجباف و دیگران، 1390؛ کاویاني، 1390(. این شاخص ها عبارتند از:

1( شاخص اجتماعي: به وظایفي اشاره مي کند که فرد در ارتباط با دیگران، فراتر از 
خود و خانواده هسته اي1 خود، انجام مي دهد؛

2( شاخص عبادي: به وظایفي از زندگي اشاره دارد که رابطه ي بین فرد و خداوند را 
نشان مي دهد؛

3( شاخص باورها: به مفاهیم دروني  شده اي اشاره دارد که به طور مستقیم وظایف 
رفتاري زندگي نیستند، اما در الیه هاي زیرین عاطفي و شناختي، حضور دارند؛

4( شاخص اخالق: به صفات و رفتارهاي دروني  شده اي در فرد اشاره دارد که وظیفه 
انجام  را  رفتار  آن  و  دارد  را  آن صفت  فرد  اما  نمي شود،  او محسوب  قانوني  و  رسمي 

مي دهد؛
5( شاخص مالي: به رفتارهایي از فرد اشاره دارد که مستقیم یا غیرمستقیم به امور 

اقتصادي و مادي زندگي مربوط مي شود؛
6( شاخص خانواده: به رفتارها و روابط فرد از این حیث که عضوي از یك خانواده 

است، اشاره دارد؛
7( شاخص سالمت: به تمام اموري اشاره دارد که به گونه اي در سالمت جسماني و 

رواني فرد، ایفاي نقش مي کند؛
شناخت هاي  از  اعم  دارد ،  اشاره  فرد  شناختي  فضاي  به  علم:  و  تفکر  8( شاخص 

موجود در فرد، تالش براي افزایش شناخت هاي خود و ...؛

1. خانواده های متمرکز امروزی می باشد و در مقابل خانواده گسترد ه قرار دارد
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9( شاخص دفاعي- امنيتي: به وظایفي اشاره دارد که به صورت فردی یا اجتماعی، 
به امنیت افراد مربوط می شود؛

10( شاخص زمان شناسی: به وظایف فرد در ارتباط با استفاده بهینه از زمان مربوط 
می شود )کاویانی، 1390(. 

از  اجتماعی  شاخص  نظر،  به  آنها  بین  در  که  دارند  تأثیراتی  هرکدام  شاخص ها  این 
تعیین  خارجی  نهادهای  و  جامعه  در  را  فرد  ارتباط  زیرا  باشد،  شاخص ها  مهم ترین 
می کند. همان چیزی که در اسالم تأکید زیادی بر آن شده است و مردم داری و اخالق 

اجتماعی را فضیلت بزرگی برای انسان ها معرفی می نماید. 

