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 مقدمه 

الگوهاای   ةدانش فهم هنجارهاا، واوان و ا انترااراش مکاترب درباار      معنای که بهسرمایة اجتماعی 

جایگااه   ،(Fukuyama, 1999) انگ ادد مای هایی از افراد را به فعال ت بار است که گراه هایی تراکنش

از آنجاا کاه باه گ تاة گنجای ا هم اارا        . اعی یا  جامعاه دارد  مهمی در اضع ت انسجام اجتم

شده ن ست ا با توجاه   ، اضع ت تعامالش ا ارتباطاش شهراندا  شهرهای مختلف، شناخته(9831)

به افدایش چکمگ ر تعهدهای محضری در انواع گوناگو  معامالش تجاری، م دا  اعتماد در جامعة 

. هی درباره ایو راابط ا تعامالش اهم ت راهباردی دارد ایرا  در سطح پای نی است، شناخت ا آگا

 ,Gerew, 2003; Krishna)مندبود  سرمایة اجتماعی باا بسا اری از ابعااد زنادگی اجتمااعی      رابطه

2002; Knack, 2002; Hyatt, 2003; Kerry, 2003 )مت و ا هم ارا ،  زارعی)از وب ل هوش عاط ی  ؛

ماذن   )، خالو ات کارکناا    (9818رفاردی ا هم اارا ،   م )هاای تعااانی   ، عمل رد شرکت(9811

زاده ا ک ااکجوری،  یوساف )، مهاارش ارتبااطی مادیرا     (9811پرست کنارسری، جمک دی ا حق

، ا (Andrew, 2010) ، عمل اارد سااازما (9811صااابری ا هم ااارا ، )، انسااجام گراهاای (9811

باود    شده است، اجه راهباردی های متعدد تأی د که در پژاهش( Tobias, 2013)موفق ت تحص لی 

تواناد نتاایجی   هاای تقویات آ  مای   بر ایو اساس، شناسایی منابع ا راه. کندایو مقوله را آش ار می

با نرر به ایاو ن تاه کاه در مباحار نراری، م ادا  ا نحاوة        . مثبت برای جامعه در پی داشته باشد

رساد عوامال اجتمااعی    ه نرر مای آید؛ بتعامالش اجتماعی کنکگرا ، سرمایة اجتماعی به شمار می

بر ایو اساس، متغ ری کاه در  . گوناگونی توا  دارابود  رابطه با ایو متغ ر کارکردی ا مهم را دارند

 . ایو تحق ق، در پ وند با سرمایة اجتماعی مد نرر ورار گرفت، هویت ملی بوده است

ری به عناصر ا نمادهاای  معنای احساس تعلق ا افادا که به« هویت ملی»تریو نمودهای  از مهم

؛ ا (9833پاور ا ونباری،   جالیای )شدة س اسای  مکترب در اجتماع ملی ا در م ا  مرزهای تعریف

شاود، اجاود    از آ  یااد مای   (Miller, 1995, p.41)عنوا  ی ی از مباحر عصر مدر  ا پسامدر   به

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

شد  که در شرایط خاص عصر جدید ا با توجه به فرایند جهانی. تاریخ ا آداب ا رسومکا  است
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گ ری احساس چندپارگی در افاراد شاده   گ ری هویت جهانی را در پی داشته ا موجب ش لش ل

رسد سرمایة اجتمااعی شاهراندا  در برداشات آناا  از هویات      ؛ به نرر می(9831، 9شولت)است 

رسد هویت ملی ن اد  به نرر می. آید، نقش داشته باشدشا  که نوعی احساس تعلق به شمار می ملی

، با م دا  سارمایة اجتمااعی   (9831حاج انی، )های مت ااش زندگی اجتماعی رابطه دارد که با حوزه

باه  جامعة ایرانی، که خود شرایط در حاال گارار از شارایط سانتی     . دانکجویا  ارتباط داشته باشد

باود ، از   کند، متک ل از اواوام ا منااطق مختل ای اسات کاه باا اجاود ایرانای        مدر  را تجربه می

شاناخت متغ رهاای مهمای مانناد سارمایة      . های وومی متنوعی برخوردارناد ها ا ش وهفرهنگ خرده

تواناد سا ر تحاونش نسالی در     اجتماعی ا هویت ملی در ایو جامعه، با ترک ب متنوع ووم تی، می

از منرار راهباردی، باه نرار      .های فرهنگای ا اجتمااعی بنمایاناد   ق مختلف ککور را در زم نهمناط

رسد هویت ملی بان به دل ل ایجاد حس همبستگی، زم نة بروراری راابط مبتنی بار هم ااری ا    می

عناوا  ابعااد    کند؛ هم اری ا اعتمادی که باه همراه با اعتماد را م ا  ساکنا  ی  سرزم و فراهم می

از طار  دیگار، هما و هم ااری ا در نت جاة آ ،      . شاوند هم سرمایة اجتماعی در نرر گرفته مای م

تواناد محرکای در جهات    الکعاع ایو هم اری باه اجاود آیاد، مای    اعتمادی که مم و است تحت

، «اعتمااد »در مقولة هویت ملی، ا م ااه م  « تعلق»ا « تعهد»م اه م  .بانرفتو هویت ملی افراد باشد

دهند ا تحل ال رابطاة    ای را تک  ل می در سرمایة اجتماعی، عناصر پایه« هنجارمندی»ا  «مکارکت»

 .ایو دا متغ ر با مبنا ورارداد  ایو موارد، م سر خواهد بود

شاود کاه همبساتگی    بود  متغ رهای مورد مطالعه در ایو پاژاهش، آنجاا آشا ار مای     راهبردی

جاد رااباط ساالمی کاه از کارکردهاای سارمایة      شده از هویت ملی، ا هم اری، مکارکت ا ای منتج

بناابرایو، اجاوه   . توانند به موازاش هام باوده ا در تقویات ی ادیگر ماذشر باشاند      اند، میاجتماعی

رساد  به نرر مای . طور جداگانه، بل ه به صورش توأم ن د آش ار است تنها به راهبردی ایو متغ رها نه

هایکاا ،  ب کاتر ککاورند، در کارکردهاا ا ایژگای     ها که عناصری کل دی بارای توساعة   ایو مقوله

در تأی اد ایاو   . افدایی همدیگر کم  کنناد طوری که به هم هایی با ی دیگر داشته باشند، بهاشتراب
                                                           
1. Scholt 
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از )هاا   نتاایج بسا اری از پاژاهش   . های یادشده نزم است ن ته، اشاره به تحق قاش پ ک و در زم نه

؛ رساتگارخالد  9819اندی،  ؛ واسمی ا جمال9819ور، پ های داخلی حس نی ا جالئیجمله پژاهش

دهنادة ارتبااط مثبات ا     نکاا  ( Cote & Bonnie, 2009; Muir, 2011ا خارجی  9811ا هم ارا ، 

