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رابطة بین سرمایة اجتماعی و هویت اجتماعی شهروندان رشت
 

The Relationship between Social Capital and Social 
Identity Among Citizens of Rasht

Malihe Shiani1,Khosro Ahmadpour2

Introduction: It is of great importance 
to s tudy the relationship between so-
cial phenomena and concepts. One of 
the mos t important social concepts in 
recent century is the social identity. 
Social identity is the result of  the in-
teraction among human beings which 
is affected by many factors. Ties, for-
mal and informal networks, norms and 
trus ts among individuals and in general 
social capitals have a significant role 
in forming the social identity. The re-
lationship between the dimensions of 
social capital and some types of so-
cial identity (ethnic, national, and re-
ligious) is the subject of this s tudy by 
using Giddens’s views on social iden-
tities, Kelman and Putnam’s view on 
social capital..
Method: This research was a quanti-
tative approach using  ques tionnaires  
among 381 citizens in Rasht which 
were chosen through  multis tage clus-
1. Ph.D. in Sociology, 
<Mshiani@ut.ac.ir>
2. Ph.D. S tudent in Cultural Policy

مفاهیم  و  پدیده ها  بین  روابط  مطالعة  مقدمه: 
مهمترین  از  یكی  دارد.  فراوانی  اهمیت  اجتماعی 
مفاهیم اجتماعی عصر حاضر هویت اجتماعی است. 
هویت اجتماعی حاصل تعامل بین انسانهاست كه از 
شبكه های  و  روابط  می پذیرد.  تأثیر  متعددی  عوامل 
میان  هنجارهای  و  اعتماد  غیررسمی،  و  رسمی 
به طوركلی سرمایه اجتماعی نقش مهمی در  افراد و 
شكل گیری هویتهای اجتماعی دارد. چگونگی روابط 
انواع هویت  از  اجتماعی و برخی  ابعاد سرمایه  بین 
اجتماعی )قومی، ملی و مذهبی( موضوعی است كه 
در این پژوهش با استفاده از نظرات گیدنز در باب 
سرمایه  مورد  در  پاتنام  و  كلمن  اجتماعی،  هویت 

اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است.
روش: این پژوهش با رویكرد كمی و با استفاده از 
پرسشنامه در بین 381 نفر از شهروندان شهر رشت 

به روش خوشه ای چندمرحله ای انجام شد.
سرمایه  انواع  تحقیق  نتایج  اساس  بر  یافته ها: 
اجتماعی به طوركلی با هویت اجتماعی افراد در رابطه 
است. ابعاد سرمایه اجتماعی افراد به ترتیب بیشترین 
و  قومی  هویت  سپس  و  مذهبی  هویت  بر  را  تأثیر 
از  می شود.  هویتها  این  تقویت  موجب  و  دارد  ملی 
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تأثیر  بیشترین  اعتماد  نیز  ابعاد سرمایه اجتماعی  بین 
هویتهای  انواع  بر  تأثیرگذاری  كمترین  داراست.  را 

اجتماعی مربوط به شبكه های رسمی است.
با  ابعاد سرمایه اجتماعی  بحث: وجود رابطه بین 
انواع  افراد و این واقعیت كه  انواع هویت اجتماعی 
مختلف هویت اجتماعی در بین جوانان، دانشجویان، 
قرار  پایین تری  سطح  در  بازنشسته ها  و  بیكار  افراد 
اجتماعی  سرمایه  بودن  پایین تر  همچنین  و  دارد 
به ویژه اعتماد اجتماعی در بین این افراد كه بیشترین 
تأثیر را بر هویت اجتماعی دارد، نشان دهنده اهمیت 
ارتقای  جهت  درست  سیاستگذاری  ضرورت  و 
به  اعتماد  است.  جوانان  بین  در  اجتماعی  اعتماد 
نهادهای اجتماعی در این بین می تواند نقش كلیدی 

ایفا كند.
اجتماعی،  هویت  اجتماعی،  سرمایه  کلیدواژه ها: 

هویت قومی، هویت مذهبی، هویت ملی

تاریخ دریافت: 95/5/31
تاریخ پذیرش: 96/7/18

 ter sampling technique. 
Findings: findings showed that among 
men, the average of ethnic and na-
tional identity and among women, in 
comparison to men, religious identity 
was higher. Between single and mar-
ried people, later had a higher ratio of 
ethnic, national and religious identity. 
National identity for retired people was 
higher in  comparison to  soldiers, s tu-
dents and unemployed individuals. Re-
ligious identity for housewives is high-
er and among soldiers, unemployed 
people and s tudents is lower.
Discussion: It can be said that the di-
mensions of social capital have the 
greates t impact respectively on reli-
gious identity, ethnic identity and na-
tional identity and improve these iden-
tities. The relationship which Colman 
emphasized on it as well. Among the 
dimensions of social capital “trus t” has 
the greates t impact. The lowes t impact 
on different types of social identities is 
dedicated to official networks.
Keywords: Social identity, social capi-
tal, ethnic identity, national identity, 
religious identity

موضوع افزوده است. مسائلی از قبیل بحران هویت، بی هویتی و بیگانگی اجتماعی، همگی 
نیازهای روانی انسان و پیش نیاز  حول محور هویت قرار دارند )كاجی، 1378(. هویت از 
هرگونه زندگی اجتماعی است. بدون وجود چارچوب معین كه شباهتها و تفاوتها را مشخص 

مقدمه: 
جنبه های  از  هویت  مسئله  امروزه   
گوناگون و از سوی متفكرین و نظریه پردازان 
بسیاری مطرح است. شرایط فعلی جهان و 
اهمیت  بر  نیز  فرهنگها  رویارویی  و  ارتباط 



رابطة بین سرمایة اجتماعی و هویت اجتماعی شهروندان رشت

257      

سازد، افراد یك جامعه امكان برقراری ارتباط معنادار و مستمر میان خود را نخواهند داشت. 
به عبارت دیگر، اساس دوام و بقای یك جامعه انسانی، كنشهای ارتباطی آن جامعه است كه 
هم به فرایند معناسازی و هم به فرایند هویت سازی منجر می شود )فكوهی و آموسی، 1388(. 

هویت در ارتباط با افراد دیگر مورد بررسی قرار می گیرد و بدون توجه به زندگی اجتماعی و 
روابط مابین انسانها، معنایی نخواهد داشت. به عبارت دیگر هویت محصول ارتباط و تعامل 
است. یعنی دیگری باید وجود داشته باشد تا من ساخته و درك شود. »خود« از طریق فهم و 
ارتباط با دیگری و در فرایند جامعه پذیری شكل می گیرد )هزارجریبی و لهراسبی، 1390(. با 
این تعاریف به نظر می رسد هویت ارتباط تنگاتنگی با مفهوم سرمایه اجتماعی پیدا می كند. 
سرمایه اجتماعی مجموع منابع حقیقی یا مجازی در دسترس یك فرد یا گروه است كه این 
افراد به واسطه برخورداری از شبكه ای بادوام از روابط و فهم و درك متقابل و كم و بیش 
اجتماعی  به تعداد شبكه های  افراد  )فیلد، 2003( و  به دست می آورند  نهادینه شده، آن را 
متمایز و روابطی كه در آنها موضعی را اشغال كرده و نقش بازی می كنند، هویتهای متمایز 

دارند )استرایكر و بورك، 2000(.
 از آنجا كه تبیین پدیده های اجتماعی از طریق كنكاش در روابط بین آنها از اهمیت زیادی 
برخوردار است، بخش مهمی از تحقیقات صورت گرفته در حوزه علوم اجتماعی معطوف 
از  با یكدیگر بوده است. یكی  ارتباطشان  به شناخت پدیده ها و مسائل اجتماعی از طریق 
مهمترین موضوعات اجتماعی عصر جدید بحث هویت است. هویت در واقع عبارت است 
از مجموعة خصوصیات و مشخصات فردی و اجتماعی و احساسات و اندیشه های مربوط به 
آنها كه فرد آنها را از طریق توانایی كنش متقابل با خود و یافتن تصوراتی از خود به دست 
می آورد و در پاسخ به پرسش »من كیستم؟« ارائه می دهد )احمدلو و افروغ، 1381(. هویت 
شناسه آن گروه یا حوزه اجتماعی است كه شخص بدان تعلق داشته و با آن خود را معرفی 
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می كند و در زندگی اجتماعی، خود را نسبت به آن ملتزم و متعهد و وفادار می داند )وودوارد، 
2000(. هویت در واقع امری تاریخی و محتمل است و همانند بسیاری از جنبه های دیگر، 
بر  از خویشتن  فرد  تعریف  تغییر  و  بودن هویت  تاریخی  است.  تصادف  و  زمان  محصول 
این امر داللت دارد كه هویت تغییرپذیر است )گل محمدی، 1392(. با این نگاه می توان با 
تأثیرگذاری عناصر مرتبط با هویت موجب تغییر آن شد. به عقیدة ملوچی1 همة هویتها در 
درون یك سیستم روابط اجتماعی شكل می گیرند و به شناسایی متقابل دیگران نیاز دارند 
هر  از  بیش  هویت  معمای  معاصر،  دوران  در  شد  گفته  كه  همان طور   .)1991 )شلسینگر، 
عصری ذهن آدمی را به خود مشغول داشته است )تاجیك، 1379(. در واقع انسان از زمانی 
كه آغاز به شناخت خود كرد مسئله هویت برایش مطرح شد )تاجیك، 1383( اما هویت، 
امروزه اهمیتی مضاعف یافته است. در دوران تاریخی كه ساختارزدایی2 گسسته سازمانها، 
ویژگی اصلی آن است، هویت به اصلی ترین و گاه تنها سرچشمة معنا تبدیل می شود. مردم 
هر روز بیش از گذشته معانی خود را نه بر اساس اعمال، بلكه بر اساس هویت خود یا آنچه 
كه گمان می كنند هویتشان است سامان می دهند )كاستلز، 1381؛ به نقل از رهنما و رضوی، 