پيشينه پژوهش
تحقیقات زیادی در زمینه سبك زندگی اسالمی یا سرمایه اجتماعی به طور جداگانه 
ابعاد  در  اجتماعی  تأثیر سرمایه  یا  زندگی  به سبك  کدام  هر  در  که  است  انجام شده 
مختلف زندگی پرداخته شده است. حسین زاده و دیگران )1395( دریافتند بین سبك 
رابطه  کاشان  دانشگاه  دانشجویان  تاب آوری  میزان  و  روان  با سالمت  اسالمی  زندگی 
معنی دار وجود دارد. طغیانی، کجباف و بهرام پور )1392( دریافتند سبك زندگي به طور 
کلـي و سبك زندگي اسالمي به طور خاص، بـا جنبـه هـاي مختلـف رواني، اجتماعي 
ارتباط دارد. رجب نژاد و دیگران )1391( نشان دادند سبك  افراد  و جسماني زندگي 
زندگی اسالمی می تواند در موفقیت افراد تأثیر بگذارد. خادم علیزاده و افسری )1395( 
دریافتند با بررسی اصول اسالمی مانند وحدت، اخوت، عدالت، تعاون، مشورت و رابطه، 
تکافل اجتماعی و همین طور فضایل اخالقی نظیر صداقت، وفای به عهد، حسن ظن، 
خوشرویی و ... درمی یابیم که اجرای اصول اسالمی در ابعاد فردی و اجتماعی بر انواع 
نظر می رسد  به  آن،  بر  و عالوه  دارد  زیادی  تأثیر  اجتماعی  و سطوح مختلف سرمایه 
این اصول، مؤثرترین روشی است که می تواند سرمایه اجتماعی را به  که پیاده شدن 
باالترین سطح ممکن برساند. سرمایه اجتماعي اسالمی در بعد شناختی، براساس اصول 
وحدت و اخوت و بسیاری از فضایل اخالقی دیگر و در بعد ساختاری، بر اساس اصولی 
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نظیر تعاون، رابطه، مشورت، تکافل اجتماعی و بسیاری از جنبه های اجتماعی دستورات 
اسالم، شکل می گیرد. الگوی اسالمی مشارکت اجتماعی، اشکاالت الگوهای غیراسالمی 
را حل می کند و مشارکت اجتماعی با الگوی اسالمی می تواند تأثیر عمده ای بر رشد 
و توسعه جامعه اسالمی داشته باشد. گسترش و تعمیق اعتقادات و فرهنگ اسالمی و 
گسترش مشارکت اجتماعی مردم در امور مختلف، دو راهکار مهم برای افزایش سرمایه 
دریافتند سبك   )1392( و مطهری نژاد  اسالمی می باشند. طوالبی، صمدی  اجتماعی 
اجتماعی  فردی،  رفتارهای  توسعه  در  اساسی  اصول  از  یکی  به عنوان  اسالمی  زندگی 
و روانشناختی است که می تواند به عنوان یك محرک در ایجاد اعتماد به نفس، عزت 
و  کورساریس  باشد.  داشته  و خودکارآمدی  خود  به  توجه  و  خودبینی  احساس  نفس، 
آسش )Coursaris & Osch, 2015( دریافتند هر چه فن آوری ارائه شده در محل 
کار با سبك زندگی افراد تناسب داشته باشد، میزان موفقیت اجرای فن آوری افزایش 
... مجهز  و  به نفس، خودیابی  اعتماد  به مهارت های خودشناسی،  افرادی که  می یابد. 
هستند، توانایی تطبیق خود را با شرایط محیطی داشته و فن آوری را با سبك زندگی 
نتایج  اساس  بر   )1391( تهراني  دلشاد  و  کبریا  فاضلي  می نمایند.  هماهنگ تر  خود 
پژوهش در کتاب نهج البالغه، بر نقش عمده حاکمان در ایجاد و ارتقای سرمایه اجتماعی 
اسالمی  جامعه  در  را  اجتماعي  سرمایه  مؤلفه های  و  کرده  تأکید  اسالمی  جامعه  در 
به صورت زیر مطرح می کنند: تأکید بر خدامحوری و تقوای الهی، کنترل هوای نفس، 
محبت نسبت به مردمان و نفی خشونت ورزی، عفو و بخشش، انجام عمل صالح، نفی 
خودکامگی و قدرت طلبی، توجه به توده مردمان، نفی تبعیض گرایی، نفی خواص گرایی، 
تأکید بر انصاف و عدالت محوری، مدارا و مالیمت، نفی بدبینی، تأکید بر حسن ظن، 
بر  تأکید  و  دورغگوئی  و  سخن چینی  نفی  عهد،  به  وفای  و  خوشرویی  خوش رفتاری، 
صداقت و اعتدال. در اسالم حسن ظن و اعتماد به دیگران یك اصل است، به امانت داری 
و وفای به  عهد تأکید زیادی شده است. از این رو، رعایت هنجارهای اجتماعی یك اصل 
است و توصیه به گسترش روابط دوستانه میان مسلمان ها، از سوی رهبران مسلمان، 

