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چکيده
شناخ عوامل زمینه ساز هوی مشترک در مناطق مهاجرپذیر جه پیشگیری از چنداانگی
هویتی و تعارض فرهنگی ضروری اس  .هدف از این پژوهش بررسی تاثیر انواع سهاانه سـرمایه
اجتماعی ـ پیوندی ،فراایر و ارتباطی ـ بر برساخ هوی اجتماعی و ملی مهاجرین اس  .جامعـه
آماری افراد  45-15سال هستند که به شهر «شاهین شهر» ،از شـهرهای مهاجرپـذیر اصـفهان،
مهاجرت کردهاند و از بین آنها  150نفر به روش نمونهایری طبقهای انتخاب و مورد مطالعه قـرار
ارفتند .نتایه نشان میدهد ،بهرغم باال بودن میزان مشارک و اعتماد در شبکههـای پیونـدی در
برابر سایر شبکهها (با میانگین  ،)4/2تنها سرمایه اجتماعی ارتباطی ،یعنی روابط افـراد بـا سـطوس
متفاوت قدرت23 ،درصد از واریانس هوی اجتماعی و 41درصد از واریانس هوی ملـی را تبیـین
میکند .بنابراین ،عامل اصلی زمینهساز هوی مشترک و وفاق جمعی ،فراتر رفـتن از شـبکههـای
محدود خانوادای و خویشاوندی اس  .این نتایه با وضعی شبکههای اجتماعی در کشـورهای در
حال توسعه همخوانی دارد؛ در این کشورها ارتباط مفید و مستمر افراد با شبکههـای دولتـی در از
بین بردن ازخود بیگانگی و پایبندی به ارزشهای مشترک ملی مؤثر اس .
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 .1مقدمه

رشد فزاینده از خود بیگانگی بسیاری از جوانان در جامعة امروز و پیامـدهای منفـی آن همچـون
مصرف الکل و مواد مخدر ،رفتارهای ضداجتماعی و بـیتفـاوتی سیاسـی (هلـوی و بینـر،)2007 ،1
مطالعه عوامل زمینهساز هوی و از بین رفتن از خود بیگـانگی را ضـروری مـیسـازد .هویـ یـك
ساخ سیال ،انعطافپذیر و پیچیده اس که از طریق تعامالت انسانی به وجود میآید و بـه واسـطه
زمینه اجتماعی و منافع اشخاص شکل میایرد (هوو بودر .)2010 ،2بنابراین ،هر چند پایههای اولیـه
هوی اجتماعی در خانواده شکل میایرد ،اما توسعه و تکامل این هوی در دوران نوجوانی و جوانی
نیازمند منابع شناختی ـ مهارتی و فرص هایی اس که دسترسی بـه آنهـا از طریـق شـبکه روابـط
وسیعتر امکانپذیر اس « .هوی را تنها میتوان همچون یك فرایند فهم کرد کـه هـی اـاه یـك
موضوع تمام و حل شده نیس  ،بلکه همیشه در حال «شدن» اسـ » (جنکینـز .)6 :1391 ،3بسـتر
اصلی این فرایند شبکه روابط و تعامالت فرد با دیگران اس  .بحث از «سرمایه اجتماعی» ،بـهمثابـه
منبع اصلی پیوند پویا و کارآمد بین افراد و اروهها در اجتمـاع ،مـیتوانـد چشـمانـدازهای جدیـدی
پیرامون مباحث هوی پیش روی ما بگشاید ،بهاونهای که دیگر به صورت تـك بعـدی بـه هویـ
نگاه نکنیم ،بلکه آنرا در ابعاد مختلف بهویژه در ارتباط با انباش سرمایه اجتماعی مثبـ در جامعـه
بدانیم .در جوامعی که میزان سرمایه اجتماعی به هر دلیلی کاهش یابد ،جوانان دچار نوعی حیرانی و
سراشتگی در رویارویی با مسائل و پدیدههای اجتماعی ـ روانی خواهند شد.
در مناطق چند فرهنگی و مهاجرپذیر ،از جمله شهرهای جدید که معموالً در اطراف باف های سنتی
کالن شهرها احداث شدهاند و افراد زیادی را از مناطق مختلف کشور جذب کردهاند ،بـهدلیـل تنـوع
فرهنگها و خرده فرهنگهای شهری و تکثر جهانبینیها ،احتمال تشـکیل محـیطهـای اخالقـی
دروناروهی مجزا از سوی افراد متعلق بـه جماعـ هـای فرهنگـی مختلـف وجـود دارد .بنـابراین،
چنداانگی هویتی و پاره پاره شدن فرهنگی خطر بالقوهای اس که این جوامع را تهدید میکنـد .در
ایناونه جوامع ،همبستگی اجتماعی مستلزم انگیزهها و محـرکهـایی اسـ کـه افـراد متعلـق بـه
زمینه های خانوادای ،قومی و فرهنگی متفاوت را به یکدیگر پیوند دهد .این امر ضـرورت شناسـایی
مکانیسمهای زمینهساز هوی مشترک را در ایناونه مناطق آشکار میسازد.
1. Helve & Bynner
2. Ho & Bauder
3. Jenkinz
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1. Rudiger & Spencer
2. Zetter
3. Campbell
4. Cachia
5. Bonding social capital
6. Bridging social capital
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«رادیجر و اسپنسر )2004( »1معتقدند ،همبستگی اجتماعی نیازمند آن نیس که اجتماعات درون
یك موجودی همگون ترکیب شوند؛ برعکس در یك جامعـه تکثراـرا همبسـتگی مـیتوانـد از
طریق تعامل جماع های مختلفی به وجود آید که پیوند را از طریق شـناخ تفـاوت و اسـتقالل
برقرار میسازند .در واقع ،شناخ تفاوتهاس کـه اجتماعـات را بـا هـم نگـاه مـیدارد (زتـر 2و
همکاران .)9 :2006 ،اروه های اجتماعی متفاوت باید متقابالً همدیگر را بپذیرند و در یك فضـای
شهری «مشترک» سهیم باشند .بیان تنوع فرهنگی از طریق رویکرد سرمایه اجتماعی مـیتوانـد
تأثیر مثب بر انسجام اقلی های قومی مهاجر داشته باشد .به افته زتر( ،)2006سرمایه اجتمـاعی
یك واژه قوت قلب دهنده اس که میتواند در آن واحد ،تصور همبستگی اجتماعی را تصـدیق و
تهدیدهای دریافتی از انحصار اجتماعی و تنوع را کاهش دهد .بنابراین ،سـرمایه اجتمـاعی نقطـه
شروع بالقوه مهمی برای مفهومپردازی مشخصه هایی از اجتماع ،کـه در خـدم توانمندسـازی و
حمای از فرایندهای هوی و قدرتمند شدن هستند ،به دس میدهد (کمپبل.)6 :2001 ،3
مطالعه شبکه های اجتماعی فهم بهتـر موضـوعات مربـوط بـه فراینـدهای مهـاجرت از جملـه
اروهبندی مجدد خانواده ،شکلایری جماع های هموطـن ،فراینـد فرهنـگپـذیری و انسـجام
اجتماعی را امکانپذیر میسازد (کاچیا4و همکاران .)2007 :در ایـن زمینـه ،ترمینولـوژی پوتنـام ـ
هنجارها ،ارزشها ،اعتماد ،پیوند ،اتصال و ارتباط ـ برای سیاستمداران که قصد دارند اـروههـای
متنوع فرهنگی را بر اسـاس تصـوراتی از یـك «هویـ ملـی» مشـترک و بـه لحـاظ اجتمـاعی
پیونددهنده با یکدیگر وفق دهند ،بسیار قابل توجه اس  .مبتنـی بـر انـواع مختلـف شـبکههـا و
فرص های شبکه ای ،انواع مختلف سرمایه اجتماعی وجود دارد که عبارتند از« :سرمایه اجتمـاعی
پیوندی »5مشتمل بر روابط با خانواده ،دوستان و اروههای همسـاالن کـه احسـاس تعلقـی را در
«اینجا» و «اکنون» ایجاد میکنند .این نوع سرمایه برای «دستیابی بـه حـداقل منـابع» مناسـب
اس ؛ «سرمایه اجتماعی فراایر »6مشتمل بر تشـکیل پیونـدهایی بـا افـراد خـارج از حلقـههـای
بالفصل که به ما کمك میکند فرص ها و افقهایمان را بسط دهـیم .ایـن نـوع سـرمایه بـرای
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«دستیابی بیشتر به منابع» مناسب اس و «سرمایه اجتماعی ارتباطی »1کـه بـا روابـط افـراد بـا
سطوس متفاوت قدرت ارتباط دارد .این نوع سرمایه برای «بـه دسـ آوردن حمایـ از نهادهـای
رسمی یا بهطور دقیقتر ،منابع اصلی قدرت» مناسب اس (بوئك.)2009 ،2
طبق تقسیمبندی «کلمن» ،شبکههای نهادی و رسـمی توزیـع شـده از سـوی دولـ کـه دارای
اهداف سازمان یافته در جه همبستگی ملی و توسعه همه جانبه هستند و فعالی در اـروههـای
غیررسمی محلی و متنوع مرد می ،به ترتیب از عوامل نهادی و خودجوش ساخ سرمایه اجتماعی
هستندکه «همگرایی» ارزشهای جامعه و همزیستی را تقوی میکنند و توسعه جامعـه را تـداوم
میبخشند (اختر محققی 24 :1385 ،و .)39
شاهینشهر را میتوان نخست ین شهر جدید و از پـیش طراحـی شـده در ایـران نامیـد کـه در 19
کیلومتری شمال شهر اصفهان واقع شده اس  .حدود نیمی از مردم شاهینشهر اصـالتاً از اسـتان
خوزستان هستند که در جنگ ایران و عراق از مناطق جنگی روانه ایـن شـهر شـدند و مـابقی از
استان چهارمحالو بختیاری و سایر مناطق ایران به این شهر مهاجرت کردهاند .ارامنـه مسـیحی
نیز از اقلی های قومی این منطقه بهشمار میآیند .با اذش سالها همچنان مهـاجرت بـه ایـن
شهر ادامه دارد .حضور مهـاجرینی از اقلیـ هـا و قشـرها و اقـوام مختلـف در ایـن شـهر باعـث
شکل ایری ساختار اجتماعی و اقتصادی خاصی در این شهر شده اس  .عوامل متعددی همچـون
ترکیب اولیه جمعی  ،خوابگاهی بودن معماری شهر ،نوع ساختمانها و مجموعهسازیهای انجـام
شده نشان دهنده این وضعی اس که شهرسازی و ساختار جمعیتی این شـهر متفـاوت بـا سـایر
اماکن جمعیتی و باف های سنتی اس  .فرهنگ عمومی از رشد باالیی برخوردار بوده و این شـهر
را در ردیف دومین شهر باسواد کشور قرار داده اس  .برای مثال ،در تحقیقی کـه خمینـیشـهر و
شاهین شهر را از ن ر میزان اثراذاری مهاجرت بر سـاختار اجتمـاعی و اقتصـادی آنهـا مقایسـه
نموده ،در شاهینشهر در مقایسه با خمینیشهر میـانگین اهمیـ احتـرام بـه ارزشهـای سـنتی
پایینتر ،رعای هنجارها در روابط اجتماعی باالتر ،کنترل اجتماعی پایینتر و همبستگی اجتماعی
باالتر مشاهده شده اس (زکی .)106 :1391 ،تحقیقات دیگر نشان میدهـد کـه در ایـن شـهر،
پایبندی به ارزشهای دینی ،که از تعیینکنندههای مهم هوی اجتماعی بین مسلمانان اسـ  ،در
1. Linking Social Capital
2. Boeck
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پيشينه پژوه