.)1391
 این اهمیت در جامعه در حال توسعه و پیچیدة ایران مضاعف است. مطالعة روابط بین 
پدیده های اجتماعی هم به خودی خود و هم به این دلیل كه موجب درك بهتر هر یك از 
پدیده ها می شود، حائز اهمیت است. سرعت شدید تحوالت در جوامع در حال توسعه مانند 
جامعه ایران، نوسان بین فرهنگ خودی و غربی، آنومی موجود در نظام هنجاری جامعه و 

شكسته شدن هویتهای سنتی، موجب اهمیت بحث هویت می شود.
 گرچه هویت به طور كل پدیده ای اجتماعی است و بدون اجتماع معنا نمی یابد اما در نزد 

1. Alberto Melucci
2. decons truction
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برخی صاحبنظران به دو نوع فردی و اجتماعی تقسیم می شود. هویت اجتماعی را نیز می توان 
به ابعاد مختلف بر حسب منابع آن تقسیم كرد. خانواده، شهر، قوم، ملت، امت سطوح مختلف 
هویت اجتماعی اند. اهمیت هویت اجتماعی در جامعه ایران امری آشكار است. همزیستی ها 

و تعارضهای انواع هویت اجتماعی مسئله ای عمومی در جامعه ماست. این مسئله به ویژه برای 
كسانی كه در مناطقی از كشور زندگی می كنند كه مردم هویتهای اجتماعی مختلفی دارند 
و هویت جمعی غالبی وجود ندارد، برجسته تر است. مهمترین و فراگیرترین اشكال هویت 
اجتماعی در جامعه ما هویت ملی، هویت مذهبی و هویت قومی است. نگرانی از فراموش 
شدن ارزشهای قومی و آداب و رسوم و به حاشیه رفتن هویت قومی نگرانی عمده بسیاری 
افزایش هویت جهانی به طور كل و  از  از مردم ساكن مناطق مختلف كشور است. نگرانی 
غرب گرایی به طور خاص و كم اهمیت شدن هویتهای ملی و مذهبی به ویژه در بین جوانان 
دوستان  فرهنگ  و  كارشناسان  سیاستمداران،  مردم،  از  بسیاری  دغدغه های  مهمترین  از  نیز 

به شمار می آید.
 دو عنصر مشترك در هویت اجتماعی، احساس تعهد و تعلق عاطفی است )بروجردی، 
1379(. هویت اجتماعی یك دستاورد تعاملی قلمداد می شود كه به طور پیوسته از طریق تبادل 
زبانی و عمل اجتماعی، مورد مذاكره قرار می گیرد. در چارچوب این رویكرد شیوه هایی مورد 
توجه قرار می گیرند كه بر اساس آن عامالن و حامالن جامعه پذیری، داده ها و دانسته های 
شناختی، عاطفی و رفتاری افراد را سازمان می بخشند. دانسته ها و داده هایی كه افراد برای 
هویت  منظر  این  از   .)1994 )بوركیت،  می گیرند  به كار  اجتماعی  خود  یك  به  شكل دهی 
اجتماعی در بستر تعامالت و روابط اجتماعی، اعتماد بین افراد و همه آنچه سرمایه اجتماعی 

خوانده می شود شكل می گیرد.
اجتماعی،  سرمایه  می رود.  شمار  به  حاضر  عصر  مهم  مفاهیم  از  اجتماعی  سرمایه   
مجموعه ای از مفاهیم مانند اعتماد، هنجار و شبكه ها می باشد كه هماهنگی و همكاری را 
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می شود  هماهنگ  فعالیتهای  در  كارآمدی جامعه  باعث  و  می كند  تسهیل  متقابل  برای سود 
)وال و همكاران، 1998(. سرمایه اجتماعی اگرچه مفهومی نوین و نوپا در عرصه مطالعات 
اجتماعی است اما این مفهوم ریشه در روابط اجتماعی نوع بشر دارد. جامعه شناسان معاصر 
بهره  اجتماعی  مفهوم سرمایه  از  جامعه  در  اجتماعی  روابط  كیفیت  و  كمیت  بررسی  برای 
جسته اند )شارع پور، 1380؛ به نقل از پیرهادی، 1388(. سرمایه اجتماعی زادة كنش و واكنش 
افراد است و محصول آشنا بودن و آشنا شدن آدمیان با یكدیگر است و بر چشمداشتهایی 
و گسترده  می بالد  زمان  با گذر  مواقع  اكثر  در  و  می گیرد  آشنایی جان  از  كه  است  استوار 
می شود )پیران و همكاران، 1385(. سرمایه اجتماعی می تواند نگرشها و طرز تلقی های افراد 
را نسبت به اقوام موجود در جامعه و همچنین طرز تلقی آنان را از ملیت و قومتشان تحت 
یا تضعیف هویتهای اجتماعی و همبستگی جمعی شود.  تأثیر قرار دهد و موجب تقویت 
تداخل  و  است  وابسته  همدیگر  در  گروهها  امتزاج  و  تداخل  به  اجتماعی  هویت  بنابراین 
برمی گردد )هزارجریبی و  افراد و گروهها  اجتماعی  تعامالت  نوع  به كمیت و  نیز  گروهها 
این رابطه از جهات مختلف حائز اهمیت است. شاید  لهراسبی، 1390(. بررسی و مطالعة 
یكی از مناطق مناسب جهت آزمون این فرضیه استان گیالن و شهرستان رشت باشد. رشت 
مركز استان گیالن و بزرگ ترین و پرجمعیت ترین شهر شمال ایران محسوب می شود. رشت 
همچنین بزرگ ترین شهر گیلك نشین ایران است. گیلكها از اقوام ایرانی دارای خصوصیات 
مشخص قومی همچون تاریخ و زبان و آداب و رسوم است. اكثر مردم رشت شیعه دوازده 
امامی محسوب می شوند. اگر چه ملی گرایی و تأثیرگذاری مردم این منطقه همواره مورد تأیید 
و تحسین واقع شده و به نظر می رسد عناصر مختلف هویت اجتماعی در تعادل و سازش 
مناسبی به سر می برند. اما نزدیكی به مركز ایران و همچنین توریستی بودن منطقه، موجب 
نگرانیهایی در مورد كمرنگ شدن هویت قومی و از بین رفتن زبان و رسوم در این خطه 
هم شده است. همچنین رشت به عنوان دروازه اروپا شاید پیش از بسیاری از مناطق كشور 
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تحث تأثیر فرهنگ غربی قرار گرفته است. تأثیرات جهانی شدن و روند گسترش روزافزون 
نگرانیهایی  موجب  هم  كنار  در  ماهواره ای  شبكه های  و  اینترنت  رشد  و  جهانی  ارتباطات 
در جهت تضعیف هویت ملی و مذهبی در بین شهروندان شهر رشت به مانند بسیاری از 

انواع  اهمیت و حساسیت مطالعة  شهرهای كشور گشته است. مجموع مسائل عنوان شده 
هویت اجتماعی مورد بررسی در این تحقیق را نشان می دهد.

 در هر حال همانگونه كه در نتایج این پژوهش هم تأیید می شود می توان گفت هویتهای 
قومی، ملی و مذهبی به شكل معناداری در بین ساكنین شهر رشت وجود دارد. همچنین این 
موضوع كه هویت قومی و همچنین مذهبی مردم رشت نسبتًا یكدست است در كنار این 
واقعیت كه در مناطقی با قومیتها و مذاهب مختلف سخت می توان از طریق یك پژوهش 
كمی و پرسش نامه به سنجش هویتهای قومی و مذهبی دست زد، رشت را نمونة مناسبی 
جهت آزمون این فرضیه می سازد. در این تحقیق در ابتدا تأثیر ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی 
افراد بر اشكال هویت اجتماعی بررسی می گردد و سپس چگونگی روابط نشان داده می شود.

