
 

Vol. 24; No. 1; 2023 National Studies 

COPYRIGHTS 
 © 2020 by the authors. Licensee National Studies Journal. This article is 
an open access article distributed under the terms and conditions of the 
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 
(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) 

 
 

Analysis of the Relationship between Social Capital and 
National Identity of Women Aged 18 to 50 Living in 

Shahrekord 
 

Hossein Nazoktabar *     E-mail: hntabar@yahoo.com 

Shahram Mollania Jelodar    E-mail: smollnai@yahoo.com 

Leila Malekpour Jonaghani   E-mail: lmalekpoor577@gmail.com 

Maryam Malmir       E-mail: maryammalmir7@yahoo.com 
 
Received: 2022/5/6   Revised: 2023/3/3   Accepted: 2023/3/13 

Doi: 10.22034/RJNSQ.2023.345744.1413             20.1001.1.1735059.1402.24.93.6.0 
 
Abstract: 

National identity is the result of social interactions between individuals and is 
influenced by several factors. One of the influential factors in the formation of national 
identity of individuals is social capital. The purpose of this study is to investigate the 
relationship between social capital and national identity of women aged 18 to 50 living 
in Shahrekord City. The research method of survey and data collection tool is a 
researcher-made questionnaire. The statistical population is all women aged 18 to 50 
years old living in Shahrekord in year 2021, which according to the general census of 
population and housing 2016, their number is 6004 people. Sample size in the 
statistical population of Shahrekord using the equivalent Cochran's formula 364 
people were obtained, for a more accurate study, the number of samples was set at 
500 people. The theoretical framework of the research is a combination of the theories 
of Durkheim, Putnam, Bourdieu, Coleman and Halpern in the three dimensions of 
trust, participation and social interactions. Based on the findings, there was a 
significant relationship between social capital and national identity. Also, the results 
of multivariate regression analysis showed that the components of social capital 
(social trust, participation, social interactions) explained a total of 59% of the changes 
in the dependent variable (national identity). 
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 22/12/1401: پذیرشتاریخ  12/12/1401تاریخ بازنگری:   15/3/1401تاریخ دریافت: 
 

 چكيده
 .ردیپ  یم  ریتأث یافراد است و از عوامل متعدد نیب یحاصل تعامالت اجتماع یمل تیهو

گیری هویت ملی افراد، سرمایه اجتماعی است. ه د  بر شکل رگ ارییکی از عوامل تأث
س اهه  50ت ا  18زنان  یمل تیبا هو یاجتماع هیسرما نیرابطه ب نییپژوهش حاضر، تع

نامه اطالع ات پرس ش یو ابزار گ ردوور یشیمایپ قیساکن شهرکرد است. روش تحق
رکرد در س ا  ساهه س اکن ش ه 50تا  18کلیه زنان  یمحقق ساخته است. جامعه ومار

 6004ه ا ، تع داد ون1395نفوس و مسکن  یعموم یاست که بر اساس سرشمار 1400
 ع اد شهرکرد با استفاده از فرمو  ک وکران م ینفر است. حجم نمونه در جامعه ومار

ش ده  نی ینف ر تع 500پژوهش تعداد نمون ه  شتریدقت ب ینفر به دست ومد که برا 364
کلم ن و  و،ی پاتن ا،، بورد م،یدورک  اتی از نظر یبیترک قیتحق یاست. چهارچوب نظر

 یهاافت هیاس ت. ب ر اس اس  یهاهپرن در سه بعد اعتماد، مشارکت و تعامالت اجتم اع
وج ود داش ت،  یرابط ه معن ادار یمل  تی هو و یاجتم اع هیس رما نیومده، ب دستبه

یجتم اعا هیس رما یهانشان داد که مؤهفه رهیچندمتغ ونیرگرس لیتحل جینتا ن،یهمچن
 ری متغ راتییدرصد از تغ 59( درمجموع یمشارکت، تعامالت اجتماع ،ی)اعتماد اجتماع
 .کردند نیی( را تبیمل تیوابسته )هو

 

زناا،،  ،یمشااکتت اجتمااع ،یاعتماد اجتماع ،یاجتماع هیسرما ،یمل تیهو ها:كليدواژه
 .شهرترد

                                                           
 .)نویسنده مسئول( رانینور، تهران، ا امیدانشگاه پ ،یشناسجامعه گروه دانشیار *
 .رانینور، تهران، ا امیدانشگاه پ ،یشناسجامعه گروه اریاستاد **

 . ایران.بهشهر .نور مرکز بهشهر امیدانشگاه پ ،یشناسارشد جامعه یکارشناس*** 

 .رانینور، تهران، ا امیدانشگاه پ ،یشناسجامعه گروه یعلمتئیعضو ه*** 
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 مقدمه و بيان مسئله
ها بدل شده و عوامل متعددد حوری در پژوهشهویت به یكی از مفاهیم و موضوعات م

سدرمایه ایدن عوامدل  نیتدربر این حوزه اثر گذارند کده یكدی از مهماجتماعی و فردی 
 است. اجتماعی
 شود و افدراد ضدمنیم حاصل متقابل کنش یشدن افراد در پ یاجتماع ندیدر فرآ تیهو
 دهندد،یمد خدود پاسد  یسدتیک رند و بدهوآیم از خود به دست یخود، تصورات یابیتیهو
 کسد  یاجتمداع یهداگروه ایبا افراد  در تعامل که است یاجتماع یامر تیهو نیبنابرا
« کیسدتی» هایی ازفرد در پاس  به پرسدش «هویت» . از طرفی(1382:65 ،یی)رجاشود یم
 .رسدبه ظهور می «خود»فرد از  «چرایی»و  «چیستی»و 

صورت به و بعد هم یصورت فردشود، ابتدا بهیم انایدو صورت نم افراد به تیهو
 یملد تیهو افراد است، چراکه یجمع تیمدنظر است هو پژوهش نیدر ا . آنچهیجمع
 .است یجمع تیهو فیاست، از ط وابسته ریعنوان متغبه کهزنان 

اسدت کده مددنظر  یملیدت موضدوم مهمدجهان مسئله  یکشورها یامروزه در تمام
قرارگرفتده اسدت.  گدریو اقتصداد و علدوم د یاسدیعلدوم س ،یشناسدعالمان علم جامعه

 نیدنگرندد؛ امدا هدد  ایممسئله  نیمتفاوت به ا یعلوم با نگاه نیاز ا کیهرحال هربه
 رانیدا کدهییاست. ازآنجدا رانیدر کشور ا یشناختمنظر جامعه زا تیو مطالعه مل یبررس

 یشناسان معاصدر بدرامذه  است، جامعه و ها ازنظر نژاد، زبانتیانوام قوم یخود دارا
)شدارماند بهره جسته یاجتماع هیاز مفهوم سرما یروابط اجتماع تیفیو ک تیکم یبررس
و اصدوً  ملتدی بدا  ملت و هویت ملی مفاهیم مدرتطط بدا هدم هسدتند .(120 :1390 پور،

تدرین و ًزم است تا هویت ملی شكل گیرد. هویت ملدی فراگیرهای امروزی آن ویژگی
ترین هویددت اجتمدداعی در سددطه جامعدده بددوده و عطددارت اسددت از مجموعدده گسددترده
و پیوندهای جغرافیایی، تاریخی، فرهنگی، حماسی و قدومی کده  هایبستگها، دلویژگی

ی نیاًم)روح کندافتخار می بالد وگیرد و عضو جامعه به آن میزندگی انسانی را دربر می
شناسایی تمامی  ،دقیق و جامع هویت ملّیبرای سنجش . (1383:22 ،به نقل از میرمحمدی
شامل، بعد اجتماعی، تاریخی، جغرافیدایی، سیاسدی،  ابعاد یابد، اینابعاد آن ضرورت می

 .(1379:50 )تاجیک، ملّی هستند دینی، فرهنگی و ادبی است که نقاط گره هویت
ترین وجدوه خدود بدا دو فرایندد در عمده کاستلز نیز معتقد است که زندگی روزمره

شدوند و در هدا برسداخته میگیرد. ازنظدر کاسدتلز هویتو هویت شكل می شدنیجهان
های قوی و مستحكمی هستیم کده در برابدر امدوا  عات شاهد پیدایش هویتالعصر اط
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. درواقدع، هویدت (432: 1380 )کاسدتلز،کنندد ومدت میجهانی و فردگرایدی افراطدی مقا
اجتماعی در جوامع سنتی و مدرن متفاوت است. در جوامدع سدنتی، هویدت بدر مطندای 

