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 .1دانشیار ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران
 .2کارشناسیارشد ،دانشگاه یاسوج ،یاسوج ،ایران

(تاریخ دریافت0901/09/90 :؛ تاریخ پذیرش)0901/01/00 :

چکيده
سرمایة اجتماعی بهعنوان یکی از متغیرهای مهم و تأثیرگذار در زندگی اجتماعی مورد توجه اندیشمندان اجتماعی ،و بهویژه جامعهشناسان
قرار گرفته است .پژوهش حاضر با هدف مطالعة رابطة بین متغیرهای راهبرردی هویرت م ری و سررمایة اجتمراعی دانشریویان دانشر اه
یاسوج ،با به کارگیری چارچوبی ت فیقی ،و با روش پیمایشی انیام گرفته است .براساس فرمول لین ،حیم نمونه  099نفر محاسبه شد و با
روش نمونهگیری تصادفی از نوع طبقهای چندمرح های ،انتخاب و مطالعه شدند .ابزار گردآوری دادهها نیز ،پرسشنامهای  09پرسشری برود
که پس از تأیید اعتبار توسط صاحبنظران ،پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ (سرمایة اجتمراعی 9/059 ،و هویرت م ری)9/000 ،
بررسی شد .نتایج نشان دهندة رابطة مستقیم و معنادار «هویت م ی» و «سرمایة اجتماعی» از یکطرف ،و رابطة مثبت و معنادار بین ابعاد
سه گانة سرمایة اجتماعی با ابعاد «سرزمینی»« ،سیاسی» و «فرهن ی» هویت م ی از طرف دی ر ،بود .همچنین ،نتایج نشان داد بین بعرد
«تاریخی» هویت م ی با ابعاد «ساختاری» و «شناختی» سرمایة اجتماعی رابطة معناداری وجود نردارد ،امرا برا بعرد «ارتبراطی» سررمایة
اجتماعی رابطة معنادار دارد .در نهایت ،متغیر هویت م ی  0/0درصد از متغیر وابستة سرمایة اجتماعی را تبیین میکند .براسراس نترایج ،دو
متغیر هویت م ی و سرمایة اجتماعی همبست ی و همافزایی شایان توجهی با سرمایة اجتماعی دانشیویان در جامعة مورد مطالعه داشتند.

کليدواژگان
تح یل جامعهشناختی -راهبردی ،سرمایة اجتماعی ،هویت م ی.

 نویسندة مسئول ،رایانامهamirfardi@shirazu.ac.ir :
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مقدمه
سرمایة اجتماعی که بهمعنای دانش فهم هنجارهاا ،واوان و ا انترااراش مکاترب درباارة الگوهاای
تراکنشهایی است که گراههایی از افراد را به فعال ت بارمایانگ ادد
مهمی در اضع ت انسجام اجتماعی یا

(1999

 ،)Fukuyama,جایگااه

جامعاه دارد .از آنجاا کاه باه گ تاة گنجای ا هم اارا

( ،)9831اضع ت تعامالش ا ارتباطاش شهراندا شهرهای مختلف ،شناختهشده ن ست ا با توجاه
به افدایش چکمگ ر تعهدهای محضری در انواع گوناگو معامالش تجاری ،م دا اعتماد در جامعة
ایرا در سطح پای نی است ،شناخت ا آگاهی درباره ایو راابط ا تعامالش اهم ت راهباردی دارد.
رابطهمندبود سرمایة اجتماعی باا بسا اری از ابعااد زنادگی اجتمااعی (

Gerew, 2003; Krishna,

)2002; Knack, 2002; Hyatt, 2003; Kerry, 2003؛ از وب ل هوش عاط ی (زارعیمت و ا هم ارا ،
 ،)9811عمل رد شرکتهاای تعااانی (م رفاردی ا هم اارا  ،)9818 ،خالو ات کارکناا (ماذن
جمک دی ا حقپرست کنارسری ،)9811 ،مهاارش ارتبااطی مادیرا (یوسافزاده ا ک ااکجوری،
 ،)9811انسااجام گراهاای (صااابری ا هم ااارا  ،)9811 ،عمل اارد سااازما

(2010

 ،)Andrew,ا

موفق ت تحص لی ( )Tobias, 2013که در پژاهشهای متعدد تأی د شده است ،اجه راهباردیباود
ایو مقوله را آش ار میکند .بر ایو اساس ،شناسایی منابع ا راههاای تقویات آ مایتواناد نتاایجی
مثبت برای جامعه در پی داشته باشد .با نرر به ایاو ن تاه کاه در مباحار نراری ،م ادا ا نحاوة
تعامالش اجتماعی کنکگرا  ،سرمایة اجتماعی به شمار میآید؛ به نرر مایرساد عوامال اجتمااعی
گوناگونی توا دارابود رابطه با ایو متغ ر کارکردی ا مهم را دارند .بر ایو اساس ،متغ ری کاه در
ایو تحق ق ،در پ وند با سرمایة اجتماعی مد نرر ورار گرفت ،هویت ملی بوده است.
از مهم تریو نمودهای «هویت ملی» که بهمعنای احساس تعلق ا افاداری به عناصر ا نمادهاای
مکترب در اجتماع ملی ا در م ا مرزهای تعریفشدة س اسای (جالیایپاور ا ونباری)9833 ،؛ ا
بهعنوا ی ی از مباحر عصر مدر ا پسامدر ( )Miller, 1995, p.41از آ یااد مایشاود ،اجاود
ی

سرزم و جغراف ایی خاص با دالتی متمرکد ا مدر  ،ا احساس تعلق سااکنا آ سارزم و باه

تاریخ ا آداب ا رسومکا است .در شرایط خاص عصر جدید ا با توجه به فرایند جهانیشد که
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ش لگ ری هویت جهانی را در پی داشته ا موجب ش لگ ری احساس چندپارگی در افاراد شاده
است (شولت)9831 ،9؛ به نرر میرسد سرمایة اجتمااعی شاهراندا در برداشات آناا از هویات
ملی شا که نوعی احساس تعلق به شمار میآید ،نقش داشته باشد .به نرر میرسد هویت ملی ن اد
که با حوزههای مت ااش زندگی اجتماعی رابطه دارد (حاج انی ،)9831 ،با م دا سارمایة اجتمااعی
دانکجویا ارتباط داشته باشد .جامعة ایرانی ،که خود شرایط در حاال گارار از شارایط سانتی باه
مدر را تجربه می کند ،متک ل از اواوام ا منااطق مختل ای اسات کاه باا اجاود ایرانایباود  ،از
خردهفرهنگها ا ش وههای وومی متنوعی برخوردارناد .شاناخت متغ رهاای مهمای مانناد سارمایة
اجتماعی ا هویت ملی در ایو جامعه ،با ترک ب متنوع ووم تی ،میتواناد سا ر تحاونش نسالی در
مناطق مختلف ککور را در زم نههای فرهنگای ا اجتمااعی بنمایاناد .از منرار راهباردی ،باه نرار
می رسد هویت ملی بان به دل ل ایجاد حس همبستگی ،زم نة بروراری راابط مبتنی بار هم ااری ا
همراه با اعتماد را م ا ساکنا ی