 . معنادار سرمایة اجتماعی ا هویت ملی بوده است

ر عنوا  کارگدارا  ا مدیرا  آیندة جامعه، نقکی که ایاو وکا   های راهبردی دانکجویا  بهایژگی

به ااسطة حضور در ی  م ا  آموزشی در تول د داناش، ا در حاد ااساط با و حاوزة عماومی ا       

هاای  پریری ا گوناه کنند؛ ا همچن و، ب ا  ایو ن ته که دانکجویا  تحت تأش ر جامعه جامعه ای ا می

 اند، ایو وکر را به جامعة آماری مناسبی بارای  های مختلففرهنگی ی سانی در ب و اووام ا فرهنگ

از طر  دیگر، اضع ت در حال گرار از سنت به مدرن تاة  . مطالعة سرمایة اجتماعی بدل کرده است

کهگ لویاه  اساتا    .تأش ر نبوده است استا  کهگ لویه ا بویراحمد ن د در انتخاب ایو جامعة آماری بی

اری از طار ، ا ارتبااط کمتار باا بسا       ای از ی عک ره -به دل ل دارابود  بافت وومی ا بویراحمد

ای از جملاه  های سنتی ا عکا ره های نویو تا دا سه دهة اخ ر، هنوز هم بس اری از ایژگی فنااری

ای ا محلی های منطقهدر ایو م ا ، پ وندها ا انسجام. گرایانه را ح ظ کرده است های محلیایژگی

اسوج به عنوا  دانکاگاهی  دانکگاه ی .اند اند، از ایژگی بارز ایو مناطق اجتماعی ساز سرمایةکه زم نه

که ب کتر دانکجویا  آ  بومی استا  کهگ لویه ا بویراحمد هستند، توا  تأش رگراری فرهنگی شایا  

ها حتی در شهرهای کوچ  هم به لحاظ فرهنگای   مح ط دانکگاه. توجهی بر سطح ایو استا  دارد

بار ایاو اسااس،    . دارناد اجتماعی ورابت فرهنگی ب کتری با سب  زندگی افراد در شهرهای بدرگ 

تواناد یا  مقایساه باه لحااظ       مقایسة سطح ایاو دانکاگاه باا اساتا  کهگ لویاه ا بویراحماد مای       

شناختی اشتباه باشد؛ با ایو حال، به دل ل آن ه ب کتر دانکاجویا  ایاو دانکاگاه باومی اساتا        راش

از شارایط ا احاوانش   ای در حال گرار  توا  تا حدادی جامعة مورد مطالعه را جامعه باشند، می می

بر ایو اساس، ایو تحق ق در صدد ارزیابی رابطة ب و متغ رهاای راهباردی   . سنتی به مدرن ته دانست

 . هویت ملی ا سرمایة اجتماعی دانکجویا  دانکگاه یاسوج است
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 مبانی نظری و پيشينة تحقيق

 هویت ملی

ایو مقولاه، بار حساب عالواه      بعدی است، الی اکثر محققا ، در بررسیای چندهویت ملی، پدیده

بارای  ( 9831)بنادی، گاودرزی   در ی  تقس م. اندخود، فقط به ی  یا چند بعد خاص آ  پرداخته

در نرار  «  فرهنگی»، ا «دینی»، «س اسی»، «جغراف ایی»، «تاریخی»، «اجتماعی»هویت ملی، شش بعد 

، «س اسای »، «رزم نیسا »در پژاهش حاضر فقط چهار بعد (. 998، ص9831گودرزی، )گرفته است 

 .آ  مد نرر ورار گرفته است« فرهنگی»ا « تاریخی»

آیناد  ها زمانی پدید مای ملت( الف: ، چند ایژگی برای هویت ملی ب ا  کرده است(9111)م لر 

های مکاترکی دارناد؛    اطو بپریرند ا به ایو باار برسند که ایژگیعنوا  هم که اعضا ی دیگر را به

هاا  ملات . هویات ملای، فعاال اسات    ( بخکاد؛ ج م تاریخی را تداام مای هویتی است که تداا( ب

هویات ملای،   ( رساند؛ د گ رند ا به نت جه مای کنند، تصم م میاند که با ی دیگر عمل می اجتماعاتی

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

هویت ملای   کند نزمةتأک د می( 9111)م لر (. Miller, 1995, pp.29-32)ی  فرهنگ عمومی است 

ایو است که همة افراد، چ دی به اشتراب داشته باشند؛ حس تعلقی که افراد در کناار ی ادیگر، باه    

م لار، آ  را فرهناگ عماومی مکاترب     . ااسطة اجود آ  خصوص اش مکترب، به ی ادیگر دارناد  

ملی را دارای ابعاد فردی ا جمعای   ، هویت(1003)ی ا ایلس پارد(. Miller, 1995, p.25)داند  می

کناد؛ ا در   عنوا  افراد، چاه کسای هسات م، راشاو مای      در بعد فردی، ایو ن ته را که ما به. داندمی

تار، تعریاف کنا م    کند که افراد خودما  را در ارتباط با جامعة اسا ع حالت جمعی، به ما کم  می

(Purdie & Wilss, 2007, p.68). پردازا  دیگر هویت ملی، آگااهی ملای را   آنتونی اسم ت از نرریه

ها، نمادهاا  هویت ملی بازتول د ارزش»گ رد؛ از نرر ای، جایگدینی برای ایو نوع هویت در نرر می

پاریر  ها ام ا  یابی افراد را براساس آ جامانده از گرشتگا  ی  ملت است که هویت های به ا سنت
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از نرر ای، برای فهم کامل هویت ملی باید تعادل با و اجادای   (. 80، ص9838 ،9اسم ت)« کند می

، 9838اسام ت،  )آ  رعایت شود؛ تعادل ب و سطوح جمعی ا فردی، ا ب و تداام ا تغ  ار هویات   

یابی خاود موجاودی صارفان من عال ا پریرناده در نرار       گ دند ن د فرد را در جریا  هویت(. 80ص

کناد  پردازد؛ گ دند تأک د میدر ایو فرایند، به ت س ر هویت خویش می گوید فردگ رد، بل ه می نمی

 ،1گ ادند )اسات  بریده ا منقطع ن ست، بل ه از مقداری شباش ا استمرار برخوردار  ایو ت س ر، بریده

اش ن اد  تاوا  فارد را در جریاا  رشاد هویات ملای      گ دند مای  یبراساس آرا(. 39-38، ص9838

 .ت س ر هویت خویش مکغول استموجودی در نرر گرفت که به 

 های هویت دیدگاه

؛ در (139، ص9839توسالی،  ) داناد را منکأ ا مرکد راابط اجتماعی می« خود» ،8م دجرج هربرش 

الن ساه  نرریة ای، افراد ا جامعه، مانند دا چ د مت ااش، با هم در تضاد ن ستند؛ اا خویکتو را فای 

اگوی فرد در نهو، یعنی  از مناسباش متقابل م ا  گ تسو، ب ند که از ی هما  هویت اجتماعی می

اگوی فرد با دیگارا ، در عرصاة    اگوی م ا  مو فاعلی ا مو م عولی، ا از سوی دیگر، گ ت گ ت

