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 دهیچک
جامعه است. امروزه جوامع  کی هیسرما نیترمهم ،یمذهب هیکه سرما دهندیشده نشان مانجام ینظر مطالعات

که منشأ  یمذهب هیسرما رایهستند؛ ز یمذهب هیبر سرما یتمرکز جد ازمندیخود ن یرشد و توسعه اقتصاد یبرا
 یهاهیافراد از انجام توص ترشیب تیاعتماد در جامعه و کسب مطلوب شیافراد است، باعث افزا یقلب مانیآن ا

شده  لیتبد دیجد یدر جامعه، به شکل قانون و هنجارها یمذهب یهاهیتوص نی. به مرور زمان اشودیم ینید
 ق،یتحق نیدر ا ینظر ی. با توجه به مبانبخشندیدر جامعه را سرعت م یروند رشد و توسعه اقتصاد جهیو در نت

اند. سپس احصاء و برآورد شده یآن به روش دلف یهاقرار گرفته و شاخص یرسمورد بر ،یمذهب هینخست سرما
 یمذهب هیسرما یهاشاخص یده، به وزنExpert Choiceافزار نرم لهیوسو به AHPبا استفاده از روش 

اول تا  بیرا داشته، به ترت وزن نیشتریکه از منظر خبرگان ب یمذهب هیپرداخته شده است. سه شاخص سرما
 یهاتعداد شهدا. در ادامه با استفاده از داده-3زکات و  زانیم-2الحسنه، سپرده قرض-1عبارتند از:  سوم
انجام شده است که  رانیا یهااستان یبند، رتبهTOPSISمدل  لهیو به وس 1394شده از سال  یآورجمع

 اند.برخوردار بوده یمذهب هیماسر نیترشیاول تا سوم، از ب بیو قم به ترت یخراسان جنوب زد،ی یهااستان
  

 .AHP ،TOPSIS ،یبندرتبه ،یمذهب هیسرما یهاشاخص ،یمذهب هیسرما :يدیکل واژگان

 JEl: Z12 ,C43 ,D10 ,E22 یبندطبقه
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 مقدمه

های اثرگذار روی گران، دانشمندان علوم اجتماعی از بین جنبههای رفتاری کنششناخت جنبهبرای 

که اندیشمندان قدیم به حالیبی روی رفتار افراد پرداختند؛ درهای مذهرفتارهای انسانی، به اثر آموزه

یرونی بوده نگریستند و معتقد بودند که مذهب یک عامل بشناسانه میموضوعی جامعه عنوانبهمذهب 

 بر اثبات کرد که در اوایل قرن بیستم ماکس وتوسعه در یک جامعه ندارد؛ تا اینو تأثیری بر رشد و 

توان سرمایه ای معنادار وجود دارد. تنها در صورتی میبین مذهب پروتستان و رشد اقتصادی، رابطه

ذهبی مناسبی برخوردار مذهبی را عامل رشد و توسعه در جامعه دانست که آن جامعه از سرمایه م

عامل توسعه دانست؛ زیرا امکان آن وجود دارد را  سرمایه مذهبیتوان ، نمیباشد؛ درغیر این صورت

که افراد آن جامعه، مذهب را فقط به چند باور ساده خالصه کرده باشند که در این صورت، اثر مثبت 

 .(138۷زتی و عاقلی، ع) نخواهد داشت ز بین رفته و کاراییسرمایه مذهبی شکل گرفته در آن جامعه، ا

توان در نظر گرفت، نوع آموزشی است که مذهب آنچه که برای رشد و توسعه در یک جامعه می

تواند در بهبود کیفیت نیروی کار در جامعه ایجاد کند؛ به عقیده شولتز که از پیشگامان نظریه می

است رشد و توسعه در یک جامعه  کنندهسرمایه انسانی است، بهبود کیفیت نیروی کار، عامل تعیین

است که در نظریات سنتی رشد و توسعه، به بهبود کیفیت نیروی کار توجه نشده بود.  این در حالی و

تواند در رشد و توسعه سرمایه مذهبی با توجه به اهمیت آن در کیفیت رفتارهای انسانی، می بنابراین

تحوالت اعث ایجاد تغییر و تواند بیک جامعه مؤثر باشد؛ زیرا این بهبود در کیفیت رفتارهای انسانی می

 (1389کمی و کیفی در اقتصاد یک جامعه شود. )مهرگان و دلیری، 

چه در این مقاله مورد نظر است، نخست به بررسی سرمایه مذهبی و احصاء و با توجه به آن

ها و به روش الگوهای های آن پرداخته، سپس با در نظر گرفتن این شاخصبندی شاخصرتبه

گونه است که شود. روند کار اینهای ایران پرداخته میبندی استاند معیاره، به رتبهگیری چنتصمیم

های آن مورد فهوم سرمایه مذهبی پرداخته، شاخصبعد از بیان مقدمه و پیشینه تحقیق به تبیین م

ها، با استفاده از روش بندی شاخصنامه و سپس رتبهگیرد. در ادامه  تهیه پرسشبررسی قرار می

ها آوری دادهشود. سرانجام جمعانجام می Expert Choiceافزار ( و به کمک نرمAHPلسله مراتبی )س

گیری های سرمایه مذهبی و براساس روش تصمیمهای ایران با توجه به شاخصبندی استانو رتبه

 شود.گیری تحقیق بیان می(، انجام و نتیجهTOPSISآل )چند شاخصه مدل نزدیکی به ایده
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 پیشینه تحقیق. 1

تر مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به جتماعی کمسرمایه مذهبی نسبت به سرمایه انسانی و ا

نمونه، دلیرا و همکارانش  عنوانبهاهمیت موضوع، اخیراً تحقیقاتی نسبت به این موضوع انجام شده که 

که ، به این«های تجاری کوچکفعالیت سرمایه اجتماعی، دین و»ای تحت عنوان ( در مقاله2018)

ثیر قرار داده، أهای آمریکا تحت تچک را در ایالتهای تجاری کوهای مذهبی، فعالیتچگونه سنت

، به بررسی «ای چینتنوع مذهبی و توسعه منطقه» ( در مقاله201۷ینک و همکارانش )پرداخته است. 