پیشینه تجربی
انواع هویت اجتماعی و سرمایه اجتماعی  از   تحقیقات متنوعی در مورد رابطه برخی 

صورت گرفته است كه به چند مورد آن اشاره می  شود.
سال  در  همكاران  و  دانگیو1  از  كاری  ایرلند«  در  شهری  هویت  و  اجتماعی  »سرمایه   
2005 به بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی به ویژه وجود ارتباطات و شبكه های داوطلبانه بر پایه 
اعتماد، هنجارها و ارزشها در ایجاد هویت اجتماعی خاصی به نام هویت شهری می پردازد. 
این تحقیق بر پایة مصاحبه با تعدادی افراد عضو سازمانهای داوطلبانه این ارتباط را مورد 
مطالعه قرار داد. نتایج تحقیق نشان می دهد كه شبكه های اجتماعی، راههای به وجود آمدن 

1 . Freda Donoghue
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هویت شهری را تسهیل می كند. به ویژه سرمایه اجتماعی ارتباطی نقش پررنگی در این زمینه 
ایفا می كند.

اجتماعی  هویت  با  اجتماعی  سرمایه  »رابطه  عنوان  با  تحقیقی  همكاران  و  وحیدا   

دانشجویان: مطالعه موردی یازده دانشگاه دولتی شهر تهران« در سال 1382 انجام داده اند. در 
این تحقیق كه توسط پرسشنامه در بین 700 نفر از دانشجویان یازده دانشگاه دولتی تهران به 
روش نمونه گیری مطبق صورت گرفت، سرمایه اجتماعی یك شاخص تركیبی در نظر گرفته 
شده است كه شامل تعهد، تعلق و اعتماد افراد به نهادها و گروههای اجتماعی و همچنین 
عالقة آنها به تعامالت اجتماعی است. از میان انواع هویت اجتماعی نیز هویت خانوادگی، 
مذهبی و ملی انتخاب شد كه نتایج حاصل از تحقیق حكایت از وجود رابطه داشت. به ویژه 
بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی )دو شاخص اعتماد اجتماعی و تعهد اجتماعی( به طور مستقیم 

و مؤثر در بروز هویت اجتماعی نقش داشت.
 رنانی )1388( در مطالعة »نقش منابع هویت و معرفت در تشكیل سرمایه اجتماعی« 
در میان دانشجویان دانشكده اقتصاد دانشگاه اصفهان، به هویت به عنوان یكی از عناصر مهم 
تشكیل دهندة سرمایه اجتماعی نگریسته است و تأثیر انواع هویت اجتماعی بر شكل گیری 
ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی از جمله اعتماد، هنجارها و شبكه های اجتماعی را در میان 
199 نفر از دانشجویان توسط پرسشنامه مطالعه كرده است. تمركز تحقیق بر هویت مذهبی 
به عنوان یكی از اصلی ترین شكلهای هویت اجتماعی ایرانیان بود كه نتایج، وجود رابطة قوی 

بین هویت مذهبی و سرمایه اجتماعی در بین دانشجویان را نشان داد.
 جهانگیری و معینی در سال 1389 تحقیقی با عنوان »بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و 
هویت ملی« انجام دادند و این رابطه را در بین دانشجویان دانشگاه شیراز مورد بررسی قرار 
دادند. آنها از نظریه های گیدنز و وولكاك و نارایان در چاچوب نظری بهره برده و با استفاده 
از پیمایش و پرسشنامه این بررسی را انجام دادند كه نتایج حاصل از تحقیق، وجود رابطه بین 
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سرمایه اجتماعی و هویت ملی دانشجویان را تأیید كرد.
با میزان  با عنوان »بررسی رابطه سرمایه اجتماعی  لهراسبی در تحقیقی   هزارجریبی و 
هویت جمعی« در سال 1390 وجود این رابطه را در بین دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی 

مورد مطالعه قرار دادند. مطالعة ایشان از نوع كمی و با استفاده از پرسشنامه و هدفشان بررسی 
تأثیر سرمایه اجتماعی افراد بر هویت جمعی شان بود. این تحقیق وجود رابطه بین سرمایه 

اجتماعی افراد و هویت قومی و ملی آنها را تأیید كرد.
ده ها تحقیق درباره رابطة هویت اجتماعی و سرمایه اجتماعی در ایران و سایر كشورها 
صورت گرفته كه در این بخش به برخی اشاره شد. هر تحقیق با توجه به چارچوب نظری 
هویت  انواع  همچنین  و  اجتماعی  سرمایه  مختلف  ابعاد  بر  متفاوت  اهداف  و  خود  ویژه 
رابطه  این  درباره  كشور  در  كه  تحقیقاتی  اكثر  آماری  جامعة  است.  داشته  تأكید  اجتماعی 
صورت گرفته، دانشجویان و دانشگاهیان بوده است و بیشترین تأكید بر بررسی رابطه سرمایه 
باالی  پراكندگی  به علت  افراد بوده است.  اجتماعی و هویت مذهبی و سپس هویت ملی 
جامعه آماری از نظر قومی امكان بررسی رابطة سرمایه اجتماعی و هویت قومی افراد فراهم 
سرمایه  مؤلفه های  از  برخی  رابطة  بررسی  به  تنها  تحقیقات  برخی  همچنین  است.  نبوده 
اجتماعی و هویت اجتماعی پرداخته اند. در این تحقیق سعی شده با رویكردی جامع، رابطة 
ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی و هویت ملی، مذهبی و قومی در بین مردم یك شهر مورد 

بررسی قرار گیرد.

مبانی نظری
از مهمترین نظریه پردازان حوزة  ابتدا به صورت اجمالی نظرات برخی  این بخش   در 
هویت اجتماعی و سرمایه اجتماعی مرور و سپس در جمع بندی نهایی به چگونگی ارتباط 

پرداخته خواهد شد.
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 هویت اجتماعی: تاجفل )1978( از پیشگامان نظریه هویت اجتماعی است كه هویت 
اجتماعی را با عضویت گروهی پیوند می زند و عضویت گروهی را متشكل از سه عنصر 
می داند: عنصر شناختی )آگاهی از اینكه فرد به یك گروه تعلق دارد(، عنصر ارزشی )فرضهایی 

)احساسات  احساسی  عنصر  و  گروهی(  عضویت  منفی  یا  مثبت  ارزشی  پیامدهای  درباره 
نسبت به گروه و نسبت به افراد دیگری كه رابطة خاصی با آن گروه دارند(. بر این اساس 
هویت اجتماعی از دیدگاه تاجفل عبارت است از آن بخش از برداشت یك فرد از خود كه 
از آگاهی او نسبت به عضویت در گروههای اجتماعی سرچشمه می گیرد همراه با اهمیت 

احساسی منتضم به آن عضویت )گل محمدی، 1392(.
 گیدنز كاهش نفوذ سنت و توسعه مدرنیته و امكان تحقق هویتهای چندگانه و آزادی 
ماهیت  است  معتقد  او   .)1378 )گیدنز،  می كند  مطرح  را  هویت  آگاهانة  انتخاب  در  افراد 
به  می كند؛  پیدا  تحول  جهانی  و  محلی  عناصر  تأثیر  تحت  مستمر  به طور  روزمره  زندگی 
نحوی كه فرد باید هویت خود را به طور مداوم و روزمره ایجاد نماید و در فعالیتهای بازتابی 
خویش مورد حفاظت قرار دهد )گیدنز، 1378(. از این گفته گیدنز بر می آید كه هویت هر 
شخصی لزومًا ذاتی آن شخص نیست. هویت نقشی نیست كه از طرف جامعه به شخص 
تفویض شده باشد، بلكه فرایند معناسازی است كه در طی زندگی روزمره و مكانیسمهای آن 
ساخته می شود. هویت هرگز ثابت نیست، بلكه متطور و متحول یا »دینامیك« است )شریفی 
و كاكاوندی، 1389(. درواقع هویت از نظر گیدنز عبارت است از خود شخص، آن طوری 
كه شخص خودش را تعریف می كند. به نظر گیدنز، هویت انسان در كنش متقابل با دیگران 
ایجاد می شود و در جریان زندگی پیوسته تغییر می كند. هیچ كس دارای هویت ثابتی نیست. 
هویت، سیال و همواره در حال ایجاد شدن و عوض شدن است )علیزاده اقدم و همكاران، 
1389(. جنكینز معتقد است »خود« در فرایند اجتماعی ساخته می شود كه برایند دیالكتیك 
درون و برون یا فرد و جامعه است و هویت فرد در این رابطة دوگانة شكل گیری خود، به 
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وجود می آید )رفیعی جیردهی و حبیب زاده خطبه سرا، 1391(. افراد بنا به مجموعة مشخصی 
این  با  نوعًا  جماعت  یك  اعضای  شباهتهای  و  دارند  فرق  یكدیگر  با  جمعی  هویتهای  از 
پیش فرض همراه است كه آنها با اعضای جماعتهای دیگر فرق دارند. كنش متقابل شباهت 

»اجتماعی« است )جنكینز، 1391(.  و  »فردی«  از  اعم  تعیین همة هویتها،  منطق  تفاوت،  و 
استرایكر نیز به تمایز ساخت اجتماعی و فرهنگی با هویت و نیز بر تعدد هویتها در نتیجة 
تعدد شبكه های متمایز روابط اجتماعی و مواضعی كه فرد اشغال كرده و نقش بازی می كند، 