 (. 31، ص9839 ،1جن  ند)گ رد مناسباش اجتماعی، نکأش می

رشاد   یا  شاخ ، از رهگارر تباادل اا باا دیگارا ،      « خود» ،1در نرریة چارلد هورتو  کولی

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

ای کاه در  به اعتقاد ای، راابط صم مانه(. 101، ص9838تنهایی، )گ رد ارتباط دیال ت  ی ش ل می

ا ایاو هویات   کنناد  یابی ای ا مای یند هویتاتریو نقش را در فرهای نخست و اجود دارد، مهم گراه

 (. 113، ص9838توسلی، )ها، حتی به سطح جهانی هم گسترش یابد تواند از سطح ایو گراهمی

هویت، احساسی است که فرد در ااایل نوجوانی، خود را از دیگرا  متمااید   از اری سو منرور 

                                                           
1. Smith 

2. Giddens 

3. Mead 

4. Jenkins 

5. Cooley 
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سا ر   اا در. (Erikson, 1959, p.110)ا مجدا دانسته ا برای خود، شباش ا ی پاارچگی وائال اسات    

تاریو  کند مهمداند ا ب ا  می یابی را پنجم و مرحله میمراحل رشد مورد نررش، هویت ةگانهکت

گانة رشد ماد نرار   فرد در هر ی  از مراحل هکت. یابی استمسئلة نوجوانا  در ایو داره، هویت

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

در نرار  کاامالن مت اااش    رابارای ماردا  ا زناا      رشد هویات ای، . Erikson, 1959, p.113))کند 

هاای فرایناد رشاد    های کالبدشناختی مم و است در ایژگای  کند که ت ااشمی استدنل گ رد ا می

 .(Erikson, 1968, p.73) هویت اشر بگرارند

دیگر ایو حوزه، ایو است که درست  پردازههویت ریچارد جن  ند، نرری ةاصل اساسی در نرری

را مکاابه   آ تاوا    می کنند، میها تأک د ا هویت جمعی بر شباهت ،هااست هویت فردی بر ت ااش

گویاد  اا مای . عبارش دیگر، جن  ند معتقد است ایو دا از هام جادا ن ساتند    به. ی دیگر فرض کرد

شاود؛ یعنای،   امل، در ظر  اجتماع ساخته میطور ک اگرچه افراد، مت ااش هستند؛ الی خویکتو، به

شد  ا تعامل با دیگرا ، تعریف ا بازتعریف  یند اجتماعیاافراد، خودشا  ا دیگرا  را در جریا  فر

ها، هویت ةآ ، هم ةیندی است که به ااسطابه باار جن  ند، دیال ت   درانی ا ب رانی، فر. کنندمی

 کناد کاه  همچن و، اا تأک د می(. 81، ص9839جن  ند، ) شونداعم از فردی ا اجتماعی، ترک ب می

جن  ناد،  )ب رانی فهم د  -کارگرفتو کنش متقابل دیال ت  ی درانی توا  با بهویت اجتماعی را میه

ااحد اسات کاه اناواع انتاداع، از آ       ةانسا ، ی  مسئل ةاز نرر ای، رفتار ا تجرب(. 18، ص9839

تاوا  ترسا م   بنابرایو، هد  اصلی جن  ند را می. شودر میبه تک  ل جامعه منجا  شده،استخراج 

عنوا  انواع مختلف انتداع در ی   چارچوب نرری دانست که از طریق آ  بتوا  خود ا جامعه را به

 . فهم کرد( رفتار ا تجربة انسا )پدیدة ااحد 

مل ت یاا   این ه منابع اصلی هویت هر فرد را جنس ت، تمایالش جنسی، ضمو ن د آنتونی گ دند

را « خاود »فرد، مسائول ت   دارداعتقاد  ،(81-11، ص9838گ دند، )داند اجتماعی می ةووم ت ا طبق

ای، س اسات  (. 991، ص9838گ ادند،  )ساازند  را مای « خود»به عهده دارد ا ایو افراد هستند که 

تی سان  ةهاای دار هاا از محادادیت  جدید را عامل آزادساازی افاراد ا گاراه    ةبخش در داررهایی

، 9838گ ادند،  )شد ، آدمی بر زندگی خاود مسالط اسات    جهانی ةکند، در دارداند ا تأک د می می
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گوید چو  در دن ای امرازی، ام اا  انتخااب ا گادینش باه اجاود آماده اسات،        اا می(. 111ص

یابد ا به ایو ترت اب، هویات فارد،    زندگی رازمره به دل ل پ وند عناصر محلی ا جهانی، تحول می

باه اعتقااد گ ادند، بازاندیکای در زنادگی      (. 39، ص9838گ ادند،  )شود ر مداام، بازتول د میطو به

شاوند  ایو ااوع ت است که عمل ردهای اجتماعی، پ وسته بازسنجی می ةاجتماعی مدر  دربرگ رند

اساسی طور  سا  خصلتکا  را بهشوند ا بدیوها اصالح می خود آ  ةا در پرتو اطالعاش تازه دربار

سازی یند هویتاساز ن د فراز آنجا که تعدد مراجع هویت(. 13، ص9838گ دند، ) کنند رگو  میدگ

گ دند معتقد است در جوامع سنتی، افراد معمونن در ااحدهای اجتماعی کوچا ،   ،کندرا دشوار می

ا یناد تجادد   ایافتند؛ الای باا فر  د ا در چارچوب آ  ااحد، هویت میتنگرفتر ورار میالی منسجم

یابی در چارچوب محداد ا مع و اجتماعی، را باه کااهش   گسترش فضای اجتماعی، ام ا  هویت

 (. 11-13، ص9838گ دند، )است 

 اجتماعی ةهای سرمای دیدگاه

گاراری  بر ایو درب استوار است که افراد چگونه با سرمایه ندد پ ر بوردیواجتماعی  ةکاربرد سرمای

مراتبای، بهباود    ود را در یا  فضاای اجتمااعی سلساله    بر راابط گراهی، اضاع ت اوتصاادی خا   

اجتماعی از نرر بوردیو، ابداری است کاه اضاع ت گاراه ا در نت جاه، فارد را       ةسرمای. بخکند می

بوردیو معتقد بود درب دن ای اجتماعی، بدا  فهم نقاش اشا ال   (. 9839بوردیو، )کند بازتول د می

که در نرریه اوتصادی مطرح شده، غ ارمم و اسات   مختلف سرمایه، ا نه فقط آ  ش ل از سرمایه 

(Bourdieu, 1986, p.422) .اجتمااعی را باه عضاویت در یا  گاراه       ةاا، ایجاد ا اشربخکی سرمای

 دارای ،تاراکم ا داام ارتباطااش  ا ( 1، ص9838عباداللهی ا موساوی،   )دانساته  اابساته  اجتماعی 

 ةیاا حجام سارمای   ) ارتباطااش یا  فارد   معتقد اسات ارزش   که طوری داند؛ به می یاهم ت فرااان