بارها شده است. 
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در  افراد  زندگی  سبك  دادند  نشان   )Ageev & Ageeva, 2015( آگیوا  و  آگیو   
در شهرهای  که  افرادی  می نماید.  ایفاء  مهمی  نقش  افراد  اجتماعی  رفاه  نقش  تعیین 
را  منفی  وابستگی  نوعی  آنها  ذهنی  دریافت های  بودند،  یافته  پرورش  و  رشد  کوچك 
برای آنها ایجاد می نمود که سبب می شد تا الگوهای سبك زندگی آنها به سمت مصرف 
کمتر تمایل یابد. در صورتی که افراد رشد یافته در مناطق شهری پیشرفته و بزرگ و 
پرجمعیت، سبك زندگی تجملی تری را برای خود برمی گزینند. بنابراین سبك زندگی 
خانواده های شهری، پرمصرف تر از خانواده های روستایی پیش بینی شد. کریستنسن و 
کارپیانو )Christensen & Carpiano, 2014(  دریافتند که سطح زندگی اجتماعی 
افراد یکی از عوامل اساسی بین زنان دانمارکی محسوب می شود. آنها با توجه به سطح 
کالس اجتماعی خود و خانواده، سبك زندگی را برمی گزینند که با رویکردهای سالمتی 
آنها مطابقت داشته باشد. در این پژوهش، رابطه بین سالمت و سبك زندگی مثبت و 
معنادار و رابطه میان سطح کالس اجتماعی افراد و سالمت نیز مثبت گزارش شده است. 

فرضيه های پژوهش
بین سبك زندگی اسالمی و سرمایه اجتماعی دانشجویان، رابطه معني دار وجود دارد.

بین بعد اجتماعی سبك زندگی اسالمی و سرمایه اجتماعی دانشجویان، رابطه معني دار 
وجود دارد.

بین بعد باورهای سبك زندگی اسالمی و سرمایه اجتماعی دانشجویان، رابطه معني دار 
وجود دارد.

بین بعد عبادی سبك زندگی اسالمی و سرمایه اجتماعی دانشجویان، رابطه معني دار 
وجود دارد.

بین بعد اخالقی سبك زندگی اسالمی و سرمایه اجتماعی دانشجویان، رابطه معني دار 
وجود دارد.

بین بعد مالی سبك زندگی اسالمی و سرمایه اجتماعی دانشجویان، رابطه معني دار 
وجود دارد.
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بین بعد امنیتی سبك زندگی اسالمی و سرمایه اجتماعی دانشجویان، رابطه معني دار 
وجود دارد.

رابطه  دانشجویان،  اجتماعی  سرمایه  و  اسالمی  زندگی  سبك  علم  و  تفکر  بعد  بین 
معني دار وجود دارد.

بین بعد خانواده سبك زندگی اسالمی و سرمایه اجتماعی دانشجویان، رابطه معني دار 
وجود دارد.

بین بعد سالمت سبك زندگی اسالمی و سرمایه اجتماعی دانشجویان، رابطه معني دار 
وجود دارد.

رابطه  دانشجویان،  اجتماعی  سرمایه  و  اسالمی  زندگی  سبك  زمان بندی  بعد  بین 
معني دار وجود دارد.

روش تحقيق  
نظر  از  هم چنین  پژوهش  این  است.  کاربردی  پژوهشی-  هدف،  نظر  از  تحقیق  این 
بین  همبستگی  مطالعه ی  نوع  از  و  پیمایشی  توصیفی-  نوع  از  اطالعات  جمع آوری 
متغیرها می باشد. جامعه پژوهش، شامل کلیه دانشجویان دختر و پسر رشته های مختلف 
دوره های کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای کلیه رشته های دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد بجنورد به تعداد 1874 نفر می باشد که با توجه به جدول مورگان، حجم 
نمونه 350 نفر به شیوه نمونه گیري تصادفی ساده انتخاب شد. ابزار جمع آوری اطالعات، 

دو پرسشنامه ذیل و مطالعات کتابخانه ای می باشد. 
 :)Onyx & Bullen, 2000( پرسشنامه سرمایه اجتماعی اونیکس و بولن )الف
را  افراد  اجتماعی  به وسیله آن می توان میزان سرمایه  پرسشنامه 12 سؤالی است که 
سنجید. سؤاالت این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت به صورت بسته پاسخ پنج گزینه ای 

