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                         یرانیان اقوام ایدر م یاجتماع هیسرماو  یت ملیهو، یت قومیهو

 رازیان دانشگاه شیمورد مطالعه: دانشجو

1علی روحانی  

 دهکیچ

گران آغـاز  یفرد از د یاز بازشناس یابی تیهو فرآیندو  ردیگ یمل کگران شیت افراد در رابطه با دیهو

ق حاضر بـا هـدف   ی. تحقشود یمت یار با اهمیبس فرآیندن یدر ا یجه ارتباطات اجتماعی. در نتگردد یم

ش یمـا یپ یـک افراد مورد مطالعـه در قالـب    یت ملیو هو یت قومیهو، یه اجتماعیرابطه سرما یبررس

قرار دهد.  یافراد مورد بررس یت ملیرا در هو یارتباطات اجتماع نینموده است نقش ا یسع، یاجتماع

دنـد و  یانتخاب گرد یبه صورت تصادف کفارس و تر، ردک، لر ینفر از چهار گروه قوم 445ن جهت یبد

ن ییان پـا یپاسـخگو  یه اجتماعیزان سرمایه مکاز آن بوده است  کیج حایقرار گرفتند. نتا یمورد بررس

وجود  ها ترکدر میان لرها و  یت قومیو هو یه اجتماعیان سرمایم یطه معناداربوده است. هرچند راب

اما رابطه معنادار مثبت ، نداشته است و رابطه این دو متغیر در نزد کردها حتی معنادار منفی بوده است

د. در تحلیـل  یـ مورد مطالعه مشاهده گرد یقوم یها گروه یت ملیو هو یه اجتماعیان سرمایم یا یقو

= 4919) درصـد  49 یت قومیبرون گروهی و هو یه اجتماعیسرما یرهایمتغ، چندمتغیره
2

R )  در نـزد

= 3319) درصد 33برون گروهی و هویت قومی  یه اجتماعیسرما، لرها
2

R ) یرهـا یمتغ، ردهـا کدر نزد 

= 3319) درصـد  33برون گروهی و هویـت قـومی    یه اجتماعیسرما
2

R )     در نـزد افـراد فـارس زبـان و

= 2419) درصد 24 یت قومیکل و هو یه اجتماعیسرما یرهایسرانجام متغ
2

R )یت ملیرات هوییاز تغ 

 .اند کردهن ییها تب کان تریرا در م

 

، سرمایه اجتماعی برون گروهـی ، سرمایه اجتماعی درون گروهی، یه اجتماعی: سرمایدیلکواژگان 

 .یرانیاقوام ا، ملیت، قومیت، یت ملیهو، یت قومیهو
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 ان مسئلهیمقدمه و ب

1هویت"پرسش از 
 رفتـه  یمـ در طول تاریخ به شمار  فکری بشر یها دغدغهیکی از  ها ملتافراد و  "

 و در ایـن  انـد  بودهقوم و ... ، قبیله، خویش از دیرباز به دنبال تعریف و شناسایی ها انسان است. در واقع

را  و هنجارهای خاص خودشـان  ها ارزشو بدین طریق  کردند یممسیر بین خود و دیگران تمایز ایجاد 

2پیشـامدرن  در دوران( هویت) این مفهوم . هرچند(195-196: 1379، زهیری) کردند یمبازنمایی 
بـه   

3جمعـی  وجـدان "بـه  استحاله فرد در جمع یا بـه تعبیـر دورکیمـی   ، ای یلهقبی جمعی "ما"
محـدود  " 

 یهـا  انقالب، اصالحات مذهبی، شهرنشینی، انقالب صنعتی یریگ شکلاما با رنسانس و ، است شده یم

 صـورتی  جدا گشـت و  و ذاتی سخت داده و از شکل و ... تغییر ماهیت مدرن یها دولتظهور ، یاسیس

 هـای  یتهودر آن واحد  اند شدهکه افراد در دنیای مدرن قادر  یا گونه و متغیر به خود گرفت. به سیال

4شناسـایی  یهـا  برچسـب برگزیننـد و   متفاوتی را برای خود
 دکننـ  اختیـار  دینـی و.. را ، ملـی ، قـومی  

شـدن   سـاخته  فرآینـد  5ت از نگاه مانوئل کاستلزیمثال هو ی. برا(116: 1379، و همکاران نژاد یمهدو)

، دارند یگر منابع معنا برتریکه بر د یفرهنگ یها یژگیک دسته ویا ی یفرهنگ یژگیک ویه یمعنا بر پا

ت یکند. معنـا خاصـ   یز داللت میبودن آن ن یت بر ساختگی. به نظر او معناساز بودن هوشود یمف یتعر

، یعـ یطب یزیز چیت نیا عدم توافق است. لذا هویجه توافق یشه نتیبلکه هم، ستیا نیها و اش واژه یذات

 .(1: 2994، 6پرووس) د ساخته شودیشه بایبلکه هم، ستیش موجود نیو از پ یذات

ن ی. بـد باشـد  یمـ وسته در حـال سـاخت   یبوده و پ ینسب یت امریهو، ار استکآنچه آش یطورکل به

 یات و مشخصـات اساسـ  یت عبـارت از مجموعـه خصوصـ   یـ هو»توان گفت:  یت میف هویجهت در تعر

ا یـ ت یـ بر ماه ییو روا ییهمسان است که به رسا یخیو تار یستیز، یفلسف، یروان، فرهنگ، یاجتماع

ک ظـرف  یـ را در  هـا  آنداللت کنـد و  ، گریکدیآن با  یاعضا یا همانندی یگانگی یبه معنا، ذات گروه

 هـا  آنها و افـراد متعلـق بـه     ر گروهین به طور مشخص و قابل قبول و آگاهانه از سایمع یو زمان یمکان

 .(139: 1372، ییالطا) «ز سازدیمتما

جامعـه   افـراد در  ییشناسـا  یها برچسباز  یکیه به عنوان کاست  ینسب یز مفهومین 8یت ملیهو

بـه هـم    یسـتم یس یبـر مبنـا   یا یمعناسـاز به عنوان مجموعه  توان یمرا  یت ملی. هوشود یممطرح 

آن افـراد در   یه طـ کـ ه کـ رد کـ ف یتعر ییایو جغراف یاسیس، یخیتار، یفرهنگ یها یژگ یوسته از ویپ

 کننـد  یمـ  یو وفـادار تعهد ، یدر قبال آن احساس همبستگ، یاسیجامعه س یکت در یچارچوب عضو

                                                                                                                                                                          
1 . Identity 

2 . Pre-Modern 

3 . Collective Conscionsness 

4 . Identify labels 

5 . Manuel Castells 

6 . Peter Prevos 

8 . National Identity 
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بعـد از دوران رنسـانس    یمل یها دولتدر واقع محصول  یا جامعها ی یت ملی. هو(32: 1374 ، یریزه)

راث یـ زبان و م، نیغرور آفر یفرهنگ ینمادها، مشخص ییایبا قلمرو جغراف ییها دولتش ی. زاباشند یم

ن یه اکشد  ییاروپا یشورهاکاز  یاریدر بس یا جامعه ی"ما" یریگ شکلو ... موجب  کمشتر یخیتار

 ز گشـت یـ جهـان ن  یشـورها کر یمسـتعمره وارد سـا   یشـورها کاز  یاریبا استقالل بسـ  یروند به آرام

 .(196: 1379، زهیری)

در دهه  2ت قومییو هو 1یمدار قومر ینظ یدیم جدیمفاه، مستعمره یشورهاکنار استقالل کاما در 

فرد  های یدهامجموعه  توان یمرا  یت قومید. هویگرد یشناس انسانو  یشناس جامعهوارد مباحث  1969

، 3مارتا) دانست یقوم یها برچسبخود با استفاده از  یخود و بازشناس یگروه قوم یدرباره اعضا

 1953در سال  ییکایآمر شناس جامعه 5زمنید رایوین بار توسط دینیز اول 4تی. مفهوم قوم(1: 1993

حاصل مطالعه خود ، 8هانینیل مویو دان 6زریج شد که ناتان گلیرا یآن زمان یبه کار رفت و کاربرد اصل

. ورود این مفاهیم (26: 1387، یاحمد) کردند منتشر 1985کا را در سال یآمر یقوم یها گروه ٔدرباره

از  یافته و برخیتازه استقالل  یشورهاکاز  یاریبه حوزه علوم اجتماعی بدین سبب بود که در بس

ه احساس تعلق کت داشتند یعضو یا چندگانه یتیهو یها گروهافراد در  ییایکو آمر ییاروپا یشورهاک

چندگانه  های یتهون ی. از جمله اگرفت یمآنان قرار  یا جامعهو  یت ملیدر مقابل هو ها آننسبت به 

به  یوستگین پیرد. اکر کذ توان یمو ... را  یقوم، یا منطقه، یمحل های یتهوافراد به  یوستگیپ

ه منجر به ک گیرد یمشورها قرار کاز  یدر بعض یت ملیآنچنان در مقابل هو یخرد گاه های یتهو

در کشور سومالی  ها یریدرگ. نمونه این گردد یمشورها کاز  یاریدر بس یو نژاد یقوم های یریدرگ

اتفاق افتاد که تا سالیان سال ادامه پیدا کرده و موجب کشته و آواره شدن تعداد زیادی از اهالی آن 

 .(32: 1382، یزنجان اخوان) کشور شد

 یا و منطقـه  یمحلـ  یهـا  آنگاه مجموعه فرهنگ، میریک نظام کل درنظر بگیک جامعه را یاگر کل 

جامعه محصـول   ییم. انسجام نهایبنام یفرهنگ یها م خرده نظامیوانت یز میشکل دهندة آن جامعه را ن

ها بـا نظـام    ن خرده نظامیک از ایافته هر ین ارتباط نظم یها و همچن نظام ن خردهیان ایارتباط منظم م

تواند  یستم نمیس، فا کنندیا یخود را به درست یها نتوانند نقش ها ن رابطهیاست. اگر هر کدام از ا یکل

چنـد  ، رانیـ ست. جامعه این امر مستثنا نیز از ایران نیاجرا کند. جامعه ا یخود را به درست یکارکردها

، انـد  ران مسـتقر شـده  یا یدر سرتاسر مرزها یباشد. اقوام متفاوت یم یکیموزائ یاطیح یو دارا یتیقوم

                                                                                                                                                                          
1
. Ethnocentrism 

2 . Ethnic Identity 

3
. Martha E. Banal 

4 .Ethnicity 

5
. David Riesman 

6
. N. Glazer 

8
 .D. Moynihan 
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هر کـدام از  ، ستم کلیس یکارکردها یاجرا یها و... . برا بلوچ، ها لرها عرب، کردها، ها ترک، مثال یبرا

ستم در قبـال  یستم کل و متقابالً سیخود را در قبال س یها و کارکردها د نقشیها با ستمین خرده سیا

، نسـب  ینـواح و تقـو  ) میها هست و خرده نظام یستم کلیدر س ییها اما ما شاهد نقص، انجام دهد ها آن

1376 :142). 