پژوهشگران بسیاری در کشورهای مختلف به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و هویـ اجتمـاعی از
جمله در نوجوانان (هلوی و بینر2007 ،؛ استیونس 1و همکاران ،)2007 ،اروههای مهاجر مقیم در
یك جامعه مشترک (زتر ،)2006 ،اقلی هـای قـومی و مـذهبی (دانواهیـو 2و همکـاران)2006 ،
پرداختهاند .وربنر )2000(3نیز به مطالعه زنان در این حوزه پرداخته اس (هاپکینز.)533 :2011 ،4
تحقیق مرکز خـدمات آمـاری قانـا در سـال ( 1997نارایـان و کاسـیدی )66 :2001 ،5و تحقیـق
1. Stevens
2. Donoghue
3. Werbner
4. Hopkins
5. Narayan & Cassidy
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سالهای اخیر کاهش یافته اس (قاسمی و قربانیـان .)1387 ،بنـابراین ،منبـع تکـوین و تقویـ
هوی اجتماعی را میبایس در عوامل دیگری جس وجو نمود.
مبتنی بر سن فکری همگرایی در مطالعات سرمایه اجتماعی که به مفـاهیم روابـط اجتمـاعی و
اعتماد معطوف اس  ،هدف از این پژوهش بررسی نقش انواع سهاانه سرمایه اجتماعی ـ پیوندی،
فراایر و ارتباطی ـ در برساخ هوی اجتماعی و ملی جوانان مهاجر در «شاهین شهر» ،بهمثابـه
نمونه ای از یك جامعه دارای تکثر و تنوع قومی و فرهنگی اس و بدینمن ور درصدد پاسخاویی
به سؤاالت زیر میباشد:
جوانان مهاجر تا چه حد از «هوی اجتماعی» و «هوی ملی» برخوردارند؟
جوانان مهاجر بیشتر از چه نوع سرمایه اجتماعی بهره مند هستند؟ و آیا بین بهرهمندی جوانـان از
این سرمایهها با هوی اجتماعی و هوی ملی آنها رابطه معناداری وجود دارد؟
مکانیسم تأثیراذاری انواع سرمایه اجتماعی بر هوی اجتماعی و هویـ ملـی چگونـه اسـ ؟ در
اینجا فرض بر آن اس که بهره مندی افراد مهاجر از اشکال مختلف سرمایه اجتماعی منجـر بـه
دریاف حمای بیشتر از سوی اجتماع می اردد و این حمای اجتماعی به طرق متفاوت در کسب
و تقوی هوی اجتماعی و ملی اثراذار اس  .بنابراین ،در ایـن تحقیـق« ،میـزان برخـورداری از
حمای اجتماعی»  ،متغیر واسط در فرایند تأثیر سرمایه اجتماعی بـر احسـاس هویـ اجتمـاعی و
ملی در ن ر ارفته شده اس .