هاای   اعام از سارمایه  ) هر ارتباط ةشده ا حجم سرمایبه تعداد ارتباطاش فعال ،(اجتماعی ی  عامل

  .(Bourdieu, 1986, p.247) بستگی دارد( فرهنگی، اجتماعی ا اوتصادی

 ةسارمای اجتمااعی؛   ةسارمای  ةپارداز در زم نا  شناس آمری ایی، دیگر نرریاه ، جامعهج مد کلمو

هاای  هاای مبتنای بار اعتمااد ا ارزش    داند که متضامو شاب ه   ی  منبع می ةدهنداجتماعی را نکا 
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عنوا  دارایای فارد    اجتماعی را به ةاا در ع و حال که سرمای(. 83ص ،9833، 9ف لد) استمکترب 

در . (Coleman, 1994, p.302)داناد  گ رد، اما آ  را ساخته منابع ساختاری اجتمااعی مای  در نرر می

هستند، کلمو معتقد بود دا عنصر ح اتی، نقاش مهمای را    یتع  و این ه آیا منابع، در عمل، کاربرد

ف لاد،  )م دا  ااوعی تعهداش موجود؛ ا م ادا  اعتمااد موجاود در محا ط اجتمااعی      : کنندبازی می

دلای،  ماد، هام های نه ته در جامعه، مانند اعتاجتماعی، انرژی ةاز نرر کلمو، سرمای(. 11، ص9833

اا از اعتمااد،  . کنناد شد  ارتباطاش م ا  مردم کما  مای   که به فعال اند های مکتربت اهم ا ارزش

اح ادا ا  )کناد  اجتمااعی یااد مای    ةعنوا  عناصار سارمای   اخت ار، تعهداش، انتراراش ا هنجارها به

 (. 10، ص9838، هم ارا 

« گراهای  اجتماعی درا  ةسرمای»های صطالحا ،اجتماعی ةپرداز سرمای، دیگر نرریهرابرش پاتنام

؛ ا با کاربرد مکخ  ایو اصطالح، ب ش از پ ش، آ  را گساترش  «گراهیاجتماعی م ا  ةسرمای»ا 

هاا،  های زندگی اجتماعی، شب ه اجتماعی، آ  دسته از ایژگی ةمنرور مو از سرمای»گوید  اا می. داد

ای مذشرتر، اهادا  مکاترب   تا به ش وه کند میدر کنندگا  را واهنجارها ا اعتماد است که مکارکت

 کارگ ری بهاجتماعی پاتنام، به دل ل  ةسرمای ةدر نرری. (Putnam, 2000, p.56)« خود را تعریف کنند

برای ایو م هاوم، نقاش کاارکردی وائال باوده       رسد  به نرر میکلماتی مانند مولدبود  ا اشربخکی، 

الای کل ات کاار ای،    . ک می از همبساتگی، شاباهت دارد  دار هایاست ا به هم و دل ل، با تصور

اجتماعی  ة، سرمایپاتناماز نرر  .(Putnam, 1993, p.114)دهد گر نکا  نمیگر را فردی محاسبهکنش

ش ر بگرارناد ا  أد بر ی ادیگر تا  کنکنندگا  را وادر میی  ایژگی زندگی اجتماعی است که شرکت

 . اهدا  مکترب را دنبال کنند

، ایاو  اجتمااعی  ةسارمای  ةدر زم نا  نررا  مکهورعنوا  ی ی از صاحب ن د به فوکویاما فرانس س

 یکند کاه موجاب ارتقاا   اجتماعی تعریف می هایهنجارهای موجود در س ستم ةرا مجموع م هوم

هاای تباادنش ا ارتباطااش    سطح هدینه آمد  ه ا موجب پای وشدکاری اعضای آ  جامعه سطح هم

                                                           
1. Field, J. 
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 ةعناوا  اجاود مجموعا    توا  بهاجتماعی را می ةاا معتقد است سرمای .(Fukuyama, 1999) شود یم

های غ ررسمی تعریف کرد که اعضای گراهای کاه هم ااری ا تعااا      مع نی از هنجارها یا ارزش

ها ا هنجارها، باه خاودی خاود، باعار     مکارکت در ارزش. اند ها مجاز است، در آ  سه م م ا  آ 

ها، مم و است من ی باشند؛ برع س، هنجارهاایی  ایو ارزش زیراشود، اجتماعی نمی ةتول د سرمای

کنند، اساسان باید شامل ساجایایی از وب ال صاداوت، ادای تعهاداش ا     اجتماعی می ةکه تول د سرمای

بااارزش از   یاجتماعی را منبع ةای سرمای(. 90-98، ص9831فوکویاما، )ارتباطاش داجانبه باشند 

مثبت، از جمله درآمد بانتر، رضاایت   جای از نتایدگ ری، با ط ف گستردههای سازمانی ا یاظرف ت

 ةکنناد فوکویاما مناابع ایجااد  . (Barr & Cherry, 2006, p.207)داند از زندگی ا انسجام اجتماعی می

اناد  شاده  ایجادهنجارهایی که به لحاظ نهادی ( الف :کند میمطرح  به ایو شرحاجتماعی را  ةسرمای

هنجارهاایی کاه خودجاوش    ( ب های وانونی هستند؛ نهادهای رسمی مانند دالت ا نراما منتج از 

زاد کاه  هاای بارا   سااختمندی ( ج های متقابل اعضای ی  جامعه هستند؛ا برخاسته از کنش بوده

توانناد از ایادئولوژی، فرهناگ ا    برخاسته از اجتماعی غ ر از اجتماع مبدأ خودشا  هساتند ا مای  

اناد، مثال خاانواده،    هنجارهایی که از طب عت ریکه گرفته( د رب نکأش بگ رند؛تاریخی مکت ةتجرب

  (.33 -903، ص9831فوکویاما، )نژاد ا ووم ت 

مناابع نه تاه در    ةاجتماعی، ایو م هاوم را باه مثابا    ةپردازا  سرمای، ی ی دیگر از نرریهنا  ل و

 ,Lin) کناد تعریاف مای   ،اد اسات های هدفمند، وابل دسترس برای افرساختار اجتماعی که با کنش

1999, p.7) .اجتماعی، باا افادایش ارتباطااش ا افادایش ساطح       ةل و، عناصر سرمای ةبراساس نرری

دسترسی به منابع، در نهایت، باه ایجااد نتاایج مطلاوبی مانناد دارایای، وادرش، شاهرش، ساالمت          

، 9833،  اارا  همحریرچای ا  )خواهاد شاد   منجر جسمانی، سالمت راانی، ا رضایت از زندگی 

اطم نا  فرد  ،کندای بر ایو اعتقاد است که راابط اجتماعی، هویت ا اعتبار را تقویت می(. 18ص

دهاد ا موجبااش حمایات    عنوا  عضوی از ی  گراه اجتمااعی را افادایش مای    از ارزش خود، به

، 9831توسالی ا موساوی،   )کناد  عاط ی ا تأی د همگانی فرد را نسبت به منابع مع و، فاراهم مای  