های انتسابی است؛ اما در جوامع مدرن هویت هم منطعث از جایگاه فرد در نظدام ویژگی
 انددگیری هویدتلتولیدی یا ساختار شغلی اوست و هم رفتارهای مصرفی مطندای شدك

 کده ی. ملتاست یخاص ملت به احساس تعلق ینوع یمل تیهو. (213: 1381)چاوشیان، 
 نیو سدرزم و فرهنگ یخیورسوم، قهرمانان تارمقدس، آداب یهاها، مكاننمادها، سنت

اشدترا   واسدطهها، بهاز انسدان یگروهد بده احساس تعلق یعنی یمل تیدارد. هو نیمع
با این تعاریف  .(63: 1380 ی،محمدد )گل یفرهنگشطهو  یعناصر فرهنگ یدر برخ داشتن
کندد. سدرمایه رسد هویت ارتطاط تنگاتنگی با مفهوم سرمایه اجتماعی پیددا مینظر می به

اجتماعی مجموم منابع حقیقی یا مجازی در دسترس یک فرد یدا گدروه اسدت کده ایدن 
ای بدادوام از روابدط و فهدم و در  متقابدل و هدبرخورداری از شدطكه یواسطهافراد به
؛ و افدراد بده تعدداد (176: 2003)فیلدد، آورندد ، آن را به دسدت میشدهنهینهاد شیوبکم

ها موضعی را اشغال کرده و نقدش بدازی های اجتماعی متمایز و روابطی که در آنشطكه
اجتمداعی از  . سدرمایه(53: 2000ترایكر و بدور ، )اسدهای متمایز دارندد کنند، هویتمی

ای از مفاهیم مانندد رود. سرمایه اجتماعی، مجموعهمفاهیم مهم عصر حاضر به شمار می
هاست که همداهنگی و همكداری را بدرای سدود متقابدل تسدهیل اعتماد، هنجار و شطكه

: 1998وال و همكاران، ) شودهای هماهنگ میکند و باعث کارآمدی جامعه در فعالیتمی
ن، موردتوجده السرمایۀ اجتماعی در بعد عینی و سداختاری در سدطه کد . مضمون(306

امیل دورکیم، بعد ذهنی یا شناختی آن در سطه خرد موردنظر وبر و مید و بعد ارتطداطی 
: 1383 ،ی)اکطدر زیمل قرار گرفته است تیروابط، موردعنا هتی آن در سطه شطكالو تعام
های افراد را نسطت به اقوام موجود ها و طرز تلقیتواند نگرشاجتماعی می مایه. سر(98

تحدت تدیثیر قدرار دهدد و  تشدانیچنین طرز تلقی آنان را از ملیت و قومدر جامعه و هم
 ،های اجتمداعی و همطسدتگی جمعدی شدود. بندابراینموج  تقویت یا تضعیف هویت

هدا ها در همدیگر وابسته است و تدداخل گروهههویت اجتماعی به تداخل و امتزا  گرو
 ،یو لهراسدط ی)هزارجریطگردد میها برت اجتماعی افراد و گروهالنیز به کمیت و نوم تعام

با توجه به حضور روزافدزون زندان در جامعده و شدناخت ناکدافی از اندوام . (34: 1390
ت ملی زنان، ایدن پدژوهش ی بر روی هویاجتماع هیسرماهویت زنان در جامعه و تیثیر 

پژوهش پاس   یسوال اصل نیبه اهد  اصلی پژوهش بپردازد و به تا درصدد آن برآمد 
 ساله شهرکرد ارتطاط دارند؟ 50تا  18زنان  یبا هویت مل یآیا سرمایه اجتماعکه دهد 
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 پژوهش سؤاالت
رابطده  سداله سداکن شدهرکرد 50تدا  18زنان  ملی با هویت اجتماعی اعتماد آیا بین -1

 ؟وجود دارد
ساله سداکن شدهرکرد رابطده  50تا  18زنان  ملی با هویت یبین مشارکت اجتماعآیا  -2

 ؟وجود دارد
ساله سداکن شدهرکرد رابطده  50تا  18زنان  ملیبا هویت  یت اجتماعالبین تعامآیا  -3

 ؟وجود دارد
 

 روش پژوهش
 ندوم از هدا، توصدیفیداده یازنظدر گدردآور و کداربردی اهددا ، بر اساس تحقیق این

 هدایداده آوریجمدع بدرای پیمایشی و روش از کمی بعد از بنابراین،؛ است همطستگی
همطسدتگی،  یها. در طرحشده است استفاده ساختهمحقق نامهپرسش تكنیک از ازیموردن

از پدیش موجدود افدراد را بددون تغییدر دادن  یهاعات مربوط به گروهالپژوهشگران اط
 کنند.می یها گردآورتجارب آن

 
 گيریجامعه آماری و شيوه نمونه

سداله سداکن شدهرکرد در سدال  50تدا  18در این تحقیق شامل کلیه زنان  یجامعه آمار
متغیدر وابسدته مشدارکت  عنوانبدهیكی از ابعداد هویدت ملدی  کهییازآنجا. است 1400

در انتخابدات را مدیبایست شرایط سدنی شدرکت سیاسی است و افراد نمونه آماری می
 ؛ کده بدر اسداسسدال در ایدن پدژوهش انتخداب شددند 50الی  18داشتند، گروه سنی 

 یحجدم نمونده نفر است. 6004ها ، تعداد آن1395نفوس و مسكن  یعموم یسرشمار
بدر  یاز تعداد جامعده آمدار استفاده از فرمول کوکران تعیین شده است. تحقیق حاضر با

بدرای دقدت بیشدتر  عنوان نمونده انتخداب شددند؛ کدهنفر به 364اساس فرمول کوکران 
 .نفر تعیین شد 500پژوهش تعداد نمونه 

رد کها از بین زنان سداکن شدهراست، نمونه یادومرحله یاخوشه ،یگیرروش نمونه
که ابتدا شهرکرد به چهار بخش شدمال، جندوب، شدر  و  صورتنیاند، بدانتخاب شده
صورت تصادفی یک منطقه انتخاب گردید، سپس ین هر بخش بهو از ب شدهمیغرب تقس

 10شده و از هر یدک از بلدو  انتخدابی بلو  انتخاب 4صورت تصادفی از هر منطقه به
هدا از داده یعات آمارالاط لیوتحلهیتجز یبرا. اندصورت تصادفی انتخاب گردیدهنفر به
 .ه استاستفاده شد سنجش متناس  با سطوح آمار توصیفی و استنطاطی یهاروش
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 پيشينه تحقيق
، تحقیقدات قیدموردتحقدر خصوص ارتطاط متغیر مستقل سرمایه اجتماعی با هویت افدراد 

، 1390، نددوابخش و گراونددد 1389، شددیانی و دیگددران 1389شددریفی و کاکاوندددی ) یاریبسدد
، 1397و دیگدران پناه ، یزدان1392، صیدی 1391، ذوالفقاری و دیگران 1390جهانگیری و معینی 

 داری رسیدند.به تییید رابطه مثطت و معنی (1398، درستكار و دیگران 1397کیانی و نجفی 
هویت و معرفت در تشدكیل سدرمایه  نقش منابع»( در مطالعه 1389رنانی و همكاران )

تمرکدز  نشدان دادندد کدهدر میان دانشجویان دانشكده اقتصاد دانشگاه اصدفهان،  «اجتماعی
 وهویت اجتماعی ایرانیان بدود ل اشكاترین عنوان یكی از اصلیر هویت مذهطی بهتحقیق ب

 .وجود داشترابطه قوی بین هویت مذهطی و سرمایه اجتماعی در بین دانشجویان 
سدرمایه اجتمداعی، هویدت و »( در تحقیقدی بدا عندوان 1389و افراسدیابی )سروش 

کسانی مشدارکت اجتمداعی اند که دهبه این نتیجه رسی« مشارکت اجتماعی جوانان شیراز
هدای )میدزان صدمیمیت( بداًتری داشدته، از حمایت کنند که کیفیت روابدطبیشتری می

عالوه بیشتری برخوردار باشند و بیشتر به هنجار عمل متقابدل اعتقداد داشدته باشدند؛ بده
ند، تری هسدتتر و هویدت جنسدیتی مددرنجوانانی که دارای هویت ملی و دیندی قدوی

 مشارکت بیشتری دارند.