  42مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات
دوره هجدهم ،شمارة سیوهفتم ،بهار 1396

اکسلی 1و همکارانش (شریفیان ثانی )1380 ،نیز رابطه متقابل بین سـرمایه اجتمـاعی و احسـاس
هوی را نشان میدهند.
در مورد نقش سرمایه اجتماعی در تقوی هوی اجتمـاعی جوانـان در جوامـع دارای تکثـر فرهنگـی و
قومی ،میتوان به تحقیق افرادی چون «تراسی رینولدز »2و بوئك و همکـارانش ( )2009اشـاره نمـود.
تراسی رینولدز در یافتههای پروژه تحقیقاتی خود باعنوان «خانوادههای کـاراییبی ،سـرمایه اجتمـاعی و
هوی های جوانان» ،با انجام مطالعات موردی اونااون در انواع مختلف اروهبندیهای دوستی تعریـف
شده بر حسب سطوس متفاوت نزدیکی عاطفی ،اعتماد و روابط دو سویه حمایتی ،نشان میدهد جوانـان
چگونه سرمایه اجتماعی را برای توسعه و تداوم شبکههای دوستی بکار میایرند و چگونه این شبکههـا
به جوانان در ارتباط با شکلایری هوی آااهی میدهند (هلوی و بینر .)2007 ،بوئـك و همکـارانش
نیز در بخشی از پژوهش خود ،پیمایشی به روش کمی بر روی  920نفر از جوانان که عضـو داوطلبانـه
شبکه «کنش اجتماعی» و متعلق به اروههای سنی ،قومی و جنسی مختلف بودند و در بخـش دیگـر،
تحقیقی زمینهای با روش تحقیق کیفی روی هف سازمان عضو شبکه نـام بـرده انجـام دادنـد .طبـق
نتایه حاصل از این پژوهش ،جوانان عضو شبکه ،احساس مورد احتـرام واقـع شـدن و ارزشـمند بـودن
داشتند .یکی از مهمترین نتایه این تحقیق این اس که یك رابطه قوی بین سطوس مشارک جوانـان
و احساس مؤثر بودن وجود دارد .جوانان احساس میکردند کـه مـیتواننـد همبسـتگی اجتمـاعی را از
طریق شکستن پیشداوریها در اجتماعات یا همسایگیهایشان؛ تقویـ فهـم فرهنـگهـا و مـذاهب
مختلف؛ حل مسائل درون اجتماعـات و همسـایگی هـا و کمـك بـه دیگـران جهـ فعـال بـودن در
اجتماعات افزایش دهند (اتا و بوئك.)2009 ،3
وربنر ( ،)2000در تحقیق خود پیرامون مشارک زنان فعـال مسـلمان طبقـه متوسـط بریتانیـا در
فعالی های اروهی و انجمن رهبـران محلـی متشـکل از مـردان ،ضـمن اشـاره بـه نقـش ایـن
فعالی های اروهی در آااهی زنـان از هویـ جنسـی خـود و برسـاخ هویـ هـای اسـالمی،
مهمترین پیامد پیشبینی نشده این فعالی ها را تبدیل زنان به «شهروندان بریتانیایی» مـیدانـد.
وی معتقد اس  ،عضوی افراد متعلق بـه اـروههـای قـومی و مـذهبی مختلـف در شـبکههـای
اجتماعی ،از یك سو اعتبار و اهمی هوی های قومی ـ فرهنگی یا مذهبی هر اروه را بازنمـایی
1. oxeley et al
2. Tracey Reynolds
3. Eta & Boek
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و تحکیم میکند و از سوی دیگر ،آنها را تبدیل به «شهروندان» مشترک یك جامعـه مـینمایـد.
بنابراین ،مطالعه «پیوند هوی ـ سرمایه» در جوامع دارای تنوع فرهنگی میتوانـد بسـتری باشـد
برای ارائه راهکارهای عملی تقوی همبستگی اجتماعی و هوی جمعی مشترک در ایـن جوامـع،
ضمن حفظ تفاوتهای فرهنگی و احترام به تکثر عقاید.
در ایران تحقیقات زیادی برای تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی با هوی اجتماعی یا اشکال مختلف
هوی جمعی ،به ویژه در قشر جوان و دانشجو ،انجام شـده اسـ  .خـدایی و مبـارکی ( )1388بـا
استفاده از دادههای پیمایش ارزشهای جهانی به مطالعه تطبیقی رابطه هوی جامعهای و سرمایه
اجتماعی در میان هفتاد کشور پرداختهاند .یافتهها نشان میدهدکه بین هوی جامعهای و سرمایه
اجتماعی ارتباطی مثب  ،متقابل و معنادار وجود دارد.
عبداللهی و مروت ( )1384در پیمایشی ،هوی جمعی غالب بین دانشجویان دانشگاههای سـنندج
را مورد بررسی قرار داده اند .یکی از متغیرهای مستقل در این تحقیـق ،اسـتره شـبکه روابـط بـا
نهاد های مدنی اس که طبق نتایه به دس آمده ارتباط مثب با هوی جمعی دانشـجویان دارد.
وحیدا ،کالنتری و فاتحی ( )1383در پژوهش خود اعتماد و تعهد به اروهها و نهادهای اجتمـاعی
را در قالب بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی و تعلق به این اروهها را در قالب بعد سـاختاری سـرمایه
اجتماعی بررسی نموده و نشان داده اند که بین سرمایه اجتماعی دانشـجویان و برداشـ آنـان از
هوی اجتماعی رابطه معنادار وجـود دارد .رسـول زاده اقـدم و همکـاران ( )1395نیـز بـا انجـام
پژوهشی در همین زمینه ،دریافتند که ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی (اعتمـاد اجتمـاعی ،انسـجام
اجتماعی ،حمای اجتماعی و حجـم شـبکه ارتبـاطی افـراد) بـا هویـ بازاندیشـانه دانشـجویان
همبستگی معنادار دارند و 20درصد از تغییرات هوی بازاندیشانه دانشجویان را تبیـین مـیکننـد.
صیدی ( )1392نیز در مطالعه خود ،رابطه سرمایه اجتمـاعی را ،در دو بعـد مشـارک اجتمـاعی و
اعتماد اجتماعی ،با هوی اجتماعی دانش آموزان مورد بررسی قرار داد .طبـق بـه دسـ آمـده از
نتایه تحلیل رارسیون چند متغیره ،مشارک اجتماعی با ضـریب تـأثیر بیشـتری دربـارة اعتمـاد
اجتماعی در تغییرات هویتی دانش آموزان نقش دارد .طبق پژوهش شـریفی و کاکاونـدی ()1389
در شهر تهران ،بین سرمایه اجتماعی خانواده و هوی جوانان رابطه معنادار قوی وجود دارد.
از بین پژوهش های موجود ،دو پژوهش رابطه سرمایه اجتماعی و هوی را بین اروههـای قـومی
مورد بررسی قرار دادهاند که به پژوهش پیشرو نزدیـكترنـد :رضـایی و احمـدلو ( )1384بـه بررسـی
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نقش سرمایه اجتماعی در روابط قومی و هوی ملی بین جوانان مهاباد و تبریز پرداختند .طبق نتایه بـه
دس آمده از این پژوهش ،سرمایه اجتماعی با اینکه در حد پـایینی اسـ امـا بـر روابـط بـین قـومی،
ارایش به سایر اقوام و هوی اجتماعی جوانان تأثیر به سزایی دارد .قادرزاده و قـادرزاده ( )1390رابطـه
بین میزان بهرهمندی از اشکال سرمایه (اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی) و ترجیحـات هـویتی قـومی و
ملی را در مناطق کردنشین بررسی کردهاند و به این نتیجه رسیدهاند که سرمایه اقتصـادی ،فرهنگـی و
اجتماعی به ترتیب با ضـرایب تـأثیر  0/281 ،0/561و  0/300رابطـه معنـادار بـا هویـ ملـی دارنـد.
همچنین سرمایه اقتصادی با هوی قومی همبستگی مثب دارد ،اما سـرمایه اجتمـاعی و فرهنگـی بـا
هوی قومی همبستگی منفی دارند؛ یعنی هر چه میزان بهـرهمنـدی از سـرمایه اجتمـاعی و فرهنگـی
بیشتر باشد هوی قومی تضعیف و هوی ملی تقوی میشود.
بهرغم مطالعات موجود ،پژوهشی پیرامون رابطه سرمایه اجتماعی و هوی اجتماعی ،بهویژه با
تفکیك صور مختلف سرمایه اجتماعی بر حسب استره شبکه روابـط افـراد ،در اجتماعـات دارای
تنوع فرهنگی و بین اروههای مهاجر در ایران مشاهده نشد.
سرمايه اجتماعی و انواع آن