سرزم و فراهم میکند؛ هم اری ا اعتمادی که باهعناوا ابعااد

مهم سرمایة اجتماعی در نرر گرفته مایشاوند .از طار

دیگار ،هما و هم ااری ا در نت جاة آ ،

اعتمادی که مم و است تحتالکعاع ایو هم اری باه اجاود آیاد ،مایتواناد محرکای در جهات
بانرفتو هویت ملی افراد باشد .م اه م «تعهد» ا «تعلق» در مقولة هویت ملی ،ا م ااه م «اعتمااد»،
«مکارکت» ا «هنجارمندی» در سرمایة اجتماعی ،عناصر پایهای را تک ل میدهند ا تحل ال رابطاة
ایو دا متغ ر با مبنا ورارداد ایو موارد ،م سر خواهد بود.
راهبردی بود متغ رهای مورد مطالعه در ایو پاژاهش ،آنجاا آشا ار مایشاود کاه همبساتگی
منتجشده از هویت ملی ،ا هم اری ،مکارکت ا ایجاد رااباط ساالمی کاه از کارکردهاای سارمایة
اجتماعیاند ،میتوانند به موازاش هام باوده ا در تقویات ی ادیگر ماذشر باشاند .بناابرایو ،اجاوه
راهبردی ایو متغ رها نهتنها بهطور جداگانه ،بل ه به صورش توأم ن د آش ار است .به نرر مایرساد
ایو مقوله ها که عناصری کل دی بارای توساعة ب کاتر ککاورند ،در کارکردهاا ا ایژگایهایکاا ،
اشترابهایی با ی دیگر داشته باشند ،بهطوری که به همافدایی همدیگر کم

کنناد .در تأی اد ایاو
1. Scholt

 07

مدیریت سرمایة اجتماعی ،دورة  ،5شمارة  ،1بهار 1317

ن ته ،اشاره به تحق قاش پ ک و در زم نههای یادشده نزم است .نتاایج بسا اری از پاژاهشهاا (از
جمله پژاهشهای داخلی حس نی ا جالئیپور9819 ،؛ واسمی ا جمالاندی9819 ،؛ رساتگارخالد
ا هم ارا  9811 ،ا خارجی  )Cote & Bonnie, 2009; Muir, 2011نکاا دهنادة ارتبااط مثبات ا
معنادار سرمایة اجتماعی ا هویت ملی بوده است.
ایژگیهای راهبردی دانکجویا بهعنوا کارگدارا ا مدیرا آیندة جامعه ،نقکی که ایاو وکار
به ااسطة حضور در ی

م ا آموزشی در تول د داناش ،ا در حاد ااساط با و حاوزة عماومی ا

جامعه ای ا می کنند؛ ا همچن و ،ب ا ایو ن ته که دانکجویا تحت تأش ر جامعهپریری ا گوناههاای
فرهنگی ی سانی در ب و اووام ا فرهنگهای مختلف اند ،ایو وکر را به جامعة آماری مناسبی بارای
مطالعة سرمایة اجتماعی بدل کرده است .از طر

دیگر ،اضع ت در حال گرار از سنت به مدرن تاة

استا کهگ لویه ا بویراحمد ن د در انتخاب ایو جامعة آماری بیتأش ر نبوده است .اساتا کهگ لویاه
ا بویراحمد به دل ل دارابود بافت وومی -عک رهای از ی طار  ،ا ارتبااط کمتار باا بسا اری از
فنااری های نویو تا دا سه دهة اخ ر ،هنوز هم بس اری از ایژگیهای سنتی ا عکا رهای از جملاه
ایژگیهای محلی گرایانه را ح ظ کرده است .در ایو م ا  ،پ وندها ا انسجامهای منطقهای ا محلی
که زم نهساز سرمایة اجتماعیاند ،از ایژگی بارز ایو مناطقاند .دانکگاه یاسوج به عنوا دانکاگاهی
که ب کتر دانکجویا آ بومی استا کهگ لویه ا بویراحمد هستند ،توا تأش رگراری فرهنگی شایا
توجهی بر سطح ایو استا دارد .مح ط دانکگاه ها حتی در شهرهای کوچ
اجتماعی ورابت فرهنگی ب کتری با سب

هم به لحاظ فرهنگای

زندگی افراد در شهرهای بدرگ دارناد .بار ایاو اسااس،

مقایسة سطح ایاو دانکاگاه باا اساتا کهگ لویاه ا بویراحماد مایتواناد یا

مقایساه باه لحااظ

راششناختی اشتباه باشد؛ با ایو حال ،به دل ل آن ه ب کتر دانکاجویا ایاو دانکاگاه باومی اساتا
میباشند ،می توا تا حدادی جامعة مورد مطالعه را جامعهای در حال گرار از شارایط ا احاوانش
سنتی به مدرن ته دانست .بر ایو اساس ،ایو تحق ق در صدد ارزیابی رابطة ب و متغ رهاای راهباردی
هویت ملی ا سرمایة اجتماعی دانکجویا دانکگاه یاسوج است.
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مبانی نظری و پيشينة تحقيق
هویت ملی

هویت ملی ،پدیدهای چندبعدی است ،الی اکثر محققا  ،در بررسی ایو مقولاه ،بار حساب عالواه
خود ،فقط به ی

یا چند بعد خاص آ پرداختهاند .در ی

تقس مبنادی ،گاودرزی ( )9831بارای

هویت ملی ،شش بعد «اجتماعی»« ،تاریخی»« ،جغراف ایی»« ،س اسی»« ،دینی» ،ا «فرهنگی» در نرار
گرفته است (گودرزی ،9831 ،ص .)998در پژاهش حاضر فقط چهار بعد «سارزم نی»« ،س اسای»،
«تاریخی» ا «فرهنگی» آ مد نرر ورار گرفته است.
م لر ( ،)9111چند ایژگی برای هویت ملی ب ا کرده است :الف) ملتها زمانی پدید مایآیناد
که اعضا ی دیگر را بهعنوا هماطو بپریرند ا به ایو باار برسند که ایژگیهای مکاترکی دارناد؛
ب) هویتی است که تداام تاریخی را تداام مایبخکاد؛ ج) هویات ملای ،فعاال اسات .ملاتهاا
اجتماعاتیاند که با ی دیگر عمل میکنند ،تصم م میگ رند ا به نت جه مایرساند؛ د) هویات ملای،
پ وند ی
ی

گراه از مردم به م ا جغراف ایی خاص است؛ ی) هویت ملی ،مستلدم شراکت افاراد در

فرهنگ عمومی است ( .)Miller, 1995, pp.29-32م لر ( )9111تأک د میکند نزمة هویت ملای

ایو است که همة افراد ،چ دی به اشتراب داشته باشند؛ حس تعلقی که افراد در کناار ی ادیگر ،باه
ااسطة اجود آ خصوص اش مکترب ،به ی ادیگر دارناد .م لار ،آ را فرهناگ عماومی مکاترب
میداند ( .)Miller, 1995, p.25پاردی ا ایلس ( ،)1003هویت ملی را دارای ابعاد فردی ا جمعای
میداند .در بعد فردی ،ایو ن ته را که ما بهعنوا افراد ،چاه کسای هسات م ،راشاو مایکناد؛ ا در
حالت جمعی ،به ما کم