اند ا استفاده از روش پنل دیتا به این نتیجه رسیدهای در چین پرداخته و بتنوع مذهبی و توسعه منطقه

توجهی بر رشد اقتصادی در منطقه شرقی چین داشته است و زم مذهبی اثر مثبت و قابلکه پلورالی

( در 201۷این اثر مثبت بر رشد اقتصادی در مناطق مرکزی چین نیز وجود دارد. تام و استورپ )

، به بررسی اثر فرهنگ مذهبی «ی و دسترسی به سالح گرمفرهنگ دین نقش خرده»تحقیقی با عنوان 

بر نوجوانان آمریکایی و ایمنی آنان پرداخته است. نتایج حاصل از این مطالعه در سطح کالن نشان 

دین » ( در مقاله201۶دهد که مشارکت مذهبی، اثر مثبتی بر ایمنی نوجوانان دارند. لی و کای )می

اند ها در چین پرداخته و نشان دادهبررسی اثر دین بر سقوط شرکت، به «و ریسک سقوط قیمت سهام

ها را کاهش داده است. برایت کننده داشته و خطر سقوط سهام در این شرکتکه مذهب نقشی نظارت

رسد که اگر مشارکت افراد ، به این نتیجه می«تشکیل سرمایه مذهبی و بقای آن»( در مقاله 2015)

دهند و این یابد، در سطوح مختلف دیگر نیز مشارکت خود را افزایش می در مراسم مذهبی افزایش

برند. لنکینا گذاری است که جامعه و نهادهای مذهبی از آن سود میها به مثابه یک سرمایهمشارکت

، به این نتیجه «اثر مذهب بر سرمایه انسانی در امپراتوری روسیه»( در تحقیق خود با عنوان 2012)

( به 2008وافق بین اروپا و روسیه بر توسعه انسانی آن اثرگذار بوده است. سیمون فان )رسد که تمی

مطالعه اثر مشارکت مذهبی بر آموزش کودکان با رویکرد سرمایه اجتماعی پرداخته و مدلی از مشارکت 

و کند که سرمایه اجتماعی ناشی از آن، بر آموزش کودکان اثرگذار است. عزتی مذهبی را ارائه می

برآورد اثر سرمایه دینی روی مصرف کاال و خدمات ضروری و تجملی »( در مقاله 1394زاده )قربان

، به اثر این سرمایه بر مصرف کاال و خدمات پرداخته، معتقدند که سرمایه «در جامعه شهری ایران

ضروری ها برای کاالهای تجملی و تواند بر چگونگی مصرف خانوارها و تخصیص بودجه آندینی می

تعیین شاخص سرمایه مذهبی و »خود تحت عنوان  نامه( در پایان1393رود )اثر بگذارند. بابائی پیله

، به تعیین شاخص برای سرمایه مذهبی و بررسی اثر «تأثیر آن بر رشد اقتصادی در اقتصاد اسالمی

اجتماعی یا سرمایه سرمایه »( در مقاله 1389آن بر رشد اقتصادی پرداخته است. مهرگان و دلیری )

کنند که ، به بررسی سرمایه اجتماعی و مقایسه آن با سرمایه مذهبی پرداخته، بیان می«مذهبی

گیرند، ناشی از ضعف ها در سرمایه اجتماعی شکل میمشکالت رفتاری که با توجه به منافع گروه
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اسالم در جامعه شکل ای که با تأکید بر مذهب که سرمایه مذهبیسرمایه اجتماعی است، در حالی

رو گیرد، عالوه بر دارا بودن فواید موجود در سرمایه اجتماعی، مشکالت آن را نیز ندارد؛ از اینمی

تری دست یابد. معتقدند با پیگیری انباشت سرمایه مذهبی، جامعه قادر خواهد بود به کارایی بیش

، به تبیین «)اخالق( در توسعه اقتصادینقش سرمایه مذهبی »دیگری با عنوان  چنین آنها در مقالههم

های اخالقی افراد در جامعه پرداخته، و نقش آن را در و چگونگی تولید سرمایه مذهبی از نگرش

ای تحت عنوان ( در مقاله138۷اند. عزتی و عاقلی )توسعه کشورهای اسالمی مورد بررسی قرار داده

اند. عزتی به بررسی مفهوم سرمایه مذهبی پرداخته، «دهنده و آثار آنسرمایه مذهبی، عناصر تشکیل»

، به تأثیرپذیری توسعه از دین «دین و توسعه؛ بررسی تأثیرپذیری توسعه از دین»( در مقاله 1389)

های فردی، هنجارهای خاص کند که مکاتب اقتصادی، توسعه را تحت تأثیر نگرشپرداخته و بیان می

با  در این پژوهش .گذاردبر روی همه این عوامل تأثیر می دانند که دینو نهادهای اجتماعی می

روش و نیز استفاده از  آن یهادر نظر گرفتن شاخصو  بررسی چارچوب مفهومی سرمایه مذهبی

  شود.های ایران پرداخته میبندی استانگیری چند معیاره، به رتبهالگوهای تصمیم

 

 مباني نظري تحقیق. 2
 

 سرمایه مذهبي . 1-2

برای تبیین سرمایه مذهبی به لحاظ مفهومی، به نظرات دانشمندان در رابطه با این مفهوم رجوع 

شوند که از ها و تجاربی گفته میدهیم. سرمایه مذهبی به مهارترا مورد بررسی قرار مینموده و آن 

و ...( طریق مذهب )شامل دانش مذهبی، آگاهی پیدا کردن به وسیله نهادهای مذهبی چون کلیسا 