تأكید داشت )حاجیانی، 1392(.
 سرمایه اجتماعی: كلمن از صاحبنظران مشهور این حوزه، سرمایه اجتماعی را منابع و 
انرژیهای نهفته در جامعه می داند كه سبب فعال شدن ارتباطات در بین مردم می شود. وی این 
منابع را اعتماد، همدلی، تفاهم و ارزشهای مشتركی می داند كه شبكه های انسانی و اجتماعی 
را به هم متصل می سازد و امكان كارهای دست جمعی را فراهم می آورد. از نظر كلمن سرمایه 
اجتماعی معنایی است كه می تواند سطح روابط فردی را به اجتماعی ارتقا دهد و دارای دو 
عنصر اساسی است. یكی ساخت اجتماعی و دیگری كنشهای كنشگران )وحیدا و همكاران، 
می داند  افراد  بین  روابط  در  بلكه  افراد،  در  نه  را  اجتماعی  واقع سرمایه  در  كلمن   .)1383
)موسوی و علی پور، 1391(. او سرمایه اجتماعی را تركیبی می داند از ساختاهای اجتماعی 
كه كنشهای معینی از كنشگران را درون این ساختارها تسهیل می كند )ازكیا و غفاری، 1388(.
 بوردیو از پیشگامان طرح مفهوم سرمایه اجتماعی است كه بر این باور است كه سرمایه 
اجتماعی ای كه یك فرد از آن برخوردار است، بسته به اندازة شبكة ارتباطات وی می تواند 
به طور مؤثری تغییر یابد )بوردیو، 1986(. او سرمایه اجتماعی را موقعیتها در روابط و در 
گروهها و شبكه های اجتماعی می داند )ترنر، 2003(. او همین طور بر تعهدات و ارتباطات 
اجتماعی تأكید دارد. از نظر بوردیو )1997( سرمایه اجتماعی انباشت منابع بالقوه و بالفعلی 
است كه مربوط به داشتن شبكه ای نسبتًا پایدار از روابط كم وبیش نهادینه شده از آشنایی و 
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شناخت متقابل است. البته سرمایه اجتماعی مستلزم شرایطی به مراتب بیشتر از وجود صرف 
شبكة پیوندها است. درواقع پیوندهای شبكه ای باید از نوع خاصی، یعنی مثبت و مبتنی بر 
اعتماد باشد. او همین طور بر قابلیت تبدیل انواع سرمایه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به 

همدیگر تأكید دارد. در تعریف بوردیو تأكید روی شبكه های اجتماعی است كه دسترسی با 
منابع گروهی را فراهم می كند. نتایج این سرمایه اجتماعی، نهایتًا پاداش اقتصادی است كه 
از طریق مشاركت مداوم در شبكه به وجود می آید )فاین، 1385(. بوردیو همین طور متغیر 
»حمایت اجتماعی« را اندازه گیری و به عنوان نتیجة سرمایه اجتماعی تعریف كرد كه شامل 
حمایت عاطفی، آسایش و درك و كمك و مشاوره می شود كه اینجا به عنوان نتیجه مثبت 

سرمایه اجتماعی مطرح است )بیدوین، 2007(.
 نظریة سرمایه اجتماعی لین درواقع گسترش و امتداد نظریة منابع اجتماعی1 اوست كه 
در آن او فرض می كند كه دسترسی و استفاده از منابع اجتماعی )منابع موجود در شبكه های 
اجتماعی( می تواند به وضعیت اجتماعی و اقتصادی بهتر منجر شود. او منابع را با ویژگیهای 
ثروت، قدرت و پایگاه و موقعیت اجتماعی تعریف می كند )لین، 1999 به نقل از وبر، 2008(. 
توضیح  در  را  »تأیید«  و  اجتماعی«  »اعتبار  »نفوذ«،  »اطالعات«،  عنصر  چهار  همچنین  لین 
چگونگی كاركرد سرمایه اجتماعی در كنشهای ابزاری و اظهاری مطرح می كند )لین، 2001(
فردی،  بین  روابط  طریق  از  كه  می داند  منابعی  مجموعة  را  اجتماعی  سرمایه  پاتنام 
شبكه های اجتماعی و هنجارهای متقابل و اعتماد به وجود می آید. به عقیده پاتنام سرمایه 
اجتماعی آن دسته از ویژگیهای سازمان اجتماعی است كه هماهنگی و همكاری را برای سود 
متقابل تسهیل می كند و باعث كارآمدی جامعه در فعالیتهای هماهنگ می گردد )جهانگیری 
اجتماعی  از مشخصه های خاص یك سازمان  را  اجتماعی  پاتنام سرمایه  معینی، 1389(.  و 
نظیر اعتماد، هنجارها و شبكه هایی می داند كه می تواند با تسهیل كنشهای هماهنگ، كارایی 

1 . Social Resources Theory
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پاتنام سرمایه اجتماعی را سازمان اجتماعی  )پاتنام، 1993(. رابرت  افزایش دهد  جامعه را 
می داند كه مشتمل بر شبكه ای از روابط و تعامالت توام با آگاهی و اعتماد اجتماعی است 
و با تسهیل كنشها در ارتقای كارایی سازمان و توسعه اقتصادی مؤثر واقع می شود )سعادت، 

1385( اگرچه واحد مطالعه و سطح تحلیل پاتنام را می توان در قیاس با كلمن، بوردیو و لین، 
كالن دانست اما او نیز نقطه عزیمتش را افراد قرار می دهد و با توجه به این كه او دو نوع 
سرمایه اجتماعی درون گروهی و برون گروهی را مورد مطالعه قرار می دهد و روابط عمودی 
را مولد سرمایه اجتماعی نمی داند. از این روی می توان رویكرد او را میانه در نظر گرفت. 
كنشهای  تأثیر  به  و  می كند  افراد جستجو  بین  روابط  در  را  اجتماعی  او همین طور سرمایه 
روزمره اشاره دارد. البته برخالف كلمن سرمایه اجتماعی را نوعی دارایی جمعی به حساب 
می آورد و هنجارهای عمل متقابل را مولدترین جزء سرمایه اجتماعی می داند. او همین طور 
در  را  همیاری  هنجارهای  كه  شبكه هایی  می پردازد.  نیز  مدنی  مشاركت  شبكه های  بررسی 
جامعه تقویت می كنند. پاتنام گرچه به هویت اجتماعی به طور مستقل اشاره نمی كند اما نقش 
سرمایه اجتماعی و روابط اجتماعی با آشنایان و غریبه ها را چیزی می داند كه باعث كاركرد 
بهتر جامعه می شود. او همین طور به نقش سرمایه اجتماعی درون گروهی در تقویت هویتهای 

انحصاری و تقویت همگنی در جامعه اشاره دارد.
 به علت گستردگی و پیچیدگی مفاهیم مورد مطالعه در این تحقیق، نظریة خاصی كه 
بتواند همة روابط مورد بحث را تبیین نماید، وجود ندارد. اما می توان با تركیب نظریه های 
مختلف چگونگی روابط مورد بحث را نشان داد. در بحث هویت از میان نظریه های موجود 
در باب شكل گیری و تأثیرات هویت از دریچة نظرات گیدنز نگاه شده است. گیدنز معتقد 
است كه خود یك امر منفعل نیست كه فقط از طریق تأثیرات درونی شكل بگیرد. افراد ضمن 
اینكه اقدام به ساخت و پرداخت هویت شخصی خویش می كنند، در ایجاد بعضی از تأثیرات 
مواجه  متعددی  انتخابهای  با  افراد  نتیجه  در  دارند.  مشاركت  اطراف خود  دنیای  اجتماعی 
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می شوند كه جامعه امروزی پیش پای آنها قرار داده است. در واقع این روابط و تعامالت 
ارزشهایی است كه می تواند  تأثیر هنجارها و  با هم و در محیط اجتماعی تحت  كنشگران 
باعث تسهیل كنشهای كنشگران گردد و به شكل گیری هویت افراد كمك كند )جهانگیری و 

معینی، 1389(.
ابعاد  به عنوان  انتظارات  و  تعهدات  اعتماد، هنجارها،  به  كه گفته شد كلمن   همان طور 
شبكه ها  اضافة  به  را  اعتماد  و  همیاری  هنجارهای  نیز  پاتنام  دارد.  اشاره  اجتماعی  سرمایه 
از ابعاد سرمایه اجتماعی قلمداد می كند. در این بخش از نگاه كلمن به جهت سطح تحلیل 
فردی و گروهی و انطباق آن با زاویة بررسی هویت اجتماعی و گردشگری در این تحقیق 
بهره گرفته شده است و از جهت بررسی ابعاد سرمایه اجتماعی در قالب شبكه ها، هنجارها و 
اعتماد اجتماعی و همچنین تقسیم شبكه ها به دو نوع شبكه درون گروهی و برون گروهی از 