میکند که افراد خودما را در ارتباط با جامعة اسا عتار ،تعریاف کنا م

( .)Purdie & Wilss, 2007, p.68آنتونی اسم ت از نرریهپردازا دیگر هویت ملی ،آگااهی ملای را
جایگدینی برای ایو نوع هویت در نرر میگ رد؛ از نرر ای« ،هویت ملی بازتول د ارزشها ،نمادهاا
ا سنتهای بهجامانده از گرشتگا ی

ملت است که هویتیابی افراد را براساس آ ها ام ا پاریر
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میکند» (اسم ت ،9838 ،9ص .)80از نرر ای ،برای فهم کامل هویت ملی باید تعادل با و اجادای
آ رعایت شود؛ تعادل ب و سطوح جمعی ا فردی ،ا ب و تداام ا تغ ار هویات (اسام ت،9838 ،
ص .)80گ دند ن د فرد را در جریا هویتیابی خاود موجاودی صارفان من عال ا پریرناده در نرار
نمیگ رد ،بل ه میگوید فرد در ایو فرایند ،به ت س ر هویت خویش میپردازد؛ گ دند تأک د میکناد
ایو ت س ر ،بریده بریده ا منقطع ن ست ،بل ه از مقداری شباش ا استمرار برخوردار اسات (گ ادند،1
 ،9838ص .)39-38براساس آرای گ دند مایتاوا فارد را در جریاا رشاد هویات ملایاش ن اد
موجودی در نرر گرفت که به ت س ر هویت خویش مکغول است.
دیدگاههای هویت

جرج هربرش م د« ،8خود» را منکأ ا مرکد راابط اجتماعی میداناد (توسالی ،9839 ،ص)139؛ در
نرریة ای ،افراد ا جامعه ،مانند دا چ د مت ااش ،با هم در تضاد ن ستند؛ اا خویکتو را فایالن ساه
هما هویت اجتماعی میب ند که از ی سو ،از مناسباش متقابل م ا گ تاگوی فرد در نهو ،یعنی
گ تاگوی م ا مو فاعلی ا مو م عولی ،ا از سوی دیگر ،گ تاگوی فرد با دیگارا  ،در عرصاة
مناسباش اجتماعی ،نکأش میگ رد (جن ند ،9839 ،1ص.)31
در نرریة چارلد هورتو کولی« ،1خود» یا

شاخ

 ،از رهگارر تباادل اا باا دیگارا  ،رشاد

میکند ،از نرر ای« ،خود» ،به تنهایی نه فردی ا نه اجتماعی محض است؛ بل ه از رهگرر ی

نوع

ارتباط دیال ت ی ش ل میگ رد (تنهایی ،9838 ،ص .)101به اعتقاد ای ،راابط صم مانهای کاه در
گراههای نخست و اجود دارد ،مهمتریو نقش را در فرایند هویتیابی ای ا مایکنناد ا ایاو هویات
میتواند از سطح ایو گراهها ،حتی به سطح جهانی هم گسترش یابد (توسلی ،9838 ،ص.)113
منرور اری سو از هویت ،احساسی است که فرد در ااایل نوجوانی ،خود را از دیگرا متمااید
1. Smith
2. Giddens
3. Mead
4. Jenkins
5. Cooley
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ا مجدا دانسته ا برای خود ،شباش ا ی پاارچگی وائال اسات ( .)Erikson, 1959, p.110اا در سا ر
هکتگانة مراحل رشد مورد نررش ،هویتیابی را پنجم و مرحله میداند ا ب ا میکند مهمتاریو
مسئلة نوجوانا در ایو داره ،هویتیابی است .فرد در هر ی

از مراحل هکتگانة رشد ماد نرار

اری سو  ،درگ ر بحرا هایی است که برای ادامه رشد سالم ،باید آ ها را باا راشای مناساب ،حال
کند

(1959, p.113

 .(Erikson,ای ،رشد هویات بارای ماردا ا زناا را کاامالن مت اااش در نرار

میگ رد ا استدنل میکند که ت ااشهای کالبدشناختی مم و است در ایژگایهاای فرایناد رشاد
هویت اشر بگرارند ).(Erikson, 1968, p.73
اصل اساسی در نرریة هویت ریچارد جن ند ،نرریهپرداز دیگر ایو حوزه ،ایو است که درست
است هویت فردی بر ت ااشها ،ا هویت جمعی بر شباهتها تأک د میکنند ،میتاوا آ را مکاابه
ی دیگر فرض کرد .بهعبارش دیگر ،جن ند معتقد است ایو دا از هام جادا ن ساتند .اا مایگویاد
اگرچه افراد ،مت ااش هستند؛ الی خویکتو ،بهطور کامل ،در ظر

اجتماع ساخته میشاود؛ یعنای،

افراد ،خودشا ا دیگرا را در جریا فرایند اجتماعیشد ا تعامل با دیگرا  ،تعریف ا بازتعریف
میکنند .به باار جن ند ،دیال ت

درانی ا ب رانی ،فرایندی است که به ااسطة آ  ،همة هویتها،

اعم از فردی ا اجتماعی ،ترک ب میشوند (جن ند ،9839 ،ص .)81همچن و ،اا تأک د میکناد کاه
هویت اجتماعی را میتوا با بهکارگرفتو کنش متقابل دیال ت ی درانی -ب رانی فهم د (جن ناد،
 ،9839ص .)18از نرر ای ،رفتار ا تجربة انسا  ،ی

مسئلة ااحد اسات کاه اناواع انتاداع ،از آ

استخراج شده ،ا به تک ل جامعه منجر میشود .بنابرایو ،هد

اصلی جن ند را میتاوا ترسا م

چارچوب نرری دانست که از طریق آ بتوا خود ا جامعه را بهعنوا انواع مختلف انتداع در ی
پدیدة ااحد (رفتار ا تجربة انسا ) فهم کرد.
آنتونی گ دند ن د ضمو این ه منابع اصلی هویت هر فرد را جنس ت ،تمایالش جنسی ،مل ت یاا
ووم ت ا طبقة اجتماعی میداند (گ دند ،9838 ،ص ،)81-11اعتقاد دارد فرد ،مسائول ت «خاود» را
به عهده دارد ا ایو افراد هستند که «خود» را مایساازند (گ ادند ،9838 ،ص .)991ای ،س اسات
رهاییبخش در دارة جدید را عامل آزادساازی افاراد ا گاراههاا از محادادیتهاای دارة سانتی
میداند ا تأک د میکند ،در دارة جهانیشد  ،آدمی بر زندگی خاود مسالط اسات (گ ادند،9838 ،
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ص .)111اا می گوید چو در دن ای امرازی ،ام اا انتخااب ا گادینش باه اجاود آماده اسات،
زندگی رازمره به دل ل پ وند عناصر محلی ا جهانی ،تحول مییابد ا به ایو ترت اب ،هویات فارد،
بهطور مداام ،بازتول د میشود (گ ادند ،9838 ،ص .)39باه اعتقااد گ ادند ،بازاندیکای در زنادگی
اجتماعی مدر دربرگ رندة ایو ااوع ت است که عمل ردهای اجتماعی ،پ وسته بازسنجی میشاوند
ا در پرتو اطالعاش تازه دربارة خود آ ها اصالح میشوند ا بدیوسا خصلتکا را بهطور اساسی
دگرگو میکنند (گ دند ،9838 ،ص .)13از آنجا که تعدد مراجع هویتساز ن د فرایند هویتسازی
را دشوار میکند ،گ دند معتقد است در جوامع سنتی ،افراد معمونن در ااحدهای اجتماعی کوچا ،
الی منسجمتر ورار میگرفتند ا در چارچوب آ ااحد ،هویت مییافتند؛ الای باا فرایناد تجادد ا
گسترش فضای اجتماعی ،ام ا هویتیابی در چارچوب محداد ا مع و اجتماعی ،را باه کااهش
است (گ دند ،9838 ،ص.)11-13
دیدگاههای سرمایة اجتماعی