در این تحقیق بیش از همه با مفهوم «پوتنام )2000( »1از سـرمایه اجتمـاعی قرابـ دارد.
وی شبکه های اجتماعی را منبع اصلی سرمایه اجتماعی قلمداد میکند .بر این اساس ،سه شـکل
سرمایه اجتماعی مدن ر اس :
 .1-3سرمايه اجتماعی «پيوندي» :این نوع سرمایه بـه پیونـدهای متـراکم و قـوی بـین
افرادی که همدیگر را خوب می شناسند ،مثل اعضـای خـانواده ،دوسـتان نزدیـك ،همسـایگان و
اعضای اروه های اولیه اشاره دارد که از درجه باالیی از همگنی برخوردارند .به عقیده پوتنام ایـن
نوع سرمایه تنها میتواند اساسی برای دنبال کردن منافع محدود باشد و بهطور فعال افـراد خـارج
از اروه را مستثنی کند .اعتماد و تشریك مساعی پایین با افراد و اروههای مختلف جامعه مـانعی
برای همبستگی اجتماعی و توسعه شخصی میشود (سـاراچینو .)484 :2010 ،2در مقابـل ،برخـی
معتقدند این نوع سرمایه با تشکیل هوی های مشترک و اعتبار شخصـی؛ توسـعه عمـل متقابـل
1. Putnam
2. Sarracino
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محلی و اعتماد تخصیا یافته؛ فراهم کردن بستگی عاطفی ،حمای اجتماعی و کمك کردن به
بحران ،سطح باالیی از انسجام را درون ساختار اروه تولید نموده و اشـخاص و منـابع را بـهطـور
مؤثر پیرامون یك هدف مشترک حرک میدهد (بابایی و همکاران.)2641 :2012 ،
سرمايه اجتماعی «فراگير» :اصطالحی اس بـرای شـبکههـای اجتمـاعی افقـی نـاهمگنتـر کـه
دسترسی به منابع ارزشمند و اطالعاتی خارج از شبکه دوستان و ارتباط بالفصل را بـرای افـراد فـراهم
میکنند .به عقیده پوتنام ،این نوع سرمایه مبتنی برکنشهـای افقـی قـوی اسـ کـه در شـبکههـای
مشارک مدنی مانند انجمنهای همسایگی ،کانونهای سرودخوانی ،تعاونیها ،باشگاههـای ورزشـی و
احزاب مردمی روی میدهند .هر چه این شبکهها در جامعهای متراکمتر باشند ،احتمال بیشـتری وجـود
دارد که شهروندان بتوانند در جه منافع متقابل همکاری کننـد .بـه عقیـده وی ،وقتـی اشـخاص بـه
اروههای میانبری با اهداف و اعضای متنوع تعلق داشته باشند نگرشهایشان به عنـوان پیامـد تعامـل
اروهی و فشارهای متقابل تعدیل خواهد شد (پوتنام2000 ،؛ یوسلنر.)2002 ،1
 .2-3سرمايه اجتماعی «ارتباطی» :این شکل از سرمایه پیوندهایی را توصـیف مـیکنـد کـه
اشخاص یا اروه هایی را که اشخاص به آنها تعلق دارند ،به افراد یا اروههایی در موقعی قـدرت
سیاسی یا مالی متصل میکنند .بر خالف پوتنام که شبکههـای عمـودی را نبـود تـوان برقـراری
ارتباط و همکاری اجتماعی میداند (الوانی و شیروانی ،)27 :1385 ،اسـریتر 2و وولکـاک)2004( 3
معتقدند ،سرمایه اجتماعی ارتباطی برای انعکاس «هنجارهای احترام و شبکههای روابـط اعتمـاد
بین افرادی که در طول درجه های اقتدار یا قدرت پیچیده ،رسمی یا نهادینه شده در جامعه با هـم
تعامل دارند» الزم اس  .این شکل از سرمایه دربرایرنده تجربـه جمعـی ،اعتمـاد بـه پیونـدهای
مبتنی بر همکاری ،رقاب ها و تواناییهای سازمانی و شکلبندیهای نهادینه شده اس که روابط
بین سازمانی و بین شخصی را که برای برساخ هوی مهـم اسـ  ،تقویـ مـیکننـد (مـك و
دیگران .)133 :2012 ،این حوزه از سرمایه میتواند بهویژه در جوامع فقیرتری که احترام و اعتماد
به نهادهای رسمی (دول  ،پلیس و  ،) ...سالم عمومی و رفاه را بیشتر از جوامع ثروتمند تحـ
تاثیر قرار می دهد ،حیاتی باشد (الگار و همکاران.)1045 :2011 ،4
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چارچوب نظري