)خیلی کم، کم، تا حدودی، زیاد، خیلی زیاد( می باشد.
ب( پرسشنامه سبک زندگی اسالمی کاویانی آرانی )1388(: پرسشنامه ای 45 
سؤالی است که به وسیله آن می توان سبك زندگی اسالمی را که شامل ده زیرمعیار 
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اجتماعی، باورها، عبادی، اخالق، مالی، خانواده، سالمت، تفکر و علم، امنیتی- دفاعی و 
زمان شناسی است، سنجید. سؤاالت این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت به صورت بسته 
پاسخ پنج گزینه ای )خیلی کم، کم، تا حدودی، زیاد، خیلی زیاد( می باشد. مؤلفه های 
این پرسشنامه در جدول 1 ارایه شده  است. ضریب آلفای کل محاسبه  شده ی آن، برابر 
0/943 است و با توجه به این که بزرگتر از 0/7 است و این مقدار قابل توجهی است، 
لذا می توان نتیجه گرفت که پرسشنامه مورد استفاده، از پایایی پژوهشی الزم برخوردار 

می باشد. 
جدول 1( ضریب آلفای پرسشنامه 

مؤلفه ها
ضریب آلفای کرونباخ

 α<0.70

0/75امنیت
0/84اجتماعی
0/81اعتقادی
0/75عبادی
0/82اخالقی
0/79مالی

0/82خانوادگی
0/76سالمتی

0/87زمان بندی
0/79تفکر

0/92سبک زندگی اسالمی
0/91سرمایه اجتماعی
0/94کل پرسشنامه

استنباطی  آزمون هاي  و  توصیفي  آمار  روش هاي  از  داده ها  تحلیل  و  تجزیه  برای 
کولموگروف، همبستگی پیرسون و رگرسیون با نرم افزار spss نسخه 20 استفاده  گردید.
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یافته ها
اسمیرنوف  کولموگروف-  آزمون  از  داده ها  بودن  نرمال  فرض  بررسی  جهت  ابتدا  در 
همبستگی  ضریب  از  شود،   %5 از  بیشتر  آن  مقدار  که  صورتی  در  می شود.  استفاده 
همبستگی  )ضریب  ناپارامتریك  گروه  آزمون های  از  صورت،  این  غیر  در  و  پیرسون 
اسپیرمن( استفاده خواهد شد. جدول 2 وضعیت نرمال بودن متغیرها را نشان می دهد.

جدول2( بررسي نرمال بودن توزیع داده های مؤلفه هاي پژوهشي

سطح معناداریآماره  کلموگروف- اسمیرنوفمؤلفه ها
1/8720/062بعد امنیتی

1/4390/532بعد اجتماعی
1/3550/051بعد باورها
1/2630/082بعد عبادی
1/0840/191بعد اخالقی
1/0990/178بعد مالی

1/4950/073بعد خانواده
1/4010/139بعد سالمت

1/6840/067بعد زمان شناسی
1/6190/111بعد تفکر و علم
1/0730/200سرمایه اجتماعی

با توجه به این که سطح معناداری آزمون کلموگروف- اسمیرونف در کلیه متغیرهاي 
پژوهشي بیشتر از 0/05 می باشد، لذا با 95% اطمینان می توان گفت توزیع نمرات در 
این متغیر نرمال می باشد، پس می توان از  آزمون های پارامتریك )ضریب همبستگي 
پیرسون( استفاده کرد. در این بخش، وجود همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته 
با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون در نرم افزار spss مورد بررسی قرار 

می گیرد.
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جدول3( بررسی همبستگی بين متغيرها

نتیجهمیزان خطاسطح معنی داریضریب همبستگیمتغیر وابستهمتغیر مستقلفرضیه
رد 0/4640/0000/01H0سرمایه اجتماعیبعد امنیتیفرعی1
رد 0/5090/0000/01H0سرمایه اجتماعیبعد اجتماعیفرعی2
رد 0/4470/0000/01H0سرمایه اجتماعیبعد باورهافرعی 3
رد 0/5200/0000/01H0سرمایه اجتماعیبعد عبادیفرعی 4
رد 0/5090/0000/01H0عملکرد سازمانیبعد اخالقیفرعی 5
تایید 0/1090.0500/05H0سرمایه اجتماعی بعد مالیفرعی 6
رد 0/5190/0000/01H0سرمایه اجتماعیبعد خانوادگیفرعی 7
تایید 0/0700/2100/05H0سرمایه اجتماعیبعد سالمتفرعی 8
تایید 0/0510/3620/05H0سرمایه اجتماعیبعد زمان شناسیفرعی 9
رد 0/6300/0000/01H0سرمایه اجتماعیبعد تفکر و علمفرعی10
رد 0/6470/0000/01H0سرمایه اجتماعیسبک زندگی اسالمیاصلی