کاربرد سرمایة اجتماعی ندد پ ر بوردیو بر ایو درب استوار است که افراد چگونه با سرمایهگاراری
بر راابط گراهی ،اضاع ت اوتصاادی خاود را در یا

فضاای اجتمااعی سلسالهمراتبای ،بهباود

میبخکند .سرمایة اجتماعی از نرر بوردیو ،ابداری است کاه اضاع ت گاراه ا در نت جاه ،فارد را
بازتول د میکند (بوردیو .)9839 ،بوردیو معتقد بود درب دن ای اجتماعی ،بدا فهم نقاش اشا ال
مختلف سرمایه ،ا نه فقط آ ش ل از سرمایه که در نرریه اوتصادی مطرح شده ،غ ارمم و اسات
) .(Bourdieu, 1986, p.422اا ،ایجاد ا اشربخکی سرمایة اجتمااعی را باه عضاویت در یا

گاراه

اجتماعی اابساته دانساته (عباداللهی ا موساوی ،9838 ،ص )1ا تاراکم ا داام ارتباطااش ،دارای
اهم ت فرااانی می داند؛ به طوری که معتقد اسات ارزش ارتباطااش یا
اجتماعی ی

فارد (یاا حجام سارمایة

عامل) ،به تعداد ارتباطاش فعالشده ا حجم سرمایة هر ارتباط (اعام از سارمایههاای

فرهنگی ،اجتماعی ا اوتصادی) بستگی دارد ).(Bourdieu, 1986, p.247
ج مد کلمو ،جامعهشناس آمری ایی ،دیگر نرریاهپارداز در زم ناة سارمایة اجتمااعی؛ سارمایة
اجتماعی را نکا دهندة ی

منبع میداند که متضامو شاب ههاای مبتنای بار اعتمااد ا ارزشهاای
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مکترب است (ف لد ،9833 ،9ص .)83اا در ع و حال که سرمایة اجتماعی را بهعنوا دارایای فارد
در نرر میگ رد ،اما آ را ساخته منابع ساختاری اجتمااعی مایداناد ) .(Coleman, 1994, p.302در
تع و این ه آیا منابع ،در عمل ،کاربردی هستند ،کلمو معتقد بود دا عنصر ح اتی ،نقاش مهمای را
بازی میکنند :م دا ااوعی تعهداش موجود؛ ا م ادا اعتمااد موجاود در محا ط اجتمااعی (ف لاد،
 ،9833ص .)11از نرر کلمو ،سرمایة اجتماعی ،انرژیهای نه ته در جامعه ،مانند اعتماد ،هامدلای،
ت اهم ا ارزشهای مکترباند که به فعالشد ارتباطاش م ا مردم کما

مایکنناد .اا از اعتمااد،

اخت ار ،تعهداش ،انتراراش ا هنجارها بهعنوا عناصار سارمایة اجتمااعی یااد مایکناد (اح ادا ا
هم ارا  ،9838 ،ص.)10
رابرش پاتنام ،دیگر نرریهپرداز سرمایة اجتماعی ،اصطالحهای «سرمایة اجتماعی درا گراهای»
ا «سرمایة اجتماعی م ا گراهی»؛ ا با کاربرد مکخ

ایو اصطالح ،ب ش از پ ش ،آ را گساترش

داد .اا میگوید «منرور مو از سرمایة اجتماعی ،آ دسته از ایژگیهای زندگی اجتماعی ،شب ههاا،
هنجارها ا اعتماد است که مکارکتکنندگا را وادر میکند تا به ش وهای مذشرتر ،اهادا
خود را تعریف کنند»

(2000, p.56

مکاترب

 .)Putnam,در نرریة سرمایة اجتماعی پاتنام ،به دل ل بهکارگ ری

کلماتی مانند مولدبود ا اشربخکی ،به نرر میرسد برای ایو م هاوم ،نقاش کاارکردی وائال باوده
است ا به هم و دل ل ،با تصورهای دارک می از همبساتگی ،شاباهت دارد .الای کل ات کاار ای،
کنشگر را فردی محاسبهگر نکا نمیدهد ) .(Putnam, 1993, p.114از نرر پاتنام ،سرمایة اجتماعی
ایژگی زندگی اجتماعی است که شرکتکنندگا را وادر میکند بر ی ادیگر تاأش ر بگرارناد ا

ی
اهدا

مکترب را دنبال کنند.

فرانس س فوکویاما ن د بهعنوا ی ی از صاحبنررا مکهور در زم ناة سارمایة اجتمااعی ،ایاو
م هوم را مجموعة هنجارهای موجود در س ستمهای اجتماعی تعریف میکند کاه موجاب ارتقاای
سطح همکاری اعضای آ جامعه شده ا موجب پای وآمد سطح هدینههاای تباادنش ا ارتباطااش
1. Field, J.
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میشود ) .(Fukuyama, 1999اا معتقد است سرمایة اجتماعی را میتوا بهعناوا اجاود مجموعاة
مع نی از هنجارها یا ارزشهای غ ررسمی تعریف کرد که اعضای گراهای کاه هم ااری ا تعااا
م ا آ ها مجاز است ،در آ سه ماند .مکارکت در ارزشها ا هنجارها ،باه خاودی خاود ،باعار
تول د سرمایة اجتماعی نمیشود ،زیرا ایو ارزشها ،مم و است من ی باشند؛ برع س ،هنجارهاایی
که تول د سرمایة اجتماعی میکنند ،اساسان باید شامل ساجایایی از وب ال صاداوت ،ادای تعهاداش ا
ارتباطاش داجانبه باشند (فوکویاما ،9831 ،ص .)90-98ای سرمایة اجتماعی را منبعی بااارزش از
ظرف تهای سازمانی ا یادگ ری ،با ط ف گستردهای از نتایج مثبت ،از جمله درآمد بانتر ،رضاایت
از زندگی ا انسجام اجتماعی میداند ) .(Barr & Cherry, 2006, p.207فوکویاما مناابع ایجاادکننادة
سرمایة اجتماعی را به ایو شرح مطرح میکند :الف) هنجارهایی که به لحاظ نهادی ایجاد شادهاناد
ا منتج از نهادهای رسمی مانند دالت ا نرامهای وانونی هستند؛ ب) هنجارهاایی کاه خودجاوش
بوده ا برخاسته از کنشهای متقابل اعضای ی