نظرات پاتنام استفاده شده است.
 روابط درون گروهی و غیررسمی اغلب با اعتماد خاصی به گروههای اجتماعی همراه 
است. در حالی كه روابط برون گروهی با اعتماد عمومی بین گروههای اجتماعی مرتبط است. 
پاتنام اهمیت سرمایه اجتماعی برون گروهی برای جامعه را به طوركلی در این می داند كه مانع 
تبدیل جامعه به مجموعه ای از گروههای اجتماعی و مجزا با اعتماد كم به هم می شوند. در 
پیوند بین جزایر سرمایه اجتماعی درون گروهی  این دیدگاه سرمایه اجتماعی برون گروهی 
را برقرار می سازد و كاركردش همانند بافتهای همبند برای جامعه است )دیویس، 2014(. 
سرمایه اجتماعی برون گروهی درواقع به شبكه های ارتباطات نامتجانس برون گروهی اشاره 
دارد كه بین افراد به جای اتكا به نزدیكیهای شخصی و هویت مشترك بر عالیق مشترك 
متكی است )هیلی و همكاران: 2003(. از نگاه پاتنام شبكه ها، هنجارهای همیاری و اعتماد 

عناصر اصلی سازنده سرمایه اجتماعی قلمداد می شود.
 شبكه ها: پاتنام روابط افراد و تعامالتشان را بنیادی ترین جزء سرمایه اجتماعی می داند 
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)پاتنام  به عنوان خاستگاه و مؤلفه های دیگر سرمایه اجتماعی مطرح می سازد  و شبكه ها را 
و گراس، 2002(. او همچنین شبكه های افقی یا »مساوات طلب« را از شبكه های عمودی یا 
»انحصارطلب« جدا می كند و نوع دوم را فاقد توان برقراری اعتماد و هنجارهای همیاری 

شبكه های  كرد.  متمایز  هم  از  را  غیررسمی  و  رسمی  شبكة  نوع  دو  پاتنام  نماید.  معرفی 
شبكه های  درحالیكه  است.  همسایگان  و  دوستان  خویشاوندان،  خانواده،  شامل  غیررسمی 
رسمی شامل پیوندهایی است كه در اجتماعات داوطلبانه وجود دارد و از روابط غیررسمی 
همین طور  می شود.  شامل  را  دولتی  و  نهادی  روابط  و  كار  محیط  روابط  تا  خویشاوندی 
شبكه ها را می توان از جهت اندازه، تراكم و تركیب مورد بررسی قرار داد )پیرهادی، 1388(. 
اینكه مردم تا چه حد به اعضای شبكه اجتماعی كه به آن تعلق دارند، اعتماد دارند و تا چه 
حد عضویت در این گروهها جزء جدایی ناپذیری از هویت آنها است، ما را در درك طبیعت 
ارتباط افراد با شبكه ها یاری می رساند. اعتماد به شكل بسیار بدیهی و واضحی برای ساخت 
و نگهداری یك شبكه اجتماعی الزم است. هویت می تواند به ما بگوید كه آیا رابطة فرد با 
اعضای شبكه اجتماعی برون گروهی است یا درون گروهی. سطح پایین هویت یابی می تواند 

نشان دهندة باز بودن و ارتباط دهنده بودن یك رابطه باشد )بكسلی، 2007(.
همیاری  هنجارهای  می كند.  اشاره  همیاری  هنجار  نوع  دو  به  او  همیاری:  هنجارهای   
متوازن و تعمیم یافته. در نوع متوازن این چیزهای برابر هستندكه با هم مبادله می شوند اما این 
نوع هنجار همیاری تعمیم یافته1 است كه مولد سرمایه اجتماعی و حتی مالك آن به شمار 
می آید )پاتنام، 2000 به نقل از توسلی و موسوی، 1384(. تعمیم هنجارهای رفتاری و ارزشی 
در شبكه ها و تعامالت اجتماعی یك عنصر مهم سرمایه اجتماعی به حساب می آید. كلمن به 
هنجارها به عنوان تقویت كنندة روابط اجتماعی و منبعی برای سرمایه اجتماعی تأكید دارد. این 
هنجارها هستند كه اعتماد را تقویت می كنند و توسعه می دهند و هزینة معامالت را كاهش 

1 . Norms of generalized reciprocity
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می دهند و همكاری را تسهیل می سازند.
 اعتماد: پاتنام اعتماد را از دیگر مؤلفه های سرمایه اجتماعی می داند. اعتماد را می توان 
از  نقل  به  با دیگران دانست )كلمن، 1990  برای كنش  وارد كردن عنصر خطر در تصمیم 

هزارجریبی و نجفی، 1389(. او همچنین به دو نوع اعتماد شخصی و اجتماعی یا تعمیم یافته 
اشاره می كند و نوع دوم را برای جامعه سودمندتر می داند. او افزایش مشاركتهای مدنی و 
گسترش شبكه های اجتماعی را از ساز و كارهای تبدیل اعتماد شخصی یا خاص به اعتماد 
اجتماعی یا تعمیم یافته می داند )پاتنام، 1380(. یكی از اصول اولیه زندگی اجتماعی داشتن 
اعتماد به یكدیگر است و اگر افراد نسبت به یكدیگر اعتماد و اطمینان نداشته باشند، تداوم 
زندگی در چنین جامعه ای دشوار خواهد بود. چرخهای زندگی بر محور اعتماد به یكدیگر 
در حال گردش است و اهمیت اعتماد در روابط به گونه ای است كه می توان آن را عنصر 
اساسی زندگی اجتماعی تلقی نمود كه زمینة همكاری و تعامل را در ابعاد مختلف گسترش 

می دهد )صالحی، 2006(.
 همان طور كه در چارچوب نظری تبیین گشت هویت اجتماعی افراد تا حد زیادی تبیین كنندة 
كنشهای افراد است. هویت اجتماعی ما بر انتخابهای مان و نحوة تصمیم گیریهای مان اثرگذار 
است و خود نیز از زندگی، برخوردها و تعامالتمان با محیط تأثیر می پذیرد. سرمایه اجتماعی 
نیز در واقع توانایی گسترش كنش است. آن را غنی می سازد و منبع كنش اجتماعی و محمل 
و حاصل آن است. سرمایه اجتماعی كنش را از حالت مكانیكی خارج كرده و تشویق كنندة 
كنشگر است. سرمایه اجتماعی كنش را تبدیل به جریان می سازد )تشكر و معینی، 1381(. 
همان طوركه عنوان شد به نظر می رسد بین هویت اجتماعی و سرمایه اجتماعی افراد رابطه 
وجود دارد. در این بین متغیرهای زمینه ای فردی و اجتماعی هم وجود دارند كه می توانند 
تأثیرگذار باشد از جمله این متغیرها می توان به جنس، سن، وضع تأهل، تحصیالت، وضعیت 

فعالیت، نوع شغل، احساس طبقاتی، درآمد و هزینه افراد و خانواده هایشان اشاره كرد.
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مدل سنجش

روش

ماهیت و روش تحقیق
 در این تحقیق از روش كمی جهت سنجش متغیرها و بررسی روابط بین آنها استفاده 

شد. در میان روشهای كمی نیز از روش پیمایش و از تكنیك پرسشنامه بهره گرفته شد.

جامعه آماری، حجم نمونه و شیوه نمونه گیری
 جامعه آماری تحقیق، تمامی شهروندان باالی 18 سال شهر رشت است. حجم نمونه با 
استفاده از فرمول كوكران محاسبه و حجم نمونه 383 به دست آمد. روش نمونه گیری از آنجا 
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كه فهرست كردن همة عناصر جمعیت غیرممكن بود روش تصادفی خوشه ای چندمرحله ای1 
مورد استفاده قرار گرفت )بلیكی، 1390(.

سنجه ها
هویت اجتماعی: آگاهی فرد از تعلقش به گروه خاصی است كه در جریان آن فرد از 
نظر ارزشی و عاطفی تأمین می شود )تاجفل، 1379؛ به نقل از میرهاشمی و حیدرپور، 1390(. 
به عبارتی آن بخش از برداشت یك فرد از خود است كه از آگاهی او نسبت به عضویت 
در گروههای اجتماعی همراه با اهمیت ارزشی و احساسی پیوسته به آن عضویت سرچشمه 
می گیرد )تاجفل، 1978(. هویت اجتماعی شامل گونه ها و سطوح مختلفی می باشد. در این 
قومی،  یعنی هویت  تحقیق  در جامعه  پراهمیت  و  فراگیر  اجتماعی  نوع هویت  تحقیق سه 
هویت ملی و هویت مذهبی مورد بررسی قرار گرفته است. در واقع، متغیر هویت اجتماعی 
در این تحقیق شامل سه بعد است كه در مجموع با استفاده از 15 سوال نگرشی در قالب 
طیف لیكرت و در سطح سنجش فاصله ای مورد سنجش قرار گرفته است. هر كدام از ابعاد 
هویت قومی، هویت ملی و هویت مذهبی با پنج پرسش در پرسشنامه مورد سنجش قرار 

گرفته اند.
1- هویت قومی: هویت قومی را می توان مجموعة ایده های فرد دربارة اعضای گروه 
قومی خود و بازشناسی خود با استفاده از برچسبهای قومی دانست )مارتا، 1993؛ به نقل از 
ایمان و روحانی، 1392(. بدین معنا كه هویت قومی مجموعة خاصی از عوامل عینی-ذهنی 
و فرهنگی-اجتماعی است كه در یك گروه انسانی متجلی می شود و آن را نسبت به دیگر 

گروهها متمایز می سازد )الطائی، 1378(.
خاطره ها،  نهادها،  ارزشها،  دائمی  بازتفسیر  و  بازتولید  ملی  هویت  ملی:  هویت   -2