 رود یمبه شمار  2یا کشورسازی 1یساز ملتمیرمایه اصلی روند حال با توجه به اینکه هویت ملی خ

رد عناصـر  کارکـ در  ییهـا  نقـص شـور شـاهد   که در کـ نیو با در نظر گرفتن ا( 17: 1379، مجتهدزاده)

جـه را گرفـت   ین نتیا توان یم، میگرین عرصه نسبت به همدیتابعه در ا یها نظاممختلف نظام و خرده 

امـل  کرد مثبـت و  کارکـ ، دیـ ار آکبه  توانست یم یساز ملته در روند کان آنچنان یرانیا یت ملیه هوک

ل کیاز دسـت داده اسـت. در واقـع تشـ     یقوم یها نظاماز اقوام و خرده  یان بعضیخود را حداقل در م

ده است و نظم ساختار یگرد یت ملیف هویشور موجب تضعکدر  یل و جمعکت یهو یمواز یها تیهو

 یدرون گروهـ  یاجتمـاع  یها شبکهل کین امر موجب تشید قرار گرفته است. ایتردل مورد ک یاجتماع

ـ یان اقـوام ا یـ و چندگانـه در م  4یبـرون گروهـ   یاجتماع یها شبکهدر مقابل  3یقوم  شـده اسـت   یران

 یچندگانه و برون گروهـ  یه روابط اجتماعکار است شبکه آشک. آنچنان(96: 1379، قادرزاده و معیدفر)

جـه  یمتفاوت شده و در نت یها گروهان افراد در درون یموجب ارتباطات گسترده م( 5یه اجتماعیسرما)

ل کت موجب شیو در رابطه با موضوع هو دهد یماهش کافراد را نسبت به هم  یاحساس فاصله اجتماع

، اما در نقطه مقابـل  شود یم یدرون گروه یها تیهوان افراد با حفظ یل در مکو  یت جمعیافتن هوی

جـه  یافراد شده و در نت یره ارتباطات اجتماعیموجب محدود شدن دا یو قوم یدرون گروه یها شبکه

عبـداللهی و  ) کنـد  یمـ سـلب   یادیـ ز ٔانـدازه را بـه   یو فرا درون گروهـ  یت جمعیل هوکیت تشیانکام

، یه اجتمـاع یه رابطـه سـرما  کـ آن اسـت   یق حاضر در پین منظور تحقی. بد(29-31: 1372، قادرزاده

آن اسـت   ین در پـ یق همچنین تحقیا ند.کجستجو  یرانیان اقوام ایرا در م یت ملیو هو یت قومیهو

مطالعـه حاضـر   ، ن مـوارد یـ ند. عالوه بر اکرا سنجش  یرانیان اقوام ایدر م یه اجتماعیزان سرمایه مک

و نقـش   یبـرون گروهـ   یه اجتماعیو سرما یدرون گروه یه اجتماعیسرما یرهایه متغکدرصدد است 

 قرار دهد. یمورد بررس یت ملیر هوین متغییرا در تب ها آن

 

 قیات تحقیادب

                                                                                                                                                                          
1
. Nation Building  

2
. State Building  

3 . Ethnical Bonding Social Networks 

4 . bridging Social Networks 

5 . Social Capital 
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ران صورت گرفته است. از جمله یدر ا یه اجتماعیدر رابطه با سرما یفراوان یو تجرب یمطالعات نظر

، ارانکـ و هم ی؛ قاسـم 239: 1374، ارانکـ و هم یعلمـ ) و اقتصـاد  یه اجتماعیبه رابطه سرما توان یم

و  یه اجتماعیسرما، (7: 1399 ی؛ روحان8: 1379، یروحان) و خانواده یاجتماع هیسرما، (243: 1379

: 1378، یزدی یبرامک؛ 58: 1379، ارانکو هم یروزآبادی؛ ف79: 1378، یو فردوس یهنه پوشک) توسعه

، یرداد) تیـ و امن یه اجتمـاع یسـرما ، (28: 1377، عیبراتلـو و صـنا  ) نیـ و د یه اجتماعیسرما، (161

و  یه اجتماعیسرما، (198: 1378، ارانکو هم این یوردیعل) یارکو بزه یه اجتماعیسرما، (176: 1378

ا و یسـردارن ) یمرانـ کو ح یه اجتماعیسرما، (19: 1379، بخشنده انیجالئمان و یا) یت اجتماعیمسئول

ـ و مطالعات ( 35: 1379، ارانکو هم ی؛ پورمحمد135: 1377، ارانکهم در  یگـر یفـراوان د  شـمار  یب

ز ین یفراوان ی. مطالعات نظرگنجد ینمن مقاله یه در حوصله اکرد کاشاره  یگوناگون اجتماع یها حوزه

ـ   تأملرفته است. اما آنچه قابل یصورت پذ یه اجتماعیدر رابطه با سرما  یداخلـ  یاست مطالعـات تجرب

ان یـ ن میـ ا رفتـه اسـت. در  یصورت پذ یت ملیو هو یت قومیهو، یه اجتماعیدرباره رابطه سرما کیاند

: 1374) و احمـدلو  ییرضا، (1: 1372) و قادرزاده یعبدالله، (96: 1379) دفریمطالعات قادرزاده و مع

 .باشند یمر کقابل ذ( 58: 1377) ارانکو هم یانیش، (1: 1379) و مبارکی ییو خدا( 4

هویـت  نقش سرمایه اجتماعی در روابط بین قـومی و  "شان مطالعهدر ( 8: 1374) رضایی و احمدلو

میزان سرمایه اجتماعی و نقش آن در میزان  ٔرابطه اند داشتهسعی  "بررسی جوانان تبریز و مهاباد، ملی

ساکن در شهر تبریر را  زبان ترکروابط بین قومی و هویت ملی جوانان کرد ساکن شهر مهاباد و جوانان 

هر یـک از متغیرهـای فـوق     همچنین به مقایسه این دو گروه از نظر میزان داشتن ها آنبررسی کنند. 

تـا   15جوان  659مورد نیاز نیز از  یها دادهپیمایش بوده است و  ها آن. روش مورد استفاده اند پرداخته

این واقعیت بودند  ٔدهنده نشانگردید. نتایج تحقیق  یآور جمعساکن شهرهای تبریز و مهاباد  ٔساله 25

در حد باالیی بـوده اسـت. امـا در مقابـل میـزان سـرمایه اجتمـاعی         انیگو پاسخکه میزان هویت ملی 

بسیار پایین است. گرایش به سـایر   انیگو پاسخمورد مطالعه پایین و میزان روابط بین قومی  یها گروه

مثبتی بر میـزان هویـت ملـی     ریتأثو هر دو متغیر فوق  کند میاقوام میزان روابط بین قومی را تقویت 

روابط بین قومی و هویت ملی ، رمایه اجتماعی نیز بر روی بر روی گرایش به سایر اقوامجوانان دارند. س

 .کند میرا تقویت  ها آنمثبتی داشته و  ریتأث

سعی در  "سرمایه اجتماعی و هویت: رابطه متقابل" قشانیتحقنیز در ( 1: 1379) خدایی و مبارکی

بینـابینی   یهـا  سـم یمکانو همچنـین تعیـین   بررسی و شناسایی نوع رابطه هویت و سرمایه اجتمـاعی  

جهانی و با توجه به تعریف عملی  یها ارزشپیمایش  یها دادهبا استفاده از  ها آن. بدین منظور اند بوده

به بررسی رابطه مورد نظر در میان هفتاد کشور جهان ، در اختیار یها معرفو  ها دادهمتغیرها بر اساس 

این واقعیت هستند که رابطـه متقابـل و معنـادار مثبتـی      ٔدهنده نشانبه طور کلی  ها افتهی. اند پرداخته

 و سرمایه اجتماعی وجود دارد. یا جامعهمیان هویت 

بـر آن   مـؤثر و عوامل  یفاصله قوم یبه دنبال بررس قشانیتحقدر ( 1: 1372) و قادرزاده یعبدالله

 ها آنق یج تحقیشده بود. نتا ینان شهر بانه گردآورکنفر از سا 399از  ها آناز یمورد ن یها داده. اند بوده
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 هـا  زبـان  کرا بـا فـارس و تـر    ین فاصله اجتماعیمترکشهر بانه  یردهاکه کت بود ین واقعیاز ا کیحا

ق نشـان دادنـد   یج تحقیگر نتای. از جانب داند داشتهن فاصله را با مردم عرب یشتریو ب اند کردهاحساس 

قوم از  یک یسطح شناخت اعضا ینه فقط مانع ارتقا انیگو پاسخان یدر م یه اجتماعیسرمامبود که ک

 یخاص خانوادگ یاجتماع یها دانیمزان و پهنه تعامالت آنان را محدود به یه مکبل، شود یمگر یاقوام د

 یهـا  یـی گرا خـاص ، ین گروهـ یو ضعف تعامالت ب ید تعامالت درون گروهیو با تشد سازد یم یو قوم

 .شود یمد یتشد یمدار قوماز جمله  یو فرهنگ یاجتماع

در اجتماعـات   یه اجتمـاع یو سطوح سرما ها گونه" شان مطالعهدر ( 96: 1379) دفریقادر زاده و مع

 یها کنشبدون حضور فعاالنه و  یه توسعه اجتماعکمعتقدند  "نیردنشکمناطق  یمطالعه مورد، یقوم

زان یه مکت است ین واقعیانگر ایق بیج تحقی. نتاباشد ینم ریپذ امکان ین قومیو ب ین گروهیب یارتباط

ان یـ در م یگـر روابـط انجمنـ   ی. از جانب دباشد یمن ییپا یان نمونه مورد بررسیدر م یه اجتماعیسرما

ان یـ ز میـ ن یرسم یافته به نهادهایم یگر اعتماد تعمی. از جانب دباشد یمن ییز پایافراد مورد مطالعه ن

 یقـوم  هـم  یهـا  گـروه به افراد و  یا ژهیواعتماد ، افتهیم یاعتماد تعم ین است و به جاییپا انیگو پاسخ

م کـی ض و تحیو تعـر  یو اجتماع یت وفاق فرهنگیبر سر راه تقو یا یجدن امر موانع یه اکوجود دارد 

 عام است. یا انسجام جمعیاجتماع 

در  "رانیـ جوانـان در ا  یه اجتمـاع یسـرما "در مطالعه تحت عنوان ( 58: 1377) ارانکو هم یانیش

و اعتمـاد بـه مسـئوالن     یشور را از نظـر روابـط انجمنـ   کل کجوانان  یه اجتماعیسرما اند برآمدهصدد 

 یه اجتمـاع یت و سـرما یـ ان قومیـ ه مکـ ت بـوده اسـت   یـ ن واقعیـ از ا کیحا ها آنج ینند. نتاک یبررس

 یدرون گروهـ  یه اجتمـاع یسرما ٔدهنده نشانه کوجود داشته است  یرابطه معنادار کنندگان مشارکت

 یرابطه معنـادارمثبت  یز داراین یه اجتماعیلم و سرماکان زبان تیگر میان آنان بوده است. از جانب دیم

، کردنـد  یمـ لم کدر خانواده ت یر فارسیا غی یه به زبان محلک یافراد یه اجتماعیواقع سرما در، اند بوده

 بوده است. ها زبان فارساز  شتریب

در  یه اجتماعیت و سرمایرابطه هو یبررس یدر مطالعه خود در پ( 219: 2996) 2تیو وا 1رپلمانک

رفاه جوانـان در   یبرا یه اجتماعیه سرماکمعتقد است  یبوده است. و ییایکآمر-ییقایان جوانان آفریم

زن را  213مـرد و   161نفر از جوانان شامل  384 ی. وشود یمد واقع یار مفیا بسیکشور آمرکنده در یآ

داشـتند   یتـر  یقـو و تعهـد   یت خود بسـتگ یه به هوک یه جوانانکقرار داد و متوجه شد  یمورد بررس

 .اند دادهرا از خود نشان  یشتر و بهتریب یه اجتماعیت سرمایفکی

سعی در بررسی رابطه عضویت انجمنی مهاجرین  شان مطالعهدر ( 491: 2994) و همکارانش 3برگر

. نتایج حاکی از آن بـود کـه عضـویت و فعالیـت در نهادهـای      اند داشته ها آنقومی و سرمایه اجتماعی 

                                                                                                                                                                          
1 . Kerpelman 

2 . White 

3 . Berger 
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 هـا  آنمدنی و داوطلبانه آلمانی موجب بهتر و بیشتر شدن یکپارچگی سیاسـی کلـی و هویـت جمعـی     

قومی و افزایش حـس جمعـی و    یها انجمنعضویت در . اما در رابطه با شود مینسبت به کشور آلمان 

 یکپارچگی سیاسی شک و تردید زیادی وجود دارد.