جامعه هستند؛ ج) سااختمندیهاای بارا زاد کاه

برخاسته از اجتماعی غ ر از اجتماع مبدأ خودشا هساتند ا مایتوانناد از ایادئولوژی ،فرهناگ ا
تجربة تاریخی مکترب نکأش بگ رند؛ د) هنجارهایی که از طب عت ریکه گرفتهاناد ،مثال خاانواده،
نژاد ا ووم ت (فوکویاما ،9831 ،ص.)33 -903
نا ل و ،ی ی دیگر از نرریهپردازا سرمایة اجتماعی ،ایو م هاوم را باه مثاباة مناابع نه تاه در
ساختار اجتماعی که با کنشهای هدفمند ،وابل دسترس برای افراد اسات ،تعریاف مایکناد (

Lin,

 .)1999, p.7براساس نرریة ل و ،عناصر سرمایة اجتماعی ،باا افادایش ارتباطااش ا افادایش ساطح
دسترسی به منابع ،در نهایت ،باه ایجااد نتاایج مطلاوبی مانناد دارایای ،وادرش ،شاهرش ،ساالمت
جسمانی ،سالمت راانی ،ا رضایت از زندگی منجر خواهاد شاد (حریرچای ا هم اارا ،9833 ،
ص .)18ای بر ایو اعتقاد است که راابط اجتماعی ،هویت ا اعتبار را تقویت میکند ،اطم نا فرد
از ارزش خود ،بهعنوا عضوی از ی

گراه اجتمااعی را افادایش مایدهاد ا موجبااش حمایات

عاط ی ا تأی د همگانی فرد را نسبت به منابع مع و ،فاراهم مایکناد (توسالی ا موساوی،9831 ،
ص.)99
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هما طور که ب ا شد ،گ دند ا جن ند در زم نة هویات ،ا لا و ا فوکویاماا در زم ناة سارمایة
اجتماعی بر اجتماع تأک د زیادی کردهاند .گ دند ا جن ند ش لگ ری هویت را در گرا تعامل فارد
با جامعه میدانستند؛ ل و ،راابط اجتماعی را عامل تقویتکنندة هویت میدانست؛ ا فوکویاماا ن اد
هنجارهای ساختهشده در اجتماع را عامل ایجاد ا ناابودی سارمایة اجتمااعی در نرار مایگرفات.
براساس اهم تی که ایو نرریهپردازا به اجتماع ا تعامل در ایو اجتمااع وائال بودناد ،مایتاوا از
نرریههای آ ها بهعنوا چارچوب نرری برای مطالعة دامتغ ری که ماه ت اجتماعی دارناد ،بهاره
گرفت.
هویت ملی

سرمایة اجتماعی

بعد سرزم نی

بعد شناختی

بعد س اسی

بعد رابطهای

بعد تاریخی

بعد ساختاری

بعد فرهنگی
شکل  .1مدل تحلیلی پژوهش

در ادامه ،راابط ب و ابعاد سرمایة اجتماعی ا ابعاد هویت ملی بررسی میشود .همچن و فرضا ة
اصلی پژاهش به شرح زیر ب ا میشود:
 ب و هویت ملی ا سرمایة اجتماعی در ب و دانکجویا دانکگاه یاسوج رابطة مثبت امعناداری اجود داشته باشد.
روش تحقيق
در پژاهش حاضر راش پ مایکی برای گردآاری دادهها بهکار گرفته شد .جامعة آمااری پاژاهش،
شامل همة دانکجویا شاغل به تحص ل دانکگاه یاسوج در سال تحص لی  9818 -9811باوده کاه
تعداد  1911ن ر بوده است .ااحد آماری پژاهش ن د فرد بود .براسااس جادال لا و ( )9138ا باا

 06

مدیریت سرمایة اجتماعی ،دورة  ،5شمارة  ،1بهار 1317

درنررگرفتو حجم جامعه ،سطح معناداری ،م دا همگنی ا م دا خطای معنااداری ،حجام نموناة
پژاهش 839 ،ن ر برآارد شد که برای افدایش دوت 100 ،ن ر در نرر گرفته شد .راش نمونهگ ری
پژاهش ن د ،تصادفی از نوع طبقهای چندمرحلهای بوده است .برای نموناهگ اری ،پاس از تع ا و
حجم نمونه ،نسبتهای هر دانک ده ،مقطع تحص لی ا جنس ت محاسبه شاد .در مرحلاة بعاد ،باه
دانک دهها مراجعه ا بهطور تصادفی ب و دانکجویا هر دانک ده ،پرسکنامه توزیع شد.
برای سنجش متغ ر سرمایة اجتماعی (اابسته) پرسکنامة ناهاپ ت ا گوشال ( ،)9113با ضاریب
آل ای  ،0/31با اندکی دخل ا تصر

(منرور بومیکرد پرسکنامه ا تقل ل در گویههاست) باهکاار

گرفته شد .برای سنجش متغ ر هویت ملی (مستقل) ن د پرسکانامة سا ری ا غ اوری ( )9833باا
آل ای  0/333ا با تقل ل گویهها بهکار گرفته شد.
برای بررسی اعتبار صوری ا محتوایی پرسکنامه ،نرر استادا متخص