با توجه به جدول 3 که رابطه ضریب همبستگی بین متغیرها را نشان می دهد، می توان 
گفت چون ضریب همبستگی محاسبه  شده در بین متغیرهای امنیتی، اجتماعی، باورها، 
عبادی، اخالقی، خانوادگی، تفکر و علم و متغیر اصلی سبك زندگی اسالمی با سرمایه 
اجتماعی، به ترتیب 0/464، 0/509، 0/447، 0/520، 0/509، 0/519، 0/630 و 0/647 
و در سطح اطمینان 99% ضریب همبستگی جدول، بحرانی بیشتر است و هم چنین 
با توجه به این که سطح معناداری در جدول قید شده کمتر از 0/01 است، پس باید 
گفت بین متغیرهای امنیتی، اجتماعی، باورها، عبادی، اخالقی، خانوادگی، تفکر و علم و 
متغیر اصلی سبك زندگی اسالمی با سرمایه اجتماعی، رابطه معنی داری وجود دارد. در 
نتیجه، فرضیه پژوهش تأیید و فرضیه صفر رد می شود )sig< 0/01(. اما چون ضریب 
سرمایه  با  زمان شناسی  و  سالمت  مالی،  متغیرهای  بین  در  شده  محاسبه  همبستگی 
اجتماعی، به ترتیب 0/109، 0/070 و 0/051 در سطح اطمینان 95% ضریب همبستگی 
جدول، بحرانی کمتر است و هم چنین با توجه به این که سطح معناداری در جدول قید 
شده بیشتر از 0/05 است، پس باید گفت بین متغیرهای مالی، سالمت و زمان شناسی 
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فرضیه صفر  و  رد  پژوهش  فرضیه  نتیجه،  در  ندارد.  وجود  رابطه  اجتماعی،  سرمایه  با 
تأیید می شود )sig< 0/05(. لذا با توجه به معنی دار بودن متغیرها، از آزمون رگرسیون 

استفاده می شود.
جدول4( آزمون رگرسيون خطی متغيرها

مقدار Tمقدار Betaمقدار Bمتغیرفرضیه
 سطح

نتیجهمیزان خطامعنی داری

رد 0/2710/2772/5970/0110/01H0بعد امنیتیفرعی1
رد 0/1950/2164/3380/0000/01H0سرمایه انسانیفرعی2
رد 0/2260/2291/9810/0480/01H0بعد باورهافرعی 3
رد 0/1900/1952/6520/0090/01H0بعد عبادیفرعی 4
رد 0/1080/1202/1290/0420/01H0بعد اخالقیفرعی 5
رد 0/2130/2254/9730/0000/01H0بعد خانوادگیفرعی 7
رد 0/3250/3697/5600/0000/01H0بعد تفکر و علمفرعی 10

رد 1/0130/34715/2620/0000/01H0 سبك زندگی اسالمیاصلی

در جدول 4 با توجه به بررسی انجام  شده می توان پیش بینی کرد که بیشترین تأثیر 
مؤلفه های سبك زندگی )بعد تفکر و علم، بعد امنیتی، بعد باورها، بعد خانوادگی، بعد 
سرمایه انسانی، بعد عبادی و بعد اخالقی(، به ترتیب 0/325، 0/271، 0/226، 0/213، 
اجتماعی خواهند  بر سرمایه  اخالقی 0/108  بعد  را  تأثیر  کمترین  و   0/190 ،0/195

گذاشت.