سـرمایه اجتمـاعی و هویـت    ، در مطالعه خود در پی بررسی شبکه دوستی( 373: 2998) 1رینولدز

ارای کـه جوانـان کـاراییبی د    اند بودهقومی جوانان کاراییبی در انگلستان یوده است. نتایج حاکی از آن 

اما کیفیت  اند بودهدرگر در انگلستان  یها تیقوماز روابط اجتماعی و دوستی از تمام  یا گستردهشبکه 

بوده است. ( کاراییبی) خود یقوم هماز جوانان  دوستانشانو بهترین  نیتر کینزدو  ها آنروابط دوستی 

 3بیشتر از سرمایه اجتماعی برون گروهـی  2در واقع جوانان کاراییبی از سرمایه اجتماعی درون گروهی

 .کنند یماستفاده 

سـعی در بررسـی تنـوع قـومی و سـرمایه       یا مطالعـه در ( 121: 2997) و همکارانش 4زنیسوا گث

. همچنانکـه  انـد  کردهسعی در آزمون نظریه اخیر پاتنام  ها آن. بدین منظور اند داشتهاجتماعی در اروپا 

اعتماد اجتماعی کمتـر  ( الف، د: هرچه تنوع قومی بیشتر شودده میوضیح ت گونه نیا یا هیقضپاتنام در 

سرمایه اجتماعی بین گروهی نیز کـم  ( ج، شود میسرمایه اجتماعی درون گروهی نیز کم ( ب، شود می

کشـور اروپـایی بـه     27چنـد ملیتـی در    یا مطالعـه و همکارانش در  زنیسوا گث. بدین منظور شود می

آزمون نظریه پاتنام پرداختند. نتایج حاکی از آن بودند که نظریه پاتنـام در رابطـه بـا جوامـع اروپـایی      

 یهـا  ینـابرابر اروپایی بیشتر بوسیله  انیگو پاسخزیرا تفاوت در میزان سرمایه اجتماعی  کند میصدق ن

شورها قابل تبیین است تا بر اساس تفـاوت قـومی و چنـد    اقتصادی کشورها و تاریخ ملی دموکراسی ک

 قومی بودن کشورها.

به بررسی رابطه تنـوع قـومی و سـرمایه اجتمـاعی در آمریکـا       یا مطالعهدر ( 138: 2998) 5پاتنام

، یاقتصـاد ، یکـی زید فیـ فوا یمـدت تنـوع قـوم    یپرداخته است. پاتنام معتقد است هر چند در طـوالن 

ه یو سـرما  یاجتمـاع  یاهش همبستگکموجب  یوتاه مدت تنوع قومکدارد اما در  یادیو ... ز یفرهنگ

ه کـ بودند نشان داده است  یبافت قوم یه داراکا یکاز آمر یدر مناطق یقات وی. تحقشود یم یاجتماع

و تعداد دوستان نسـبت   ینوع دوست، یر رسمیو چه غ یچه رسم یه اجتماعیو سرما یاعتماد اجتماع

 اهش داشته است.کر مناطق یبه سا

                                                                                                                                                                          
1 . Reynolds 

2 . bonding social capital 

3 . bridging social capital 

4 . Gesthuizen 

5 . Putnam 
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در  یو عمـود  یرسـم  ریـ غ، یرسم یه اجتماعیسرما یبه بررس یا مطالعهدر ( 959: 2911) 1ریموا

 یهـا  شـبکه ت افـراد در  یه عضوک اند بودهقت ین حقیاز ا کیحا یج ویپرداخته است. نتا یرلند شمالیا

و عالوه بر  شود یممردم  2یو عمود یرسم ریغ، یرسم یاجتماع یها هیسرماش یموجب افزا یاجتماع

 .کند یمن اجتماعات مختلف را بهتر یآن رابطه ب

ه چگونـه  کـ  انـد  پرداختـه ن موضـوع  یا یبه بررس یا مطالعهدر ( 1689: 2999) 4سونیکو ار 3وتهک

. دهنـد  یمل کن را شیو مهاجر یقوم یها تیاقلمربوط به  یها نگرش یه اجتماعیال گوناگون سرماکاش

و  هـا  سـازمان ت در که مشـار کـ ن اسـت  یـ از ا کیحا ییاناداک 2999از  یشیمایبر اساس پ ها آنج ینتا

ـ یداوطلبانه موجب ا یها انجمن  یقـوم  یهـا  تیـ اقلن و یو مهـاجر  ییانـادا کن شـهروندان  یجاد مدارا ب

 .شود یم

ان یدر م یاجتماع هیسرماو  یت قومیهو یبه بررس یا مطالعهدر ( 643: 2992) 6نیل مکو  5مپلک

نفـر مصـاحبه    25با ، یفکیبا استفاده از روش  ها آن. اند پراختهم انگلستان یمق یها یبییکارا-ییقایآفر

و هم  یرسم یه اجتماعیه هم سرماکت بود ین واقعیا ٔدهنده نشانج پاتنام یمانند نتا ها آنج یردند. نتاک

و  یت قـوم یـ ه موقعکـ معتقـد بودنـد    کننـدگان  مشارکتن است. ییپا انیگو پاسخان یدر م یر رسمیغ

 .دارد یمز باز ین یدر اجتماعات محل یت فعال در حتکت در و مشارکرا از شر ها آن، یت مالیمحدود

 

 یچارچوب نظر

8سرمایه اجتماعی"مفهوم 
از ، مختلف علمـی  یها حوزهفراوانی را در  یها بحثدر چند دهه اخیر  "

، ؛ بـارت 3: 2994، ؛ لین3: 2991، 11و بارت 19کوک، 9؛ لین241: 1976، 7بوردیو) یشناس جامعهجمله 

، 12؛ کلمــن138: 2998، ؛ پاتنــام1: 1993، ؛ پاتنــام65: 1995، پاتنــام) در علــوم سیاســی( 1: 2995

در ( 79: 2995، ؛ فوکویاما23: 2992، ؛ فوکویاما1: 1999، ؛ فوکویاما8: 2991، 13؛ فوکویاما95: 1977

                                                                                                                                                                          
1 . Muir 

2 . Formal, Informal and linking Social capital 

3 . Côté 

4 . Erickson 

5 . Campbell 

6 . McLean 

8 . Social Capital 

7 . Bourdieu 

9 . Lin 

19 . Cook 

11 . Burt 

12 . Coleman 

13 . Fukuyama 
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 یهـا  حـوزه و سـایر  ( 437: 2997، 3؛ کریشنا383: 2997، 2؛ وولب297: 2997، 1سرسوسیمو) اقتصاد

 به کار بـرده شـد  ( 1916) 4فان یهانمربوط برانگیخته است. اصطالح سرمایه اجتماعی اولین بار توسط 

را ( 1988) 8و لـوری ( 1969) 6رسـون یپ، (1968) 5اما بر خی متفکرین ژاکـوب ( 4: 1376، اجتهادی)

. امـا در هـر حـال ایـن مفهـوم در      (155: 1997، 7وولکاک) دانند یمآغازگر و مبدع سرمایه اجتماعی 

 و بارت( 1999، 1977) کلمن، (2998، 2999، 1995، 1993) پاتنام، (1979، 1973) کارهای بوردیو

 .(78: 1375، ؛ غفاری243: 1374، علمی و همکاران) توسعه و گسترش پیدا کرد( 2995)

. این شکل شود میسرمایه اجتماعی در شکل کلی آن به ارتباطات بین شبکه اجتماعی افراد اطالق 

 ارتباط متقابلی دارد.( سرمایه فیزیکی و انسانی، سرمایه طبیعی) از سرمایه با اشکال مختلف آن

 
 75: 1375، منبع: غفاری، هیال سرماکگر اشیبا د یه اجتماعی: رابطه سرما1ل شماره کش

 یها هینظرکالسیک و  یها هینظرمربوط به سرمایه را در در دو قسمت  یها هینظر( 39: 1999) لین

( شود میسرمایه فرهنگی و سرمایه انسانی تقسیم ، خود در سه حوزه سرمایه اجتماعی) سرمایه جدید

 .کند می یبند دسته

 هیسرما یها هینظر: 1جدول شماره 

 نظریه کالسیک 

 هیسرما

 سرمایه جدید یها هینظر

ــرمایه  سرمایه انسانی ســــــ

 فرهنگی

 سرمایه اجتماعی

ــین بوردیو بکر، اسکولز مارکس پرداز هینظر ــارت، لـ ، بـ

، فلپ، مارسدن

، کلمن، بوردیو

 پاتنام
                                                                                                                                                                          
1 . Cersosimo 

2 . Wolleb 

3 . Krishna 

4 . Hani Fan 

5 . Jakobe 

6 . Pearson 

8 . Loury 

7 . Woolcock 
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 کلمن

ــات  تبیین ارتباطــــــ

ــاعی:  اجتمـــــ

ــتثمار  اســـــــ

کارگران توسـط  

 داران هیســــرما

 (بورژوازی)

انباشـت ارزش  

اضـــــــــافی 

 کارگران

ــد  بازتولیـــــ

نمادهـــــــا و 

ــب ــانی غال  مع

 (ها ارزش)

دسترســـــی و 

ــتفاده از  اســــ

منابع نهفته در 

ــبکه ــا شـ  یهـ

 اجتماعی

ــتگی و  همبسـ

 بازتولید گروه

قسـمتی از  ( الف سرمایه

ارزش مازاد بین 

 ارزش مصــــرف

در بــــــــازار )

و ارزش ( مصرف

در بـازار  ) مبادله

 (تولید-کار

ســــــرمایه ( ب

گذاری در تولید 

 و گردش کاالها

 یگذار هیسرما

ــه  در عرصــــ

دانـــــــش و 

ــارت ــا مه  یه

 فنی

درونی سـازی  

یـــا شـــناخت 

ــت  نادرســـــ

ــا ارزش  یهـــ

 غالب

 یگـذار  هیسرما

 یهــا شــبکهدر 

 اجتماعی

 یگـذار  هیسرما

در تشخیص و 

 تصدیق متقابل

ــاختاری سطح تحلیل  ســـــ

 (طبقات)

 فرد1گروه فرد فرد1طبقه فرد

 .76: 1375، وغفاری 39: 1999، منبع: لین

 یکالسک یها هینظره از یمربوط به سرما یها هینظر، داده شده استه در جدول نشان کآنچنان

 یها هینظر. اند افتهیبسط  یو اجتماع یفرهنگ، یه در غالب انسانید سرمایجد یها هینظرس تا کمار

در دو گروه  ها آنه عامل طرح ک اند گرفتهقرار  یدر دو گروه مورد بررس یه اجتماعیمربوط به سرما