ا خبره در ایو حاوزه

بهکار گرفته شد .همچن و ،ضریب  KMOبرای متغ رهای هویت ملی ا سرمایة اجتماعی ،به ترت ب
 0/101ا  0/111با سطح معناداری ص ر ،ا ضریب بارتلت ن د برای متغ رهای هویت ملای ا م ادا
سرمایة اجتماعی ،به ترت ب  1010/13ا  8891/309با سطح معناداری ص ر بود .که نکا داد دادهها
برای تحل ل عاملی مناسباند.
برای بررسی پایایی ابدار پژاهش ن د ،بهمنرور شناخت م دا انساجام درانای گویاههاا آل اای
کرانباخ محاسبه شد .ضریب آل ا برای متغ ر هویت ملی برابر با  ،0/33ا بارای ابعااد «سارزم نی»،
«س اسی»« ،تاریخی» ا «فرهنگی» آ ن د به ترت ب 0/39 ،0/39 ،0/38 ،ا  0/38باهدسات آماد .ایاو
ضریب برای متغ ر سرمایة اجتماعی ن د ،0/11ا برای ابعاد «ارتباطی»« ،سااختاری» ا «شاناختی» آ
به ترت ب 0/33 ،0/10 ،ا  0/38بوده است .پس از جمعآاری ا گاردآاری اطالعااش ماورد ن ااز ا
استخراج دادهها ،برای تجدیهاتحل ل ،نرمافدار  SPSSبهکار گرفته شد ا تحل ل یافتهها در دا بخش
آمار توص ی ا آمار استنباطی ب ا شد.
تعریف عملياتی مفاهيم
سرمایة اجتماعی :ایو پرسکانامه از ساه بعاد ارتبااطی ( 98گویاه) ،سااختاری (هکات گویاه) ا
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شناختی (ه ت گویه) تک ل شده است که در والب  13گویة پنجگدینهای کامالن موافقم (نمارة ،)1
موافقم (نمرة  ،)1بینرر (نمرة  ،)8مخال م (نمرة  )1ا کامالن مخال م (نمرة  )9سنج ده شده است.
بعد «ارتباطی» سرمایة اجتماعی :ایو بعد از سرمایة اجتماعی در والاب  98گویاه ،پانج گویاه
برای سنجش خردهمق اس اعتماد ،چهار گویه برای سنجش خردهمق اس فهم متقابل ،ا چهار گویاه
برای سنجش خردهمق اس تعهد سنج ده شده است.
بعد «ساختاری» سرمایة اجتماعی :ایو بعد از سرمایة اجتماعی در والب هکات گویاه ،چهاار
گویه برای خردهمق اس شب ه ا چهار گویه برای خردهمق اس راابط ،سنج ده شده است.
بعد «شناختی» سرمایة اجتماعی :بعد شناختی سرمایة اجتماعی ن د در والب ه ت گویه ،چهاار
گویه برای خردهمق اس هم اری ا سه گویه برای خردهمق اس ارزشها سنج ده شده است.
هویت ملی :برای سنجش ایو متغ ر پرسکنامة س ری ا غ وری ( ،)9833باا انادکی تقل ال در
کم ت گویهها بهکار گرفته شد .ایو پرسکنامه ،از چهار بعد سرزم نی (شش گویه) ،س اسای (شاش
گویه) ،تاریخی (چهار گویه) ،ا فرهنگی (شش گویه) تک ل شده است که گویههای آ  ،در سطح
ترت بی ا در والب  11گویه سانج ده شاده اسات .راش نمارهگاراری ایاو پرسکانامه ن اد مانناد
پرسکنامة وبلی بود.
بعد «سرزمینی» هویت ملی :ایو بعد از هویت ملی در والب شش گویه دربارة احسااس تعلاق
به سرزم و ایرا  ،دفاع از آ در مووع لدام ،افتخار به سربلندی ا ی پارچگی آ در طول تااریخ ،ا
سنجش نگرش درباره ترب آ سنج ده شده است.
بعد «سیاسی» هویت ملی :ایو بعد از هویت ملی در والب شش گویه  1جوابی در زم ناههاای
افتخار به ح ومت ا دالت فعلی ،لدام شرکت در انتخابااش ا پ گ اری مساائل راز ،ا همچنا و،
سنجش نگرش دربارة وانو فعلی سنج ده شده است.
بعد «تاریخی» هویت ملی :ایو بعد از هویت ملی در والب چهار گویه دربارة لادام آگااهی از
سرگرشت تاریخی ککور ،بازدید از اماکو ا آشار باستانی -تاریخی ،ا اهم ت مطالعة کتب تااریخی
سنج ده شده است.
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بعد «فرهنگی» هویت ملی :ایو بعد از هویت ملی در والب شش گویه دربارة افتخار به فرهنگ
ایرا  ،آشار باستانی ،افتخار به ارزش ارا ملی ا جد آ سنج ده شد.
یافتههای تحقيق
یافتههای توصيفی

ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان :براسااس یافتاههاای توصا ی پاژاهش ،از م اا 100
پاسخگوی پژاهش 198 ،ن ر ( 18/11درصد) ز ا  933ن ر ( 18/31درصد) مرد بودهاند .ب کاتریو
نسبت پاسخگویا در مقطع تحص لی کارشناسی با  38/11درصد ( 81/1درصد از کال پاساخگویا
ز  ،ا  88/31درصد از کل پاسخگویا مرد)؛ ا پس از آ  ،مقطع تحص لی کارشناسایارشاد باا 91
درصد ( 99/1درصد از کل پاسخگویا ز  ،ا  3/1درصد از کل پاسخگویا مرد) ،ا در آخر ،مقطع
تحص ا لی دکتااری بااا  1/31درصااد ( 1/11درصااد از کاال پاسااخگویا ز  ،ا  1/1درصااد از کاال
پاسخگویا مرد) بودند .از لحاظ پایگاه اجتماعی-اوتصادی ن د 91/31 ،درصد از پاسخگویا دارای
پایگاااه اجتماااعی -اوتصااادی پااای و ( 8/1درصااد از کاال پاسااخگویا ز  ،ا  1/11درصااد از کاال
پاسخگویا مرد) 83/11 ،درصد از دارای پایگاه اجتماعی -اوتصادی متوسط ( 88/11درصد از کال
پاسخگویا ز  ،ا  81درصد از کل پاساخگویا مارد) ،ا  98درصاد باو ماناده ن اد دارای پایگااه
اجتماعی -اوتصادی بان ( 90/1درصد از کل پاسخگویا ز  ،ا  1/1درصد از کل پاسخگویا مارد)
بودهاند .دانکجویا بومی  89/3درصد ( 81درصد از کل پاساخگویا ز  ،ا  11/31درصاد از کال
پاسخگویا مرد) ا غ ربومیها ن د  83/1درصد ( 19/11درصد از کل پاسخگویا ز  ،ا  93درصاد
از کل پاسخگویا مرد) از کل پاسخگویا را تک ل دادهاند.
هما طور که در جدال  9ب ا شده است ،ب کتریو افاراد دارای هویات ملای متوساط ارزیاابی
شدهاند .درصد پاسخگویا با م دا هویت ملی بان ،ب کتر از درصد پاساخگویا باا م ادا هویات
ملی پای و بود .در ب و ابعاد هویت ملی ن د ،ب کتریو م دا را بعد «تاریخی» ا کمتریو م دا را بعد
«س اسی» دارد .م دا وابل وبولی از هویت ملی ،به دل ل ایجااد حاس همبساتگی ،زم ناة برواراری
راابط مبتنی بر هم اری ا همراه با اعتماد را م ا ساکنا ی

سارزم و فاراهم مایکناد؛ بار ایاو
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اساس ،به نرر میرسد م دا هویت ملی در ب و پاسخگویا مورد مطالعه (جادال  )9بتواناد وابال
وبول ا مثبت ارزیابی شود.
با توجه به آمارههای جدال  ،1درصد ب کتری از پاسخگویا  ،دارای سرمایة اجتمااعی متوساط
ارزیابی شدهاند ،ا درصد پاسخگویا با م دا سرمایة اجتماعی بان ،ب کتر از درصد پاسخگویا باا
م دا سارمایة اجتمااعی پاای و اسات .در با و ابعااد سارمایة اجتمااعی ،ب کاتریو م ادا را بعاد
«ساختاری» ا کمتریو م دا را بعد «شناختی» دارد؛ اگرچه اختال

نسبتان کم است.