سدرمایه  ریتدیث»( در تحقیقدی بدا عندوان 1392) اسكندری و گلشن محمودی فومنی
میدزان اندد کده به ایدن نتیجده رسدیده« اجتماعی بر هویت ملی جوانان در شهر ارسنجان
تر اسدت و همطسدتگی ضدعیفی میدان سرمایه اجتماعی در جامعه از حد متوسدط پدایین

، وجود رابطه بین هویدت همچنین ه اجتماعی و هویت ملی وجود دارد.متغیرهای سرمای
های کنند. بین سایر شداخصمی دیییهای سرمایه اجتماعی را تملی با هر یک از شاخص

بدین  امااست؛ بوده سرمایه اجتماعی با هویت ملی همطستگی مثطت و همطستگی ضعیف 
 ی وجود دارد.ترمتغیر تعلق اجتماعی و هویت ملی همطستگی قوی

 یاجتماع هیرابطه سرما لیتحل( در پژوهشی با نام 1395زاده اقدم و همكاران )رسول
 یمدددن دیدانشددگاه شدده یکارشناسدد انی)موردمطالعدده: دانشددجو شددانهیبازاند تیددبددا هو
 یشدانهیبازاند تیدو ابعداد آن بدا هو یاجتماع یهیسرما نیب نشان دادند که (جانیآذربا

 یهیسدرما یگاندهپنج ادابع نیاز ب چنین،هموجود دارد.  یمعنادار یهمطستگ انیدانشجو
 یشددانهیبازاند تیددبددر هو یتددیثیر معنددادار یفقددط بعددد مشددارکت اجتمدداع ،یاجتمدداع
 راتییددرصدد از تغ 20اند توانسدته یاجتمداع یهیسدرما گریندارد و ابعاد د انیدانشجو
 کنند. نییرا تط انیدانشجو یشانهیبازاند تیهو
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 درشدن بر هویت اجتمداعی زندان تیثیر جهانی»( در تحقیق 1398)دسترنج  وانت دی
های های اخیدر، چده در زمیندهتحوًت دهدهاند که به این نتیجه رسیده« شهر بندرعطاس

سداز های ساختاری، به تعدد، تنوم و گاه تعدار  مندابع هویتفرهنگی و چه در عرصه
وسازی در عرصۀ جهانی، به بحدران هویدت در میدان منجر شده و گسترش نوگرایی و ن

 زنان، دامن زده است. ژهیوبسیاری از قشرها، به

سدرمایه اجتمداعی، شدطكه »( در پژوهشدی بدا عندوان 2009های جییاندگ و کدارول )یافته
طور مستقیم و هدم از طریدق نشان دادند که هویت جمعی هم به «اجتماعی و پیوندهای هویت

 گذارند.یوندهای اجتماعی بر سرمایه اجتماعی افراد تیثیر چشمگیری میتیثیرگذاری بر پ

هویدت جمعدی و سدرمایه »شدان تحدت عندوان ( در مطالعه2012نكو و کدارپف )کا
هدای خداطر داشدتن جنطشنشان دادند که تعلق «اجتماعی جنطش فولكلور معاصر روسیه

 ها شده است.ی این جنطششان باعث تقویت سرمایه اجتماعفولكلور به هویت جمعی

سددرمایه اجتمدداعی و هویددت »( در پژوهشددی بددا عنددوان 2014) های دیددویسیافتدده
حاکی از آن است کده بدین سدرمایه اجتمداعی و هویدت  «اجتماعی: اعتماد و کشمكش

هدای اجتماعی افراد رابطه معنادار مستقیمی وجود دارد؛ همچندین اندوام مختلدف انگیزه
 لف سرمایه اجتماعی و هویت اجتماعی مرتطط است.فردی با اشكال مخت

 
 مبانی نظری

وجدود دارد. ازنظدر تامپسدون، مفهدوم  یمختلف یهاهیو نظر هانشیب ملی، تیهو درباره
مدردم همدواره  ،. درواقدعاسدت ملدت کید بده احسداس تعلدق یملد تیدر هو یاساس
، )تامپسدون شدوندیم ییشناسدا لهیسخودشان باشند و بدان و لتاز م یخواهند بخشیم

ترین بخدش هویدت تدرین و اساسدی( هویت ملدی را مهم1379اجیانی )ح. (121: 2001
او، برخورداری از هویت مستقل و ممتاز در حیدات فدردی و جمعدی اعتقاد داند. به می

ی، شود. عنصدر شناسدایدر زندگی و کنشگری او محسوب می صلیا پایهعنوان آدمی، به
بخشدد و او را بده تفكیک و تمایزگذاری بین خود و دیگران به زندگی انسان معندا مدی

ها و سطوح آن کده دامنده . در میان انوام گوناگون هویت، ًیهداردیمتحر  و پویایی وا
، وجود هویت ملی ردیگیای از هستی درونی فرد تا هستی جهانی وی را در برمگسترده

یابدد، تقل سیاسی، جغرافیایی و فرهنگی به نام کشور معنا مدیکه در قال  واحدهای مس
عنوان یدک واحدد سیاسدی مسدتقل، ای برخوردار است، زیدرا کشدور بدهاز اهمیت ویژه

هدا متمدایز و جددا یک نظام اجتمداعی را از سدایر نظدام بخشتیبسیاری از عناصر هو
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سداختار سیاسدی،  ژهیوهزا، بدحدوًت سیاسدی درونت .(101: 1379 )حاجیدانی، سدازدمی
چندین امنیدت ملدی، نقدش سیاسدی و هم ایدئولوژی سیاسی، فرهندگ سیاسدی، اندیشده

کنندد. سداختار سیاسدی بده علدت های روبنایی هویت ملی ایفا میای در تغییر ًیهعمده
منددی و برخورداری از قدرت مادی و معنوی نقش و سهم درخور تدوجهی در هویدت

هدای ولید نماد، انتقال، مصر ، فهم و تفسدیر معدانی دارد. نظدامبه معنای ت یسازتیهو
 کدهیشدوند، درحدالگدرا مدیگیدری هویدت درونسیاسی بسته و متصل ، موج  شكل

ساًر به شكوفاسازی و رشد محوریت هویت منجر خواهند های سیاسی باز و مردمنظام
 .(154: 1380 )دهشیری، شد

افدراد چیدزی بده  هویت ملی این است که همه که ًزمه کند( نیز تیکید می1995) میلر
وجددود آن  واسددطهاشددترا  داشددته باشددند؛ حددس تعلقددی کدده افددراد در کنددار یكدددیگر به

یک فرهنگ عمومی مشدتر  « چیز»خصوصیات مشتر ، به یكدیگر دارند. ازنظر میلر، آن 
بده همدراه دارد  یابی با یک ملت و فهم مشتر  ازآنچه مفهدوم ملدتاست. درواقع، هویت

در کنددار بعددد سیاسددی و فرهنگددی، بعددد اجتمدداعی آن نیددز در میددان . (25: 1995 )میلددر،
بعد اجتمداعی هویدت  .پژوهشگران و اندیشمندان این عرصه محل تیکید فراوان بوده است

ملی در ارتطاط با کیفیت روابط اجتماعی فرد با نظدام کدالن اجتمداعی اسدت. در صدورت 
گیدرد و روابط فرد با جامعه، هویت جمعی فرد در سطه ملی شكل می تقویت مناسطات و

 ملدی، جامعدهیابد. اعتقداد بده وجدود و ضدرورت وجدود ملی تحقق می ی« ما» اصطالحا 
خداطر مشدتر  و ت در ایدن جامعده و احسداس تعلقعضدوی بده تمایل و اعتقاد و احساس

 .(14: 1387 )ابوالحسنی، ن مسئله استابعاد ای نیتراحساس تعهد افراد به اجتمام ملی از مهم
اعتمداد های مختلفی درباره سدرمایه اجتمداعی مطدرح اسدت. از سوی دیگر، دیدگاه
که در یک رابطه متعامل قرار گرفتده و  و مشارکت اجتماعی اجتماعی، انسجام اجتماعی

وند. شداجتماعی محسوب می های اصلی سرمایهاند از مؤلفهدیگری کنندهتیهرکدام تقو
و تا حدودی برای تدونیس،  ترین مسئله نظم اجتماعی برای دورکیممهم به نظر آیزنشتاد

بدون انسجام و نوعی اعتمداد، پایدداری  کهنیاعتماد و همطستگی اجتماعی است، یعنی ا
نظم اجتماعی ممكن نیست. مفهوم انسجام اجتماعی نیز از مفاهیمی است که در کدانون 

کده متدون کالسدیک  یاگوندهلوم اجتماعی قدرار داشدته اسدت، بهپردازان عتوجه نظریه
شناسی عاری از این مفهوم نیستند. توجه به انسجام اجتماعی در آثار پیشكسدوتان جامعه
اصدلی عمدل و رفتدار  یشناسی چدون دورکدیم کده انسدجام اجتمداعی را مؤلفدهجامعه