به استفاده از منابع نهفته ، باشد یمفرد  ها آنل یه سطح تحلک ییها هینظر. باشد یم ها آنل یسطح تحل

آن را  یندگیه نماک. اما دسته دوم شوند یمادآور یافراد را  یبرا یاجتماع یها شبکهدر  یگذار هیسرماو 

ه یسرما یبه بررس یو هم در عرصه جمع یهم در عرصه فرد، لمن و پاتنام بر عهده دارندک، ویبورد

د گروه در نظر یو بازتول یدر رابطه با همبستگ یه اجتماعیسرما یلکو به طور  اند پرداخته یاجتماع

 یه اجتماعین از سرمایرکن متفیچند از ا یفیبه تعر یمفهوم یروشن شدن فضا ی. برااند گرفته

 .میپرداز یم

ه از ک یبا افراد یارتباطات عموماران و کهم، دوستان"را داشتن  یه اجتماعیسرما ییبارت در جا

، بارت) "ندکخود استفاده  یا مالی یه انسانیتا از سرما آورد یمبه دست  ییها فرصتفرد  ها آنق یطر
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، بارت) "هکشب یکدر  1مبادله یها فرصت"ن مفهوم را یگر اید ییدر جا ی. وکند یمف یتعر( 9: 1992

د یبا ام یدر روابط اجتماع یگذار هیسرما"را  یاجتماعه یز سرماین نی. لکند یمف یتوص( 355: 1998

ن و بارت یز همانند لین یدگراسمن و ک. فلپ باکند یمف یتعر( 19: 2994، نیل) "برگشت آن در بازار

، تیحما رود یمه انتظار ک یافراد"را  یه اجتماعیسرما ها آند دارند. کیل تایتحل یبر سطح فرد

( 52: 1991، ارانکو هم 2سمانکبا) "بدست آورند، نارشان هستندکه در ک یو منابع افراد یبانیپشت

ل یمورد تحل یرا در سطح فرد یه اجتماعین سرمایرکن متفیا، نمودار است که آنچنان. کنند یمف یتعر

. اما در نقطه دهند یمرا مدنظر قرار  یاجتماع یها شبکهو بدست آوردن منابع پنهان از  دهند یمقرار 

 یفرد یرا محدود به فضا یه اجتماعیلمن سرماکو  پاتنام، ویهمچون بورد یپردازان هینظرمقابل 

 .دهند یمل قرار یمورد تحل یو هم در سطح اجتماع یو آن را هم در سطح فرد دانند ینم

 یه با دوامکت شبکیه به مالک داند یم یا بالقوها ی یمجموع منابع واقع"را  یه اجتماعیو سرمایبورد

 "ق متقابل متصل شده استیا تصدی یینه شده بازشناسایمتر نهادکا ینه شده ینهاد کامالًاز ارتباطات 

 ساخته شده از تعهدات"را  یه اجتماعیسرما جا هماندر  یرده است. وکف یتعر( 247: 1976، ویبورد)

 یلکه در شکدارد  ن رایان اکاست و ام یه اقتصادیل به سرمایط خاص قابل تبدیه در شراک( ارتباطات)

گر با ید ییدر جا ی. وکند یمعنوان ( 243: 1976، ویبورد) "نه شودین طبقات باال نهادیاز عناو

ه با کله شبیه بوسک داند یم یا مجازی یمجموع منابع واقع"را  یه اجتماعیسرما 3انتکوو یارکهم

ا یفرد  یکق متقابل به یا تصدی یینه شده بازشناسایمتر نهادکا ینه شده ینهاد کامالًاز ارتباطات  یدوام

به رابطه ، ویز مانند بوردیلمن نک. کند یمف یتعر( 119: 1992، انتکو و وویبورد) "ردیگ یمگروه تعلق 

. کند یممرتبط با آن اشاره  یو به ساختار اجتماع کند یمتوجه  یه اجتماعیف سرمایفرد و گروه در تعر

ز یچ یک{ یه اجتماعی. آن }سرماشود یمف یردش تعرکارکله یبوس یه اجتماعیسرما" یبه نظر و

دارند: همه  کت مشتریه دو خصوصکاست  یمتفاوت یاز نهادها یا مجموعهه کبل، ستیساده و مجرد ن

ه در ک یافراد یها کنشگر{ یهستند و }از جانب د یاز جوانب ساختار اجتماع یشامل بعض ها آن

ه یز سرمایاران نک. پاتنام و هم(392: 1999، لمنک) "کند یمل یهستند را تسه یدرون ساختار اجتماع

ه ک یهنجارها و اعتماد اجتماع، یارتباط یها شبکهر ینظ یسازمان اجتماع یها یژگیو"را  یاجتماع

. کند یمف یتعر( 68: 1995، پاتنام) "کنند یمل یمنافع متقابل تسه یرا برا یارکو هم یهماهنگ

ل خود را محدود به سطح یر سطح تحلیاخ پردازان هینظر، دیآ یمشده بر  ارائهف یاز تعار که آنچنان

ن ی. اما با ااند دادهقرار  یالن مورد بررسکو  یرا در عرصه اجتماع یه اجتماعیو سرما اند نکرده یفرد

 وجود دارد. پردازان هینظرن ین مفهوم در بیدر ابعاد مختلف ا یوجود ابهامات و مباحثات فراوان

 مباحثات موجود در سرمایه اجتماعی: 2جدول شماره 
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 مشکل (مباحثه) مغایرت موضوع

 دارایی جمعی یا فردی

 (پاتنام، کلمن) 

سرمایه اجتماعی به عنوان 

 دارایی جمعی

 ابهام در هنجارها

 اعتماد

 ها شبکهباز یا بسته بود 

 (پاتنام، کلمن، بوردیو) 

و غیبت  یا طبقهبینش جامعه  گروه باید بسته یا متراکم باشد

 تحرک

 کارکردی

 (کلمن) 

سرمایه اجتماعی به وسیله 

تاثیرش در کنشی خاص نشان 

 داده شده است

علت به وسیله ) تکرار و حشو

 (معلول تعیین شده است

 سنجش

 (کلمن) 

 استداللی است نه باطل شدنی غیر قابل سنجش

 .33: 1999، منبع: لین

 پردازان هینظراین  یها هینظرلین به برخی از ابهامات موجود در ، در جدول نمودار است که همچنان

که چگونه  کند میوی مدعی است در حالی که کلمن بر این موضوع تاکید ، . برای مثالکند میاشاره 

 شان یفرد یها کنشاجتماعی برای دسترسی به نتایج بهتر در -از منابع ساختاری توانند یماشخاص 

، هنجارها، زیادی را به ماهیت جمعی سرمایه اجتماعی در تاکید بر اعتماد اما سهم، استفاده کنند

، لین) دده میو بسته بودن به عنوان بخش یا اشکالی از سرمایه اجتماعی اختصاص ، اقتدار، قانون

سرمایه اجتماعی نه در بین افراد بلکه در ، . با این وجود با توجه به موضوع تحقیق حاضر(33: 1999

که سطح  یپردازان هینظرنظریات  تر قیدقبه بررسی ، ردیگ یمقومی مورد سنجش قرار  یها گروهبین 

 .میپرداز یم اند دادهتحلیل خود را در عرصه فرد و گروه قرار 

صحنه مبارزه  ها دانیمکه این  کند میاجتماعی در جامعه اشاره  یها دانیماز  یا مجموعهبوردیو به 

است. وی سپس مفهوم سرمایه را در پیوند  ها آنبرای مالکیت و بازآفرینی منابعی هستند که مختص 

. در واقع نوع رابطه و موقعیت یک میدان بسته به دسترسی هر یک از کند میمطرح  ها دانیمبا این 

دستگاه نظری ، به بیان دیگر .(169: 1378، عطار) در آن میدان وابسته است یا هیسرماافراد به منابع 

که  ابدی یمانعکاس  یا هیسرمادر نوع  استقاللشانمستقلی است که  نسبتاً یها دانیمبوردیو ناضر بر 

 ابدی یممیدان نیز تکثر ، برای هر میدان اهمیت دارد. در حقیقت به موازات تنوع یافتن سرمایه

. در هر روی تکوین (22-23: 1376، و پرستش ها یدیجمشنقل شده در  122: 1998، 1شوارتز)

متفاوت همراه بوده است. در این مسیر بوردیو از  یها هیسرمااجتماعی گوناگون با تمایز  یها دانیم

 :کند میچهار نوع سرمایه یاد 
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برای تولید  تواند یمکه  یا یمادپول و اشیا ) زا بهرهیا دارایی سود بخش و ، سرمایه اقتصادی -1

 (کاالها و خدمات به کار برده شود

 اجتماعی یها شبکهو  ها یبند گروهو روابط در  ها تیموقعیا ، سرمایه اجتماعی -2

، زبانی یها سبک، ها روش، ها عادت، بین فردی غیر رسمی یها مهارتیا ، سرمایه فرهنگی -3

 زندگی و ... یها سبکو  ها قهیسل، درجات آموزشی

متفاوت و  ییها سطحیا استفاده از نمادها باری مشروع نمودن دارایی ، سرمایه نمادین -4

 .(495-496: 2993، 1ترنر) دیگر سرمایه گونه سه یها یبند شکل

اجتماعی یا خانوادگی و خویشاوندی  یها گروهبه طور کلی سرمایه اجتماعی نزد بوردیو عضویت در 

که همین  آورد یمنوعی از همبستگی را به وجود ، حاصل از این عضویت یها منفعتاست که 

نقل شده در مرشدی و  149: 1371، بوردیو) سازد یمرا ممکن  ها منفعتهمبستگی نیز حصول 

به اندازه شبکه  آورد یمکه هر عامل نیز به دست  یا یاجتماع. مقدار سرمایه (196: 1378، شیری

 یها هیسرما. بوردیو هر چند معتقد است که (247: 1976، بوردیو) او بستگی دارد مؤثرارتباطات 

در نتیجه ، داند یماجتماعی قابل تبدیل به یکدیگرند اما ریشه سرمایه اجتماعی را در سرمایه اقتصادی 

 یها شبکهدر روابط اجتماعی و  یگذار هیسرماسرمایه اجتماعی در نظر وی ابزاری است که مردم با 

 .(196: 1378، مرشدی و شیری) بخشند یمگروهی وضعیت اقتصادی خود را بهبود 

گر است عالقه دارند و ینشگران دکنترل که تحت ک ییدادهاینشگران به روکلمن معتقد است ک

. از جانب ماند یمدار یپا یا اندازهه در طول زمان تا ک گردد یم یجاد روابط اجتماعین مساله باعث ایهم

 یبه اهداف را برا یه دسترسکاست  یاز ساختار اجتماع ییها جنبه یدر نگاه و یه اجتماعیگر سرماید

، برخوردار هستند یقینان گسترده و عمیه از اعتماد و اطمک ی. در واقع افرادکند یمل یمردم تسه

: 1375، و انق ی؛ غفار91: 1375، یغفار) و تعاون داشته باشند یارکهم یگر به آسانیدیکبا  توانند یم

رفاه  یه وقتکنیبا فرض ا، خورد یموند یپ یفرد یبه رفتارها یساختار اجتماعه ک ی. در واقع وقت(164

 ین زمان ساختار اجتماعیدر ا ینشگران فردکافته و یش یز افزاین یرفاه فرد ابدی یمش یافزا یاجتماع

. در ابدی یمش یافزا یت رفتار فردیهدا یبرا یهنجار یتقاضا، کنند یم کدر یو واقع ینیامر ع یکرا 