بحث و نتيجه گيری
هدف این تحقیق، بررسی همبستگی میان سبك زندگی اسالمی و سرمایه اجتماعی 
در بین دانشگاهیان بود. برای این منظور رابطه ابعاد امنیتی، اجتماعی، باورها، عبادی، 
اخالقی، خانوادگی، تفکر و علم، مالی، سالمت، زمان شناختی و سبك زندگی اسالمی با 
متغیر سرمایه اجتماعی سنجیده شد. طبق یافته هاي این پژوهش، بعد امنیتی، اجتماعی، 
باورها، عبادی، اخالقی، خانوادگی، تفکر و علم و سبك زندگی اسالمی، عواملی مؤثر در 
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افزایش سرمایه اجتماعی هستند. هم چنین همبستگی بعد مالی، سالمت و زمان شناسی 
با سرمایه اجتماعی در این تحقیق رد شد. بنابراین، مدیران این حوزه باید در برنامه ها و 
فعالیت هاي خود بر این ابعاد تمرکز بیشتری کنند. هم چنین، مدیران می توانند با توجه 
به تأثیر باالی سبك زندگی اسالمی، توجه بیشتری به این مسأله در بهبود سطح سرمایه 
و سرمایه  اجتماعي  بعد  معنادار  ارتباط  به  توجه  با  باشند.  داشته  در جامعه  اجتماعی 
اجتماعی، با تکیه بر وظایف فرد در ارتباط با دیگران، انسان ها می توانند فراتر از خود 
و خانواده ي خود رفتار کنند و از این طریق، با توجه به تأکید سبك زندگی اسالمی بر 
گذشت و فداکاری، سرمایه اجتماعی را نیز ارتقاء دهند. در بعد عبادي و وظایف فرد در 
رابطه با خداوند، فرد می تواند با انجام اعمالی اعم از عبادات مشخص، مثل نماز، روزه، 
اما  ندارند،  نام عبادت  ... و رفتارهایي که رسماً  تالوت قرآن، ذکرهاي مستحبي، حج، 
فرد به نیت اطاعت از خداوند آن را انجام مي دهد، در جهت سبك زندگی اسالمی گام 
بردارد و با توجه به ارتباط مثبت بعد عبادی با سرمایه اجتماعی، به بهبود آن در جامعه 
)1393(؛  دیگران  و  نیکوکار  یافته های  با  حاضر  پژوهش  نتایج  نماید.  کمك  اسالمی 
رجب نژاد و دیگران )1391(؛ حسین زاده و دیگران )1395(؛ افسری )1390(؛ طوالبی، 
صمدی و مطهری نژاد )1392(؛ کورساریس و آسش )Coursaris & Osch, 2015(؛
 آگیــو و آگیــوا  )Ageev & Ageeva, 2015(؛ هامیــگ، گاتزمیلــر و کاواچــی
کارپیانـو  و  کریستنسـن  و   )Hammig, Gutzwiller& Kawachi, 2014(
)Christensen & Carpiano, 2014( همسـو مـی باشـد. آنهـا دریافتنـد کـه بین 
سـبك زندگـی افـراد بـا سـرمایه اجتماعـی، بـه نحـوی رابطـه مثبـت و معنـادار وجود 
دارد. اکثـر جامعه شناسـنان نقـش دیـن را در افزایـش ابعـاد مختلف سـرمایه اجتماعی 
مهـم می داننـد. تعالیـم دین اسـالم نه تنهـا می توانند روابط مسـتحکمی را در سـطوح 
خـرد و کالن به وجـود آورنـد و سـرمایه اجتماعـی درون گروهـی را شـکل دهنـد، بلکه 
می تواننـد در تعامـل و مشـارکت جمعـی بـا سـایر انسـان ها و جوامـع، بـه پیشـرفت و 
توسـعه ی پایـداری دسـت یابند و سـرمایه ي اجتماعـی برون گروهی را تشـکیل دهند. 
دیـن می توانـد در تعریـف ارزش هـا، هنجارهـای اجتماعـی، روحیه گروهـی، همکاری، 
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تعـاون، گسـترش مشـارکت داوطلبـان و مانند آن نقش تأثیرگذاری داشـته باشـد. حال 