 .(281: 1386 ازکیا،) ای داردداند و تونیس جایگاه ویژهاجتماعی می
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ها، شدطكه از قطیدل سازمان اجتماعی هایویژگی به اجتماعی سرمایه پاتنام در تعریف
میدان  سود متقابل کس  را برای و هماهنگی همكاری که کندیهنجارها، اعتماد اشاره م

را یكدی بوردیو سرمایه اجتمداعی  .(73: 1995 )پاتنام،کند می گروه را فراهم یک اعضای
داند. سرمایه بده اعتقداد بوردیدو در سده شدكل سدرمایه اقتصدادی، از اشكال سرمایه می

 لیتطددگیرد. سرمایه اقتصادی مستقیما  قابلسرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی شكل می
به پول بوده، ممكن است به شكل حقو  مالكیت نهادینده شدود. سدرمایه فرهنگدی کده 

به سرمایه اقتصادی است و در شكل مددار  تحصدیلی  لیتطدتحت شرایطی خاص قابل
شود و سدرمایه اجتمداعی کده از تكدالیف و تعهددات اجتمداعی، پیونددها و نهادینه می

به سرمایه اقتصادی اسدت و ممكدن  لیتطدو در برخی شرایط قابل شدهلیارتطاطات تشك
نظدر کلمدن، بده . (136: 1384 )بوردیدو، است در شكل شهرت و اصدالت نهادینده شدود

سرمایه اجتماعی شیء واحدی نیسدت، بلكده اندوام چیزهدای گونداگونی اسدت کده دو 
ای از سداخت اجتمداعی هسدتند و دوم ها جنطهویژگی مشتر  دارند: اول اینكه تمام آن

: 1385 )عطدداللهی، کننددهای افراد درون آن سداختار را تسدهیل میبرخی از کنش کهنیا
عنوان بخشدی از سداختار اجتمداعی، مانندد سدایر ایه اجتماعی بهازنظر کلمن سرم. (180

ها بده اهددا  خدود دهد که از طریق آناشكال سرمایه مولد است و به کنشگر اجازه می
نیدز  دیویدد هدالپرن .(23: 2008)فیلدد،  شددنددست یابد که شاید در نطود آن محقق نمی

)هدالپرن، داندد میا، هنجارها و اعتماد هیافته از سه جزء شطكهترکی سرمایه اجتماعی را 
سداختار »در سدنجش سدرمایه اجتمداعی، آن را در دو بخدش  استون وندی. (66: 2005
رسدمی(، انددازه محدود کرده است. نوم روابط )رسمی و غیر« کیفیت روابط»و « روابط

شطكه روابط )گسترده و محدود( و ساختار درونی و بیرونی روابدط عناصدر آن هسدتند 
 .(314: 2001استون )

 
 متغيرها یو عمل ینظر فیراتع

و  میاجتماعدات عظد یسدتیو چ یسدتیک یتجل ،یمل تیهو ي(:مل تیهومتغیر وابسته )
بدا   یدر طدول تدار کده اسدت یالهیقط - یو فراتر از تعلقات محدود قوم یمتكثر انسان

هدا، خداطرات، هدا، نمادهدا، ارزشزبدان، سدمطل ،نیدد ریدمشتر  نظ یهامؤلفه برهیتك
 دهیو مفهدوم بخشد یهدا معندملت یکالن فرهنگد تیهو مشتر  به راثیو م سرنوشت
 چهدار بده وابسدته ریعنوان متغبه پژوهش نیدر ا یمل تیهو .(445: 1381 ،یاتابك) است

 میتقسد یاسدیس بعدد -4 یخیبعد تدار -3 یبعد اجتماع -2 یبعد فرهنگ -1 یبعد اصل
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 لیكدرت فیدر ط تا ینها هد کهستن یخاص یهاگویه لابعاد شام نیاز ا کی، هرشده است
 یشناسدجامعهد بر اساس کتداب ابعا نیا به یمل تیهو می. تقسگرفتندقرار  موردسنجش

 ی،ملد تیداز ابعاد هو کیهر مربوط به یهاهیو گو است ( صورت گرفته1388) تیهو
است  گرفته رافراد مورداستفاده قرا یمل یهاشیگرا سنجش و تصر  جهت بدون دخل

 .(34: 1388 ،یانی)حاج
 در گذشدته کده اسدت یمشدترک یذهند ، مجموعدهمقصود از فرهندگ :بعد فرهنگي

و  دهیددگر منتقدل یبعدد یهانسدل بده یریپدذجامعه ندیفرآ یو ط گرفتهشكل یخیتار
 شدامل یذهند مجموعه نیاند. اارث برده به گذشته راثیعنوان مآن را به نینو یهانسل
 ندهیدرزم کده اسدت ییكردهدایاعتقادات و احساسدات و رو نمادها،ها، هنجارها، ارزش

 جامعده کیدمدردم  نیدر بد حاتیو تفر یریپذ، جامعهمذه  ،استیخانواده، اقتصاد، س
 .(60: 1387 ،یری)شمش درآمده است یوجدان جمع صورتبه

 ،یزبدان فارسد بده اعتقاد و ارزش نسدطت)های: با شاخص یمل تیهو یفرهنگ بعد
 نیوگو و محاوره و همچندر گفت یکاربرد زبان فارس ،یفارس یآثار ادب دادن به تیاهم
 و عالقده یفرهنگد راثیم حفظ اعتقاد به نوروز و دیع یباستان مراسم مند بودن بهعالقه
 قرار گرفتند. موردسنجش( كرتیل فیط در قال ، جامعه یسنت یقیموس به

فرد با نظدام  یاجتماع روابط تیفیدر ارتطاط با ک یملّ تیهو یبعد اجتماع ي:بعد اجتماع
فدرد  یجمع تی، هوجامعهفرد با  و روابط مناسطات تی. در صورت تقواست یکالن اجتماع
 .(199: 1379 ،یسی)نف ابدییم تحقق« یمل یما»و اصطالحا   ردیگیم شكل یملّدر سطه
 یرانیا - یمل در جامعه تی)احساس عضو :هایبا شاخص یمل تیهو یاجتماع بعد
 یملد عهدر جام تیعضو به افتخار نسطت احساس و وطنعنوان همبه گرانید رشیو پذ

 یكپدارچگی دفدام از نیباشد، همچن تواندیم یمل جامعه یندهیو آ سرنوشت و اعتقاد به
 در قالد  ،یملد تیدهو شداخص یجزء ابعاد اجتماع هم یاسیس یاجتماع یو همطستگ

 قرار گرفتند. موردسنجش( كرتیل فیط
 کیدمشدتر  افدراد  یز آگداها عطدارت اسدت یملّتیهو یخیبعد تار :بعد تاریخي

 بده اید یخیتدار تیدآن و احساس هو به یبستگاحساس دل و یخیتار از گذشته جامعه
 شده و مانع گریكدی به مختلف یهادهندة نسل وندیپ ( کهیپندار  یتار )هم گرید ریتعط

خدود  یخیرتدا تیدبدا هو یاهدر جامعده رای؛ زشودیم خشیاز تار نسل کیجدا شدن 
 .(58: 1387، یری)شمششود یم میو ترس فیتعر



 1402، 1ی ، شمارهچهار،وسا  بیست

 140 

و  و گذشدته  یتدار شدناختن داشتن تیاهم)های:با شاخص یمل تیهو یخیتار بعد
و  یخیثدار تدارآ دیدبازد نیو همچند یملد یخیتار گذشته افتخار به ان،یرانیا یمل  یتار

 (كدرتیل فیدط در قالد  ی،خیآثار تدار و مرمت یهدارگن به نسطت تیاحساس مسئول
 قرار گرفتند. موردسنجش

، دولدت بده مستلزم تعلدق ،یبعد ملّ کیعنوان به یاسیواحد س کی به تعلق :بعد سیاسي
 یملد . امروز دولتاست یملّتیدر هو حكومت بخش تیمشروع یهاو ارزش یاسینظام س
 ریدنظ یلذا مسدائل ؛شودیمحسوب م یبشر یجامعه یریگنوم شكل نیترجیو را نیتربزرگ

 نكدهیو ا برخوردار اسدت تیآن از مقطول یاندازه نزد اعضا تا چه شورک کیدر  دولت کهنیا
هدا و ارزش ،ینهادها، نظام حكدومت به نسطت ییایجغراف نیسرزم کی یاعضا یوفادار زانیم
 .(60 :همان)است  مهم اری، بسکشور چقدر است یو مرزها یاسیس یدئولوژیا