همه  یبرا یرویعدم پ یها نهیهز، گران کنشاز  ین گروهیب یاجتماع یوندهایم پکان ترایم نیا

که  یپاداش به افراد ارائه یشهرت برا-ستم اعتباریو خلق س یارکل همیگروه را با تسه یاعضا

 .(592: 2999، 2مرگان) دهد یماهش ک، کنند یم یارکهم

را فعال و آگاه و ناظر بر  گران کنش یانتخاب عقالنه ینظر یبر مبنا، ن مواردیلمن عالوه بر اک

در ، نندکنترل کع اطراف خود را یا وقایمنابع  توانند یمنشگران کن یجه ای. در نتداند یمم خود یتصم
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. بر (97: 1997، لمنک) شود یمل یتبد گران کنشن یا یخاص برا یبه منبع یه اجتماعیجه سرماینت

. کند یمان یرا ب یه اجتماعیر نخبه را در رابطه با سرمایغ یها گروهو تجارب  ندهایفرآلمن کن اساس یا

ز یارگر نکا افراد طبقه یه قرار گرفته یه افراد در حاشک کند یمته اشاره کن نیبه ا یگر ویان دیبه ب

قادرند ه کهستند  یمعقول گران کنشرا یز، نندکاستفاده  یه اجتماعیسرما یایاز منافع و مزا توانند یم

 .(5: 2999، 1اسمیت) دهند یمص یمنافع خود را تشخ

. سرمایه اجتماعی در نظر داند یمپاتنام اشکال سرمایه اجتماعی را منابع اخالقی کلی یک جامعه 

اجتماعی و سیاسی را برای ، وی از عناصری تشکیل شده است که وجود این عناصر پیشرفت اقتصادی

به ) اجتماعی یها ارزش، عناصر را پاتنام الزامات اخالقی و هنجارها . اینآورد یمهر کشور به ارمغان 

 یا منطقه. در واقع اگر کشور یا داند یم( داوطلبانه یها انجمنبه ویژه ) و شبکه اجتماعی( ویژه اعتماد

ا منطقه از یشور کدر نزد پاتنام این بدان معناست که آن ، از وضعیت اقتصادی خوبی برخوردار باشد

از دو نوع سرمایه اجتماعی یاد  ی. و(134: 1377، عطار) برخوردار است ییباال یاجتماع هیسرما

یا محدود که ( غیر رسمی) د. سرمایه اجتماعی درون گروهیده میرا از هم تمیز  ها آنو  کند می

و سرمایه اجتماعی  ردیگ یمو افراد نزدیک به شخص را در بر  ها هیهمسا، همکاران، ارتباط با دوستان

 ردیگ یمشبکه و ... را در بر ، مدنی یها سازمانیا تعمیم یافته که عضویت در ( رسمی) برون گروهی

 .(143: 2998، پاتنام)

االت یانجام شده در ا یها شیمایپع یوس یها دادهد خود با استفاده از یه جدیدر نظر( 2998) پاتنام

را  یاجتماع یو مهاجرت انزوا یه تنوع قومکده است یجه رسین نتیبه ا، 2999ا در سال یکمتحده آمر

به  یشیمردم گرا معموالًمتفاوت  یاجتماعات قوم یه در مناطق داراک دهد یمو نشان  دهد یمش یافزا

ا ی یقوم همن افراد به افراد یا یه حتکاست  یا گونهن روند به یرا ندارند. ا یگریارتباط با مردم از قوم د

ه کن معتقد است یهمچن ی. و(147: 2998، پاتنام) شوند یم اعتماد یبز یان خود نیو اطراف ها هیهمسا

ت فعال در کدر مشار، یدولت یمانند اعتماد به نهادها یه اجتماعیش سرمایموجب فرسا یتنوع قوم

 یمیداوطلبانه و داشتن دوستان صم ینهادها، ها هیریخت در کدر مشار، یاجتماعات محل یها طرح

ش یموجب فرسا یه ساختار چندقومکپاتنام معتقد است  یلک. به طور (159: 2998، پاتنام) شود یم

و هم ( خانواده و ...، ر رابطه با دوستانینظ یر رسمیغ یارتباطات اجتماع) یدرون گروه یهم همبستگ

ت در کممشار، یدولت یر اعتماد به نهادهاینظ یرسم یارتباطات اجتماع) یبرون گروه یهمبستگ

ر مطرح یه زیه پاتنام را در غالب قضینظر انیسوز گث. شود یمان افراد یم( داوطلبانه و ... یها انجمن

 :کند یم

، یاهش اعتماد اجتماعک( الف، اد }موجب{یز ی: تنوع قوم1ه شماره یقض"

اران و کهم، ارتباط با دوستان) یر رسمیغ یه اجتماعیاهش سرماک( ب

                                                                                                                                                                          
1 . Smith 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


68 

 

، ت در نهادهایعضو) یرسم یه اجتماعیاهش در سرماک( ج، (دوستان

 .(123: 2997، انیسوز گث) "( اعتماد به نهادها

ا کشور آمرکشده در  یآور جمع یها دادهه یه او بر پایج و نظریه نتاکن مسئله یا یادآوریپاتنام با 

و  یتنوع قوم" یرابطه احتمال یتجرب یه به بررسک کند یمشورها را دعوت کر یمحققان سا، بوده است

ز از جمله یران نیشور اک. (163: 2998، پاتنام) مختلف بپردازند یشورهاکدر درون  "شیفرسا

ه پاتنام افراد یه نظریبر پا ین نظریو بر اساس تبب باشد یم یبافت چند قوم یه داراکاست  ییشورهاک

و  یاجتماع یجه همبستگیبرخوردار باشند و در نت یه اجتماعیاز سرما ینییزان پایاز م ستیبا یم

 د از خود نشان دهد.یرا با ینییزان پایز مین ها آن( یت ملیهو) یجمع

 یه اجتماعیاز سرما ینییاز سطح پا یرانیاقوام ا، ن صورت گرفتهیشیقات پیبر اساس تحق

از نداشتن ارتباطات  ین امر را ناشیه همکندارند  یا یکافگر شناخت یبرخوردارند و اغلب از اقوام د

قات ی. در واقع با توجه به تحق(39: 1372، و قادرزاده یعبدالله) اند کردهر کان اقوام ذیدر م یافک

در قالب  یبند جمعبه  گونه نیا توان یم، قیتحق ین صورت گرفته و با توجه به چارچوب نظریشیپ

 ه:کد یر رسیه زیقض

درون  یه اجتماعیسرما( : الفیزان ارتباطات اجتماعیش می: با افزا2ه شماره یقض

( ج، ابدی یمش یافزا یبرون گروه یه اجتماعیسرما( ب، ابدی یمش یافزا یگروه

 .ابدی یمش یافزا یت ملیزان هویم( د، ابدی یماهش ک یزان قوم مداریم

و  یت ملیبا هو یه اجتماعیرابطه سرما یتجرب یدارد تا به بررس یق حاضر سعین منظور تحقیبد 

در  یه اجتماعیو سرما ینقش ارتباطات اجتماع 2ه شماره یبپردازد. در واقع با توجه به قض یقوم

خود  یخاص و قوم یها تیهوافراد از ، یه اجتماعیش سرمایار است و با افزاکآش یت ملیش به هویگرا

 .ابدی یمش یافزا ها آندر  یت جمعیجدا گشته و هو

 

 ق:یتحق یها هیفرض

 وجود دارد. یرابطه معنادار یت ملیو هو یدرون گروه یه اجتماعین سرمایب .1

رابطه  یت ملیو هو( یدانشگاه یت در نهادهاکمشار) یبرون گروه یه اجتماعین سرمایب .2

 وجود دارد. یمعنادار

 یرابطه معنادار یت ملیو هو( یعموم یاعتماد به نهادها) یبرون گروه یه اجتماعین سرمایب .3

 وجود دارد.

 وجود دارد. یرابطه معنادار یت ملیو هو یت قومین هویب .4

 

 روش پژوهش
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عنوان ابزار پژوهش استفاده شده  بوده و از پرسشنامه به یشیمایبر روش پ یپژوهش حاضر مبتن

. سرمایه اجتماعی درون 1در دو بعد ) پرسشنامه شامل سواالتی در سنجش سرمایه اجتماعی است.

( اجتماعی برون گروهی یا تعمیم یافته در دو قسمت الف. سرمایه 2، گویه 6گروهی یا محدود شامل 

 19اعتماد به نهادهای اجتماعی شامل ( ب، گویه 8مختلف دانشجویی شامل  یها تشکلمشارکت در 

و سواالتی در سنجش هویت  (گویه 12شامل ) سواالتی در سنجش هویت قومی دانشجویان، (گویه

دانشگاه  یان پانزده هزار دانشجویاز م 139111399 یلیبود. در سال تحص( گویه 11شامل ) ملی

انس یدرصد و وار 95نان یب اطمیبا ضر ینشیگزران حجم نمونه کوکبا استفاده از فرمول ، رازیش

اما با توجه به  نفر بود. 376برابر با ( تیانس در جمعین حد واریفرض باالتر) درصد 59-59ت یجمع

بر اساس محل ) انیدانشجو ینه قومیجه زمیبود در نت یرانیاقوام مختلف ا یبررس یق در پیه تحقکنیا

ان به اقوام یتعداد دانشجو ید. بعد از دسته بندیدانشگاه استخراج گرد یز از روابط عمومین( تولد

، ردک، فارس) یرانیقوم ا 4 یمحققان به بررس، قیتحق یو زمان یماد یها تیمحدودبا توجه به ، مختلف

، (درصد 59ش از یب) ان فارس زبانیدانشجو یل حجم باالیان به دلین میپرداختند. در ا( لر، کتر

ر کدند. الزم به ذیر اقوام انتخاب گردیگر از ساید یمیان فارس زبان و نیاز نمونه را از دانشجو یمین

دند. در ینفر انتخاب گرد 89ر فارس یغ یان از هر گروه قومین پاسخگویسه بیل مقایتسه یه براکاست 

ن به یص محققیر فارس اختصاص داشته شده بود با تشخیان غیه به دانشجوکدرصد نمونه  59واقع 

ز بر ین یان از هر گروه قومیو لر قرار داده شد. انتخاب دانشجو کتر، ردکان اقوام یسان در میکاندازه 

ته کن نیر اکد. ذیان انجام گردیست نام دانشجویل یاز رو یکستماتیس یتصادف یریگ نمونهاساس 

ان در دسترس یمحل تولد و رشته دانشجو، یه فقط نام و نام خانوادگکنیل ایه به دلکست یضرور

ن قرار یار محققیردن با دانشجو در اختکتماس برقرار  یچ گونه اطالعات برایه) ن قرار گرفتیمحقق

ن منظور نمونه به یبه همه کمواجه بود  یالتکبا مش ها پرسشنامهل یمکمصاحبه با آنان و ت( نگرفت

نفر ارتقا ( ر افراد نمونهیسا یپرسشنامه برا 399ان فارس زبان و یدانشجو یپرسشنامه برا 399) 699

مورد استفاده  ها زباننمونه مربوط به فارس  245، عودت داده شده یها پرسشنامهان یداده شد. از م

 رفت.قرار گ یر اقوام مورد بررسیمورد از سا 219قرار گرفت و 

 

 قیتحق یها افتهی

برون  یه اجتماعیمربوط به سرما یها هیار گوین و انحراف معیانگیو م یع فراوانیتوز 3جدول شماره 

شـود   یده مـ یـ گونه کـه در جـدول د   دهد. همان یرا نشان م( یدانشگاه یت در نهادهاکمشار) یگروه