های کالن است که افراد ( سرمایه مذهبی آن دسته از اعتقادات و باور2003گیرند. )فیکه، شکل می

که توسط یک نیروی بیرونی، ملزم به انجام آن شوند، توسط ندای درونی خود آن را انجام بدون این

است؛ اوالً ایمان  گونهکرد ایمان بدینوجود آمده و عملهدهند. سرمایه مذهبی از کارکرد ایمان بمی

کند که سبب ایجاد انگیزه و نیروی الزم در افراد و در نتیجه طور مداوم افراد را از درون تحریک میبه

 کندوی تحول در انسان را مشخص میوسشود؛ ثانیاً جهت و سمتساز تحول و دگرگونی میزمینه

کند دارنده آن را قادر به انجام اموری میای است که سرمایه مذهبی انباره .(1389)مهرگان و دلیری، 

( 19۷۶بکر ) .(1393رود، )بابائی پیله ن امور را به آسانی نداشته باشندکه افراد فاقد آن، توان انجام آ

های خاص یک شخص از مذهب ها و تجربهمهارت»سرمایه مذهبی را چنین تعریف کرده است: 

افراد با عبادی، نظریات مذهبی کلیسا و دوستی با  خویش که شامل دانش مذهبی، آشنایی با مراسم

سرمایه مذهبی، کارکردهایی  .(55، ص139۶)به نقل از سپهوند و همکاران،  «شودایمان و متدیّن می
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گیرد؛ است که در نتیجه ایمان مذهبی و دینی در افراد جامعه و با توجه به اعتقادات آنها شکل می

شود. این عملکرد سرمایه مذهبی، سبب  د و کاهش نااطمینانی میافزایش اعتما کارکردهایی که سبب

)عزتی و شفیعی،  شودتغیرهای اقتصادی در جامعه میهای مبادله و اثرگذاری بر مکاهش هزینه

اند که هایی نظیر مساجد و ... را نماینده سرمایه مذهبی قرار دادهلذا دانشمندان عمالً مؤلفه .(1392

ش و تجربه مذهبی از این اماکن شود؛ با این استدالل که بخش  زیادی از داناز طریق مذهب انجام می

و دسته فردی را به دتوان این مقوله آیند. در کل با توجه به کارکردهای ایمان مذهبی، میدست میبه

 .(138۷)عزتی،  و اجتماعی تقسیم کرد

 اثرگذاری اعتقادات و باورهای دینی و مذهبی بر رفتارهای فردی است. سرمایه مذهبي فردي،

عمدتاً کارکردهای اعتقادات و باورهایی که در قالب نهادهای اجتماعی  سرمایه مذهبي اجتماعي،در 

شوند، مورد توجه است. در نتیجه وجه مشترک این تعاریف از سرمایه مذهبی، در جامعه ظاهر می

تواند روی رفتارهای فردی یا در کارکرد ایمان است که از نوع مذهب و دین سرچشمه گرفته و می

 تأثیرگذار باشد. قالب نهادهای اجتماعی

 

 سرمایه مذهبي و رشد اقتصادي. 2-2

، به بررسی تطبیقی بین آیین «بررسی رابطه میان مذهب و توسعه اقتصادی» یان استوارت در مقاله

کند که رابطه بین مذهب و توسعه اقتصادی یک رابطه پیچیده است اسالم و هندو پرداخته، بیان می

مطالعاتی تحت عنوان  .(138۶و مذهب بر رشد اقتصادی مؤثر است )یان استوارت،  و بدون تردید دین

که توسط سینیتا موریس و ایرآدلمن صورت گرفته، نشان « نقش عامل دین در توسعه اقتصادی»

عرضی  دهد که رابطه مثبتی بین دین و توسعه اقتصادی وجود دارد. در بعضی موارد علت رابطهمی

ای از نظر ترکیب دینی و سطح توسعه جامعه های منطقههای توسعه ناشی از تفاوتبین دین و مقیاس

استعماری در توسعه آن مناطق  ترین آنها، عواملها عوامل مختلفی دارند که مهماست. این تفاوت

در مدل فالک و کلپاتریک که به مفهوم سازنده سرمایه اجتماعی  .(13۷۷است )موریس و ایرآدلمن، 

شده، یکی از منابع اصلی سازنده سرمایه اجتماعی منابع معرفتی و مذهب است که در تولید  پرداخته

گذارد )مهرگان و ولید و رشد اقتصادی اثر میطور غیرمستقیم بر تسرمایه اجتماعی استفاده شده و به

 .(1389دلیری، 

گر را بر نقش نظارت سرمایه مذهبی از ایمان درونی افراد نشأت گرفته و همواره با آنان است که

طور غیرمستقیم بر و دیگران معتقدند این سرمایه به اهلل خانکه حبیبرفتارهای آنها دارد؛ همچنان

 رابین گرییر .(1393 رود،)بابائی پیله شوداعث رشد اقتصادی در جامعه میگذارد و بتولید اثر می

دهد که یک رابطه اقتصادی پرداخته، نشان می( در تحقیق خود به بررسی اثر مذهب بر توسعه 199۷)
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طور مثبت و معناداری تان وجود دارد. آئین پروتستان بهقوی میان نرخ رشد اقتصادی و آئین پروتس

بندی ای به بررسی اثر پای( در مقاله2009با درآمد سرانه واقعی در ارتباط است. روپاسینقا و شیلتون )

طور بندی به مذهب بهدریافتند که پایایاالت متحده پرداخته،  مذهبی بر رشد اقتصادی ایالتی در

تر از صفر بوده و برای رشد درآمد ایالتی در ایاالت متحده سودمند نیست. تحقیقات و معناداری بزرگ

داری، مانند اعتقاد رسد که متغیرهای دین( به این نتیجه می2005مطالعات استیون و همکارانش )