کشور و  یاسیس سرنوشت دادن به تیاهمهای: )با شاخص یمل تیهو یاسیس ابعاد
 قیددنطدال کدردن اخطدار از طر نیکشور و همچن یو خارج یداخل یهااستیس به توجه
و  ییمددایدر راهپ شددرکت نیو همچندد یاسددیس از مسددائل یو آگدداه یداخلدد یهارسددانه
 ،بودن اوضام کشور و مهم یاسیس یهادر بحث شرکت به و عالقه یاسیس یهاتمناسط

 قرار گرفتند. موردسنجش (كرتیل فیط در قال 
تدوان یم یطورکلرا بده یاجتمداع هیمفهوم سدرما ي(:اجتماع هیسرمامتغیر مستقل )

 نیدکنند. ایم لیرا تسه یجمع اند و کنشیاجتماع روابط راثیم کرد که فیتعر یمنابع
 یاعتمداد، هنجارهدا رنددهیشدوند، دربرگیم شددن حاصدل یاجتمداع قیاز طر که منابع
صدورت گردآمددن افدراد به موجد  که هستند یاجتماع وندیاز پ ییهاو شطكه یمشارکت
: 1382 ،ی)زاهددشدود یمشتر  م یهدف نیمنظور تیمگروه به لو باثطات در داخ منسجم
 ، مشدارکتیمانند اعتماد اجتماع ییهاشاخص ی،اجتماع هیسرما ،پژوهش نی. در ا(274

 سنجش در سطه هاییهیگو قیاز طر شود کهیم را شامل یو تعامالت اجتماع یاجتماع
 .رندیگیقرار م موردسنجش كرتیل فیط و در قال  یطیترت

 یدد شدده بدهییو ت یبر انتظارات و تعهدات اکتساب یاعتماد اجتماع ي:اعتماد اجتماع
 یها و نهادهداسازمان به نسطت و گریكدی به افراد نسطت دارد که دًلت یلحاظ اجتماع
 .(1380:90 )ازکیا و غفاری،شان دارند یاجتماع یزندگ مربوط به
 یاعضدا اعتمداد بده زانیدم) هدای:ی از شداخصمفهوم اعتماد اجتمداع سنجش یبرا

هدا و اصدنا  و گروه ان،یداطراف اعتماد بده گان،یهمسا دوستان و شاوندان،یخانواده، خو
 لیكرت( استفاده شده است. فیاز ط هاییهیگو در قال  مختلف یهاسازمان
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 عامدل آورد و همیبار م به تیفرد رضا یبرا هم یماعاجت مشارکت :اجتماعي مشارکت
اگدر  مشدارکت . الطتدهبدالقوه اسدت یتیحمدا یهاشدطكه یسازنده و هم روابط به یدهشكل
هدا باشگاه و انجمن تیریمدیاسیس یدر ارتطاط با فضا که ییهاتیباشد فعال یصورت مدنبه
 یهدافدرد در گروه یرسدم تیعضدو بوده و معمدوً  در قالد  یدولتریغ یهاسازمان زین و

 .(76: 1385، یلی)اسماع است مرات مقررات و سلسله دهد و تابعیخود را نشان م مختلف
، مشدارکت یندیع نمدودهدای: )ی از شداخصاجتمداع مشارکتمفهوم  سنجش یبرا

است  یدولتریو غ یمحل یهاها و سازمانها، گروهمانند انجمن یمشارکت یوجود نهادها
در  شدرکت نیها و همچندهدا و سدازمانانجمن گوندهنیافراد در ا تیعضو قیاز طر که
در  یاسدیس مسدائل یریگیدادن و پیدر انتخابات و رأ مانند شرکت یاسیس یهاتیفعال
 شده است. لیكرت( استفاده فیاز ط ییهایهگو قال 

 بیشدتر یدا نفدر دو بدین رابطه ایجاد معنای به اجتماعیت تعامال :تعامالت اجتماعي
 شدناخته طدر  دو هر برای واکنش نوم این و شود هاآن میان واکنشی به منجر که است
ی از اجتمداعمفهدوم اعتمداد  سدنجش یبرا. (22: 1386 )دانشپور و چرخچیان، است شده

 نیا یگستره شعام و هم هم روزمره که یو برخوردها یمتقابل یها)کنش های:شاخص
 اسدت گانیو دوستان و همسا شاوندانیارتطاطات با خو شامل ارتطاطات مدنظر است که

 استفاده شده است. (لیكرت فیاز ط هاییهیگو در قال 
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 های توصيفییافته
 218 یطورکلبدهکنندده در مطالعده دهد که از بین افراد شرکتنشان می 1جدول شماره 
 سال هستند. 39نفر بیشتر از  87سال و  39تا  28نفر بین  195و  سال 28نفر کمتر از 

 
 توزیع و درصد فراواني پاسخگویان بر اساس رده سني :1شماره  جدول

 سن فراوانی درصد

 سال 28کمتر از  218 6/43

 سال 39 تا 28 195 39

 سال 39بیشتر از  87 17.4

 کل 500 0/100

 
ی ملدسرمایه اجتماعی و هویدت  متغیردر این قسمت، آمار توصیفی مجموم نمرات 

نیدز  مستقل و وابسدته یرمتغ یهامؤلفههر یک از این  عدبُریزگزارش شد. عالوه بر این، 
 توصیف شده است.

 يملو هویت  ياجتماع هیسرما يفیتوص یهاآماره :2شماره جدول 

 تعداد هامؤلفه متغير
كمترین 

 مقدار
بيشترین 

 مقدار
 استانداردانحراف ميانگين

سرمایه 
 اجتماعی

 13.19 45.62 65 13 500 اعتماد اجتماعي

 5.29 17.40 25 5 500 مشارکت سیاسي

 9.77 35.80 50 10 500 تعامالت اجتماعي

 20.23 98.82 140 30 500 نمره کلي

هویت 
 یمل

 5.026 17.78 25 5 500 اجتماعي
 6.872 23.90 35 7 500 فرهنگي
 5.097 17.35 25 5 500 تاریخي
 4.883 17.57 25 5 500 سیاسي

 10.873 76.60 104 38 500 کل
 

اعتمداد مؤلفده میانگین نمدره  ،دهد که در سرمایه اجتماعینشان می 2جدول شماره 
و  40/17±295/5مشددارکت سیاسددی نمددره مؤلفدده میددانگین  ،62/45±194/13اجتمدداعی 
متغیدر طورکلی میانگین نمره و به 80/35 ±773/9تعامالت اجتماعی نمره مؤلفه میانگین 

نمدره مؤلفده  نیانگیدم ،یملد تیدهو ریدتغدر ماسدت.  82/98±23/20 سرمایه اجتمداعی
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نمدره  نیانگیمو  90/23±872/6 ینمره مؤلفه فرهنگ نیگانیمو  78/17±026/5 یاجتماع
و  57/17 ±883/4سیاسددی  نمددره مؤلفددهمیددانگین  و 82/98±23/20 یخیتددارمؤلفدده 

 است. 60/76±873/10 یمل تیهو ریمتغطورکلی میانگین به
 

 های استنباطییافته
ابتددا  بدراین اسداس،شدوند. در این قسمت فر  نرمالیتی متغیرهای مطالعه بررسی می

-کولمدوگرو  و ی آزمون شداپیرو د ویلدکلهیوسبهنرمالیتی متغیرهای تحت بررسی 
چندد  -نرمالیتی در متغیری رد شدد، نمدودار چندد  چنانچهی شد و بررس اسمیرنو 

 برای بررسی نرمالیتی تقریطی استفاده گشت.
 : بررسي نرمالیتي متغیرهای پژوهش3جدول شماره 

 متغير
 ویلک-شاپيرو اسميرنوف-كولموگروف

 داریمعنی یآزاددرجه  آماره داریمعنی یآزاددرجه  آماره

هویت مجموع نمرات 
 ملی

049/0 500 006/0> 993/0 500 022/0> 

مجموع نمرات سرمایه 
 اجتماعی

06/0 500 000/0> 970/0 500 000/0> 

 
 «یملد هویدت»دهدد کده دلیلدی بدر رد نرمدالیتی متغیدر نشدان می 3جدول شدماره 

داری )معندی «سدرمایه اجتمداعی»( وجدود نددارد و 001/0>ویلدک-داری شاپیرو)معنی
ترین هدا بده کوچدکایدن آزمون ازآنجاکدهامدا ؛ ( رد شدده اسدت0.001>ویلک-شاپیرو

های آماری بده نرمدالیتی تقریطدی نیداز انحرا  از نرمالیتی حساس هستند و برای تحلیل
 شود.حلیل نهایی نرمالیتی استفاده میچند  جهت ت-است، از نمودار چند 

 
 ی سرمایه اجتماعي: نمره2شماره  نمودار
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دهد که انحرافدات جددی از نرمدالیتی در متغیرهدای تحدت نشان می 2شماره  شكل
کنندد طور تقریطی متغیرها از فر  نرمالیتی پیدروی میبنابراین به؛ شودبررسی دیده نمی

 های پارامتری بهره برد.ینده از آزمونهای آتوان در تحلیلو می
 

 شهرکرد ساکنساله  50تا  18زنان  ملي تیبا هو ياعتماد اجتماع : بین1فرضیه 
 رابطه وجود دارد.