 (.99ص
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 ةسارمای  ةا لا و ا فوکویاماا در زم نا    ،هویات  ةگ دند ا جن  ند در زم ن ،طور که ب ا  شد هما 

گ ری هویت را در گرا تعامل فارد  گ دند ا جن  ند ش ل. اند کردهاجتماعی بر اجتماع تأک د زیادی 

ست؛ ا فوکویاماا ن اد   دان هویت می ةکنند دانستند؛ ل و، راابط اجتماعی را عامل تقویتبا جامعه می

. گرفات اجتمااعی در نرار مای    ةشده در اجتماع را عامل ایجاد ا ناابودی سارمای  هنجارهای ساخته

تاوا  از  اجتمااع وائال بودناد، مای    پردازا  به اجتماع ا تعامل در ایو براساس اهم تی که ایو نرریه

  ت اجتماعی دارناد، بهاره  دامتغ ری که ماه ةعنوا  چارچوب نرری برای مطالع ها به های آ  نرریه

 . گرفت

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مدل تحلیلی پژوهش. 1شکل 

 فرضا ة  همچن و .دوش می بررسی سرمایة اجتماعی ا ابعاد هویت ملی راابط ب و ابعاد ه،ادامدر 

 :شود ب ا  می زیر شرح بهپژاهش  اصلی

ب و هویت ملی ا سرمایة اجتماعی در ب و دانکجویا  دانکگاه یاسوج رابطة مثبت ا  -

 .معناداری اجود داشته باشد

 روش تحقيق

آمااری پاژاهش،    ةجامع .کار گرفته شد به های دادهربرای گردآا یراش پ مایک در پژاهش حاضر

باوده کاه    9818 -9811دانکجویا  شاغل به تحص ل دانکگاه یاسوج در سال تحص لی  همةشامل 

ا باا  ( 9138)براسااس جادال لا و     .فرد بودااحد آماری پژاهش ن د . است ن ر بوده 1911تعداد 

 ملیهویت 

 سرزم نیبعد 

 س اسیبعد 

 تاریخید بع

 فرهنگیبعد 

 ای بعد رابطه

 بعد شناختی

 اجتماعی ةسرمای

 بعد ساختاری
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 ةداری، حجام نمونا  امعنا  داری، م دا  همگنی ا م دا  خطایاطح معندرنررگرفتو حجم جامعه، س

گ ری راش نمونه. ن ر در نرر گرفته شد 100برآارد شد که برای افدایش دوت، ن ر  839پژاهش، 

پاس از تع ا و   گ اری،   برای نموناه . ای بوده استچندمرحله ایپژاهش ن د،  تصادفی از نوع طبقه

بعاد، باه    ةدر مرحلا . انک ده، مقطع تحص لی ا جنس ت محاسبه شاد های هر دحجم نمونه، نسبت

 . دشتصادفی ب و دانکجویا  هر دانک ده، پرسکنامه توزیع  طور ها مراجعه ا بهدانک ده

، با ضاریب  (9113) ناهاپ ت ا گوشال ةپرسکنام (اابسته)اجتماعی  ةبرای سنجش متغ ر سرمای

کاار   باه ( هاست کرد  پرسکنامه ا تقل ل در گویه بومیمنرور )، با اندکی دخل ا تصر  31/0آل ای 

 باا ( 9833)سا  ری ا غ اوری    ةن د پرسکانام ( مستقل)برای سنجش متغ ر هویت ملی . گرفته شد

 .کار گرفته شد ها به ا با تقل ل گویه 333/0 یآل ا

متخص  ا خبره در ایو حاوزه   تادا صوری ا محتوایی پرسکنامه، نرر اس اعتباربررسی  برای

برای متغ رهای هویت ملی ا سرمایة اجتماعی، به ترت ب  KMOهمچن و، ضریب  .کار گرفته شد به

داری ص ر، ا ضریب بارتلت ن د برای متغ رهای هویت ملای ا م ادا     با سطح معنا 111/0ا  101/0

ها  که نکا  داد داده. داری ص ر بود با سطح معنا 309/8891ا  13/1010سرمایة اجتماعی، به ترت ب 

 .اند برای تحل ل عاملی مناسب

هاا آل اای   منرور شناخت م دا  انساجام درانای گویاه    ابدار پژاهش ن د، به برای بررسی پایایی

، «سارزم نی »ا بارای ابعااد    ،33/0برابر با ضریب آل ا برای متغ ر هویت ملی . محاسبه شدکرانباخ 

ایاو  . دسات آماد   باه  38/0ا  39/0، 39/0، 38/0 آ  ن د به ترت ب،« فرهنگی»ا « تاریخی»، «س اسی»

آ  « شاناختی »ا « سااختاری »، «ارتباطی»ا برای ابعاد  ،11/0اجتماعی ن د ةضریب برای متغ ر سرمای

ا آاری اطالعااش ماورد ن ااز    آاری ا گارد پس از جمع .بوده است 38/0ا  33/0، 10/0به ترت ب، 

ها در دا بخش شد ا تحل ل یافته کار گرفته هب  SPSSافدارنرم ،اتحل ل تجدیه برای ،هااستخراج داده

 .دش ب ا آمار توص  ی ا آمار استنباطی 

 تعریف عملياتی مفاهيم

ا ( هکات گویاه  )، سااختاری  (گویاه  98)ایو پرسکانامه از ساه بعاد ارتبااطی      :اجتماعی ةسرمای
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، (1 ةنمار ) ای کامالن موافقمگدینه پنج ةگوی 13که در والب  است تک  ل شده( گویه ه ت)شناختی 

 .سنج ده شده است( 9 ةنمر)ا کامالن مخال م ( 1 ةنمر)، مخال م (8 ةنمر)نرر ، بی(1 ةنمر)موافقم 

گویاه   ه، پانج گویا  98اجتماعی در والاب   ةایو بعد از سرمای :اجتماعی ةسرمای« ارتباطی»بعد 

گویاه   چهارا اس فهم متقابل،  مقگویه برای سنجش خرده چهار ،مق اس اعتمادبرای سنجش خرده

 .مق اس تعهد سنج ده شده استبرای سنجش خرده

 چهاار  ،گویاه  هکات اجتماعی در والب  ةایو بعد از سرمای :اجتماعی ةسرمای« ساختاری»بعد 

 .سنج ده شده است ،مق اس راابطگویه برای خردهچهار  مق اس شب ه اگویه برای خرده

 چهاار  گویه، ه تاجتماعی ن د در والب  ةبعد شناختی سرمای :اجتماعی ةسرمای« شناختی»بعد 

 .ها سنج ده شده استمق اس ارزشگویه برای خردهسه مق اس هم اری ا گویه برای خرده

باا انادکی تقل ال در     ،(9833)س  ری ا غ وری  ةپرسکنامبرای سنجش ایو متغ ر  :هویت ملی

شاش  )، س اسای  (گویه شش) ایو پرسکنامه، از چهار بعد سرزم نی. کار گرفته شد بهها کم ت گویه