ضور در کلیسا با رشد اقتصادی مرتبط است، اما شواهدی وجود ندارد که اهمیت به بهشت و جهنم و ح

خود با عنوان  نامه( در پایان1390کمّی و معناداری نشان دهد. مهاجری ) صورتبهاین متغیرها را 

دهد که ، نشان می«های کشور( با روش پنل دیتابرآورد اثر سرمایه مذهبی بر رشد اقتصادی )استان»

( به بررسی 2003کلیری )های ایران اثر مثبت دارد. بارو و مکه مذهبی بر رشد اقتصادی استانسرمای

ای مثبت، نسبت گونهدهند که رشد اقتصادی بهنشان می اعتقادات مذهبی بر رشد اقتصادی پرداخته،

روی اقتصاد تواند دهد و سرمایه مذهبی به شکلی گسترده میبه اندازه باورهای دینی واکنش نشان می

یک کشور اثرگذار باشد؛ مثبت یا منفی بودن رشد اقتصادی آن کشور بستگی به نوع مذهب و دین 

طور نمونه بینی است. بهگی افراد، قابل پیشهای متفاوت زنددارد. این اثر در ادیان مختلف و در حوزه

کنند که ضیه را تأیید میدهند، این فرادیانی که انسان را به رهبانیت و دوری از اجتماع سوق می

ها سرمایه مذهبی، اثری منفی بر رشد اقتصادی دارد. زیرا این ادیان، امور مادی را در نظر انسان

برند. )همان( از طرف دیگر های اقتصادی از بین میاهمیت جلوه داده و انگیزه افراد را برای فعالیتبی

های اقتصادی تأکید کرده و عواید دنیوی و فعالیتادیانی نیز وجود دارند، که به کار کردن و انجام 

تواند اثری مثبت بر اقتصاد یک جامعه زنند. از این کانال، سرمایه مذهبی میاخروی را به هم گره می

داشته و باعث بهبود توزیع درآمد، رشد اقتصادی و توسعه در یک کشور شود. سرمایه مذهبی ایجاد 

شود. ادیان و مذاهب، عموماً بی فردی و اجتماعی تقسیم میشده در یک جامعه، به سرمایه مذه

در اسالم توصیه به انفاق یکی از این  کنند؛ مثالًهای فردی به افراد میهایی را در حوزهسفارش

شود، نهادها، قوانین و مقررات جدید در ها در اجتماع سبب میها است و خروجی این توصیهسفارش

توانند سبب افزایش دانش و تقویت د که این نهادهای ایجاد شده مییک جامعه مذهبی شکل بگیرن

ها و باورها، علت افزایش اثرگذاری ها و رفتارهای افراد آن جامعه شوند. این افزایش دانشباورها، ارزش

که عمده درآمدهای جامعه، صرف حالیتوسعه اقتصادی یک جامعه است؛ در سرمایه مذهبی بر رشد و

شود شود. افزایش سرمایه مذهبی در جامعه سبب مید و تطبیق قوانین در جامعه مینظارت بر افرا

های تطبیق قوانین در جامعه کاهش که افراد قوانین و دستورات شرعی را بیشتر رعایت کرده و هزینه

 سرمایه .(1391کند )عزتی و نجفی، عه ایجاد میرا در جامها، رونق اقتصادی یابد و این کاهش هزینه

کارگیری هها نیز نقش مهمی را داراست؛ به نحوی که بکارگیری دیگر سرمایههمذهبی در راستای ب
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مستقیم و  طوربهها وری تمام سرمایهها، نیز تابعی از سرمایه مذهبی است؛ یعنی بهرهدیگر سرمایه

هبی شکل ( سرمایه مذ۶1، ص1389غیرمستقیم بستگی به سرمایه مذهبی دارد. )مهرگان و دلیری، 

های دیگر نظیر سرمایه فیزیکی، انسانی و اجتماعی را شود که افراد، سرمایهگرفته در افراد سبب می

به شیوه درست و مثبت یا منفی مورد استفاده خود قرار دهند. زیرا در زمانی که هیچ نظارتی بر 

سو با راد تصمیمات را همکننده را داشته و افرفتارهای افراد وجود ندارد، سرمایه مذهبی نقش نظارت

در بعضی موارد سرمایه مذهبی موجب ایجاد  .(کنند )همانمربوط به مذهب خود اتخاد میهای آموزه

نمونه اگر  عنوانبهکنند. ها الزام و هنجارهای خاص را در جامعه تولید میشود و این عادتعادت می

شود. در نتیجه در جامعه پرداخت زکات عادت شود، به مثابه همین عادت، پرداخت زکات قانون می

اگر کسی ایمان هم نداشته باشد، مکلف به پرداخت زکات اموال خود خواهد بود. زیرا آن مبانی 

این همان اثر سرمایه  اعتقادی و دینی در این جامعه قانون شده و فرد باید طبق آن قانون رفتار نماید.

تواند اثرگذار باشد )محمودیان، در جامعه می مذهبی روی اقتصاد است که با ایجاد هنجارهای خاص

صورت نیاز به شود؛ درانین توسط مذهب انجام میسوی قوودر موارد دیگر نیز، جهت و سمت .(1392

واقع امعه در نظر دارد. درای جوضع قوانین جدید، آنها باید در راستای اهدافی باشند که مذهب بر

 در راستای رسیدن به آن عمل کنند جامعه مطلوب، توسط مذهب در نظر گرفته شده و ابزارها باید

  .(1390)سرافراز و همکاران، 

مثال این سرمایه  طوربهشود؛ سرمایه مذهبی موجب تقویت بسیاری از ساختارهای جامعه می

گسترش نهادهای مشارکتی و تعاونی شده و گسترش این نهادها لحاظ اجتماعی، باعث تواند بهمی

الحسنه، زکات، انفاق و مانند ساز توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی است. نهادهایی برای قرضزمینه