در بحث از تعیین کننده های هوی اجتماعی در جوامع چند فرهنگی یا چند قومیتی میتـوان
به دو رویکرد ن ری متضاد اشاره کرد :اول ،ن ریههایی که نحوه شکلایری و توسعه «خود» یـا
برداش از خود را وابسته به زمینههای اجتماعی و تعلق اروهی میدانند .این رویکردهای ن ری،
بر اهمی تمایزها و ستیزهای بین اروهی و بازشناسی فرد میان خود و بیگانه در تثبیـ هویـ
تأکید دارند و بیشتر در مطالعات مربوط به هوی های قومی و مذهبی و دفاع از حقـوق اقلیـ هـا
قابل کاربرد هستند .در مطالعات پیرامون سرمایه اجتماعی ،ایـناونـه ت ـوریهـا را مـیتـوان در
«سن فکری ستیز» قرار داد که به بررسی منازعات اجتماعی بر سر منافع در عرصههای مختلف
ن یر اشکال قدرت ،خشون و اشکال سلطه و محرومی میپردازد (اختر محققی .)40 :1385 ،در
این زمینه میتوان به ن ریههای «دستهبندی خود» ،از جمله ن ریه «هاپکینز» ،اشاره کرد که در
تحلیل فرایند شکل ایری هوی اجتماعی بر شباه های درون اروهی و تفاوتهای بین اروهی
تأکید دارند (هاپکینز.)529 :2011 ،
در نقطه مقابل سن فکری مذکور« ،سن فکری همگرایی» قرار دارد که به مفـاهیم روابـط
اجتماعی و اعتماد معطوف اس و به پرسشهایی در مورد مکانیسمهای تقوی کننده همگرایـی
ارزشهای جامعه و مکانیسمهایی که اجماع به وجود میآورند و توسعه جامعه را تداوم میبخشند،
تأکید میورزد (اختر محققی .)39 :1385 ،در این راستا ،تحلیلاـران پیونـد هویـ ـ سـرمایه در
جوامع چند فرهنگی بیش از همه به رابرت پوتنام و جیمز کلمن ( )1998ـ از صاحب ن ران اصلی
سرمایه اجتماعی که رویکردی همگرایانه به سرمایه اجتمـاعی دارنـد ـ اسـتناد نمـوده و معتقدنـد
همبستگی اجتماعی برای داشتن یك اجتماع پرنشاط و پرطراوت به همان میزان موفقی زیستی
و اقتصادی و خدمات محلی خوب ،برای طیف متنـوعی از افـراد کـه در همسـایگی هـم زنـدای
میکنند حیاتی اس (بوئك .)24 :2009 ،بهزعم ایلچریس و همکارانش ،)2010( 1جماع ها پر
از هوی های هماهنگ و متنوع اس که نه بهطور همگن در یك ردیـف قـرار مـیایرنـد و نـه
مرزهای مرتب دارند .بعضی مواقع «هوی » بسیار مسأله برانگیـز اسـ ؛ وقتـی کـه همسـایگان
همدیگر را به عنوان رقبایی بر سر منابع کمیاب میبینند یا تفاوتهای بـین اـروههـا مهـمتـر از
شباه ها می شود .این امر منجر به شکس اجتماعی و برخورد خشـون آمیـز مـیشـود .بعضـی
1. Gilchrist et al
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مواقع مسأله «فقدان هوی کافی» به چشم می خورد؛ آنجـا کـه احسـاس تعلـق و تشـخا
ضعیف شده باشد یا جایی که حمای دوجانبه فرسوده شود .در این حال  ،مداخلهها و اقـدامهـای
الزم باید ماهی روابط بین افراد را بشناسد و هرآنچه را که برای حمای از این روابط برای قـادر
ساختن افراد به ایفای نقش و دنبال نمودن «زندایهای قابل معاشرت »1الزم اس در ن ر ایرد
(ایلچریس و همکاران .)10 :2012 ،هوی ها تنها مرتبط با ویژایها یـا پیشـامدهای شخصـی
نیستند .در این اونه جوامع ،هوی در ارتباط با «متولیان امور» ،اغلب نماینـداانی از دولـ مثـل
پلیس یا مأموران بهداش  ،ساخته میشود .این هوی ها متقابالً فعالیـ هـای اروهـی را تقویـ
می کنند و در آن واحد یك احساس کارآمدی جمعی را در افراد به وجود مـیآورنـد؛ یـك عقیـده
مشترک مبنی بر اینکه وقتی افراد با هم کار میکنند همه چیز قابل دسترسی اس  .افراد معمـوالً
از طریق این اعمال دسته جمعی ،هوی های مشترکشان را توسعه میدهند ،بر تفاوتها ،نیازهـا،
بینشها و عالیق متنوعشان فائق میآیند و سرانجام این همکاری موفقیـ آمیـز مـانع منازعـات
قومی یا اروهی و رشد همبستگی میاردد (ایلچریس .)21 :2010 ،
در این راستا ،لویزوس )1999-2000 ( 2بحث کلمن از روابط اجتماعی به عنـوان منـابع بـه
کارارفته شده توسط کنشگران ـ بهویژه ارزشهای مشـترک و هنجارهـای اعتمـاد ،انت ـارات و
عمل متقابل ـ را منعکس میکند .او نشان میدهد که چگونه اروههای مهاجر ،که جامعـهای بـا
تنوع فرهنگی باال را تشکیل میدهند ،بهعنـوان «سـرمایهداران اجتمـاعی» بـه یکـدیگر رجـوع
میکنند تا شبکههایشان را در دوری از وطن بهعنوان ابزار حمای برساخ کنند و یك احسـاس
معنادار از زندای اجتماعی و هوی را تثبی کنند (زتر و همکاران.)13 :2006 ،
به این ترتیب میتوان اف در چنین جوامعی ،سرمایه اجتماعی جوانان با دور شدن از اجتماع
بیواسطه و تعامل با افراد جدید تقوی میشود .اهمی شبکههای اجتماعی جدید و متنـوع تنهـا
بهدلیل حمای عاطفی شان نیس بلکـه بـه واسـطه توسـعه اجتمـاعی و شخصـی افـراد و ارائـه
فرص های جدید ازینش و قدرت به جوانان اهمی دارد .شرک در شبکههای اجتمـاعی سـبب
بحث از ایده های اجتماعی و سیاسی رایه ،نشان دادن سویه مثب جوانان و بـه چـالش کشـیدن
پیش داوریها در مورد اعضای اروههای مختلف می شود که همه اینها در نهای منجر به از بین
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رفتن تصورات قالبی و تقوی همبستگی اجتماعی میشود .سـرمایه اجتمـاعی درون اروهـی
هر چند برای اعضایاروههای کوچك قومی مفید اس و بـه تقویـ همبسـتگی درون اروهـی
کمك می کند ،ولی در سطوس باالتر نقش منفی دارد و مانع انسجام بین قومی و اعتماد اجتمـاعی
تعمیم یافته در سطوس باالتر می شود .سرمایه اجتماعی جدیـد بـین اروهـی هـر چنـد از غل ـ
سرمایه اجتماعی قدیم میکاهد ،ولی تعمیم آن در سطح وسیعتر ،در فرایند توسعه و بهبود زندای
مردم مؤثر واقع میشود (عبداللهی.)47 :1386 ،
موضوع مورد بحث دیگر در تحقیق پیشرو این اس که در جوامع چند فرهنگیکدام یـك از
اشکال سهاانه سرمایه اجتمـاعی در تکـوین هویـ اجتمـاعی شـهروندان و بسـط هویـ ملـی
تأثیراذارتر اس  .در این مورد بین صاحبن ران اختالف ن رهایی وجود دارد.
پوتنام تمایز بین شبکههای پیوندی و فراایر را دارای اهمی بسیار تلقی مـیکنـد .بـه عقیـده وی
سرمایه اجتماعی فراایر ،هوی های جدیدتر و عمل متقابل خلق میکند ،در حالی که سرمایه اجتمـاعی
پیوندی ،خویشتن محدودتر ما را تقوی میکند (بوئك .)19 :2009 ،با این حال ،تحقیقـات نشـان داده
اس که از نقطه ن ر خود کنشگران ،پیوندهای خانوادای میتواند پیش شرط فعالی های باز و فراایـر
مؤثر باشد؛ پیوندهای خانوادای میتواند برای خلق تعریف از خود و اعتماد مهـم تلقـی شـود (هـاپکینز،
 .)533 :2011وولکاک و نارایان معتقدند ،اجتماعات فقیر نیاز دارند به سم سرمایه فراایـر بـزرگتـر و
سرمایه ارتباطیکمتر حرک کنند .یافتههایکیفی حاکی از آن اسـ کـه پیونـدهای نـرم و پیونـدهای
سخ با یکدیگر در هم میآمیزند؛ پیوندهای نرم و سخ اغلب بـا هـم درون یـك شـبکه اجتمـاعی
وسیع شکل میایرند (بوروف .)400 :2006 ،1زتر میاوید« :به ن ر میرسد هـر دو سـرمایه اجتمـاعی
پیوندی و فراایر چهرههای اصلی سرمایه اجتماعی بین اروههای مهـاجر هسـتند .پیونـدهای متـراکم
(خانواده و خویشان) با پیوندهای نهادی ،که پیوندهای ضـعیف خوانـده مـیشـوند ،همزیسـتی دارنـد و
عقیده ما این اس که هر دو اهمی یکسانی بین اروههای مهـاجر بـرای حمایـ دو طرفـه و قطعـاً
درایری با منابع و شبکههای جامعه چند فرهنگی برخوردارند .هر چند اولوی بندی این اجزای متفـاوت
سرمایه اجتماعی بین اروههای متفاوت و در ارتباط با اهداف متفاوت فعالی جمعی متفاوت اسـ  ،امـا
باز هم در این مرحله هی الگوی آشکاری وجود ندارد .آنچه مهم اسـ  ،اصـل دسترسـی بـه سـرمایه
اس (زتر و همکاران .)20 :2006 ،یك چشم انـداز سـرمایه اجتمـاعی ،اهمیـ فـراهم کـردن فضـای
1. Brough
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نمودار شماره  .1مدل نظري تحقيق