های آ ، در سطح تک  ل شده است که گویه( شش گویه)، ا فرهنگی (گویه چهار)، تاریخی (گویه

گاراری ایاو پرسکانامه ن اد مانناد       راش نماره . گویه سانج ده شاده اسات    11ترت بی ا در والب 

 .پرسکنامة وبلی بود

احسااس تعلاق    دربارةگویه  ششایو بعد از هویت ملی در والب  :هویت ملی« سرزمینی»بعد 

ا  ،به سرزم و ایرا ، دفاع از آ  در مووع لدام، افتخار به سربلندی ا ی پارچگی آ  در طول تااریخ 

 . سنجش نگرش درباره ترب آ  سنج ده شده است

هاای   جوابی در زم ناه  1گویه  ششایو بعد از هویت ملی در والب  :ملی تیهو «سیاسی»بعد 

 ،ا همچنا و  ،ت فعلی، لدام شرکت در انتخابااش ا پ گ اری مساائل راز   افتخار به ح ومت ا دال

 . وانو  فعلی سنج ده شده است ةسنجش نگرش دربار

لادام آگااهی از    ةگویه دربار چهارایو بعد از هویت ملی در والب  :هویت ملی« تاریخی»بعد 

کتب تااریخی   ةطالعا اهم ت م ،تاریخی -سرگرشت تاریخی ککور، بازدید از اماکو ا آشار باستانی

 . سنج ده شده است
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افتخار به فرهنگ ة گویه دربار ششایو بعد از هویت ملی در والب : هویت ملی« فرهنگی»بعد 

 .سنج ده شد جد آ ایرا ، آشار باستانی، افتخار به ارزش ارا  ملی ا 

 های تحقيقیافته

 های توصيفییافته

 100هاای توصا  ی پاژاهش، از م اا      فتاه براسااس یا : شناختی پاسخگویان های جمعیت ویژگی

ب کاتریو  . اندمرد بوده( درصد 31/18)ن ر  933ا  ز ( درصد 11/18)ن ر  198پاسخگوی پژاهش، 

درصد از کال پاساخگویا     1/81)درصد  11/38نسبت پاسخگویا  در مقطع تحص لی کارشناسی با 

 91ارشاد باا    ص لی کارشناسای ؛ ا پس از آ ، مقطع تح(درصد از کل پاسخگویا  مرد 31/88ا  ،ز 

ا در آخر، مقطع  ،(درصد از کل پاسخگویا  مرد 1/3ا  ،درصد از کل پاسخگویا  ز  1/99)درصد 

درصااد از کاال  1/1ا  ،درصااد از کاال پاسااخگویا  ز  11/1)درصااد  31/1تحصاا لی دکتااری بااا 

اسخگویا  دارای درصد از پ 31/91اوتصادی ن د، -از لحاظ پایگاه اجتماعی .بودند (پاسخگویا  مرد

درصااد از کاال  11/1ا  ،درصااد از کاال پاسااخگویا  ز  1/8)اوتصااادی پااای و  -پایگاااه اجتماااعی

درصد از کال   11/88)اوتصادی متوسط  -درصد از دارای پایگاه اجتماعی 11/83 ،(پاسخگویا  مرد

گااه  درصاد باو ماناده ن اد دارای پای    98ا  ،(درصد از کل پاساخگویا  مارد   81ا  ،پاسخگویا  ز 

( درصد از کل پاسخگویا  مارد  1/1ا  ،درصد از کل پاسخگویا  ز  1/90)اوتصادی بان  -اجتماعی

درصاد از کال    31/11ا  ،درصد از کل پاساخگویا  ز   81)درصد  3/89دانکجویا  بومی . اندبوده

درصاد   93ا  ،درصد از کل پاسخگویا  ز  11/19)درصد  1/83ها ن د ا غ ربومی( پاسخگویا  مرد

 .انداز کل پاسخگویا  را تک  ل داده( از کل پاسخگویا  مرد

دارای هویات ملای متوساط ارزیاابی      ب کتریو افاراد  است، ب ا  شده 9طور که در جدال  هما 

درصد پاسخگویا  با م دا  هویت ملی بان، ب کتر از درصد پاساخگویا  باا م ادا  هویات     . اندشده

ا کمتریو م دا  را بعد « تاریخی»ی ن د، ب کتریو م دا  را بعد در ب و ابعاد هویت مل. ملی پای و بود

برواراری   ةم دا  وابل وبولی از هویت ملی، به دل ل ایجااد حاس همبساتگی، زم نا     .دارد« س اسی»

بار ایاو    د؛کنا  راابط مبتنی بر هم اری ا همراه با اعتماد را م ا  ساکنا  ی  سارزم و فاراهم مای   
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بتواناد وابال   ( 9جادال  )ویت ملی در ب و پاسخگویا  مورد مطالعه رسد م دا  ه اساس، به نرر می

 .وبول ا مثبت ارزیابی شود

 

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

 کل باال متوسط پایین متغیر هویت ملی و ابعاد آن

 (کلی)هویت ملی 
 100 13 131 11 تعداد
 900 11/91 11/31 1/98 درصد

 بعد سرزم نی
 100 83 181 83 تعداد
 900 31/98 11/88 93 درصد

 بعد س اسی
 100 18 109 908 تعداد
 900 11/18 11/10 1/18 درصد

 بعد تاریخی
 100 10 111 18 تعداد
 900 1/11 1/88 91 درصد

 بعد فرهنگی
 100 901 181 89 تعداد
 900 11/18 1/13 11/91 درصد

اجتمااعی متوساط    ة، درصد ب کتری از پاسخگویا ، دارای سرمای1های جدال  رهبا توجه به آما

اجتماعی بان، ب کتر از درصد پاسخگویا  باا   ةا درصد پاسخگویا  با م دا  سرمای ،اندارزیابی شده

اجتمااعی، ب کاتریو م ادا  را بعاد      ةدر با و ابعااد سارمای   . اجتمااعی پاای و اسات    ةم دا  سارمای 

 . کم است دارد؛ اگرچه اختال  نسبتان« شناختی»ریو م دا  را بعد ا کمت« ساختاری»

 

 اجتماعی و ابعاد آن در بین پاسخگویان ةمیزان سرمای. 2جدول 

 کل باال متوسط پایین متغیر سرمایة اجتماعی و ابعاد آن

 (کلی)اجتماعی  ةسرمای
 100 13 131 80 تعداد

 900 1/91 1/30 91 درصد

 بعد ارتباطی
 100 88 130 13 تعداد

 900 31/91 30 11/91 درصد

 بعد ساختاری
 100 83 131 13 تعداد

 900 93 31/83 11/91 درصد

 بعد شناختی
 100 81 131 11 تعداد

 900 1/91 31/81 31/91 درصد
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 های استنباطییافته

ا ابعااد  ، وسا  پاسخگویا  از یا  ( کلی)اجتماعی  ةا سرمای( کلی)ها نکا  داد ب و هویت ملی  یافته