آنها که برای کمک به نیازمندان است. در حوزه فردی نیز سرمایه مذهبی سبب کاهش فساد، جرم و 

باورهای  .(138۷د امنیت و رفاه اجتماعی مؤثر است )عزتی، رد در بهبوشود که کاهش این موا... می

رابطه »باره تحقیقی با عنوان دینی در اسالم به مباحث اقتصادی و کارآفرینی توجه زیادی دارد؛ دراین

دهد که با توجه به همان می، انجام شده و نشان «بین باورهای مذهبی و تمایل به کارآفرینی

، رابطه مثبت بین کارآفرینی و باورهای دینی وجود دارد؛ این باورهای دینی ایجاد های دینیتوصیه

 .(1391شود )اکبری و همکاران، روحیه کارآفرینی در افراد میانگیزه نموده و باعث ایجاد و افزایش 

دهند. شود که افراد هزینه در راه خدا را افزایش اگر سرمایه مذهبی بر پایه دین الهی باشد، موجب می

های در راه خدا دارد؛ زیرا با افزایش سرمایه مذهبی، بنابراین سرمایه مذهبی اثر مثبتی روی هزینه

تر رمایه مذهبی، فرد در راه خدا بیشیابد و با افزایش سهای زندگی در این جهان کاهش میهزینه

های ایش تالش، هزینهبا افزتری است که در نتیجه ین هزینه اضافی نیازمند تالش بیشهزینه کرده، ا

کارگیری سرمایه مذهبی یک نتیجه مستقیم هب .(139۶یابد )عزتی و همکاران، کاهش می زندگی
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کند؛ چون فردی باایمان، بدون ترس دارد؛ استفاده از سرمایه مذهبی برای افراد آرامش قلبی ایجاد می

ینان خاطر سبب افزایش از عدم کسب سود، اطمینان دارد که سود اخروی حتمی است و این اطم

 .(1394کند )عزتی، تری کسب میهبی، مطلوبیت بیشفعالیت فرد شده و با استفاده از سرمایه مذ

سرمایه مذهبی مورد نظر ما در این تحقیق، سرمایه مذهبی است که از ایمان مبتنی بر اسالم شکل 

 گیرد.می

 

 ایمان. 3-2

فقهای مسلمان چه که آن .(13۷2)هیک، « غایت قصوای اوست. ایمان حالت دلبستگی نهایی آدمی و»

 .(138۶)مصباح یزدی،  ن است که ایمان مربوط به قلب استاند، ایآورده در تعریف ایمان در اسالم

دهند. ایمان زمانی که در قلب رسوخ که اساساً این باورهای قلبی است که انسان را جهت مییعنی این

دهد؛ لذا گیری را تابع خود قرار میافراد را تحت تأثیر قرار داده و تصمیمکند، عقل و احساسات می

اساس ها برانسان .(1393رود، پیله )بابایی ز تکالیف را برای افراد دربرداردایمان آوردن، بعضی ا

ن در که ایماه به اینبا توج دارای متعلقات است؛ در اسالمکنند. براین مبنا، ایمان می باورهایشان عمل

های ایمان هستند که در ، همان پایهدر اسالم گانه ایمانکند، متعلقات هفتقلب انسان رسوخ می

متعلقات . های ایمان در قلب انسان(فرم پایهگیرند )اندیشکده یقین، پلتشکل میمسلمان قلب انسان 

 عبارتند از:ایمان در اسالم گانه هفت

 . ایمان به خدا 1

 . ایمان به آخرت2

 . ایمان به غیب  3

 . ایمان به مالئکه 4

 . ایمان به آیات الهی5

 . ایمان به کتاب۶

 . ایمان به انبیاء۷

ای که افراد آن تمام متعلقات ایمان در اسالم، همان پایه ایمان در قلب انسان مؤمن است. جامعه

ار باشد. در ادبیات اسالمی تواند از سرمایه مذهبی خوبی برخوردمتعلقات ایمان را باور داشته باشند، می

آید، بسیار یاد شده است؛ اولین نشانه مؤمن واقعی حساب میهای مؤمن بهنشانه عنوانبهچه که از آن

لرزد. دومین نشانه مؤمن افتد، دلش میشود، یا خودش به یاد خدا میآن است که هر وقت یاد خدا می

ان مؤمن ساکن و غیرمتحرک نیست؛ با شنیدن واقعی پویایی و تحرک او است؛ به این معنا که انس
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در همه امور به خدا  شود و نشانه سوم آنست کهمیآیات قرآن به آن توجه کرده و بر ایمانش افزوده 

 .(138۶کند )مصباح یزدی، توکل می

 

 شناسي پژوهشروش. 3

که دهند؛ دلیل این صورت نسبی بازتاببهتوانند ایمان افراد را های موجود، میدر حالت عادی شاخص

دهنده ایمان واقعی افراد جامعه باشند این است توانند بازتابکامل نمی صورتبههای موجود شاخص

 عنوانبهتوان ادعا کرد که مؤمن واقعی در جامعه افزایش یافته است؛ ها، نمیکه با افزایش این شاخص

 های سرمایه مذهبی است،یکی از شاخصهای فرهنگی مساجد که نمونه باید با افزایش تعداد کانون

های که احتمال افزایش مؤمن واقعی با افزایش تعداد کانونحالیمؤمن واقعی نیز افزایش یابد، در

خاطر ریا و خودنمایی، در چنین هکه افراد ب؛ زیرا احتمال اینفرهنگی مساجد، خیلی کم است

های مساجد به معنای افزایش مؤمن تعداد کانونلذا صرفاً افزایش  هایی تجمع کنند زیاد است،کانون

 طوربهگیری سرمایه مذهبی در یک جامعه، برای سنجش و اندازهرو این واقعی در جامعه نیست. از

لحاظ کرد. برای سنجش کارکرد ایمان در جامعه، به نهادهای توان میهای موجود را نسبی شاخص