 . 1Multis tage clus ter sampling



رابطة بین سرمایة اجتماعی و هویت اجتماعی شهروندان رشت

273      

اسطوره ها و سنتهایی است كه میراث متمایز ملتها را تشكیل می دهد و تشخیص هویت افراد 
با آن الگو، میراث و یا عناصر فرهنگی امكان پذیر است )علیزاده اقدم و همكاران، 1390(. 
در مجموع هویت ملی به مشخصات و ویژگیهایی گفته می شود كه یك جامعه را از جامعه 

دیگر متمایز می كند و در جامعه نوعی انسجام كلی ایجاد می كند )احمدلو و افروغ، 1381(. 
الزم به ذكر است هویت ملی در ایران بر خالف بسیاری از كشورها مقوله ای جدید به شمار 
نمی آید كه زادة ساختارهای اجتماعی-سیاسی قرون گذشته باشد. لذا در این تعریف روح 
ملی و فرهنگ ایرانی مهم است و نه ساختارهای سیاسی-جغرافیایی. لذا تعریف هویت ملی 

در این تحقیق متفاوت با مفهوم ناسیونالیسم رایج است.
3- هویت مذهبی: هویت مذهبی متضمن سطحی از دینداری است كه با مای جمعی یا 
همان اجتماعی مقارنه دارد. در واقع هویت دینی نشان دهندة احساس تعلق و تعهد به جامعه 
دینی است. با پذیرش دین به عنوان اصل اعتقادی و تعهد و احساس تعلق به آن در زندگی 
و وجوه مختلف حیات فرد مؤمن تغییرات و نتایج مهمی حاصل می شود كه همان هویت 
دینی است )گنجی و همكاران، 1389(. در این تحقیق متغیر هویت مذهبی به تعلقی كه فرد 
با افراد هم مذهب خود احساس می كند و معنایی كه این احساس تعلق برای او ایجاد می كند، 

اطالق می شود.
سرمایه اجتماعی: شبكه ای از روابط و پیوند های مبتنی بر اعتماد اجتماعی بین فردی 
قرین  كه  است  اجتماعی  گروههای  و  سازمانها  نهادها،  با  افراد  تعامالت  و  بین گروهی  و 
تسهیل  برای  انرژی الزم  و  از حمایت  افراد  برخورداری  و  اجتماعی  انسجام  و  همبستگی 
كنشها در جهت تحقق اهداف فردی و جمعی می باشد )شیانی و همكاران، 1388(. سرمایه 
اجتماعی دارای ابعاد مختلفی است. در این تحقیق با توجه به چارچوب نظری چهار بعد 

شبكه های رسمی و غیررسمی، اعتماد و هنجارهای همیاری مورد سنجش قرار می گیرد.
1- شبکه اجتماعی: شبكه اجتماعی الگویی از روابط است كه كنشگران را به هم متصل 
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می سازد. شبكه اجتماعی را می توان مجموعه ای از افراد، سازمانها یا مجموعه های اجتماعی 
با  تبادل اطالعات  یا  بودن  مانند دوستی، همكار  از طریق روابط اجتماعی  دیگر دانست كه 
یكدیگر مرتبط می شوند. )باستانی، 2001؛ به نقل از محمدی و همكاران، 1391(. پاتنام دو 

پیوندهایی  پیوندهای غیررسمی شامل  از هم متمایز كرد.  نوع شبكه غیررسمی و رسمی را 
است كه بین خانواده و خویشاوندان و دوستان وجود دارد. در حالی كه شبكه های رسمی شامل 
)پیراهری، 1388(. جهت سنجش  دارد  وجود  داوطلبانه  اجتماعات  در  كه  است  پیوندهایی 
شبكه های اجتماعی غیررسمی افراد از پنج سوال در طیف لیكرت و در سطح سنجش فاصله ای 
استفاده خواهد شد. برای سنجش شبكه های اجتماعی رسمی عضویت و مشاركت افراد در 14 

نوع شبكه اجتماعی رسمی در جامعه در سطح سنجش فاصله ای مورد بررسی قرار می گیرد.
2- اعتماد: اعتماد اجتماعی، داللت بر انتظارها و تعهدهای اكتسابی و تأیید شده به لحاظ 
اجتماعی كه افراد نسبت به یكدیگر و سازمانها و نهادهای مربوط به زندگی اجتماعی شان 
دارند، تعریف كرده اند كه با رابطه متقابل تعمیم یافته، قرین است )ازكیا و حسنی راد، 1388(. 
اعتماد اجتماعی افراد در این تحقیق توسط یك پرسش ساده مورد سنجش قرار گرفته است 
و مستقیمًا اعتماد فرد به افراد، گروهها و نهادهای مخلف در طیف لیكرت مورد آزمون قرار 

می گیرد.
3- هنجارهای همیاری: هنجارهای همیاری دو دسته اند. هنجارهای همیاری متوازن كه 
به معامله همزمان چیزهای با ارزش برابر اشاره دارد و هنجارهای همیاری تعمیم یافته كه 
منظور زمانی است كه كسی كاری برای كسی انجام می دهد بی آنكه بالفاصله انتظاری چیزی 
در مقابل آن داشته باشد. با توجه به چارچوب نظری در این تحقیق تنها هنجارهای همیاری 
تعمیم یافته مورد سنجش قرار می گیرد. جهت سنجش متغیر هنجارهای همیاری )تعمیم یافته( 
10 پرسش در طیف لیكرت در نظر گرفته شده است كه در سطح سنجش فاصله ای مورد 

بررسی قرار گرفته است.
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جمع آوری و تحلیل داده ها
 در مرحله اول جهت گردآوری داده های كتابخانه ای و الكترونیكی از فیشهای تحقیقاتی 
استفاده شد و سپس پرسشنامه طراحی گردید. در پرسشنامه طراحی شده از پرسشهای باز و 
بسته در سه سطح اسمی، ترتیبی و فاصله ای بهره گرفته شد. پس از پردازش داده های حاصل 

از پیمایش، تحلیل داده ها توسط فنون آماری موجود در نرم افزار SPSS انجام شد.

اعتبار و پایایی ابزار اندازه گیری
 اعتبارسنجی گویه ها و پرسشهای پرسشنامه در چند نوبت پیش از طرح پرسشنامه و 
پس از آن صورت پذیرفت. جهت افزایش اعتبار صوری گویه های مربوط به ابعاد هویت 
به  پیشین طراحی و  به كارگرفته شده در تحقیقات  اجتماعی پرسشنامه ای حاوی گویه های 
همراه توضیحاتی در باب موضوع و چارچوب نظری تحقیق توسط اساتید تكمیل گردید. 
در این راستا از 10 نفر از اساتید دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و سه نفر از اساتید 
دانشكده علوم سیاسی دانشگاه تهران كه در زمینة هویت اجتماعی دارای تحقیقاتی بوده و 
به نوعی متخصص محسوب می شوند، بهره گرفته شد. برای برآورد اعتبار سازه از تكنیك 
طراحی  اول  مرحلة  در  كه  طیفهایی  منظور  بدین  شد.  گرفته  بهره  اكتشافی  عاملی  تحلیل 
تحلیل  وارد  بود،  گرفته  قرار  تأیید  مورد  اعتبار صوری شان  كارشناسان  توسط  و  گردیدند 
توسط  آمده  به دست  اطالعات  ابتدا  قرار گرفتند.  تحلیل  این طریق مورد  از  و  عاملی شده 
پرسشنامه در نرم افزار SPSS وارد و هر یك از طیفهای مرتبط به یك مفهوم به طور جداگانه 
آزمون  و   KMO توسط شاخص  نمونه گیری  كفایت  ابتدا  قرار گرفت.  عاملی  تحلیل  مورد 
قرار  عامل  تحلیل  مورد  شرایط  داشتن  در صورت  و سپس  شد  بررسی  بارتلت  معناداری 
تا رابطة همبستگی بین  گرفت. همین طور عاملها توسط روش واریماكس چرخانده شدند 
متغیرها و بعضی فاكتورها به حداكثر برسد. سپس با مقایسه نتایج تحلیل با ساختار طراحی 
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شده و دارای اعتبار صوری، اعتبار سازه مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست 
آمده همان طور كه پیشتر به وسیله اساتید مجرب طیفها به صورت نظری تأیید شده بودند، 

نتایج آن نیز توسط تحلیل عامل تأیید گردید.

از  گویه ها،  درونی  هماهنگی  محاسبة  و  ابزار  پایایی  یا  اعتماد  قابلیت  برآورد  جهت   
ضریب آلفای كرونباخ استفاده شد كه ابتدا در مرحله پیش آزمون و جهت اصالح پرسشنامه و 
سپس بعد از پیمایش نهایی استفاده شد كه ضرایب به دست آمده نشان از مقدار قابل قبولی 
از ضرایب آلفای كرونباخ برای گویه های طیفهای مختلف بود. آلفای كرونباخ برای هویت 
اعتماد  متغیر  برای  بود. همچنین  ملی 0/704  قومی 0/711، هویت  مذهبی 0/891، هویت 

0/835، هنجارهای همیاری 0/813 و برای شبكه های اجتماعی عدد 0/698 به دست آمد.