جدول  .1توزیع فراوانی هویت ملی و ابعاد آن در بین پاسخگویان

متغیر هویت ملی و ابعاد آن
هویت ملی (کلی)
بعد سرزم نی
بعد س اسی
بعد تاریخی
بعد فرهنگی

پایین

متوسط

باال

کل

تعداد

11

131

13

100

درصد

98/1

31/11

91/11

900

تعداد

83

181

83

100

درصد

93

88/11

98/31

900

تعداد

908

109

18

100

درصد

18/1

10/11

18/11

900

تعداد

18

111

10

100

درصد

91

88/1

11/1

900

تعداد

89

181

901

100

درصد

91/11

13/1

18/11

900

جدول  .2میزان سرمایة اجتماعی و ابعاد آن در بین پاسخگویان

متغیر سرمایة اجتماعی و ابعاد آن
سرمایة اجتماعی (کلی)
بعد ارتباطی
بعد ساختاری
بعد شناختی

پایین

متوسط

باال

کل

تعداد

80

131

13

100

درصد

91

30/1

91/1

900

تعداد

13

130

88

100

درصد

91/11

30

91/31

900

تعداد

13

131

83

100

درصد

91/11

83/31

93

900

تعداد

11

131

81

100

درصد

91/31

81/31

91/1

900

 67

مدیریت سرمایة اجتماعی ،دورة  ،5شمارة  ،1بهار 1317

یافتههای استنباطی

یافتهها نکا داد ب و هویت ملی (کلی) ا سرمایة اجتماعی (کلی) پاسخگویا از یا ساو ،ا ابعااد
سهگانه سرمایة اجتماعی با ابعاد «سرزم نی»« ،س اسای» ا «فرهنگای» هویات ملای رابطاة مثبات ا
معناداری اجود دارد .ب و بعد «تاریخی» هویات ملای باا ابعااد «سااختاری» ا «شاناختی» سارمایة
اجتماعی رابطة معنادار اجود نداشت ،در حالی ایو بعد از هویت ملی ،همبستگی معناداری با بعاد
«ارتباطی» سرمایة اجتماعی داشت (جدال .)8
براساس نتایج تحل ل رگرس ونی در جدال  ،1متغ ر هویت ملای توانساته اسات  1/1درصاد از
متغ ر اابسته سرمایة اجتماعی را تب و کند.
جدول  .3نتایج آزمون همبستگی پیرسون رابطة ابعاد سرمایة اجتماعی و ابعاد هویت ملی

سرمایة اجتماعی و ابعاد آن

هویت ملی و ابعاد آن
سرزمینی

سیاسی

تاریخی

فرهنگی

(کلی)

ارتباطی

0/008

0/000

0/019

0/091

0/000

ساختاری

0/009

0/000

0/013

0/080

0/000

شناختی

0/009

0/000

0/991

0/090

0/000

(کلی)

0/009

0/000

0/081

0/091

0/000

همبستگی :در سطح ( 0/09دا دامنه)

تعداد100 :

جدول  .4نتایج آزمون تحلیل رگرسیون تأثیر هویت ملی بر سرمایة اجتماعی

بتا

آمارة تی

ضریب

ضریب

ضریب

ضریب تعیین

معناداری

همبستگی

تعیین

تعدیلشده

آمارة

F

ضریب
معناداری

مقدار شابت

-

8/13

0/000

-

-

-

-

-

هویت ملی

0/118

1/88

0/000

0/118

0/019

0/011

19/13

0/000

بحث و نتيجهگيری
مقالة حاضر با هد

مطالعة رابطة متغ رهای راهبردی هویت ملی ا سارمایة اجتمااعی دانکاجویا
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دانکگاه یاسوج انجام گرفت .شناخت ایژگیهای هویتی ا سرمایة اجتماعی دانکاجویا باهعناوا
کارگدارا آیندة جامعه اهم ت بانیی دارد.
رابطة مثبت ا معنادار ب و هویت ملای ا سارمایة اجتمااعی دانکاجویا  ،نکاا دهنادة ماه ات
اجتماعی ا جمعی آ هاست .تجسم ا پایداری ،یا ناپایداری در م دا سارمایة اجتمااعی ا هویات
ملی از نرر کمی ،به م دا تراکم ارتباطاش ا از نرر ماهوی به اضع ت ا م دا همگرایی ارزشی ا
فرهنگی کنکگرا اجتماعی برمیگردد .به ب ا دیگر ،ایژگایهاای مکاترکی در دا متغ ار سارمایة
اجتماعی ا هویت ملی اجود دارد که گونهای از همافدایی را برای آ ها ش ل میدهد .هویت ملی
به انسجام ا همگرایی حول محور عناصری مانند سارزم و ا ارزشهاا ا افتخااراش آ ا سارمایة
اجتماعی ن د به همگرایی در ارتباطاش ،هم اری اجتماعی ا اعتماد اابسته است .عناصر هویت ملی
میتواند زم نة هم اری ا ارتباطاش را ش ل دهد ا اعتماد اجتماعی میتواند به داام هم ااریهاا ا
گرایش به فعال تهای مارتبط باا هویات ملای منجار شاود .دانکاجویا باهعناوا نسالی پویاا ا
جستاجوگر در پی شناخت ایژگیهای هویتی خویشاند ا در ایو فرایند هم اریها ا تعامالش
جمعی مکترب به ایو امر یاری میرساند .ایو نت جه همسو با چارچوب نرری پژاهش ا یافتههای
تحق قاش داخلای ،از جملاه حسا نی ا جالئایپاور ( ،)9819واسامی ا جماالانادی ( ،)9819ا
رستگارخالد ا هم ارا ( ،)9811ا خارجی ،از جمله کاش ا بون ات ( ،)1001ا ماویر ( ،)1099ا
برخال

نتایج پژاهشهای رس ند ا رایت ( ،)1091ا مازن ( )1098است.

رابطة مثبت ا معنادار ب و ابعاد ساهگاناة سارمایة اجتمااعی باا ابعااد «سارزم نی»« ،س اسای» ا
«فرهنگی» هویت ملی دانکجویا بهطور راشوتری میتواند ماه ت همافدای دا متغ ر هویت ملای
ا سرمایة اجتماعی را در جامعه نکا دهد .ابعاد سهگانة «سرزم نی»« ،س اسی» ا «فرهنگی» هویات
ملی ،زم نهساز تعامالش ا ارتباطاتی است که در پرتو سرمایة اجتماعی ش ل میگ رند .ایاو نت جاه
نکا می دهد احساس «تعلق به سرزم و مکترب»« ،مبانی ارزشی -س اسی»« ،تاریخچة سرزم و» ،ا
«ارزشها ا احساسهای مکترب» که از نمودهای هویت ملیاند ،با «اجدای ش لدهنادة اضاع ت
ارتباطی ا تعامل» ،ا همچن و« ،هنجارمندی در ی