هایی که را مورد ارزیابی قرار داد. برخی از شاخص مذهبی شکل گرفته در جامعه، رجوع کرده و آن

گیری سرمایه مذهبی، به روش دلفی و با استفاده از نظرات کارشناسان احصأ معیار اندازه عنوانبه

 گردیده است، عبارتند از:

  1. میزان زکات1

  2. میزان صدقات2

  3. موقوفات3

  4«اعتکاف». مشارکت در مراسم مذهبی 4

  5الحسنه. سپرده قرض5

  ۶. تعداد زائران حج و عتبات عالیات۶

  ۷. متوسط هزینه مذهبی خانوار۷

  8های فرهنگی مساجد. تعداد اعضای کانون8

                                                                                                                   
1. The amount of Zakat 

2. The amount of Sadaqat 

3. Mawqufat 

4. Participate in religious ceremonies“Iitikaf” 

5. Qarzulhasanah deposit 

6. Numbers of pilgrims of Hajj and atabat_e_aaliat 

7. Average religious cost 
8. Numbers of members of cultural center of mosques 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

5 
] 

                             9 / 20

http://mieaoi.ir/article-1-935-fa.html


 فرد، محمدیوسف خاشعي، رمضان صفدري، محمدنسیم عالمهمحمد غفاري .../شاخص ترکیبي سرمایه              190

 

  1. تعداد شهدا9

  2راهیان نوردر کاروان  شرکت کنندگان د. تعدا10

حوزه تر کارکرد ایمان در ی سرمایه مذهبی استفاده شده، بیشگیرهایی که برای اندازهشاخص

گیرند )عزتی، ادهایی در یک جامعه شکل میاجتماعی افراد است که با توجه به ایمان افراد، چنین نه

138۷). 

های ر تعداد شهدا، بقیه دادهبه جز آما های ایران است؛مطالعه موردی در این تحقیق، استان

دست مرکز آمار ایران بهها و ی استاننامه آماربوده که از سال 1394آوری شده مربوط به سال جمع

های اند؛ به این معنا که دادهها به جز موقوفات، نسبیآوری شده همه شاخصهای جمع. دادهآمده است

های بانکی آن استان، متوسط هزینه مذهبی هر استان نسبت کل سپردهالحسنه به نسبت سپرده قرض

ها، به نسبت جمعیت هر استان در خصهای شاهای غیرخوراکی آن استان و مابقی دادهبه کل هزینه

 نظر گرفته شده است.

 

 (3AHPفرآیند تحلیل سلسله مراتبي) .3-1

معرفی شد. با  1980در سال « ساعتی»(، اولین بار توسط AHPیند تحلیل سلسله مراتبی )آرف

بندی واحدی رتبههای کمّی در های غیرکمّی را با ارزیابیتوان تمامی ارزیابیکارگیری این روش میهب

له را به أتا معیارها و زیرمعیارهای یک مس کندگان کمک میگیرندترکیب کرد. این روش به تصمیم

شکل ساختار سلسله مراتبی که شبیه درخت تصمیم است، تبدیل کنند. مقایسات زوجی این امکان 

های ها توسط ماتریسهدهی عددی به معیارها، وزن و امتیاز گزینکند که به جای وزنرا ایجاد می

 های استفاده شده در این روش به ترتیب زیر است:دست آید. گامهمقایسه ب

 . ایجاد ساختار سلسله مراتبی 1

 . انجام مقایسات زوجی 2

 ها . تعیین اولویت3

 . بررسی ناسازگاری منطقی ماتریس قضاوت4

نامه یری چند شاخصه به پرسشگنامه مورد استفاده برای تحلیل سلسله مراتبی و تصمیمپرسش

شود. برای هر سطح از سلسله مقایسات زوجی استفاده می نامه ازخبره مرسوم است. برای تهیه پرسش

 شوداس نه درجه ساعتی استفاده مینامه تهیه شده و برای امتیازدهی از مقیمراتب، یک پرسش

 .)همان(

                                                                                                                   
1. Numbers of martyrs 

2. Numbers of pilgrims of rahian_e_noor 
3. Analytical Hierarchy Process 
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 )1TOPSIS(آل روش ترجیح بر اساس تشابه با راه حل ایده. 3-2

تواند گیری بر اساس چندین شاخص است که میهای تصمیمتکنیک تاپسیس، یکی از انواع مدل

ریزان باشد. این مدل برای اولین بار در گیری برای مدیران و برنامهگشای بسیاری از مسائل تصمیمراه

رابطه استوار است  های نظری این تکنیک بر این، توسط هوانگ و یون ارائه گردید. پایه1981سال 

لت( را برای هر های منفی )ناکارآمدترین حاآلهای مثبت )کارآمدترین حالت( و ایدهآلکه ابتدا ایده

شود. های مثبت و منفی محاسبه میآلدست آورده و سپس فاصله هر گزینه از ایدهها بهیک از شاخص

های مثبت و بیشترین فاصله را از لآترین فاصله را از ایدهای است که کمگزینه منتخب، گزینه

 مراحل این روش عبارت است از: .(1385اشته باشد )اصغرپور، های منفی دآلایده

 گیری. تشکیل ماتریس تصمیم1

 ها دهی به شاخص. وزن2

 گیریسازی ماتریس تصمیم. کمّی3

 شدهمقیاس. تشکیل ماتریس بی4

 شده موزونمقیاس. یافتن ماتریس بی5

 های مثبت و منفیآلیافتن ایده. ۶

 آل برای هر گزینه های ایده. یافتن فاصله هر شاخص از جواب۷

 آل. تعیین نزدیکی نسبی هر گزینه به پاسخ ایده8

 . رتبه بندی9

باشد. برای رو و تعیین بهترین گزینه میهای پیشبندی گزینهین روش، رتبهآخرین مرحله در ا