ی ملداعتماد اجتماعی با هویدت مؤلفه ی ی کل پرسشنامهدر این قسمت، ارتطاط نمره
 ده است.زنان با استفاده از همطستگی و رگرسیون خطی ساده بررسی ش

 

 هویت ملي زنانو  اعتماد اجتماعيضریب همبستگي پیرسون بین : 4شماره جدول 

 داریمعنی ضریب همبستگی پيرسون متغيرها
 <0.01 0.49 اعتماد اجتماعی

 هویت ملی
 

ی ارتطداط قدوی ملد دهد که اعتماد اجتماعی و هویتنشان می 4نتایج جدول شماره 
(. 0.01>داری، معنددی0.49ری  همطسدتگی پیرسدون   داری دارندد )ضدمثطدت و معندی

 ی و کاهش آن با کاهش هویتمل افزایش اعتماد اجتماعی با افزایش هویت  یترتنیابه
 ی همراه است.مل
 

 ي با استفاده از مدل رگرسیون خطي سادهمل: بررسي اثر اعتماد اجتماعي روی هویت 5شماره جدول 

 داریمعنی فاصله اطمينان بتا برآورد متغير وابسته متغير مستقل

 0.01 0.02 – 0.17 0.10 هویت ملي اعتماد اجتماعي
 

 داری افزایشی و معندیمل نشان داد که اثر اعتماد اجتماعی روی هویت 5جدول شماره 
(. براین اساس، به ازای هر یک واحد 0.01داری ، معنی0.10است )ضری  رگرسون   
 کنددواحد افزایش پیدا مدی 0.10ی به میزان ملمیانگین هویت افزایش در اعتماد اجتماعی، 

 دار است.و این افزایش معنی
 

سااکن  یسااله 50تاا  18زناان  ملي تیبا هو ياجتماع مشارکت : بین2فرضیه 
 رابطه وجود دارد. شهرکرد

 مشارکت اجتمداعی بدا هویدتمؤلفه ی ی کل پرسشنامهدر این قسمت، ارتطاط نمره
 با استفاده از همطستگی و رگرسیون خطی ساده بررسی شده است.ی زنان مل
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 هویت ملي زنانو  مشارکت اجتماعيضریب همبستگي پیرسون بین  :6شماره جدول 

 داریمعنی ضریب همبستگی پيرسون متغيرها
 مشارکت اجتماعي

0.77 0.01> 
 هویت ملي

 
ی ارتطاط قوی مل و هویتدهد که مشارکت اجتماعی نشان می 6نتایج جدول شماره 

(. 0.01>داری، معنددی0.77داری دارنددد )ضددری  همطسددتگی پیرسددون  مثطددت و معنددی
 افزایش اعتماد اجتماعی با افزایش هویت ملی همراه است.  یترتنیابه

 
 ي با استفاده از مدل رگرسیون خطي سادهمل بررسي اثر مشارکت اجتماعي روی هویت :7شماره جدول 

 داریمعنی فاصله اطمينان بتا برآورد متغير وابسته متغير مستقل

 <0.01 0.74 – 1.14 0.94 هویت ملي مشارکت اجتماعي
 

نشان داد که اثر مشارکت اجتمداعی روی هویدت ملدی افزایشدی و  7جدول شماره 
(. براین اساس، بده ازای هدر 0.01>داری، معنی0.94دار است )ضری  رگرسون   معنی

واحدد  0.94ش در مشارکت اجتماعی، میانگین هویدت ملدی بده میدزان یک واحد افزای
 دار است.کند و این افزایش معنیافزایش پیدا می

 
 سااکنسااله  50تاا  18زناان  ملاي تیابا هو ياجتماع تعامالت : بین3فرضیه 

 رابطه وجود دارد. شهرکرد
تمداعی بدا هویدت تعامالت اجمؤلفه ی نامهی کل پرسشدر این قسمت، ارتطاط نمره

 ملی زنان با استفاده از همطستگی و رگرسیون خطی ساده بررسی شده است.
 

 ي زنانملهویت و  تعامالت اجتماعيضریب همبستگي پیرسون بین  :8شماره جدول 

 داریمعنی ضریب همبستگی پيرسون متغيرها
 تعامالت اجتماعي

0.11 0.015 
 هویت ملي

 
دهد که تعامالت اجتماعی و هویت ملی ارتطاط قوی ینشان م 8نتایج جدول شماره 

(. 0.015داری ، معندی0.11داری دارندد )ضدری  همطسدتگی پیرسدون   مثطت و معندی
 افزایش تعامالت اجتماعی با افزایش هویت ملی همراه است.  یترتنیابه
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 ل رگرسیون خطي سادهي با استفاده از مدملبررسي اثر تعامالت اجتماعي روی هویت  :9شماره جدول 

 داریمعنی فاصله اطمينان بتا برآورد متغير وابسته متغير مستقل

 0.015 0.02 – 0.22 0.12 يملهویت  تعامالت اجتماعي
 

نشان داد که اثر تعدامالت اجتمداعی روی هویدت ملدی افزایشدی و  9جدول شماره 
این اساس، به ازای هر (. بر0.015داری ، معنی0.12دار است )ضری  رگرسیون   معنی

واحد  0.12تعامالت اجتماعی، میانگین هویت ملی به میزان مؤلفه یک واحد افزایش در 
 دار است.کند و این افزایش معنیافزایش پیدا می

 

 
و  يسرمایه اجتماع یهامستقل )مؤلفه یو نقش هریک از متغیرها ریتأث: 4فرضیه 

 سااکنسااله  50تاا  18( زنان ملي )هویت( بر متغیر وابسته يشناختعوامل جمعیت
 .شهرکرد متفاوت است

اعتماد اجتمداعی، مشدارکت و تعدامالت  هایمؤلفهدر این قسمت، ارتطاط متغیرهای 
با استفاده از رگرسیون خطی چندگانده بررسدی شدد. قطدل از  ملی اجتماعی روی هویت

گرفدت. نتدایج ی قدرار موردبررسدهای رگرسدیون خطدی فر بررسی این تحلیل، پیش
شدود. باشد، اسدتقالل خطاهدا رد نمدی 2.5تا  1.5آزمون دوربین واتسون چنان چه بین 

بوده و بندابراین  2.14نشان داد که مقدار دوربین واتسون برابر با  10شماره نتایج جدول 
مشكلی از بابت استقالل خطای تصادفی وجود ندارد. ًزم اسدت کده رگرسدیون خطدی 

خطدی چندگانده از عامدل ی چندگانه باشد. برای بررسی همخطهمل چندگانه فاقد مشك
عامل تورم واریدانس کمتدر از  چنانچهشود. واریانس یا مقادیر اغما  استفاده می تورم
خطدی وجدود نددارد. نتدایج باشد، مشدكل هدم 0.1باشد یا مقادیر اغما  بزرگ از  10

 ود ندارد.نشان داد که مشكل هم خطی چندگانه وج 10جدول شماره 
 

 

 هم خطي چندگانه و استقالل تصادفي خطاها : تشخیص عدم10ل شماره جدو

 دوربين واتسون VIF اغماض متغير مستقل هایمؤلفه

 1.23 0.85 اعتماد اجتماعي
 1.01 0.99 مشارکت اجتماعي 2.14

 1.21 0.82 تعامالت اجتماعي
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 يملروی هویت  بینمتغیرهای پیش : خالصه رگرسیون11شماره جدول 

 ضریب تعيين ضریب همبستگی
ضریب تعيين 

 شدهلیتعد
 برآوردخطای معيار 

0.78 0.61 0.59 6.89 
 

دهد که ضری  همطسدتگی چندگانده بدین متغیرهدا نشان می 11نتایج جدول شماره 
بده ترتید  برابدر بدا  شدهلیتعدبوده است. ضری  تعیین و ضری  تعیین  0.78برابر با 
با استفاده  ملی تغییرات هویت درصد 59شده است. این بدان معناست که  0.59و  0.61