جامعه» که از مذل ههای سارمایة اجتمااعیاناد،

همخوانی دارند .در بعد «ساختاری» ،شب ة راابط انسانی؛ مطابق با آنچه لا و مایگویاد ،هویات ا
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اعتبار را تقویت میکند .در بعد «شناختی» ن د ،زمانی که افراد جامعه به ایو باار برسند که در پرتاو
راابط کاراتر ا هم اریهای بهتر ،توا دسترسی به منابع ا مناافع ب کاتری را دارناد ،باه تقویات
همبستگی اجتماعی بهایژه با محوریت هویت ملی میانجامد .در مجموع ،رابطاة مثبات ا معناادار
متغ رهای سرمایة اجتماعی ا هویت ملی دانکجویا  ،با چاارچوب نراری مقالاة حاضار باهایاژه
دیدگاههای گ دند ،فوکویاما ا ل و همخوانی دارد.
نبود همبستگی ب و ابعاد «ساختاری» ا «شناختی» سرمایة اجتماعی با بعد «تاریخی» هویت ملای
میتواند ناشی از ضعف آموزش در زم نة ترایج ا تقویات سارمایة اجتمااعی ا همچنا و ضاعف
آموزش ا توجه در بعد تاریخی هویت ملی باشد .ایو نت جه میتواند نکاا دهنادة نباود انساجام ا
هماهنگی معرفتی ا آموزشی در زم نة متغ رهای مهمی مانند هویات ملای ا سارمایة اجتمااعی در

جامعة امرازیو ایرا باشد .همچن و ،ناهمخوانی دادهها ا رایدادهای اجتماعی تااریخی ککاور
ایرا با هنجارهای کنونی ا فرهنگ مسلط در جامعة امرازی ،ا همچن و ،ایستارها ،ارزشهاا ا
باارهای درانی افراد بهایژه دانکجویا  ،میتواند در ت س ر ایو نتایج مبنا ورار گ رد .به عباارش
بهتر ،معنادارنکد رابطة بعاد «تااریخی» هویات ملای باا ابعااد سارمایة اجتمااعی ،مایتواناد
نکا دهندة ضعف در توجه به پ ک نة تاریخی در جامعاة ماورد مطالعاه باشاد .بعاد «تااریخی»
بهعنوا پکتوانة توج هی برای افتخاراش ا هویت ملی نقکی مهم در جامعاه ا در تجسام بعاد
تاریخی هویت ای ا میکند.
م اه م «تعهد» ا «تعلق» در مقولة هویت ملی ،ا م اه م «اعتماد»« ،مکاارکت» ا «هنجارمنادی»
در سرمایة اجتماعی ،عناصر پایهای را تک ل میدهند ا تحل ل رابطة ایو دا متغ ر با مبنا وارارداد
ایو موارد م سر خواهد بود .اگر نتایج ایاو مطالعاه باهایاژه درباارة دانکاجویا از منرار راهباری
نگریسته شوند ،باید گ ات انساجام از م ااه م کل ادی بارای هار جامعاهای اسات ا هماواره در
س است گراریهای سطح کال مورد توجه ورار میگ رد .نرریههای هویت ملی ا سرمایة اجتماعی
نکا میدهند که هویت ملی کارکردی انسجامبخش دارد ا اجاود م ادا وابال وباولی از سارمایة
اجتماعی در جامعه میتواند به همبستگی فرهنگی -اجتماعی افراد ی

جامعه منجر شود ا انسجام
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را به دنبال داشته باشد .بر ایو اساس ،همافدایی وابل مالحرهای که هویت ملی با سرمایة اجتمااعی
ا ابعاد «ارتباطی»« ،ساختاری» ا «شناختی» آ دارد ،میتواند در س استگراریهای اجتماعی ماورد
توجه ورار گ رد .اگرچه جامعة مورد مطالعه در ایو تحق ق ،دانکجویا دانکگاه یاسوج بوده اسات،
الی با توجه به این ه جامعاة ماورد مطالعاه ب کاتر شاامل دانکاجویا باومی اساتا کهگ لویاه ا
بویراحمد بوده است ،میتوا نتایج ایو تحق ق را به جوانا ساکو ا باومی منطقاة در حاال گارار
کهگ لویه ا بویراحمد ن د تعم م داد .بر ایو اساس ،میتوا بهعنوا ی

نت جاهگ اری کلای چنا و

گ ت که پ وند ایو دا مقوله ا همافدایی آ ها ،بهایژه در مناطق با بافت ن مهسنتی بهایاژه در با و
دانکجویا ا دیگر جوانا زم نهساز انسجام ا همبستگی اجتماعی ا ملی است.
پيشنهادها
با توجه به نتایج پژاهش پ کنهادهای زیر مطرح میشود.
با توجه به این ه ب کتر پژاهشهای هویت ملی ا سرمایة اجتمااعی ،باا رای ارد کمای انجاام
گرفته است ،پ کنهاد میشود تحق قاش بعدی در ایو زم نه باا راش ک ای ،انجاام گ ارد تاا ابعااد
معنایی ا ت س ری ایو متغ رها بازکاای شود .همچن و ،ایو متغ رهاا در اوکاار ا گاراههاای سانی
گوناگو ا در کنار متغ رهای دیگر ارزیابی شود تا شرایط مداخلهای سایر متغ رهاا در م ادا ایاو
متغ رهای راهبردی شناخته شود.
با توجه به نتایج مطالعة حاضر مبنی بر همگرایی متغ رهاای راهباردی هویات ملای ا سارمایة
اجتماعی دانکجویا  ،پ کنهاد مای شاود نهادهاای آموزشای ،باا رای ارد کارشناساانه ا باه دار از
جهتگ ریهای مقطعی ا جناحی از فرصتها ا ام اناش تبل غی ا آموزشی خاود بارای تارایج ا
تقویت هویت ملی (بهعنوا محور انسجام ملی) ا سرمایة اجتماعی (بهعناوا محاور ارتباطااش ا
تعامالش اجتماعی) بهره گ رند .آموزش ا ترایج عقالنی ا کارشناسانة ایو سه متغ ر مایتواناد باه
تقویت انسجام ملی ا پایداری نهادهای اجتماعی یاری رساند .به ب ا دیگر ،در پرداختو به هویات
ملی ا سرمایة اجتماعی ا ابعاد آ ها نباید صرفان از منرر مالحرااش س اسای ا ایادئولوژی

اوادام

کرد ،زیرا ایو نوع نگاه با ماه ت جمعی متغ رهای هویت ملی ا سرمایة اجتماعی همخاوانی نادارد
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ا با تنوع ابدارهای ارتباطی امرازیو نمیتوا انترار داشت آموزشها ا تبل غااش یا ساویه ماورد
پریرش نسل جوا  ،بهایژه دانکجویا ورار گ رد ا برای تقویت هویت ملای ا سارمایة اجتمااعی
آ ها اشربخکی داشته باشد.
بعد «تاریخی» هویت ملی بهعنوا پکتوانة توج هی برای افتخاراش ا هویت ملی ،نقکی مهم را
در جامعه ا در تجسم ایو گونه از هویت ای ا میکند .با توجه به نتایج مطالعه پ رامو بعد تااریخی
هویت ملی ا ضرارش آشنایی نسل جوا بهایژه دانکجویا  ،پ کنهاد مایشاود هویات ا پ کا نة
تاریخی ایرا زم و در متو درسی ا برنامههای رسانهای ب کتر مورد توجه ورار گ رد.
نمونههای موفقی از کانو ها ،اجتماعاش ا جوامعی که باا هم ااری ا سارمایة اجتمااعی باان
توانستهاند منکأ تغ راش سازندهای در کانو خویش شوند در متو درسای ا رساانههاای جمعای
معرفی تا الگویی برای نسل جوا جامعه باشند.
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