 7911ن یانگیـ با م «(ورزشی و ... های یمت) ورزشی یها انجمن»ة سوم ین متعلق به گویانگین میشتریب

ن یـ اسـت. ا  2311ن یانگیبا م« یجامعه اسالم»ة ششم ین متعلق به گویانگین مین کمتریچن است. هم

 قرار گرفته است. یمورد بررس یا فاصلهر در سطح سنجش یمتغ
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قسمت الف مربوط به ) : اطالعات توصیفی متغیر سرمایه اجتماعی برون گروهی3جدول شماره 

 (دانشجویی یها تشکلمشارکت در 

α= 8319  

برون  یه اجتماعیمربوط به سرما یها هیار گوین و انحراف معیانگیو م یع فراوانیتوز 4جدول شماره 

ن یشـتر یشود ب یده میگونه که در جدول د دهد. همان ینشان مرا ( یعموم یاعتماد به نهادها) یگروه

اسـت.   8812ن یانگیـ بـا م  «(هـا  دانشـگاه مـدارس و  ) نهادهای آموزشی»ة ششم ین متعلق به گویانگیم

سازمان نظارت بر قیمت کاالها و ) نهادهای نظارتی»ة هشتم ین متعلق به گویانگین مین کمتریچن هم

 یا فاصـله ر در سـطح سـنجش   ین متغیاست. ا 9912ن یانگیبا م «(استاندارد...سازمان کیفیت ، خدمات

 قرار گرفته است. یمورد بررس

 

مربوط به ، قسمت ب) : اطالعات توصیفی متغیر سرمایه اجتماعی برون گروهی4جدول شماره 

 (اعتماد به نهادهای اجتماعی

 انحراف معیار میانگین بیشترین کمترین موارد

 شورای مصلحت..، مجلس) قانون گذارنهادهای 

 
1 5 1512 98411 

 12212 1912 5 1 (شورای نگهبان، قوه قضائیه) نهادهای نظارت بر اجرای قانون

و وزارت ، مانند نهاد ریاست جمهوری) نهادهای اجرایی قانون

 (ها خانه

1 5 1112 14211 

 نیروی انتظامی و وزارت، سپاه) نهادهای نظامی و امنیتی

 (اطالعات

1 5 2512 21711 

و مطبوعات  ها رسانه، صدا و سیما) نهادهای ارتباط جمعی

 (داخلی

1 5 1912 19911 

 95111 8812 5 1 (ها دانشگاهمدارس و ) نهادهای آموزشی

 انحراف معیار میانگین بیشترین کمترین موارد

، شهر، کانون فیلم) هنری-فرهنگی یها انجمن

 (آفتاب و ...

1 5 6811 98211 

 99111 7411 5 1 یعلم یها انجمن

 16911 7911 5 1 (ورزشی و ... های یمت) ورزشی یها انجمن

 81919 3311 5 1 و سیاستانجمن فرهنگ 

 93319 4811 5 1 بسیج دانشجویی

 69819 2211 5 1 یجامعه اسالم

 61919 2311 5 1 انجمن اسالمی دانشجویان
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 22511 3312 5 1 (علمیه و روحانیون یها حوزه) نهادهای دینی

، خدماتسازمان نظارت بر قیمت کاالها و ) نهادهای نظارتی

 (سازمان کیفیت استاندارد...

1 5 9912 99311 

 11411 5912 5 1 (تأمین اجتماعی و بیمه، کمیته امداد) نهادهای حمایتی

 99911 6112 5 1 (ها بانکشهرداری و ، ها مارستانیب) نهادهای خدماتی

α= 9319  

 یه اجتمـاع یمربـوط بـه سـرما    یهـا  هیار گوین و انحراف معیانگیو م یع فراوانیتوز 5جدول شماره 

ة ین متعلق به گویانگین میشتریشود ب یده میگونه که در جدول د دهد. همان یرا نشان م یدرون گروه

ن یانگیـ با م« نند؟ک یم کمکزان شما را ید بستگان شما تا چه میداشته باش کمکاز به یاگر ن»چهارم 

خـود   یها یالسکشما تا چه اندازه به هم»ة سوم ین متعلق به گویانگین مین کمتریچن است. هم 7513

قرار گرفتـه   یمورد بررس یا فاصلهر در سطح سنجش ین متغیاست. ا 8912ن یانگیبا م« د؟یاعتماد دار

 است.

 : اطالعات توصیفی متغیر سرمایه اجتماعی درون گروهی5جدول شماره 

 انحراف معیار میانگین بیشترین کمترین جمالت

 92111 5213 5 1 د؟یبستگان خود اعتماد دارشما تا چه اندازه به 

 75819 4913 5 1 د؟یشما تا چه اندازه به دوستان خود اعتماد دار

خود اعتماد  یها یالسکشما تا چه اندازه به هم

 د؟یدار
1 5 8912 91719 

د بستگان شما تا چه یداشته باش کمکاز به یاگر ن

 نند؟ک یم کمکزان شما را یم
1 5 5713 25711 

دوستان شما تا ، دیداشته باش کمکاز به یاگر ن

 نند؟ک یم کمکزان شما را یچه م
1 5 4213 78919 

 یها یالسکهم، دیداشته باش کمکاز به یاگر ن

 نند؟ک یم کمکزان شما را یشما تا چه م
1 5 7512 95319 

α= 8719  

را  یت قـوم یر هویمربوط به متغ یها هیار گوین و انحراف معیانگیو م یع فراوانیتوز 6جدول شماره 

از »ة پـنجم  یـ ن متعلـق بـه گو  یانگیـ ن میشـتر یشود ب یده میگونه که در جدول د دهد. همان ینشان م

است.  9613ن یانگیبا م« ت را دارم.یمال رضاکخود ( ا ....یفارس بودن ، بودن کتر، رد بودنک) تیقوم
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برای کسـب اطالعـات از تـاریخ و سـنن قـومم زمـان       »ة اول ین متعلق به گویانگین مین کمتریچن هم

 یمـورد بررسـ   یا فاصـله ر در سطح سنجش ین متغیاست. ا 9912ن یانگیبا م« .کنم یمزیادی را صرف 

 قرار گرفته است.

 : اطالعات توصیفی متغیر هویت قومی6جدول شماره 

 انحراف معیار میانگین بیشترین کمترین جمالت

برای کسب اطالعات از تاریخ و سنن قومم زمان زیادی را 

 .کنم یمصرف 

1 5 912 99911 

 های یقوم همفعالیت کنم که  ییها گروهمایلم بیشتر در 

 من در آن باشند.
1 5 912 111 

 111 613 5 1 .کنم یممن نسبت به قومیتم احساس غرور 

 111 413 5 1 مثبتی در زندگی من داشته است یرتأثتم یه قومکمطمنم 

خود ( ا ....یفارس بودن ، بودن کتر، رد بودنک) تیاز قوم

 ت را دارم.یمال رضاک
1 5 913 919 

 111 413 5 1 دانم. یتم میبند به قومیشه خود را پایهم

 111 2131 5 1 م در رفتارم مشخص است.یبه گروه قوم یبندیپا

 111 113 5 1 قومیتم با همه صحبت کنمدوست دارم در مورد 

 911 813 5 1 کنم یممن به قومیت خود افتخار 

فرهنگی قومیتم مثل عروسی و ... شرکت  یها مراسمدر 

 کنم یم

1 5 713 98319 

 911 613 5 1 عالقه زیادی به قومیت خود دارم.

 111 613 5 1 کنم یمروزمره استفاده  یها محاورهدر  ام یقوماز زبان 

α= 9219  

را  یت ملـ یـ ر هویمربوط به متغ یها هیار گوین و انحراف معیانگیو م یع فراوانیتوز 8جدول شماره 

مـن بـه   »ة دوم یـ ن متعلق به گویانگین میشتریشود ب یده میگونه که در جدول د دهد. همان ینشان م

ة سـوم  یمتعلق به گون یانگین مین کمتریچن است. هم 9913ن یانگیبا م« ورزم یمسرزمین ایران عشق 

 9313ن یانگیـ بـا م « آدم در کشور خودش هر چقدر سختی بکشد بهتر از رفتن به کشور بیگانه است»

 قرار گرفته است. یمورد بررس یا فاصلهر در سطح سنجش ین متغیاست. ا

 

 (هویت ملی) : اطالعات توصیفی متغیر وابسته8جدول شماره 

 معیارانحراف  میانگین بیشترین کمترین جمالت

 97511 8713 5 1 .که ایرانی هستم کنم یممن افتخار 

 97619 9913 5 1 .ورزم یممن به سرزمین ایران عشق 

آدم در کشور خودش هر چقدر سختی بکشد بهتر 

 از رفتن به کشور بیگانه است.
1 5 9313 32511 
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 ملل نیتر بافرهنگکه یکی از  یانمن به ایران

 .کنم یمافتخار هستند 
1 5 4713 17311 

 22211 3913 5 1 حاضرم تا قطره آخر خون از کشورم دفاع کنم

به ایرانی بودن خود  ،با شنیدن سرود کشورم

 .کنم یمافتخار 
1 5 4213 24111 

 12411 6213 5 1 گذارم یمهمیشه به پرچم ایران احترام 

به خودم می گویم کاش در ایران به  ها وقتخیلی 

 دنیا نیامده بودم.
1 5 3113 39411 

حاضرم برای همیشه از ، اگر فرصتی پیش بیاید

 ایران بروم
1 5 3913 26211 

 15611 3913 5 1 زندگی در ایران برایم بسیار سخت است

که تیم ورزشی کشورم در  خواهم یممن همیشه 

 شود آور نامجهان 
1 5 7913 96911 

α= 9219  

درون  یه اجتماعیمورد مطالعه را بر اساس سرما یها گروه یه اجتماعیزان سرمایم 7جدول شماره 

ه یزان سـرما یـ ردن مکـ مشـخص   ی. بـرا دهـد  یمـ ان را نشان ین دانشجویدر ب یو برون گروه یگروه

رات مشاهده ییخود بر اساس دامنه تغ یدر درون گروه قوم یافراد مورد مطالعه هر گروه قوم یاجتماع

قـرار   یبنـد  دسـته مـورد  ( بـاال  یلـ یخ، باال، متوسط، نییپا، نییپا یلیخ) ق در پنج گروهیشده در تحق

افـراد مـورد مطالعـه در همـه      یدرون گروهـ  یه اجتمـاع یسـرما ، جـدول  یها افتهیگرفت. با توجه به 

ه یدر هـر دو بعـد و سـرما    یبرون گروهـ  یه اجتماعی. اما سرماباشد یممورد مطالعه متوسط  یها گروه

 یه اجتمـاع یمورد مطالعه سرما یها گروهاز  کدام چیه. در دهند یمرا نشان  ینییزان پایل مک یاجتماع

 د.یباال مشاهده نگرد یلیا خیاال ب

 

 مورد مطالعه یها گروهدر  یه اجتماعیزان سرمای: م7جدول شماره 

 یقوم یها گروه راتییدامنه تغ نیانگیم

 

 موارد

ن یانگیم

 ینظر

 ل مواردک

ن یانگیم

 یلک

مشاهده 

 شده

ثر کحدا

ل ک

 موارد

حداقل 

ل ک

 موارد

 

 کتر

 

 فارس

 

 ردک

 

 لر
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99129 56119 99139 9918 
35129 