1. James Cote
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عمومی برای اجتماعات مهاجر را بهمن ور توسعه ،درایر نمودن و قدرت بخشـیدن بـه آنهـا خـاطر
نشان میکند (زتر و همکاران.)22-23 :2006 ،
به عقیده «جیمز کات ،»1سرمایه اجتماعی «پیوندی» نیاز به آمیخته شدن با سرمایه اجتماعی
«فراایر» و «ارتباطی» دارد تا تقوی همبستگی را بین افراد در اروههـای اجتمـاعی بـه دنبـال
داشته باشد .وی سرمایه اجتماعی را دارای نقش اساسی در ابراز هوی و عاملیـ فعـال در یـك
جامعه بهطور فزاینده جهانی شده و سریعاً در حال تغییر میداند .بـه عقیـده وی سـاختن سـرمایه
اجتماعی ،ابزار انتقادی حل تضاد بالقوه و تضمین رشد مثب را برای جوامع دارای جمعی مهاجر
و به لحاظ فرهنگی متنوع فراهم می کند .در واقع بسط مهـاجرت تـو م بـا پیونـدهای بـاز و آزاد،
فرص های جدیدی را برای توسعه اجتماعی به دس میدهد (هلوی و بینر .)2007 ،بایـد توجـه
داش که شبکه روابط پیوندی هر چند در تحکیم هوی درون اروهـی نقـش بسـزایی دارد ،امـا
تأکید صرف بر این پیوندها خطر تضعیف همبستگی اجتماعی و هوی جمعـی بـین اـروههـای
مختلف را به همراه دارد که این امر میتواند مانع رشد و تعالی جامعـه چنـدفرهنگی باشـد .مـدل
ن ری در این تحقیق با استناد به «سن فکری همگرایی» در تحلیل رابطه سـرمایه اجتمـاعی و
هوی اجتماعی و ملی بدین شرس اس :
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تعريف مفاهيم
 .1-5متغير مستقل :سرمايه اجتماعی

در این پژوهش ،انواع سه اانه سرمایه اجتماعی (پیوندی ،فراایر و ارتباطی) بـا الهـام از پرسشـنامه
جامع بانك جهانی که توسط اروترت ،1نارایان ،2جونز3و وولکاک 4بهمن ور سنجش سـرمایه اجتمـاعی
تهیه شده اس (بابایی و همکاران ،)2012 ،مورد سنجش قرار ارفته اس  .بر این اساس ،مشـارک در
شبکه ،تعلق و وابستگی به هر شبکه و اعتماد به آن شبکه ،مؤلفههایی هستند که از ترکیب آنهـا بـرای
عملیاتی کردن سه نوع سرمایه پیوندی ،فراایر و ارتباطی استفاده شده اس .
سرمایه اجتماعی پیوندی با ترکیبی از مؤلفه های احساس تعلق به اعضای خانواده بال فصـل،
اقوام و دوستان نزدیك؛ اعتماد افراد به یکدیگر در این اروهها و میـزان ارتبـاط و برخـورداری از
حمای یکدیگر تعریف میشود .سرمایه اجتماعی فراایر بـا ترکیبـی از مقـدار تعلـق و وابسـتگی
پاسخگویان به اروه همسایگان ،اروه های محلی ،مردم اقـوام و مـذاهب مختلـف ،تشـکلهـا و
احزاب مردمی؛ مشارک و همکاری با این اروهها و میزان اعتماد بـه آنهـا سـنجیده مـیشـود و
سرمایه اجتماعی ارتباطی ،که در قالب اعتماد به اقتدار سنجیده شـده اسـ (اسـریتر و وولکـاک،
 ،)2004در پژوهش پیش رو بر حسب مشارک و همکاری با اروههای رسمی و اراانهای دولتی
از جمله پلیس و نیروی انت امی ،مطبوعات ملی و محلـی و صـدا و سـیما در قالـب همیـاری و
همفکری جه کمك به حل مشکالت جامعه و میـزان اعتمـاد بـه سـازمانهـای دولتـی مـورد
سنجش قرار ارفته اس  .میزان مشارک  ،تعلق و وابستگی و اعتماد ،به تفکیك اروههای موجود
در هر نوع سرمایه با استفاده از طیف پنه درجهای لیکرت ،از دامنه یك (بسیار کم) تا پنه (بسیار
زیاد) ،اندازهایری شده اس .
 .2-5متغيرهاي وابسته :هويت اجتماعی و هويت ملی

سن جامعهشناختی ن ریه هوی بیش از همه تح تأثیر ن ریات جورج هربـرت میـد قـرار
دارد .به اعتقاد وی ،هوی ما از انت ارات مربوط به نقشهای اجتماعی ناشی میشـود و «خـود»
نوعی توانایی اس که به انسانها کمك میکند تا از طریق ارتباطات و زبان به تفکر و کـنش در
1. Grootaert
2. Narayan
3. Jones
4. Woolcock
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دنیای اجتماعی بپردازند .روزنبرگ مبتنی بر عقاید مید و کولی مفهوم «برداشـ از خـود »1را
مطرس میکند ،به معنای «جامعی اندیشه ها و احساساتی که فرد در ارجاع به خودش بـه عنـوان
یك شناخته عینی دارد» (وحیدا و همکاران.)74 :1383 ،
از جلوههای شایع و عام فقدان هوی  ،مشغولی بیهدف ،داشتن شخصی منفعل بـدون
قدرت بازآفرینی ،ازخود بیگانگی و تعلق خاطر نداشتن ذهنی و عینی فرد به جامعه اسـ کـه بـه
اشکال و صور مختلف ،همچون احساس بی معنایی ،پوچی ،انکار ،افسردای ،انزوا ،تنفـر ،بیـزاری،
ناهنجاری و بدبینی در فرد ظهور میکند (جوادی یگانـه .)192 :1387 ،بـر ایـن اسـاس ،در ایـن
تحقیق هوی اجتماعی بر مبنای سه شاخا مورد سنجش قـرار ارفتـه اسـ  .1 :هنجارمنـدی
(یعنی خودآااهی فرد نسب به من اجتماعی خود یا به تعبیر مید «در من» ،کـه بـه تعبیـر جـان
استوارت هال (« ،)1996معانی و ارزشها در فرد درونی و فاصله میان درون و برونفـرد ـ حـوزه
عمومی و خصوصی ـ پر میشود (مرادی)106 :1394 ،؛  .2قدرت تصمیمایری (کـه نمایـاناـر
داشتن ثبات در زندای اس )؛  .3احساس ارزشمند بودن و اعتبار داشـتن در اجتمـاع (کـه نشـان
می دهد فرد به تصویر باثبات و رضـای بخشـی از خـود در جامعـه دسـ یافتـه اسـ ) .تمـامی
شاخاها با اویههایی بر روی طیف پنه درجهای لیکرت ،اندازهایری شده اس  .پاسخ افـراد بـه
اویه های هرشاخا از یك (بسیار مخالفم) تا پنه (بسیار موافقم) برای اویههای مثب و از یـك
(بسیار موافقم) تا پنه (بسیار مخالفم) برای اویههای منفی نمرهاذاری شده اس .
هوی ملی ،هوی جمعی در سطح عام و بزرگ آن اس که به صورت احسـاس عالقـه بـه
جامعه ،احساس عالقه و افتخار به کشور خود و ترجیح آن به سایر کشورها نمود مییابد .هر قـدر
بُعد اجتماعی هوی و در مقیاسی کلیتر «مل » قوی تر باشد ،شخصی اجتماعی شهروندان نیـز
مستقیمتر و جدیتر پیریزی میشود .وفاق اجتماعی و همبستگی ملی نیز محصول همین فرایند
اس (جوادی یگانه.)190 :1387 ،
هوی ملی در این تحقیق بـر حسـب میـزان احسـاس تعلـق بـه سـرزمین ،آداب و رسـوم و
آرمانهای ملی بر روی طیف پنه درجـه ای لیکـرت از یـك (بسـیار کـم) تـا پـنه (بسـیار زیـاد)
اندازهایری شده اس .
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در این پژوهش« ،حمای اجتماعی» ،که از جمله پیامدهای مشارک در شبکههای اجتمـاعی
به شمار می رود ،به عنوان متغیر واسط در ن ر ارفته شده اس ؛ بدین معنا که هر چـه مشـارک
افراد در شبکه های مختلف و اعتماد به این شـبکههـا بیشـتر باشـد ،حمایـ بیشـتری از سـوی
شبکههای رسمی و غیررسمی دریاف مینمایند و این فرایند منجر به تقوی هویـ اجتمـاعی و
ملی آنان خواهد اردید .این متغیر با سه اویه «احساس غرور از بودن در میان جمع»« ،احسـاس
مورد حمای واقع شدن از سوی دیگران» و «مورد استقبال دیگران قرار ارفتن عقایـد و ن ـرات
شخا» ،در قالب طیف پنه درجه ای لیکرت ،مورد سنجش قرار ارفتـه اسـ  .پاسـخ افـراد بـه
اویه های مذکور از یك (بسیار مخالفم) تا پنه (بسیار موافقم) برای اویـههـای مثبـ و از یـك
(بسیار موافقم) تا پنه (بسیار مخالفم) برای اویههای منفی نمرهاذاری شده اس .
فرضيات تحقيق