این کـه اثربخشـی دیـن در توسـعه سـرمایه اجتماعی، عالوه بـر ماهیـت و محتوای آن، 
تحـت تأتیـر میـزان تدیـن افـراد نیـز می باشـد. یعنـی مذهب و دیـن، بخـش مهمی از 
هویـت افـراد جامعـه را تشـکیل می دهـد. لذا دیـن چه از طریـق محتوا و چـه از طریق 
حضـور در زندگـی افـراد جامعـه، می توانـد حـس اعتمـاد، مشـارکت، روحیـه همکاری 
و تعـاون را تقویـت کنـد. آموزه هـای اسـالمی در ابعـاد اعتقـادی، اخالقـی و فقهـی بـه 
تقویـت سـرمایه اجتماعـی در شـکل درون گروهـی و برون گروهـی منجر می شـود. در 
آموزه هـای اسـالمی، عناصـر، مؤلفه هـا و شـاخص هایی از جنـس سـرمایه اجتماعـی 
وجـود دارد کـه در ابعـاد اعتقـادی، اخالقی و فقهـی متبلور می شـود. در واقع، می توان 
گفـت اگـر سـبك زندگـی در ابعـاد مختلـف آن مبتنـی بـر آموزه های اسـالمی باشـد، 
بـه شـکل گیری سـرمایه اجتماعـی منجـر خواهنـد شـد. از طرفـی، »تقویـت سـرمایه 
اجتماعـی نیـز باعث بهبود سـبك زندگی می شـود« )افخمـی اردکانـی، 1394: 574(. 
سـبك زندگـی اسـالمی می توانـد با تأکید بـر مفاهیم دروني  شـده در الیه هـاي زیرین 
عاطفـي و شــناختي، بـه مفاهیم هستي شـناختي، انسان شـناختي، خدا شـناختي و ... 
توجـه نمایـد و این سـؤاالت فلسـفی را برای انسـان امـروزی برطرف نماید و با تشـکیل 
باورهـا به صـورت خـودآگاه یا ناخـودآگاه، تغییرات تعییـن کننده اي در رفتار انسـان ها 
و سـبك زندگـی آنـان ایجـاد نمایـد و اهداف مشـترکی را بـرای جامعه تعریـف کند که 
ایـن اهـداف و باورهای مشـترک، خود به نوعی مبین سـرمایه اجتماعی اسـت. در حوزه 
اخــالق، سبك زندگی اسالمی می تواند با ایجاد صــفات و رفتارهاي اخالقی، به بهبود 
روابـط اجتماعـی در جامعـه کمك نمایـد و سـرمایه اجتماعی را بهبود دهـد. هم چنین 
بـا توجـه بـه ارتباط مثبـت ابعاد خانوادگـی، امنیتی و تفکـر و علم با سـرمایه اجتماعی، 
در راسـتای سـبك زندگی اسـالمی می تـوان با سیاسـت گذاری در این حوزه هـا، مانند 
تقویـت بنیـاد خانواده در جامعـه، بهبود امنیت اجتماعی، سـرمایه گذاری در بخش های 
علمـی و ... عـالوه بـر شـکوفایی اسـالم در جامعـه، شـاهد رشـد سـرمایه اجتماعـی نیز 
بود. سـبك زندگی اسـالمی، عاملی اسـت که به هنگام شکسـت ناشـی از دسـت نیافتن 
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بـه اهـداف یـا وجـود تعـارض، فـرد را قـادر می سـازد تـا ضمـن شـناخت بهتـر خود و 
دیگـران، بـه ایجـاد ارتباطات مناسـب با افراد و سـازگاری بـا محیط و اجتمـاع بپردازند 
و از ایـن طریـق، سـرمایه اجتماعـی را غنی تـر نمایـد. از سـوی دیگـر، در حوزه هـای 
مالـی، سـالمت و  زمان شناسـی، بـا توجـه بـه رد شـدن فرضیه هـا، در ایـن تحقیـق 
نمی تـوان ایـن ابعـاد را نادیـده گرفـت، بلکـه پیشـنهاد می گردد تـا مطالعات بیشـتری 
در ایـن حوزه هـا صـورت گرفتـه و ارتبـاط آنهـا با سـرمایه اجتماعـی، شـفاف تر گردد. 
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