این منظور کافی است تا فاصله نسبی هر گزینه به کمک رابطه باال محاسبه شود و به ترتیب بزرگ به 

ها ترین فاصله نسبی نسبت به سایر گزینهای که دارای بزرگاین حالت گزینهکوچک مرتب شود. در 

 دهد.را به خود اختصاص میباشد، باالترین رتبه 

 

 هاي تحقیقیافته .4

سرمایه مذهبی اثربخشی زیادی بر رشد و توسعه اقتصادی دارد، لذا در این تحقیق برای محاسبه وزن 

استفاده شده است. دلیل استفاده از این  Expert Choiceهای سرمایه مذهبی از نرم افزار شاخص

عیارها های معیارها و زیرمبرای مقایسه، چارچوب پیشنهادی فقط AHPنرم افزار این است که در روش 

های ها است. برای تعیین وزن هر شاخص الزم است، تنها از بخش مقایسهبا یکدیگر و تعیین وزن آن

 استفاده کنیم.  Expert Choiceبین معیارها در نرم افزار 

                                                                                                                   
1. The Technique for Order by Similarity Ideal Solution 
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 هابندي شاخصمحاسبه وزن و اولویت. 1-4

نامه پرسش15ه استفاده شده است، که از این تعداد، نامپرسش 19 ها، ازبرای محاسبه وزن شاخص

نامه، توسط افرادی با درجه تحصیلی پرسش 4توسط افرادی با درجه تحصیلی دکترا و مابقی 

های بین ده شاخص اصلی که با توجه به امتیازدهی به مقایسه کارشناسی ارشد پاسخ داده شده است.

افزار اِکسپِرت چویس، ماتریس مقایسات زوجی نرمکنند، خروجی اختیار می 9تا  1عددی از 

 دست آمده است.( به1ای سرمایه مذهبی طبق جدول )هشاخص

 

 (01/0ماتریس مقایسات )با نرخ ناسازگاري  .1دولج

 های تحقیقمأخذ: یافته

 

دهنده اولویت شاخص سطر نسبت به شاخص ستون مربوطه است. اعداد اعداد جدول فوق نشان

 دهند.قرمز وضعیت معکوس، یعنی اولویت ستون نسبت به سطر را نشان میبه رنگ 
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 دهد:ها را نشان میبندی و ارزش وزنی تعیین شده شاخص(، رتبه1نمودار )

 
 هابندي شاخصرتبه .1نمودار

 های تحقیقمأخذ: یافته

 
 باشند:میهای اصلی به لحاظ ارجحیت )اهمیت( به قرار زیر بنابراین، شاخص

 هارتبه بندي شاخص .2جدول

 های تحقیقمأخذ: یافته

 رتبه نيارزش وز نام شاخص ردیف

 1 0.192 الحسنهسپرده قرض 1

 2 0.1۶۷ میزان زکات 2

 3 0.148 تعداد شهدا 3

 4 0.12 موقوفات 4

 5 0.092 متوسط هزینه مذهبی خانوار 5

 ۶ 0.08۷ صدقات میزان 6

 ۷ 0.0۶9 های فرهنگی مساجدتعداداعضای کانون 7

 8 0.049 تعداد زائران حج و عتبات عالیات 8

 9 0.038 مشارکت در مراسم مذهبی)اعتکاف( 9

 10 0.03۷ راهیان نور هایمشارکت در کاروان 10
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   (TOPSIS)ها بر اساس روش تاپسیس تجزیه و تحلیل داده. 2-4

گیری تشکیل شده است. نخست ماتریس تصمیمانجام  1394سال های توجه به دادهتمام مراحل با 

دست آورده شده است. در ادامه ماتریس ضرایب که همان شده به مقیاسگردیده و بعد ماتریس بی

دست آمده را وارد مدل نموده، از آن نامه و توسط خبرگان بههایی است که از طریق پرسشوزن

 مده است:( بدست آ3آل مثبت و منفی، طبق جدول )ماتریس ایده

 

 آل مثبت و منفيماتریس ایده .3جدول

 های تحقیقمأخذ: یافته

 
های ایران با بندی استان(، برای رتبه3در جدول ) TOPSISکارگیری تمام مراحل هبنابراین با ب

ترین مذهبی عنوانبهدست آمده است: استان یزد های سرمایه مذهبی، این نتایج بهتوجه به شاخص

های بعدی به ترتیب، خراسان جنوبی دوم، قم سوم، بوشهر چهارم و ایالم در رتبه پنجم استان و استان

های خوزستان، گیالن، گلستان، کرمان و البرز که به قرار گرفته و پنج استان آخر عبارتند از: استان

 اند.بیست و هفتم تا رتبه سی و یک قرار گرفته ترتیب از رتبه

 

 

 آل منفيایده آل مثبتایده هاشاخص

 0.00812 0.0598۷2 الحسنهسپرده قرض

 1.822۷2-05 0.023۶51431 میزان زکات

 0.001855 0.013۶51 تعداد شهدا

 4.04093-05 0.03۶۷55 موقوفات

 0.00۶432۷0۷ 0.0302۶2089 متوسط هزینه مذهبي خانوار

 0.002۷۷۶ 0.0242۷۷ میزان صدقات

 0.003553 0.031929 هاي فرهنگي مساجدتعداد اعضاي کانون

 0.001483 0.089۷5۶ تعداد زائران حج و عتبات

 0.002844 0.0345۷ مشارکت در مراسم مذهبي)اعتکاف(

 0.005094 0.0۷95۷ راهیان نور شرکت کنندگانتعداد 
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 هابندي استانرتبه .4جدول 