این پژوهش ،عالوه بر پاسخ به دو سؤال توصیفی میزان برخورداری جوانان مهاجر از «هویـ
اجتماعی» و «هوی ملی» و « میـزان برخـورداری جوانـان مهـاجر از اشـکال مختلـف سـرمایه
اجتماعی (پیوندی ،فراایر و ارتباطی)» ،درصدد آزمون فرضیههای زیر میباشد:
بین انواع سهاانه سرمایه اجتماعی و هوی اجتماعی رابطه معنادار وجود دارد؛
بین انواع سه اانه سرمایه اجتماعی و هوی ملی رابطه معنادار وجود دارد؛
هرچه میزان «برخورداری از حمای اجتماعی» در دارنداان سـرمایه اجتمـاعی بیشـتر باشـد،
هوی اجتماعی نیز در آنها قویتر اس ؛
هرچه میزان «برخورداری از حمای اجتماعی» در دارنداان سـرمایه اجتمـاعی بیشـتر باشـد،
هوی ملی نیز در آنها قویتر اس .
روش پژوه

در پژوهش پیشرو ،از نوع تحقیقات پیمایشی 1اس که در سال  1393در شاهین شهر ،یکی
از شهرهای بزرگ مهاجرپذیر ،انجام شده اس  .جامعه آماری ،بـا اسـتناد بـه تعریـف یونسـکو از
1. Survey

تأثیر سرمایه اجتماعی بر هویت اجتماعی و ملی53  ...
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جوانی ،مهاجرین واقع در سنین  45 -15ساله هستند که در شهر دیگر متولد اردیده و مـدت
قابل توجهی را در شاهین شهر سکون داشته اند .طبق این تعریـف ،رده سـنی  15تـا  40سـال
بهعنوان اروه سنی جوان مورد توافق بینالمللی قرار ارفته اس که در ایـن تحقیـق ،بـه دلیـل
محدودی در ازینش مهاجرینی که مدت قابل توجهی را در شهر مورد مطالعه سکون داشتهاند،
با اندکی تسامح اروه سنی  45-15سال مد ن ر قرار ارفته اسـ  .کـل جمعیـ شـهر 252000
اس  ،اما از شمار دقیق مهاجرین آماری در دس نیس .
حجم نمونه به دلیل مشخا نبودن شمار دقیق مهـاجران ،بـا بـرآورد واریـانس دادههـا در
مطالعه مقدماتی و قرار دادن در فرمول محاسبه حجم نمونه از طریق برآورد واریانس دادهها150 ،
نفر در ن ر ارفته شد و به روش نمونهایری طبقهای ،تعداد افراد جامعه نمونه در هر مقوله سـنی
و جنسی بر حسب تخمین توزیع سنی و جنسـی جمعیـ مهـاجران شـهر مشـخا شـد .طبـق
ازارش های آماری غیررسمی بیش از نیمی از جمعی مهاجران را مردان جوان تشکیل میدهنـد.
سپس افراد در هر طبقه ،با شرط مهاجر بودن ،به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند.
جه اردآوری دادهها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شـد .در بخـش اول پرسشـنامه6 ،
سؤال زمینهای مربوط به ویژای های پاسخگویان طراحی شـده اسـ و در بخـش دوم سـؤاالت
مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته .برای اندازهایری سه شکل سرمایه 20 ،اـروه مختلـف ،از
اروههای صمیمی ،خویشاوندی و محلی تا تشکلهای غیررسـمی و دولتـی مشـخا شـد و بـه
تفکیك ،میزان مشارک و میزان اعتماد به همه اروهها و میزان حـس تعلـق و تعهـد در مقابـل
اروههای غیردولتی مورد پرسش قرار ارف  20 .سؤال برای متغیرهای مستقل و نیز سـه سـؤال
برای متغیر واسط «حمای اجتماعی» طرس اردید .تمامی سؤاالت مربوط به متغیرهای مستقل و
وابسته در قالب اویههایی بر روی طیـف پـنه درجـهای لیکـرت طراحـی شـد .در یـك مطالعـه
مقدماتی روی  40نفر از افراد جامعه آماری ،پایایی اویهها مورد سنجش قـرار ارفـ  .در جـدول
زیرضرایب آلفای متغیرها به تفکیك شاخاها آمده اس :

  54مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات
جدول  .1ضريب آلفاي متغيرهاي تحقيق به تفکيک شاخصها
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متغير
سرمايه اجتماعی پيوندي

سرمايه اجتماعی فراگير

سرمايه اجتماعی ارتباطی
هويت اجتماعی

هويت ملی
حمايت اجتماعی

شاخصها
مشارک در اروههای خویشاوندی
اعتماد به اروههای خویشاوندی
احساس تعلق به اروههای خویشاوندی
مشارک در اروههای محلی و تشکلهای غیررسمی
اعتماد به اروههای محلی و تشکلهای غیررسمی
اروههای محلی و تشکلهای غیررسمی
مشارک در نهادهای رسمی و اراانهای دولتی
اعتماد به نهادهای رسمی و اراانهای دولتی
هنجارمندی
قدرت تصمیمایری
احساس ارزشمند بودن
------

تعداد گويه
3
3
3
7
7
7
9
9
6
3
6
5

ضريب آلفا
0/7
0/74
0/72
0/81
0/81
0/84
0/82
0/76
0/79
0/54
0/76
0/43

------

3

0/82

پس از تحلیل نحوه توزیع نمرات متغیرها بر حسب آمارههای توصیفی ،فرضیهها از طریـق روش
آماری تحلیل رارسیون در نرمافزار  spssمورد آزمون قرار ارفته اس  .در نهای جهـ آزمـون
دقیقتر رابطه بین متغیر های مذکور ،مدل تجربی تحقیق با استفاده از نرمافزار  AMOSترسیم و
برازش آن مورد تحلیل قرار ارف .
يافتههاي پژوه
 .1-8يافتههاي توصيفی
 .1-1-8ويژگیهاي جمعيتشناختی جامعه نمونه

از  150نفــر پاســخگو9/33 ،درصــد در اــروه ســنی 18 ،17-20درصـد در اــروه ســنی ،21-24
28درصد در اروه سنی  20/68 ،25-28درصد در اروه سنی 10/66 ،29-32درصد در اروه سنی
 4 ،33-36درصد در اروه سنی  37-40و 9/33درصد در اروه سنی  41-45قرار دارند.
از ن ر توزیع جنسی 53/3 ،درصد ( 80نفر) از پاسخگویان زن و 47/7درصد ( 70نفر) مرد هستند.
از ن ر سطح تحصیالت10/7 ،درصد از پاسخگویان دارای تحصیالت زیر دیپلم44 ،درصد دیـپلم،
42درصد فوق دیپلم و لیسانس و 3/3درصد دارای تحصیالت کارشناسی ارشد و باالتر هستند.