یافته ها

بافت نمونة آماری
 جمعیت نمونه در این پژوهش را 381 نفر از شهروندان شهر رشت تشكیل دادند. از این 
تعداد 45/5 درصد را زنان و 54/6 درصد را مردان تشكیل می دادند. 33/3 درصد افراد مجرد 
و 61/9 درصد متأهل بودند. حداقل سن پاسخگویان 18 و حداكثر 80 سال بود همچنین 

میانگین سنی 38/31 و نما 29 سال بود. 6/8 درصد از پاسخگویان زیر دیپلم، 32/5 درصد 
دیپلم، 11/8 درصد كاردانی، 38/3 درصد كارشناسی و 10/5 درصد افراد با مدرك كارشناسی 
ارشد و باالتر بودند. بیشتر نمونه آماری )96/3 درصد( مسلمان و شیعی بودند. در مورد وضع 
فعالیت هم 16 درصد خانه دار، 12/3 درصد دانشجو، 0/8 درصد سرباز، 6/8 درصد بیكار، 
51/4 درصد شاغل و 12/6 درصد بازنشسته بودند. بیشتر پاسخگویان )85/3 درصد( گیلك، 
5/8 درصد تالشی، 5 درصد فارس، 2/4 درصد ترك و 0/8 درصد كرد بودند. از نظر احساس 
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تعلق طبقاتی، 18/8 درصد خود را جزء طبقات باال، 66/1 درصد جزء طبقه متوسط و 14/8 
درصد هم خود را جزء طبقات پایین اجتماع به حساب می آوردند. از نظر درآمد ماهیانه كل 
خانواده 21/5 درصد زیر 1 میلیون تومان، 24 درصد بین 1 تا 1/5 میلیون تومان، 22 درصد 

بین 1/5 تا 2 میلیون تومان و 32/5 درصد هم باالی 2 میلیون تومان درآمد ماهیانه كل خانواده 
خود را ذكر كردند.

آزمون رابطة بین متغیرهای مستقل و سرمایه اجتماعی
 در این بخش با استفاده از آزمون های مختلف به سنجش معناداری فرضیه های تحقیق 
پرداخته شد. آزمونها متناسب با سطح سنجش متغیرها انتخاب شد. الزم به ذكر است در این 
مرحله ابتدا كلیة شرایط آزمونها از جمله سنجش همبستگی نسبی متغیرهای وابسته، نرمال 
آزمون رگرسیون  برای  و  داده ها  نرمال سازی  لزوم  در صورت  و  فاصله ای  متغیرهای  بودن 

استقالل خطاها و عدم همخطی متغیرهای مستقل بررسی شد.
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جدول )1( آزمون واریانس چندمتغیره )متغیرهای زمینه ای و هویت اجتماعی(

متغیر مستقل

ره
تغی

دم
چن

ی 
نها

مو
آز

ش
رز

ر ا
قدا

م

F

ضیه
 فر

دی
آزا

جه 
در

طا
 خ

دی
آزا

جه 
در

p

ئی
جز

ی 
 اتا

ور
جذ

م

ده
 ش

ده
شاه

ت م
در

ق
س

جن

0/0393/77143760/0050/0390/889اثر پیالی

0/9613/77143760/0050/0390/889المبدای ویكلز

ت تأهل
وضعی

0/0010/0400/999>0/1213/95812/0001/128اثر پیالی

0/0010/0420/998>0/8804/08812/000989/80المبدای ویكلز

ت
صیال

تح

0/0210/48816/0001/5040/9540/0050/339اثر پیالی

0/9790/48616/0001/1400/9550/0050/253المبدای ویكلز

ت
وضع فعالی

0/0010/0421>0/1683/29320/0001/500اثر پیالی

0/0010/0431>0/8383/38520/0001/235المبدای ویكلز

تعلق طبقاتی

0/0400/94316/0001/5000/5180/0100/661اثر پیالی

0/9610/94116/0001/1370/5210/0100/509المبدای ویكلز

آزمون  از  ترتیبی  و  اسمی  زمینه ای  متغیرهای  اجتماعی و  رابطة هویت  بررسی   جهت 
اجتماعی  هویت  آمده  دست  به  نتایج  اساس  بر  شد.  گرفته  بهره  چندمتغیره  واریانس 



رابطة بین سرمایة اجتماعی و هویت اجتماعی شهروندان رشت

279      

پاسخگویان به طوركلی با متغیرهای جنس، وضعیت تأهل و وضع فعالیت در رابطه است. 
بیشترین ارتباط نیز با متغیر وضع فعالیت برقرار كه نزدیك 17 درصد تغییرات متغیر وابسته 
توسط متغیر مستقل تبیین شده است. بر مبنای سایر نتایج به دست آمده می توان گفت انواع 

هویت اجتماعی به جز هویت مذهبی در بین مردان باالتر است. همچنین در بین افراد متأهل 
نیز قدری باالتر است. هویت ملی در بین افراد بازنشسته بیشتر و در بین دانشجویان و افراد 

بیكار پایین تر است.
جدول )2( همبستگی بین متغیرهای سن، هزینه و درآمد ماهیانه خانواده با انواع هویت اجتماعی

متغیر مستقل

هویت اجتماعی
کل هزینه خانوادهکل درآمد خانوادهسن

rprprp

0/1610/002-0/1550/003-0/001>0/196هویت قومی

0/1210/024-0/1000/059-0/001>0/296هویت ملی

0/001>0/195-0/001>0/223-0/001>0/207هویت مذهبی

 بر اساس نتایج به دست آمده به نظر می رسد بین انواع هویت اجتماعی و متغیرهای سن 

و درآمد و هزینه كل خانواده رابطه وجود دارد. همبستگی بین سن پاسخگویان و انواع هویت 
اجتماعی معنادار و مثبت بود به این معنا كه افراد با سن باالتر هویت اجتماعی باالتری دارند. 

اما این هبستگی با متغیرهای درآمد و هزینه منفی است.
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جدول )3( آزمون واریانس چندمتغیره )متغیرهای زمینه ای و سرمایه اجتماعی(

متغیر مستقل

آزمونهای 
چندمتغیره

ش
رز

ر ا
قدا

م

F

ضیه
 فر

دی
آزا

جه 
در

طا
 خ

دی
آزا

جه 
در

p

ئی
جز

ی 
 اتا

ور
جذ

م

ده
 ش

ده
شاه

ت م
در

ق
س

جن

0/0121/1254/000373/000/3450/0120/354اثر پیالی

0/9880/1254/000373/000/3450/0120/354المبدای ویکلز

ت تأهل
وضعی

0/0682/12412/0000/0130/0130/0220/944اثر پیالی

0/9340/15212/0000/0120/0120/0230/910المبدای ویکلز

ت
صیال

تح

0/0010/0300/998>0/1222/92216/0001/492اثر پیالی

0/0010/0310/987>0/8812/98016/0001/131المبدای ویکلز

ت
وضع فعالی

0/0010/0340/999>0/1372/63520/0001/488اثر پیالی

0/0010/0350/995>0/8682/66020/0001/225المبدای ویکلز

تعلق طبقاتی

0/0962/27616/0001/4880/0030/0240/987اثر پیالی

0/9072/27716/0001/4280/0030/0240/940المبدای ویکلز

 با توجه به مقادیر به دست آمده می توان گفت سرمایه اجتماعی افراد با وضعیت تأهل، 
سطح تحصیالت، وضع فعالیت و احساس تعلق طبقاتی در رابطه است. بر اساس سایر نتایج 
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به دست آمده می توان گفت سرمایه اجتماعی در بین افراد مجرد قدری بیشتر است. افراد با 
تحصیالت باال دارای سرمایه اجتماعی باالتری بودند. همچنین سرمایه اجتماعی افراد بیكار 
و بازنشسته كمتر و این شاخص بین اقشار طبقه متوسط، باالتر از سایر الیه های طبقاتی بود.