دار بدودن اثدر فرضیه چهارم یعندی معندی  یترتنیابهشود. می نییتطاز متغیرهای پیشگو 
 گردد.ی، تییید میمل متغیرهای پیشگو روی هویت

 
ي با استفاده از ملیت : بررسي اثر اعتماد، مشارکت و تعامالت اجتماعي بر هو12شماره جدول 

 مدل رگرسیون خطي ساده

 یهامؤلفه
 متغيرهای مستقل

 داریمعنی فاصله اطمينان برآورد بتا متغير وابسته

 0.228 -0.06 – 0.23 0.09 يملهویت  اعتماد اجتماعي
 <0.01 0.75 – 1.15 0.95 يمل هویت مشارکت اجتماعي
 0.835 -0.17 – 0.21 0.02 يملهویت  تعامالت اجتماعي

 
، تنهدا نیبدشیپدهد که به لحاظ اهمیت میدان متغیرهدای نشان می 12جدول شماره 

، بدا کنتدرل  یترتنیابدهی اثر مستقیمی داشته اسدت. ملمشارکت اجتماعی روی هویت 
اعتماد اجتماعی و تعامالت اجتماعی، به ازای هریک واحد افزایش در نمرات مشدارکت 

کند و ایدن افدزایش افزایش پیدا می 0.95ی به میزان ملت اجتماعی، میانگین نمرات هوی
که اعتمداد  دهدیو نشان م (0.01>داری، معنی0.95دار است )ضری  رگرسیون   معنی
 یملد تیدبدر هومسدتقیمی  رگدذاریتیث یهامؤلفده دوهر  یو تعامالت اجتماع یاجتماع

 تقیم است.مس رگذاریتیثنیستند ولی مشارکت اجتماعی بر روی هویت ملی 
 

 گيریبحث و نتيجه
سداله  50تدا  18زندان  یملد تیبا هو یاجتماع هیبررسی رابطه سرماپژوهش حاضر، به 
 یهامؤلفده های مطالعه نشان داد که افدزایش نمدرات. یافتهپرداخته است ساکن شهرکرد

ی ابعاد اعتماد اجتمداعی، مشدارکت اجتمداعی و تعدامالت اجتمداعی بدا افدزایش نمدره
ی هویت زنان همراه بود. عالوه براین، رگرسیون خطی نشان داد که هر واحد شنامهپرس
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ابعداد اعتمداد اجتمداعی، مشدارکت اجتمداعی و تعدامالت  یهامؤلفه افزایش در نمرات
 هویت ملی شده است. یطور متوسط موج  افزایش نمرهاجتماعی، به
 50تدا  18جتماعی را با هویت زنان ی حاضر ارتطاط مستقیم اعتماد اهای مطالعهیافته

اسدت. نتدایج ایدن  موردقطولهای تحقیق ساله نشان داد. پس فرضیه اول با توجه به داده
ی کیدانی و نجفدی مطالعه همسو با مطالعات مختلفی بدود. بدر ایدن اسداس، در مطالعده

 دهکرلیتحصد(، نشان داده شد که اعتماد اجتماعی اثر مستقیم روی هویدت زندان 1397)
آن عوامدل  یاست که اعتماد اجتماعی ازجملده ریرپذیتیثزیادی هویت از عوامل داشت. 

کرده رابطه آمده، اعتماد اجتماعی با هویت زنان تحصیلدستبهاست و با توجه به نتایج 
رابطده بدین برای بررسدی  شدهمطالعه انجامکه با نتایج این تحقیق همسو است. در  دارد

ها نشان ، یافتهدانشگاه مازندران ا اعتماد اجتماعی در بین دانشجویانمیزان هویت دینی ب
که بعد اعتقادی هویت دینی با اعتماد اجتماعی کل و اعتماد نهادی رابطه مسدتقیم و داد 

 معناداری دارد. رابطه بعد تجربی هویت دینی با اعتماد اجتماعی و همه ابعاد آن، معنادار
ی دارد. و مثطتد ت دینی با اعتمداد نهدادی رابطده معنداداراست. بعد پیامدی هوی و مثطت

و  همچنین بعد مناسكی هویت دینی با اعتماد اجتماعی و همه ابعداد آن رابطده معندادار
و  هویت دینی با اعتماد اجتماعی و همه ابعداد آن رابطده معندادار یطورکلی دارد. بهمثطت
 که با نتایج این تحقیق همسو است. ی داردمثطت

ی مسدتقیم و ی خود نشان دادندد کده رابطده( نیز در مطالعه1399ی و فالحی )صادق
دار بین هویت و اعتماد اجتماعی وجود دارد. عالوه براین، این مطالعه نشان داد که معنی
تواندد توان با تقویت هویت اجتماعی، اعتماد اجتماعی را بهطود بخشید و این کار میمی

 ( در مطالعده خدود1388) ، شیانی و همكاراننیچنهمم گردد. ابتدا از کت  درسی شرو
نشان دادند که از بین تمام ابعاد سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی بیشدترین اثدر را روی 

بسدیار مهدم اسدت کده در جامعده اعتمداد   یترتنیابدهی ابعاد هویت داشته است. کلیه
ود پیدا کند. به بیان نویسندگان ایدن مقالده، آن، هویت بهط تطعبهاجتماعی افزایش یابد تا 

 ی شایگان و رستمیدارد. در مطالعه مؤثراعتماد به نهادهای اجتماعی در این مورد نقش 
ی مستقیم داشتند. ( نیز مشخص شد که هویت اجتماعی و اعتماد اجتماعی رابطه1390)

ه کرده اسدت. ندوانطخش و از یک مدل ساده برای بررسی رابطه استفاد صرفا این مطالعه 
آوردندد. مضدا   بده دسدتهای مشدابهی ی خودشان یافته( در مطالعه1393) همكاران

( دیدده شدد. در 1392ی ذوالفقداری و همكداران )های یكسدانی در مطالعدهبراین، یافته
ی اعتمداد اجتمداعی و هویدت (، رابطده1390ی دیگری از نوابخش و همكاران )مطالعه
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داری بدین اعتمداد یابی شده است. براین اساس، همطستگی قوی، مثطت و معندیملی ارز
( نیز نشان دادند که 1394) ها برقرار بود. قاسمی و همكارانشهروندان و هویت ملی آن

 دار بین اعتماد اجتماعی و هویت ملی وجود دارد.ی مستقیم و معنیرابطه

دار بین مشارکت اجتماعی یم، قوی و معنیی حاضر نشان داد که ارتطاط مستقمطالعه
ساله شهرکرد با هویت آنان برقدرار بدود پدس فرضدیه دوم بدا توجده بده  50تا  18زنان 
. مطالعدات انددکی در ایدن حدوزه انجدام شدده اسدت؛ اسدت موردقطولهای تحقیق داده
رکت نتایج مطالعات گلشن فومنی و مشهدی، نشان دادند که ارتطاط بدین مشدا حالنیباا

( 1398) ی درسدتكار و همكداراندار بوده است. در مطالعهاجتماعی و هویت زنان معنی
دار بین هویت و مشارکت اجتمداعی گدزارش گردیدد. نتدایج نیز ارتطاط مستقیم و معنی

دار در ی معندی( نیز دیده شد. این رابطده1389) ی سروش و افراسیابیهمسو در مطالعه
ی بدین هویدت و ( نشدان داد کده رابطده1392ه شدده اسدت. صدیدی )بین جوانان دیدد

دار اسدت. عدالوه آموزان شهر ایالم نیدز مثطدت و معندیمشارکت اجتماعی در بین دانش
ی دانشدگاهی در سده منطقدهآموزان پیش( روی دانش1389) براین، شریفی و کاکاوندی
دار بدوده اسدت. ویت مثطت و معنیی مشارکت اجتماعی و هتهران نشان دادند که رابطه

( نشان داد که مشارکت زنان روستایی بدا برخدی 1398) و همكاران پناه زدانی یمطالعه
داری همطسدتگی منفدی داشدته اسدت. ایدن متغیرهای مثل هویت کشاورز و هویت خانه

ی مشدارکت اجتمداعی بدا بعدد کلدی هویدت نپرداختده اسدت. مطالعه به بررسی رابطده
تواندد ندوم های این مطالعه با سدایر مطالعدات مدییک دلیل تفاوت در یافته وجودنیباا

ها شاید مشدارکت اجتمداعی آن ازنظرنگرش و دیدگاه متفاوت بین زنان روستایی باشد. 
شود و بنابراین هویت خدود کده موج  دور کردن آنان از اهدا  اصیل روستانشینی می

گدردد. مطالعدات نی هسدت، دچدار ضدعف مدیرسیدگی به وظایف خداص روستانشدی
مثطت بودن همطستگی بین مشارکت اجتماعی و هویت بین  غالطا در این حوزه  شدهانجام

های زنان و مردان را نشان دادند. این همطستگی فقط مربوط به جوانان نیست و در گروه
 سنی نوجوانان نیز وجود داشت.