 D+ D- CL استان ها رتبه

 0/544319 0/098702 0/082629 یزد 1

 0/525006 0/090182 0/081592 خراسان جنوبی 2

 0/503778 0/088819 0/087487 قم 3

 0/486924 0/081139 0/085497 بوشهر 4

 0/458305 0/083942 0/099215 ایالم 5

 0/410756 0/062746 0/090012 مرکزی 6

 0/385446 0/06266 0/099905 کهگیلویه و بویر احمد 7

 0/382798 0/059771 0/096372 قزوین 8

 0/367223 0/057125 0/098434 اصفهان 9

 0/351737 0/053567 0/098725 سمنان 10

 0/336161 0/05305 0/104762 فارس 11

 0/328625 0/053468 0/109235 تهران 12

 0/307428 0/047742 0/107553 خراسان رضوی 13

 0/305963 0/05631 0/127731 سیستان بلوچستان 14

 0/304613 0/050919 0/116241 کردستان 15

 0/298418 0/046796 0/110018 کرمانشاه 16

 0/282821 0/043659 0/11071 هرمزگان 17

 0/281425 0/04188 0/106934 همدان 18

 0/274843 0/042402 0/111876 خراسان شمالی 19

 0/269781 0/041093 0/111226 مازندران 20

 0/243178 0/035909 0/111756 اردبیل 21

 0/237407 0/035341 0/113523 آذر بایجان شرقی 22

 0/237069 0/036024 0/115932 آذر بایجان غربی 23

 0/233486 0/035186 0/115512 چهارمحال و بختیاری 24
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 گیرينتیجه. 5

ترین سرمایه یک جامعه است. امروزه جوامع برای رشد و توسعه اقتصادی خود سرمایه مذهبی مهم

نیازمند تمرکز مستقیم بر سرمایه مذهبی هستند؛ زیرا سرمایه مذهبی دارای ظرفیت باالیی بوده که 

تر خواهد تر و هزینه کمدر صورت افزایش آن، جریان رشد و توسعه اقتصادی جوامع با اطمینان بیش

گونه است که سرمایه مذهبی شکل گرفته در رمایه مذهبی بر رشد اقتصادی بدینبود. اثرگذاری س

جامعه، ناشی از ایمان قلبی افراد آن جامعه بوده و این ایمان قلبی باعث افزایش اعتماد بین افراد آن 

بخشی از درآمدهای جوامع، صرف  نظارت، جامعه و در نتیجه، کاهش ریسک و نااطمینانی خواهد شد. 

های کنترل و نظارت افراد که شود و با افزایش سرمایه مذهبی، هزینهتطبیق قانون و کنترل افراد می

های دیگری که شود درآمدهای جامعه صرف بخشمبادا مرتکب جرم شوند، کاهش یافته، سبب می

است که ایمان و سرمایه  ی اثرگذار است، اینمورد نیاز است، گردد. مورد دیگری که سرمایه مذهب

برند. این شود، زیرا این افراد اطمینان دارند که سود میمذهبی سبب افزایش مطلوبیت افراد می

شود افراد با انگیزه بیشتری تالش کرده و باعث رونق اقتصادی در جامعه اطمینان از سود سبب می

های نظارتی و کنترل کاهش یافته، شود هزینهه سبب میکلی سرمایه مذهبی هرجامع طوربهگردند. 

که این هنجارهای ایجاد شده در این جوامع، هنجارهای جدید تولید گردد، طوری انگیزه، تالش و

برخوردارند نیز  شود حتی افرادی که ایمان مذهبی ندارند یا از سرمایه مذهبی نسبتاً پایینباعث می

 کنند. و هنجارها عملبه این رفتارها 

های سرمایه مذهبی به روش دلفی اقدام نموده، سپس با در این تحقیق ابتدا به شناسایی شاخص

ها انجام شده است. در این تحقیق برای محاسبه وزن ، ارزیابی شاخصAHPاستفاده از روش 

ا نامه توسط افرادی بپرسش 15نامه استفاده شده است، که از این تعداد، پرسش 19ها، از شاخص

نامه، توسط افرادی با درجه تحصیلی کارشناسی ارشد پاسخ پرسش 4درجه تحصیلی دکترا و مابقی 

های بین ده شاخص اصلی، شاخص سپرده داده شده است. با توجه به امتیازدهی به مقایسه

 0/229633 0/034628 0/116168 لرستان 25

 0/228368 0/035464 0/119829 زنجان 26

 0/222749 0/035007 0/122152 خوزستان 27

 0/218919 0/03364 0/120024 گیالن 28

 0/213949 0/034402 0/126394 گلستان 29

 0/201433 0/03114 0/123453 کرمان 30

 0/161863 0/023895 0/123731 البرز 31
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راهیان نور دارای  کنندگانشرکت( و شاخص تعداد 0.192ترین وزن )الحسنه دارای بیشقرض

های بندی استانبرای رتبه TOPSISکارگیری مدل هدر ادامه با بباشد. ( می0.03۷ن )ترین وزکم

 عنوانبهدست آمده است: استان یزد های سرمایه مذهبی، این نتایج بهایران و با توجه به شاخص

های بعدی به ترتیب، خراسان جنوبی دوم، قم سوم، بوشهر چهارم و ایالم ترین استان و استانمذهبی

های خوزستان، گیالن، گلستان، کرمان در رتبه پنجم قرار گرفته و پنج استان آخر عبارتند از: استان

 اند. بیست و هفتم تا رتبه سی و یک قرار گرفته و البرز که به ترتیب از رتبه

الحسنه، زکات و شهدا از قرض های سرمایه مذهبی که در آن به ترتیببا در نظر داشت شاخص

یستی در قسمت این اند، باهایی که در رتبه پایین قرار گرفتهاند، استانترین اهمیت برخوردار بودهبیش

تا بتوانند از ریزی نمایند ترین اهمیت را در سرمایه مذهبی دارند، تالش و برنامهها که بیششاخص

سرمایه مذهبی، و توسعه دست یافته و با انباشت  طریق انباشت سرمایه مذهبی به رونق اقتصادی

 ها سرعت ببخشند.روند توسعه را در این استان
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