 متوسط

76119 

 متوسط

94117 

 متوسط

85117  

 متوسط

سرمایه اجتماعی 

 درون گروهی

9919 65119 99139 9918 
35119 

 نییپا

63119 

 یلیخ

 نییپا

55119 

 نییپا

17111  

 یلیخ

نییپا  

سرمایه اجتماعی 

 برون گروهی

مشارکت در )

 (نهادهای دانشگاهی

99122 92122 99159 99119 
12122 

 نییپا

82129 

 نییپا

88118 

 نییپا

97123  

نییپا  

سرمایه اجتماعی 

 برون گروهی

اعتماد به نهادهای )

 (عمومی

99133 58133 99184 99118 
47132 

 نییپا

19134 

 نییپا

32127 

 نییپا

18135  

نییپا  

سرمایه اجتماعی 

 برون گروهی کل

99153  13153  99198  99128  
74152 

 نییپا

53.87 

 نییپا

28148 

 نییپا

92153  

نییپا  

 

سرمایه اجتماعی 

 کل

 

، ردهـا کان یـ ب در میـ بـه ترت  یت قومیش به هوین گرایشتریب 9جدول شماره  یها افتهیبر اساس 

ان یمب در یبه ترت یت ملیزان هوین میشتریگر بیوجود داشته است. از جانب د ها فارسلرها و ، ها ترک

 وجود داشته است. کردهاو  ها ترک ها فارس، لرها
 

 یت ملیو هو یت قومیش اقوام به هوین گرایانگی: م9جدول شماره 

 کتر فارس ردک لر 

 89143 39139 79159 49.45 یت قومیهو

 89141 14141 94131 81149 یت ملیهو

 

در  ها فارسو  ها ترکان یدر م یو قوم یت ملیان هویرابطه م 19جدول شماره  یها افتهیبر اساس 

. کنند یمز یت نیتقو یگر را حتیر همدین دو متغیم است و ایدرصد مثبت و مستق 99 یسطح معنادار
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ت یان هویاست. اما رابطه م یدرصد معنادار و منف 99 یردها در سطح معنادارکان ین رابطه در میاما ا

 .باشد ینمن رابطه معنادار یان لرها هرچند مثبت است اما ایدر م یو قوم یمل

 

 یو قوم یت ملیان هوی: رابطه م19جدول شماره 

 کتر فارس ردک لر 

 33519 39719 -4419 2319 رسونیب پیضر

 99519 9.999 99919 95319 یمعنادار

 

را نشـان   یت ملـ یـ و هو یت قـوم یـ هو، یه اجتمـاع یان سـرما یرابطه م 11جدول شماره  یها افتهی

 ٔرابطـه  یدرون گروه یه اجتماعین لرها سرمایدر جدول مشخص است هرچند در ب که آنچنان. دهد یم

لـر و   یقـوم  یهـا  گـروه ان یدر م یت قومیل و هوک یه اجتماعیدارد اما سرما یت قومیبا هو یمتوسط

بـا   یفیضـع  نسـبتاً ل رابطـه  کـ  یه اجتماعیز سرماین ها فارسمعنادار ندارند. در رابطه با  یا رابطه کتر

را نشـان   -4919 یردها رابطه منفکان یدر م یت قومیل و هوک یه اجتماعیدارد. اما سرما یت قومیهو

بـا   یا یقـو رابطه معنـادار مثبـت و    یدارا یلکبه صورت  یه اجتماعیسرما، گرید ی. اما در سودهد یم

ـ  یـ ان داراست. ایپاسخگو یت ملیدر رابطه با هو یقوم یها گروهتمام   یار قـو ین لرهـا بسـ  ین رابطـه ب

 وجود دارد. یا یقورابطه  ها تیقومر یان سایو م باشد یم
 

 یت ملیو هو یت قومیهو، یه اجتماعیان سرمای: رابطه م11جدول شماره 

 یت قومیهو یت ملیهو
 موارد

 لر ردک فارس کتر لر ردک فارس کتر

 سرمایه اجتماعی درون گروهی 3319** -9219 1419* 9719 1419 9619 1919 2319

2919 **1819 9719- **3619 1919 99619 99819 1119- 
 سرمایه اجتماعی برون گروهی

 (مشارکت در نهادهای دانشگاهی)

**3819 **4619 **6219 **6419 1219 *1619 **4919- 9619 
 سرمایه اجتماعی برون گروهی

 (اعتماد به نهادهای عمومی)

**3719 **4819 **5219 **66619 1419 *1419 **4419- 9119 
سرمایه اجتماعی برون گروهی 

 کل

 سرمایه اجتماعی کل 1319 -4919** 1819* 1519 66519** 4919** 4519** 4119**

9119در سطح  ی** معنادار  
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9519 در سطح ی* معنادار  

 

. دهـد  یمـ وه گـام بـه گـام را نشـان     یره بـه شـ  یون چند متغیل رگرسیج تحلینتا 12جدول شماره 

 درصـد  49در مجموع ( درصد 5) یت قومیو هو( درصد 44) برون گروهی یه اجتماعیسرما یرهایمتغ

(4919 =
2

R )بـرون   یه اجتماعیر سرمای. متغاند کردهن ییرا نزد لرها را تب یت ملیر هویرات متغییاز تغ

= 3319) درصـد  33در مجموع ( درصد 6) یت قومیو هو( درصد 28) یگروه
2

R )ر یـ رات متغییـ از تغ

بـرون   یه اجتمـاع یر سـرما یر متغیدو متغ ها فارسان ین نموده است. در مییردها تبکوابسته را در نزد 

= 3319) درصـد  33بـه طـور مجمـوع    ( درصد 9) یت قومیو هو( درصد 22) یگروه
2

R )رات ییـ از تغ

 16) ر سـرمایه اجتمـاعی کـل   یدو متغ ها ترکان یت در می. در نهااند کردهن ییرا تب یت قومیر هویمتغ

= 2419) درصد 24در مجموع ( درصد 7) قومیو هویت ( درصد
2

R )ن ییر وابسته را تبیرات متغییاز تغ

 .اند کرده

 یت ملیانس هوین وارییتب یون برایوارد شده در معادله رگرس یرهای: متغ12 ةجدول شمار
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تر
 ک

ول
ا

 

رما
س

ی
ه 

ماع
جت

ا
 ی

ل
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411

9 
1619 84113 99919 1619 2819 6912 91119 

وم
د

 

یهو
وم
ت ق

 ی

491

9 
2419 73119 99919 9719 3619 4213 99119 

 

 یریگ جهینتبحث و 

ن چهـار گـروه   یدر بـ  یت ملـ یـ و هو یت قومیهو، یه اجتماعیرابطه سرما یق حاضر به بررسیتحق

انجـام شـده اسـت و     یشـ یمایق بـه روش پ یـ ن تحقیـ رفته اسـت. ا یراز صورت پذیدر دانشگاه ش یقوم

منـابع و متـون    یشده است. بـا بررسـ   یآور جمعراز یدانشگاه ش یدانشجو 455از از یمورد ن یها داده

ق یـ ت تحقینشان داده شد و محـدود  یه اجتماعینه سرمایقات در زمیتحق یا رشتهن یب یفضا، نیشیپ

ه یمورد اشاره قـرار گرفـت. مفهـوم سـرما     یو قوم یت ملیو رابطه با آن هو یه اجتماعینه سرمایدر زم

 یه پاتنام برایر شد و نظرکذ یز در بخش چارچوب نظریآن نات گوناگون در رابطه با یو نظر یاجتماع

 د.یق انتخاب گردیتحق ین نظرییو تب یبررس

 شود یمادآور یه خود یپاتنام در نظر که همچنانقرار دادند.  دییتأه پاتنام را مورد یق نظریج تحقینتا

ز یـ ق حـاظر ن یتحق، شود یم( یو هم برون یهم درون) یه اجتماعیش سرمایموجب فرسا یه تنوع قومک

ت یوضـع  ین هر چهار گروه قـوم یدر ب یدرون گروه یه اجتماعید. هرچند سرمایرس یج مشابهیبه نتا

و در  گرفتنـد  یمه بخش متوسط قرار یرانه اولکقن در یدق ین دسته بندیاما ا دهد یممتوسط را نشان 

ن ییدر حـد پـا   یقوم یها گروهن یا یدرون گروه یه اجتماعیه سرماکرفت یپذ توان یمواقع با اغماض 

افـراد بـه    یه درون گروهـ یزان متوسط سـرما یه مکگذشت  توان ینمز یت نین واقعی. البته از اباشد یم

ن یبـ  یه اجتمـاع یزان سـرما یـ م، گریباشد. از جانب د تواند یمز یافراد ن یت قومیهو یزان باالیل میدل

و لرهـا   هـا  فارسان یدر م یدانشگاه ینهادهات در کدر بعد مشار ین و حتییافراد در سطح پا یگروه

ان تمـام  یـ ز در میـ ل نکـ  یه اجتمـاع ی. سـرما دهد یمن را نشان ییار پایبس یه اجتماعین مقدار سرمایا

ش تنوع یه با افزاکرفت یجه را پذین نتیا توان یمه پاتنام ی. بر اساس نظرباشد یمن ییپا یقوم یها گروه

ر یفراگ یاعتماد یبو  ابدی یماهش کز ین قوم همان افراد یدر م یافراد حتن یارتباطات و اعتماد ب، یقوم

 .شود یم

هـر   دهـد  یمت را نشان ین واقعیا( 8: 1374) و احمدلو ییج رضایق حاضر همگام با نتایج تحقینتا

 یبـر رو  یمثبتـ  ریتـأث  یه اجتماعیاما سرما، ن بوده استییان پایپاسخگو یه اجتماعیزان سرمایچند م

ان یـ ز رابطه متقابـل و معنـادار مثبـت م   ین( 1: 1379) کیو مبار ییج خدایداشته است. نتا یملت یهو

 یق حاضر رابطه مثبت و معنـادار یدر تحق که همچنان. دهد یمرا نشان  یه اجتماعیو سرما یت ملیهو

ت یـ و هو یه اجتماعیان سرمایمعنادار م یا رابطهنشان داده شد و  یت ملیو هو یه اجتماعیان سرمایم
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جـه را مسـتخرج   ین نتیـ ا( 1: 1372) و قادرزاده یج عبداللهیهمگام با نتا توان یم، امدیبدست ن یقوم

گـر شـود و در   یقوم از اقـوام د  یک یسطح شناخت اعضا یمانع ارتقا یه اجتماعیاهش سرماکه کرد ک

 یارتباطـات اجتمـاع  را یـ ز ابدی یمش یافراد افزا یو مل یت جمعیهو یه اجتماعیش سرمایمقابل با افزا

تـه را  کن نیـ ا قشـان یتحقهم در ( 1: 1372) و قادرزاده ی. عبداللهشود یمموجب شناخت افراد از هم 

موجب شـده اسـت    کشهر بانه با اقوام فارس و تر یردهاکشتر یب یه ارتباطات اجتماعک اند کردهر کذ

ز همسـو  ین( 96: 1379) دفریمع ج قادرزاده وینند. نتاکرا با آنان احساس  ین فاصله اجتماعیمترکه ک

 کنندگان مشارکت یت انجمنکو مشار یه اجتماعیه سرماک دهد یمجه را نشان ین نتیق حاضر ایبا تحق

و  یعمـوم  یشـتر از اعتمـاد بـه نهادهـا    یب یدرون گروهـ  یقرار دارد و اعتماد اجتماع ینییدر سطح پا

ز نشـان  یـ ن( 373: 2998) نولـدز یو ر( 58: 1377) ارانکـ و هم یانیج شیافته است. نتایم یاعتماد تعم