جدول )4( همبستگی بین متغیرهای سن، هزینه و درآمد ماهیانه خانواده با ابعاد سرمایه اجتماعی

متغیر مستقل

هویت اجتماعی

کل هزینه خانوادهکل درآمد خانوادهسن

rprprp

0/001>0/0010/217>0/0930/0690/213-شبکه های رسمی

0/1210/0180/0740/1630/0730/172-شبکه های غیررسمی

0/0360/4910/0640/2330/0300/578اعتماد

0/0010/1090/0410/1010/058>0/220-هنجارهای همیاری

 بر اساس نتایج به دست آمده جدول )4(، بیشترین همبستگی بین ابعاد سرمایه اجتماعی 
با سن افراد مربوط به هنجارهای همیاری است )p<0/0001 ،r=-0/220( كه با توجه به 
منفی بودن ضریب همبستگی می توان نتیجه گرفت افراد با سن پایین تر از بهره مندی بیشتری 
از هنجارهای همیاری همچنین شبكه های غیررسمی دارند. شبكه های رسمی و هنجارهای 

همیاری پاسخگویان همچنین با متغیر درآمد كل خانواده در رابطه است.
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بررسی نقش سرمایة اجتماعی در پیش بینی تغییرات هویت اجتماعی
جدول )5( تحلیل رگرسیون چندمتغیره نقش سرمایه اجتماعی در پیش بینی هویت اجتماعی

متغیر 
پیش بین

متغیر 
مالک

RR2R2
Adj.SESdfFp

سرمایه 
اجتماعی

هویت 
0/001>0/3070/0940/0843/64149/693ملی

هویت 
0/001>0/3340/1110/1023/307411/69قومی

هویت 
0/001>0/3580/1280/1194/824413/68مذهبی

 به منظور بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی افراد بر انواع هویت اجتماعی شان از رگرسیون 
قومی  ملی،  با هویت  اجتماعی  بین سرمایه  رابطه  نتایج،  اساس  بر  استفاده شد.  چندمتغیره 
باالترین همبستگی  بین  این  در  است.  معنادار  اطمینان  با 99 درصد  پاسخگویان  و مذهبی 
با هویت مذهبی )0/358( و سپس هویت قومی )0/334( است. با توجه به ضرایب تعین 
تبیین  اجتماعی  سرمایه  توسط  مذهبی  هویت  تغییرات  از  درصد   13 گفت حدود  می توان 
می شود. همین طور این ضریب برای هویت قومی برابر 11 درصد و برای هویت ملی برابر 
ابعاد سرمایه  از  تأثیر هر یك  9/4 درصد می باشد. در بررسی صورت گرفته در خصوص 
اجتماعی بر انواع هویت افراد، متغیر اعتماد با اختالف سهم بیشتری در تبیین انواع هویت 
اجتماعی داشت. ضریب بتای متغیر اعتماد برای هویت مذهبی 0/342، برای هویت قومی 

0/301 و برای هویت ملی مقدار 0/258 می باشد.
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بحث
 یافته های تحقیق نشان داد میانگین هویت قومی، ملی در بین مردان بیشتر از زنان است 
و زنان هویت مذهبی باالتری نسبت به مردان داشتند. هویت قومی، ملی و مذهبی در بین 

سربازها،  در  و  بیشتر  بازنشسته ها  بین  در  ملی  هویت  است.  مجردها  از  بیشتر  نیز  متأهلها 
دانشجویان و افراد بیكار پایین تر است. هویت مذهبی در بین زنان خانه دار بیشتر و در میان 
سربازان، دانشجویان و افراد بیكار پایین تر است. به نظر می رسد ثبات موقعیت اجتماعی فرد 
در جامعه، در هویت ملی و مذهبی تأثیرگذار است. با بررسی انواع هویت اجتماعی افراد 
می توان چنین برداشت كرد كه هویتهای قومی، ملی و مذهبی در بین جامعة آماری یعنی 
شهروندان شهر رشت در یك تعامل و همزیستی با هم به سر می برند و متغیرهای تقریبًا 

یكسانی بر آنها تأثیرگذار است.
جز  است.  متأهلها  از  بیشتر  اندكی  مجرد  افراد  بین  در  اجتماعی  سرمایه  به طوركلی   
اعتماد كه در بین متأهلها باالتر است كه این برخالف نتایج به دست آمده در مطالعه گنجی 
و همكاران )1389( است كه در آن سرمایه اجتماعی افراد متأهل دارای سطح باالتری بود. 
افراد  بیشتر است.  باال،  با تحصیالت  افراد  بین  شبكه های رسمی و هنجارهای همیاری در 
بودند.  اعتماد  سطح  پایین ترین  دارای  بیكار  افراد  و  باالتر  اعتماد  دارای  خانه دار  و  شاغل 
شكل  به  بازنشسته ها  بین  در  و  باالتر  دانشجویان  و  سربازها  بین  در  همیاری  هنجارهای 
پایین  بازنشسته ها  و  خانه دار  زنان  بین  در  نیز  رسمی  شبكه های  است.  پایین تر  معناداری 
است. شبكه های رسمی برای كسانی كه خود را جزء طبقه متوسط رو به باال می دانند، به 
مراتب باالتر است. شبكه های غیررسمی نیز در بین افرادی كه خود را متعلق به طبقات باالتر 
می دانند، بیشتر است. این موضوع برای هنجارهای همیاری نیز صادق است. اما اعتماد افراد 

برای كسانی كه خود را جزء طبقه متوسط می دانند بیشتر از طبقات باال و پایین است.
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 یافته های تحقیق دربارة رابطة سرمایه اجتماعی افراد با انواع هویت اجتماعی نشان داد 
كه انواع سرمایه اجتماعی به طوركلی با هویت اجتماعی افراد در رابطه است. این بررسی كه 
توسط تحلیل رگرسیون چندمتغیره صورت گرفت؛ نشان داد كه رابطه سرمایه اجتماعی با 

هویت اجتماعی افراد معنادار است. موضوعی كه در كار قادرزاده )1390( نیز نشان داده شد. 
در بین ابعاد سرمایه اجتماعی، بیشترین قدرت رابطه و پیش بینی متعلق است به اعتماد است 
و پس از آن متغیر هنجارهای همیاری و شبكه های غیررسمی افراد قرار دارند. این نتایج در 
كار رضایی و احمدلو )1384( هم به دست آمد. در تحقیق فریدون وحیدا در سال 1382 نیز 
عالوه بر نشان دادن رابطة بین هویت اجتماعی و سرمایه اجتماعی، اعتماد بیشترین تأثیر را 
بر هویت قومی و هویت ملی افراد نشان داد. اعتماد در تحقیق پیرامون رابطة هویت دینی و 
سرمایه اجتماعی توسط گنجی و همكاران )1389( نیز بیشترین سهم را در پیش بینی هویت 

مذهبی یا دینی دارد.
 نتایج نشان داد همان طور كه كلمن سرمایه اجتماعی را پلی میان فرد و جمع می داند 
اشاره دارد؛ سرمایه  اجتماعی در تقویت هویتها و همگنی جامعه  به نقش سرمایه  پاتنام  و 
اجتماعی افراد با انواع هویت اجتماعی در رابطه است. در مجموع می توان گفت ابعاد سرمایه 
اجتماعی افراد به ترتیب بیشترین تأثیر را بر هویت مذهبی و سپس هویت قومی و ملی دارد 
و موجب تقویت این هویتها می شود. ارتباطی كه كلمن نیز بر آن تأكید می ورزید و بسیار 
نیز معتقد بود دین از طریق  تأثیر متقابل دین و سرمایه اجتماعی اشاره داشت. كاندلند  به 
)رنانی،  می شود  اجتماعی  سرمایه  تقویت  موجب  خانوادگی  و  اجتماعی  شبكه های  ایجاد 
1388(. از بین ابعاد سرمایه اجتماعی نیز اعتماد بیشترین تأثیر را داراست. در این بین كمترین 

تأثیرگذاری بر انواع هویتهای اجتماعی مربوط به شبكه های رسمی است.
 این تحقیق بر پایة زاویة نگاه گیدنز و مفهوم سرمایه اجتماعی در نزد كلمن و پاتنام 
شكل گرفت. با اینكه هدف این مطالعه، نظریه سازی نبوده و صرفًا تبیین علمی روابطی بوده 
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نتایج می تواند راهگشای  یافت؛  مبنای مستندات در جامعه می توان  بر  به نظر محقق و  كه 
صحبتهای  شود.  اجتماعی  مهم  پدیده های  این  بین  روابط  تببین  پیرامون  جدیدی  مدلهای 
فراوانی پیرامون اهمیت هویت قومی، هویت ملی و مذهبی به ویژه در بین جوانان می شود. از 

اصلی ترین عوامل تأثیرگذار بر این هویتها، با توجه با نتایج تحقیق، اعتماد است. می توان از 
طریق تأثیرگذاری بر اعتماد جامعه موجب ارتقای سطح انواع هویت اجتماعی شد. اعتماد كه 
از نظر گیدنز حاصل انتظارات برآورده شدة چشمداشتها در رویدادهای اجتماعی است و به 
صورت بی واسطه ای با مفهوم ساختار و نهاد از یك سو و با خصلتهای جامعة مدرن از سوی 
دیگر مرتبط است. اعتماد كه گیدنز همانند زیمل آن را صورتی از ایمان به جامعه می داند. 
نهادهای حاكم است كه تسری بخش  به ساختارها و  اعتماد  اعتماد،  از بخشهای مهم  یكی 
در سایر الیه های اجتماعی است. افزایش اعتماد عمومی در جامعه موجب بهبود و تقویت 
هویت اجتماعی در بین مردم می شود. این موضوع به ویژه در مورد جوانان اهمیت بیشتری 
دارد چرا كه بنا به نتایج به دست آمده هویت قومی، ملی و مذهبی در جوانان كمتر است. 
بیكاری یكی از مشكالت اساسی است كه هم به اعتماد عمومی جوانان آسیب می زند و هم 
همان طور كه نتایج نشان داد بر هویت ملی و مذهبی تأثیر منفی دارد. این موضوعات مربوط 
به برنامه ریزی های كالنی است كه باید نه تنها از دید اقتصادی به آن نگریست؛ بلكه باید سایر 

جوانب مسئله را درك كرد تا به اولویت و اهمیت آن پی برد.
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