دار بین تعامالت اجتماعی و هویت زندان نیی حاضر ارتطاط مثطت، قوی و معمطالعه
 . تعدامالتموردقطدول اسدت قیدتحق یهدابا توجه بده داده سوم هیپس فرضرا نشان داد 

اجتماعی یكی از عناصر ضروری زندگی اجتماعی و از اجزا سازنده سرمایه اجتماعی به 
هدای ا یافتده. نتایج مطالعات مختلف اما اند  در این زمینده نیدز همسدو بدآیدشمار می
( نشان دادند که تعدامالت 1397) ی حاضر بود. براین اساس، قاسمی و همكارانمطالعه
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های مختلفدی شدامل دسترسدی و ارتطداط، فعالیدت و تواند با بهطدود مؤلفدهاجتماعی می
 کندد.می کاربری بهطود پیدا کند. مضا  براین، با بهطود تعامالت اجتماعی، هویت ارتقا پیدا

ی ( نیز نشان دادند که تعامالت اجتماعی و هویدت رابطده1389) هانگیری و همكارانج
طورکلی سدرمایه اجتمداعی دار برقرار بود. بر اساس نتایج این مطالعه، بهمستقیم و معنی

ی فدومنی و دار داشدت. همچندین، در مطالعدهی مستقیم و معنینیز با هویت ملی رابطه
داری بدا شان داده که تعامالت اجتمداعی همطسدتگی مثطدت و معندی( ن1389) همكاران

های فو  از منظر اجتماعی بدیهی بوده و این انتظار وجود داشدت کده هویت دارد. یافته
 با افزایش تعامالت اجتماعی، میزان هویت نیز افزایش یابد.

بدا ی سدرمایه اجتمداعی روی هویدت نمونده آمداری تحقیدق در این پژوهش، رابطه
استفاده از ضری  همطستگی پیرسون و مدل رگرسیون خطی بررسی شدد. بدا توجده بده 

مشدارکت  خصدوصبهشود با افزایش سرمایه اجتمداعی های این مطالعه توصیه مییافته
هدا و هدا، گروهمانندد انجمن یمشدارکت ی، وجود نهادهدامشارکت ینیع نموداجتماعی )
هدا و انجمن گونهنیافراد در ا تیعضو قیاز طر است که یولتدریو غ یمحل یهاسازمان
یدر انتخابدات و رأ مانندد شدرکت یاسیس یهاتیدر فعال شرکت نیها و همچنسازمان
ساله ساکن شهرکرد بر هویت ملدی  50الی  18( بین زنان یاسیس مسائل یریگیدادن و پ

 اهد شد.ی افزوده خوتوجهقابلبه میزان  هاآن
 
 
 

 منابع
، مجلده فصالنامه سیاسات ،«های هویت ملی بدا رویكدردی پژوهشدیمؤلفه» ؛(1387) میابوالحسنی، سید رح -

 .4، ش 38دانشكده حقو  و علوم سیاسی، دوره 

 .17-36صص:  ،1381خرداد ، 33شماره  ،گفتگو ،«ربایجان و ناسیونالیسم ایرانیذآ»(؛ 1381اتابكی، تور  ) -

صالنامه رفااه ف ،«های اسدتان اصدفهانبندی سرمایه اجتماعی در شهرسدتانسطه» ؛(1385اسماعیلی، رضا ) -
 .248-225 ، صص23، شماره اجتماعي

روستایی  نواحی بررسی رابطه بین اعتماد و مشارکت اجتماعی در» (؛1380ازکیا، مصطفی؛ غفاری، غالمرضا ) -
 .3-31 ، صصنامه علوم اجتماعيفصل ،«شهرستان کاشان

 .تهران: نشر نی، روستایي ایران توسعه روستایي با تأکید بر جامعه(؛ 1386صطفی؛ و غفاری، غالمرضا )ازکیا، م -
 ،يبر مشارکت سیاسا يتأثیر سرمایه اجتماع يدر مشارکت: بررس ينقش سرمایه اجتماع ؛(1383ا. ) ،یاکطر -

 ،یدانشدكده علدوم اجتمداع ،یمده دکتدرناپایان، فارسنج از توابع ساق(( یروستا ی)مطالعه مورد ياجتماع
 دانشگاه تهران.
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، بده کوشدش کیدان های سرمایه، سرمایه اجتماعي، اعتماد، دموکراسي و توسعهشکل(؛ 1384) ریبوردیو، پ -
 تهران: شیرازه.تاجطخش، ترجمه افشین خاکطاز و حسن پویان، 

سدال  ،ات هویات ملّايفصلنامه مطالع ،«ملّی تیروشنفكر ایرانی و معمای هو»(؛ 1379)اجیک، محمدرضا ت -
 .11-67، صص 5ه دوم، شمار

 ، تهران، نشر شادگان.بحران هویت قومي در ایران(؛ 1387م )الطانی،  -

آموزان پسر متوسطه دانش يبر هویت فرهنگ یارایانه یهاینقش باز ؛(1393) یمهدد ،یطاقانك یورد حق -
 واحد شهرکرد. میالدانشگاه آزاد اس ،ارشد یکارشناس نامهانیپا ،شهر شهرکرد

 .استراتژیک ، تهران، انتشارات پژوهشكده تحقیقاتایراني شناسي هویتجامعه(؛ 1388) میحاجیانی، ابراه -
فصالنامه  ،«هویدت ملدی در ایدران و طدرح چندد فرضدیه یشدناختتحلیل جامعه»؛ (1379) میحاجیانی، ابراه -

 .5، سال دوم، ش مطالعات ملي

بررسددی رابطدده سددرمایه اجتمدداعی و هویددت ملددی؛ نموندده »(؛ 1389) یمهدددجهددانگیری، جهددانگیر، معینددی،  -
مجلۀ علوم اجتماعي دانشکدۀ ادبیات و علاوم انسااني دانشاگاه ، «: دانشجویان دانشگاه شدیرازموردمطالعه

 .37-64، صص 1389، سال هفتم، شماره دوم، پاییز و زمستان فردوسي مشهد
عنوان شالوده تمای( به يذوق یها: مصرف و انتخابياعاجتمو هویت يسبک زندگ ؛(1381حسن ) چاوشیان، -

 دانشگاه تهران. ی،اجتماععلوم هدانشكد ،یشناسجامعه ینامه دکتر، پایاندر دور مدرنیته اخیر يو تشابه اجتماع

له مج، «جمعی حیات بر مؤثر عوامل و عمومی فضاهای»(؛ 1386) میمر چرخچیان، و سیدعطدالهادی دانشپور، -
 .19-28(، صص 7)4، باغ نظر

ارائه مدل ساختاری مشارکت اجتماعی بر مطندای »(؛ 1398) نینسردرستكار، آرنوش؛ صابری، هائیده؛ باقری،  -
مجلاه دانشاکده پ(شاکي ، «آوری بر اسداس نقدش میدانجیگری امیددخودکارآمدی، هویت اجتماعی و تاب

 .495-502، صص 98اسفند –، بهمن62، سال دانشگاه علوم پ(شکي مشهد
 .4، سال دوم، ش فصلنامه مطالعات ملي ،«و هویت ملی شدنیجهان» ؛(1380رضا )دهشیری، محمد -

: زندان شدهر موردمطالعهبر هویت اجتماعی زنان ) شدنیجهانتیثیر »(؛ 1398) دسترنج منصوره ،دیانت محسن -
 .557 -580، صص 3، شماره 8، دوره فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعي در ایران، «بندرعطاس(

امدل اجتمداعی مدؤثر عو»(؛ 1392فرهاد )جمعه، ذوالفقاری، ابوالفضل؛ سپهوند، حجت؛ دریكوند، خدانظر؛ امام -
، خرداد 60، شماره 20، دوره فصلنامه علوم اجتماعي، «آبادخرمبر میزان اعتماد اجتماعی دبیران متوسطه شهر 

 .246-275، صص 92
تحلیل رابطه سدرمایه »(؛ 1395)سیداحمد ،میرمحمدتطار ؛پور صمدعدلی ؛افشار سیمین ؛صمد ،اقدمزاده رسول -

، «: دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجدان(موردمطالعه)اجتماعی و سطک زندگی با گرایش به فرزندآوری
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