 .باشد یم ها آن یه برون گروهیشتر از سرمایب شان مطالعهافراد مورد  یه درون گروهیه سرماک دهد یم

ت در یه عضـو کـ  انـد  دهیرسجه ین نتیق حاضر به ایز همانند تحقین( 491: 2994) ارانکبرگر و هم

و  یاسـ یس یپـارچگ یکشتر شدن یموجب بهتر و ب یه اجتماعیش سرمایجه افزایو در نت یمدن ینهادها

ق یـ در مقابـل تحق ( 138: 2998) ق پاتنـام یـ ق همسـو بـا تحق  ین تحقیج ای. نتاشود یم یت جمعیهو

ه یزان سـرما یـ ه تفـاوت در م کـ معتقدند  ها آنرا یز ردیگ یمقرار ( 121: 2997) ارانکو هم زنیسوا گث

. ردیـ گ یمـ  نشـأت  هـا  آن یخ ملیشورها و تارک یاقتصاد یها ینابرابره از کبل ینه از تنوع قوم یاجتماع

ت یه عضـو کق حاضر معتقدند یز مانند تحقین( 1689: 2999) سونیکوته و ارکو ( 959: 2911) ریموا

. بـا توجـه بـه    دهـد  یمش ین اقوام را افزایب یو مدارا شود یم یه اجتماعیش سرمایموجب افزا یانجمن

مختلف  یها تیقومافراد از  یه به طرق مختلف ارتباطات اجتماعک گردد یمشنهاد یج بدست آمده پینتا

. اعتمـاد  2،، ش دادیگـر را افـزا  ید یهـا  فرهنـگ . شناخت افراد از اقـوام و  1ق ین طریرا ارتقا داد تا از ا

ه ی. سـرما 3نـد و  کدا یـ ش پیافـزا  یژه و درون گروهـ یـ همگام با اعتمـاد و  یافته و برون گروهیم یتعم

وجه غالب را  ها آن یت قومیافراد در مقابل هو یت جمعیجه هویند تا در نتکدا یقا پافراد ارت یاجتماع

بـا ارتقـا    شود یمشنهاد ین پیا شود. همچنیشرفت مهیتوسعه و پ ینه برایبه خود اختصاص دهد تا زم

ن یت در ایب افراد در عضویدر ترغ یالن سعکداوطلبانه در سطوح خرد و  ینهادها یمکو  یفکیسطح 

رد تـا  کـ ن افـراد برقـرار   یب ین قومیب یا شبکه یق ارتباطات اجتماعیرد تا بدان طرک ینهاد یها شبکه

 ت شود.یافراد تقو یو مل یت جمعیهو

 

 منابع

اطالعات اقتصادی و ، یالملل نیب؛ بحران سومالی و مسئولیت جامعه (1382) داریوش، یزنجان اخوان -

 .32-39صص: ، 89و  69شماره ، سیاسی

ت ین مسئولین رابطه بییو تب ی؛ بررس(1379) ان بخشندهیهه جالئیو وج یمحمدتق، مانیا -

سال ، یاربردک یشناس جامعهفصلنامه ، رازین جوانان شهر شیدر ب یه اجتماعیو سرما یاجتماع

 .19-42صص: ، 38 یاپیشماره پ، 21
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نامه ، ینیت دیعقالنه یبر پا یه اجتماعیبر سرما ی؛ درآمد(1377) عیفاطمه و محمد صنا، براتلو -

 .28-43صص: ، شماره ششم، دوره سوم، سال دهم، یپژوهش فرهنگ

فصلنامه ، یه اجتماعی: سرمایمطالعه مورد، توسعه مؤثر؛ عوامل (1378) اهلل حجت، یزدی یبرامک -

 .161-175صص: ، 16شماره ، اسیراهبرد 

 یمطلوب شهر ییمرواک؛ ح(1379) یریپ یسیر و عیدل زاده نیحسم یرکمحمدرضا و ، یپورمحمد -

، یر اقتصادیغ یت مندیو فاعل یارتباط ییفضا-ی: آزمون نظم نهادیه اجتماعیان سرمایبر بن

صص: ، شماره اول، سال اول، کمناطق خش ییایمطالعات جغراف، زیالن شهر تبرک: یمطالعه مورد

52-35. 

 ریپعمل  هیدر نظر دانیمنش و م کیالکتید؛ (1376) غالمرضا و شهرام پرستش، ها یدیجمش -

 .1-32صص: ، 39شماره ، نامه علوم اجتماعی، ویبورد

دانشنامه علوم ، ت: رابطه متقابلیو هو یه اجتماعی؛ سرما(1379) کیم و محمد مباریابراه، ییخدا -

 .1-31صص: ، 2شماره ، دوره اول، یاجتماع

، 16شماره ، اسیفصلنامه راهبرد ، یت اجتماعیو امن یه اجتماعی؛ سرما(1378) محسن، یرداد -

 .176-196صص: 

، یت ملیو هو ین قومیدر روابط ب یه اجتماعی؛ نقش سرما(1374) ب احمدلویو حب احمد، ییرضا -

 .8-34صص: ، 4 شماره، سال ششم، یفصلنامه مطالعات مل، ز و مهابادیجوانان تبر یبررس

سال ، فصلنامه راهبرد، ما یفرا رو یها چالشه خانواده و یسرما، ؛ خانواده(1379) حسن، یروحان -

 .8-33: صص، 58شماره ، نوزدهم

سال ، فصلنامه راهبرد، یه اجتماعیسرما یسنگ بنا، ه خانوادهی؛ سرما(1399) حسن، یروحان -

 .8-46صص: ، 59شماره ، ستمیب

، 29شماره ، سال هشتم، علوم سیاسی فصلنامه، یت ملیهو یستی؛ چ(1374) علیرضا، زهیری -

 .29-59صص 

شماره ، سال چهارم، علوم سیاسی فصلنامه، هویت ملی و انقالب اسالمی؛ (1379) اعلیرض، زهیری -

 .195-124صص ، شانزدهم

ه یخوب و سرما یمرانکح ریتأث؛ (1377) رضا اسالمیو عل ین قدرتیو حس اهلل لیخل، ایسردارن -

، یاسیپژوهشنامه علوم س، مشهد و سبزوار ی: شهرهای: مطالعه موردیاسیبر اعتماد س یاجتماع

 .135-165صص ، شماره اول، پنجم سال

جوانان در  یه اجتماعی؛ سرما(1377) یقهقرخ ید مدنیو سع یر طاهر موسویو م حهیمل، یانیش -

 .58-74صص: ، 3شماره ، دوره دهم، رانیا یشناس جامعهمجله ، رانیا
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فصلنامه ، رانیبر آن در ا مؤثرو عوامل  یفاصله قوم؛ (1372) د قادرزادهیمحمد و ام، یعبدالله -

 .1-36صص: ، 24شماره ، سال ششم، یعلوم اجتماع

اطالعات سیاسی ، یاجتماع هیتا سرما یاجتماع یاز فضا ویبورد ریپ؛ (1378) سعید، عطار -

 .157-165صص: ، 251-252شماره ، اقتصادی

؛ سرمایه اجتماعی و چگونگی (1374) و سید امیر حسین حسینی پور شارعزهرا و محمد ، علمی -

 .239-296صص: ، 81شماره ، مجله تحقیقات اقتصادی، آن بر اقتصاد ریتأث

 یو چگونگ یه اجتماعی؛ سرما(1374) ینین حسیر حسید امیزهرا و محمود شارع پور و س، یعلم -

 .239-296صص: ، 81شماره ، یقات اقتصادیفصلنامه تحق، آن بر اقتصاد ریتأث

خانواده و  یه اجتماعی؛ سرما(1378) اریورمز یبر و محمد شارع پور و مهدکا، این یوردیعل -

 .198-132صص: ، 2شماره ، سال ششم، پژوهش زنان، یارکبزه

، شماره اول، سال اول، سیاست داخلی، ؛ مدخلی بر سرمایه اجتماعی(1375) غالمرضا، غفاری -

 .85-192صص: 

: شهر یمطالعه مورد، یت زندگیفکیو  یه اجتماعیسرما، (1375) غالمرضا و نازمحمد انق، یغفار -

رات و توسعه ییتغ نامه ژهیو، شماره اول، سال اول، رانیا یمجله مطالعات اجتماع، اووسکگنبد 

 .159-199، رانیدر جنوب ا یاجتماع

و رتبه  ها شاخص؛ مطالعه (1379) یقاسم اهلل روحو  ینید رسول حسید احمد و سیس، یروزآبادیف -

رفاه  یپژوهش-یفصلنامه علم، یه اجتماعیشور و رابطه آن با سرماک یها استاندر  یتوسعه اجتماع

 .58-93صص: ، 38شماره ، سال دهم، یاجتماع

، یدر اجتماعات قوم یه اجتماعیو سطوح سرما ها گونه؛ (1379) دفرید معید و سعیام، قادرزاده -

 .96-121: صص، 12شماره ، هشتم سال، یشناس انسانمجله ، نیردنشکمناطق  یمطالعه مورد

 ریتأث ی؛ بررس(1379) یلکسده و خالد تو یبیاد یو مهد یجانیم آذربایرکد و یوح، یقاسم -

سال ، فصلنامه راهبرد، رانیا یها استاندر  یبر توسعه اقتصاد یبرون گروه یه اجتماعیسرما

 .243-289صص: ، 59شماره ، ستمیب

فصلنامه ، و نقش آن در توسعه یه اجتماعی؛ سرما(1378) یآرام فردوسمصلح و ، یهنه پوشک -

 .79-93صص: ، 66و  65شماره ، سال دوازدهم، باریزر

؛ مقایسه سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران و (1378) ابوالفضل و حامد شیری، مرشدی -

، دوره نهم، ایران یشناس جامعهمجله ، شهر تهران یها دانشگاهفرهنگی و هنری  یها کانوناعضای 

 .194-225صص: ، 4و  3شماره 
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؛ هویت معماری؛ تبیین معنای (1379) محمد جواد و محمدرضا بمانیان و ندا خاکسار، نژاد یمهدو -

صص: ، 8شماره ، سال پنجم، نشریه هویت شهر، مدرن و فرامدرن، پیشامدرن یها دورههویت در 

122-113. 
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National Identity, Ethnic Identity and Social Sapital 

Shiraz University Students as a Case Study 

Ali Ruhani
1
 

Abstract 

Peoples' identity shaped in relationship to others and identification process is started 

from recognition of others. So in this process social communication becomes very 

important. This research aims to study the relationship among national identity, ethnic 

identity and social capital among participants by social survey and try to study the role 

of social communication in national identity. Therefore 445 participants of four ethnic 

groups (Turk, Kurd, Fars and Lor) were elected in random way. The results have shown 

that the level of social capital among participants was low. Whether there was no 

significant relationship between ethnic identity and social capital among Turk and Lor 

people and also these two variables had negative relationship among Kurd people, but 

there was positive and significant relationship between social capital and national 

identity of ethnic groups. In multivariate analyses, the variables bridging social capital 

and ethnic identity (R
2
= 9149) among Lor peoples, the variables bridging social capital 
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and ethnic identity (R
2
= 9133) among Kurd people, the variables bridging social capital 

and ethnic identity (R
2
= 9133) among Fars people and finally whole social capital ethnic 

and ethnic identity and (R
2
= 9124) among Turk people have explained the variation of 

national identity variable. 

  

Key words: social capital, bonding social capital, bridging social capital, national 

identity, ethnic identity, ethnicity, nationality, Iranian ethnics. 
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