مثبات ا   ةهویات ملای رابطا   « فرهنگای »ا « س اسای »، «سرزم نی»اجتماعی با ابعاد  ةگانه سرمای سه

 ةسارمای « شاناختی »ا « سااختاری »هویات ملای باا ابعااد     « تاریخی»بعد  ب و. معناداری اجود دارد

ی با بعاد  ایو بعد از هویت ملی، همبستگی معنادار در حالی رابطة معنادار اجود نداشت،اجتماعی 

 (.8جدال )اجتماعی داشت  ةسرمای« ارتباطی»

 

 اجتماعی و ابعاد هویت ملی  ةابعاد سرمای ةنتایج آزمون همبستگی پیرسون رابط. 3جدول 

 سرمایة اجتماعی و ابعاد آن
 هویت ملی و ابعاد آن

 (کلی) فرهنگی تاریخی سیاسی سرزمینی

 000/0 091/0 019/0 000/0 008/0 ارتباطی

 000/0 080/0 013/0 000/0 009/0 اریساخت

 000/0 090/0 991/0 000/0 009/0 شناختی

 000/0 091/0 081/0 000/0 009/0 (کلی)

 (دا دامنه) 09/0در سطح : همبستگی            100: تعداد   

درصاد از   1/1، متغ ر هویت ملای توانساته اسات    1براساس نتایج تحل ل رگرس ونی در جدال 

 . دکناجتماعی را تب  و  ةته سرمایمتغ ر اابس

 

 اجتماعیة نتایج آزمون تحلیل رگرسیون تأثیر هویت ملی بر سرمای. 4جدول 

 آمارة تی بتا 
ضریب 

 معناداری

ضریب 

 همبستگی

ضریب 

 تعیین

ضریب تعیین 

 شده تعدیل
 Fآمارة 

ضریب 

 معناداری

 - - - - - 000/0 13/8 - شابتمقدار 

 000/0 13/19 011/0 019/0 118/0 000/0 88/1 118/0 هویت ملی
 

 گيری بحث و نتيجه

اجتمااعی دانکاجویا     ةمتغ رهای راهبردی هویت ملی ا سارمای  ةرابط ةبا هد  مطالع ة حاضرمقال
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عناوا    اجتماعی دانکاجویا  باه   ةهای هویتی ا سرمایشناخت ایژگی. گرفتدانکگاه یاسوج انجام 

 .رددات بانیی  جامعه اهم ةکارگدارا  آیند

ماه ات   دهنادة  دانکاجویا ، نکاا    اجتمااعی  ةمثبت ا معنادار ب و هویت ملای ا سارمای   ةرابط

اجتمااعی ا هویات    ةیا ناپایداری در م دا  سارمای  ،تجسم ا پایداری. هاست اجتماعی ا جمعی آ 

ملی از نرر کمی، به م دا  تراکم ارتباطاش ا از نرر ماهوی به اضع ت ا م دا  همگرایی ارزشی ا 

 ةهاای مکاترکی در دا متغ ار سارمای     به ب ا  دیگر، ایژگای . گرددرهنگی کنکگرا  اجتماعی برمیف

هویت ملی . دهدها ش ل می افدایی را برای آ ای از هماجتماعی ا هویت ملی اجود دارد که گونه

 ةهاا ا افتخااراش آ  ا سارمای    سارزم و ا ارزش  مانندبه انسجام ا همگرایی حول محور عناصری 

عناصر هویت ملی . ماعی ن د به همگرایی در ارتباطاش، هم اری اجتماعی ا اعتماد اابسته استاجت

هاا ا   تواند به داام هم ااری هم اری ا ارتباطاش را ش ل دهد ا اعتماد اجتماعی می ةتواند زم نمی

عناوا  نسالی پویاا ا     دانکاجویا  باه  . دمنجار شاو  های مارتبط باا هویات ملای      گرایش به فعال ت

ها ا تعامالش  اند ا در ایو فرایند هم اریهای هویتی خویشجوگر در پی شناخت ایژگیا جست

های  ایو نت جه همسو با چارچوب نرری پژاهش ا یافته. رساندمکترب به ایو امر یاری میجمعی 

، ا (9819)انادی   ، واسامی ا جماال  (9819)پاور   تحق قاش داخلای، از جملاه حسا نی ا جالئای    

، ا (1099)، ا ماویر  (1001)، ا خارجی، از جمله کاش ا بون ات  (9811)م ارا  رستگارخالد ا ه

 .است( 1098)، ا مازن (1091)ا رایت  های رس ند برخال  نتایج پژاهش

ا « س اسای »، «سارزم نی »اجتمااعی باا ابعااد     ةسارمای  ةگانا  مثبت ا معنادار ب و ابعاد ساه  ةرابط

افدای دا متغ ر هویت ملای  ماه ت هم تواندتری می راشو طور دانکجویا  بههویت ملی « فرهنگی»

هویات   «فرهنگی»ا « س اسی»، «سرزم نی» ةگان ابعاد سه. اجتماعی را در جامعه نکا  دهد ةا سرمای

ایاو نت جاه   . گ رنداجتماعی ش ل می ةساز تعامالش ا ارتباطاتی است که در پرتو سرمای ملی، زم نه

ا  ،«سرزم و ةتاریخچ»، «س اسی -مبانی ارزشی»، «و مکتربتعلق به سرزم »دهد احساس  نکا  می

اضاع ت   ةدهناد اجدای ش ل»با  ،اند که از نمودهای هویت ملی« های مکتربها ا احساسارزش»

اناد،   اجتمااعی  ةهای سارمای  که از مذل ه« هنجارمندی در ی  جامعه»ا همچن و،  ،«ارتباطی ا تعامل

هویات ا   گویاد،  راابط انسانی؛ مطابق با آنچه لا و مای   ةب ، ش«ساختاری»در بعد . همخوانی دارند
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ن د، زمانی که افراد جامعه به ایو باار برسند که در پرتاو  « شناختی»در بعد . کنداعتبار را تقویت می

های بهتر، توا  دسترسی به منابع ا مناافع ب کاتری را دارناد، باه تقویات      راابط کاراتر ا هم اری

مثبات ا معناادار    ةرابطا  ،در مجموع. انجامده با محوریت هویت ملی میایژ همبستگی اجتماعی به

ایاژه   باه  ة حاضار اجتماعی ا هویت ملی دانکجویا ، با چاارچوب نراری مقالا    ةمتغ رهای سرمای

 .های گ دند، فوکویاما ا ل و همخوانی دارددیدگاه

هویت ملای  « تاریخی»بعد با  اجتماعی ةسرمای« شناختی»ا « ساختاری»نبود همبستگی ب و ابعاد 

اجتمااعی ا همچنا و ضاعف     ةترایج ا تقویات سارمای   ةتواند ناشی از ضعف آموزش در زم نمی

نباود انساجام ا    دهنادة  تواند نکاا   ایو نت جه می. آموزش ا توجه در بعد تاریخی هویت ملی باشد

مااعی در  اجت ةهویات ملای ا سارمای    مانندمتغ رهای مهمی  ةهماهنگی معرفتی ا آموزشی در زم ن

ها ا رایدادهای اجتماعی تااریخی ککاور    همچن و، ناهمخوانی داده .ایرا  باشدامرازیو  ةجامع

هاا ا   ایستارها، ارزش ،ا همچن و ،امرازی ةایرا  با هنجارهای کنونی ا فرهنگ مسلط در جامع

به عباارش  . دتواند در ت س ر ایو نتایج مبنا ورار گ ر ایژه دانکجویا ، می باارهای درانی افراد به

تواناد  اجتمااعی، مای   ةهویات ملای باا ابعااد سارمای     « تااریخی »بعاد  رابطة بهتر، معنادارنکد  

« تااریخی »بعاد  . ماورد مطالعاه باشاد    ةتاریخی در جامعا  ةضعف در توجه به پ ک ن ةدهند نکا 

مهم در جامعاه ا در تجسام بعاد     یتوج هی برای افتخاراش ا هویت ملی نقک ةعنوا  پکتوان به

 .کندریخی هویت ای ا میتا

« هنجارمنادی »ا « مکاارکت »، «اعتماد»ا م اه م  ،هویت ملی ةدر مقول« تعلق»ا « تعهد»م اه م 

ایو دا متغ ر با مبنا وارارداد    ةدهند ا تحل ل رابط ای را تک  ل می اجتماعی، عناصر پایه ةدر سرمای

دانکاجویا  از منرار راهباری     ةدرباار ایاژه   اگر نتایج ایاو مطالعاه باه   . ایو موارد م سر خواهد بود

ا هماواره در   اسات  ای نگریسته شوند، باید گ ات انساجام از م ااه م کل ادی بارای هار جامعاه       

اجتماعی  ةهای هویت ملی ا سرمای نرریه. گ ردهای سطح کال  مورد توجه ورار میگراری س است

 ة  وابال وباولی از سارمای   بخش دارد ا اجاود م ادا   دهند که هویت ملی کارکردی انسجامنکا  می

ا انسجام  ودشمنجر اجتماعی افراد ی  جامعه  -تواند به همبستگی فرهنگی اجتماعی در جامعه می
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اجتمااعی   ةای که هویت ملی با سرمای ی وابل مالحرهیافدا بر ایو اساس، هم. را به دنبال داشته باشد

های اجتماعی ماورد  گراری ند در س استتوا آ  دارد، می« شناختی»ا « ساختاری»، «ارتباطی»ا ابعاد 

 ،مورد مطالعه در ایو تحق ق، دانکجویا  دانکگاه یاسوج بوده اسات  ةاگرچه جامع. توجه ورار گ رد

ماورد مطالعاه ب کاتر شاامل دانکاجویا  باومی اساتا  کهگ لویاه ا          ةالی با توجه به این ه جامعا 

در حاال گارار    ةانا  ساکو ا باومی منطقا  توا  نتایج ایو تحق ق را به جو بویراحمد بوده است، می

گ اری کلای چنا و     عنوا  ی  نت جاه  توا  به می ،بر ایو اساس. کهگ لویه ا بویراحمد ن د تعم م داد

ایاژه در با و    سنتی به ایژه در مناطق با بافت ن مه به ،ها ی آ یافداگ ت که پ وند ایو دا مقوله ا هم

 . ام ا همبستگی اجتماعی ا ملی استساز انسجدانکجویا  ا دیگر جوانا  زم نه

 پيشنهادها

 .شود با توجه به نتایج پژاهش پ کنهادهای زیر مطرح می

اجتمااعی، باا رای ارد کمای انجاام       ةهای هویت ملی ا سرمای با توجه به این ه ب کتر پژاهش

اد تاا ابعا   گ ارد تحق قاش بعدی در ایو زم نه باا راش ک  ای، انجاام     شود یه است، پ کنهاد مگرفت

هاای سانی    ایو متغ رهاا در اوکاار ا گاراه    ،همچن و. معنایی ا ت س ری ایو متغ رها بازکاای شود

ای سایر متغ رهاا در م ادا  ایاو    تا شرایط مداخله شود گوناگو  ا در کنار متغ رهای دیگر ارزیابی

 .متغ رهای راهبردی شناخته شود

 ةهاای راهباردی هویات ملای ا سارمای     مبنی بر همگرایی متغ ر ة حاضربا توجه به نتایج مطالع

دار از ه شاود نهادهاای آموزشای، باا رای ارد کارشناساانه ا با       پ کنهاد مای  ،اجتماعی دانکجویا 

ها ا ام اناش تبل غی ا آموزشی خاود بارای تارایج ا    های مقطعی ا جناحی از فرصتگ ری جهت

عناوا  محاور ارتباطااش ا     به)اجتماعی  ةا سرمای( عنوا  محور انسجام ملی به)تقویت هویت ملی 

تواناد باه   ایو سه متغ ر مای  ةآموزش ا ترایج عقالنی ا کارشناسان. بهره گ رند( تعامالش اجتماعی

به ب ا  دیگر، در پرداختو به هویات   .تقویت انسجام ملی ا پایداری نهادهای اجتماعی یاری رساند

حرااش س اسای ا ایادئولوژی  اوادام     ها نباید صرفان از منرر مال اجتماعی ا ابعاد آ  ةملی ا سرمای

اجتماعی همخاوانی نادارد    ةا سرمای لی، زیرا ایو نوع نگاه با ماه ت جمعی متغ رهای هویت مکرد



68                                                                     1317، بهار 1ة شمار، 5ة دور، سرمایة اجتماعیمدیریت 
 

ساویه ماورد    ها ا تبل غااش یا    آموزش توا  انترار داشت ا با تنوع ابدارهای ارتباطی امرازیو نمی

اجتمااعی   ةا سارمای  ملای تقویت هویت ایژه دانکجویا  ورار گ رد ا برای  به ،پریرش نسل جوا 

 . ها اشربخکی داشته باشد آ 

مهم را  یتوج هی برای افتخاراش ا هویت ملی، نقک ةعنوا  پکتوان هویت ملی به« تاریخی»بعد 

با توجه به نتایج مطالعه پ رامو  بعد تااریخی  . کنددر جامعه ا در تجسم ایو گونه از هویت ای ا می

 ةهویات ا پ کا ن   شاود  یپ کنهاد ما ، ایژه دانکجویا  یی نسل جوا  بههویت ملی ا ضرارش آشنا

 . ای ب کتر مورد توجه ورار گ ردهای رسانهزم و در متو  درسی ا برنامه تاریخی ایرا 

اجتمااعی باان    ةها، اجتماعاش ا جوامعی که باا هم ااری ا سارمای    های موفقی از کانو نمونه

هاای جمعای    ی در کانو  خویش شوند در متو  درسای ا رساانه  ا اند منکأ تغ  راش سازندهتوانسته

 .معرفی تا الگویی برای نسل جوا  جامعه باشند
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