تأثیر سرمایه اجتماعی بر هویت اجتماعی و ملی55  ...

در جدول ( ،)2آمارههای مربوط به نمرات انواع سرمایه اجتماعی به تفکیك شاخاهای آنها آمده
اس :
جدول .2آمارههای توصیفی به تفکیک متغیرها و شاخصها
متغير ميانی

آماره هاي توصيفی

خويشاوندي

مشارکت در شبکههاي

اعتماد به شبکههاي خويشاوندي

خويشاوندي

احساس تعلق به شبکههاي

2/90

ميانگين

4/27

4/10

4/26

مشارکت در شبکههاي مدنی

اعتماد به شبکههاي مدنی

2/81
2/69

احساس تعلق به شبکههاي مدنی

مشارکت در سازمان دولتی

2/83

3/17

2/98

اعتماد به سازمان دولتی

حمايت اجتماعی

هويت اجتماعی

3/56

انحراف استاندارد

0/642

0/743

0/708

0/892

0/846

0/909

0/101

1/05

0/761

0/557

چولگی

-0/611

کشيدگی

-0/120

-0/246

-0/552

-0/768

-0/412

-0/861

-0/877

-0/647

-0/232

-0/458

-0/351

-0/613

-0/766

-0/203

-0/182

-0/054

-0/295

0/001

-0/157

-0/113

-0/437

-0/054

.0/794

-0/460

-0/192

0/907

0/765

-------

-0/698

0/994

هويت ملی

4/2

3/63

2/79

وابسته

فراگير

ي ارتباطی

------0/591

2/90

متغيرهاي

متغيرهاي مستقل

-------

0/121

سرمايه اجتماعی

سرمايهاجتماع

سرمايه اجتماعی پيوندي

------
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 .2-1-8آمارههاي توصيفی مربوط به متغيرهاي اصلی تحقيق

  56مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات
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جدول شماره  2برای پاسخ به سؤاالت توصیفی در این پژوهش در خصوص میزان بهرهمندی
مهاجران از سرمایه اجتماعی ،هوی اجتماعی و هوی ملی ترسیم شده اس  .طبق نتایه جـدول
شماره  ،2میانگین مشارک در شبکههای پیونـدی ،اعتمـاد و دلبسـتگی بـه آنهـا بـهطـور قابـل
مالح ه ای باالتر از میانگین منحنی توزیع نرمال ،با انحراف معیار پایین (کمتر از یك) و چـولگی
منفی (تمرکز نسبتاً باالی دادهها در سویه مثب منحنی نرمال) میباشد .در مجموع ،نمرات اکثـر
پاسخگویان در سرمایه اجتماعی پیوندی با پراکندای کم ،در دامنه  4تا  5منحنـی توزیـع نرمـال
متمرکز شده اس  ،حال آن که میانگین نمرات در مشـارک و اعتمـاد بـه شـبکههـای فراایـر و
سازمانهای دولتی و بهطور کلی ،سرمایه اجتماعی فراایـر و ارتبـاطی نزدیـك بـه هـم و کمـی
پایینتر از میانگین منحنی توزیع نرمال (حد متوسط  )3اسـ  .بـهطـور کلـی پراکنـدای نمـرات
پاسخگویان در متغیرهای مذکور باالس و بیشتر افراد نمره متوسـط کسـب کـردهانـد .بنـابراین،
مشارک  ،اعتماد و دلبستگی به شبکههای پیوندی (خانواده ،اقوام و دوسـتان نزدیـك) و در کـل
سرمایه اجتماعی پیوندی به مقدار قابل توجهی باالتر از سایر اشکال سرمایه اس .
میزان برخورداری از حمای اجتماعی در پاسخگویان در حد متوسط اسـ  .میـانگین هویـ
اجتماعی نیز تنها  0/5نمره از حد متوسط توزیع نرمال باالتر اس و نمرات بـا پراکنـدای پـایین
(انحراف معیار برابر با  ،)0/55در اطراف میانگین متمرکز شدهاند .هر چند نمرات هوی اجتمـاعی
با چولگی منفی به سم مثب متمایل شدهاند ،اما این چولگی پایین اس  .میانگین نمرات هوی
ملی نیز تنها  0/6از حد متوسط باالتر اسـ  ،امـا بـا انحـراف معیـار نزدیـك بـه یـك ()0/907
درخصوص نمرات هوی اجتماعی از پراکندای بیشتری برخوردارند .بهطور کلی مـیتـوان افـ
پاسخگویان از سطح چندان باالیی از هوی اجتماعی و هوی ملی برخوردار نیستند.
 .2-8يافتههاي استنباطی

در ابتدا تأثیر متغیرهای زمینهای سن و جنس بر هوی اجتمـاعی و ملـی مـورد آزمـون قـرار
ارف  .نتایه نشان داد که تفاوت معناداری در نمرات هوی اجتماعی و هویـ ملـی اـروههـای
مختلف سنی و زنان و مردان وجود ندارد .در مرحله بعد ،بهمن ور بررسی اینکه کدام یـك از ایـن
اشکال پیشبینیکننده متغیرهای وابسته (هوی اجتماعی و هوی ملی) هستند و همچنین کـدام
نوع سرمایه بیشترین تأثیر را دارد ،از رارسیون چنداانه به روش اـام بـه اـام اسـتفاده شـد .در

تأثیر سرمایه اجتماعی بر هویت اجتماعی و ملی57  ...

جدول .3پي

بينی نمرات هويت اجتماعی و ملی بر حسب انواع مختلف سرمايه اجتماعی

B

Beta

t

sig

Tolerance

VIF

B

Beta

t

sig

Tolerance

اجتماعی

0/173

0/309

3/769

0/000

0/678

1/476

0/524

0/574

8/365

0/000

0/845

1/184

اجتماعی

0/177

0/188

2/35

0/712

1/404

هويت اجتماعی

هويت ملی
VIF

متغيرهاي

معادله شماره1

معادله شماره2

--

--

--

--

--

--

پي

بين

سرمايه
ارتباطی

1/765
0/577
0/233
0/000

sig

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0/000

R

--

--

--

--

--

0/415

ثابت

0/644

ضريب

1/56

پيوندي

0/02

سرمايه

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

در مورد «هوی اجتماعی» ،از مجموع سه متغیر مستقل وارد شـده بـه مـدل رارسـیون ،دو
متغیر سرمایه اجتماعی ارتباطی و سرمایه اجتماعی پیوندی به ترتیب ،با حـداکثر خطـای 5درصـد
( ،) sig= 0.000حائز شرایط الزم برای ورود به معادلـه شـدند و ضـرایب رارسـیونی آنهـا بـه
ترتیب  0/309و  0/188اس  .مقدار همبستگی مجموع این متغیرها با هوی اجتمـاعی برابـر بـا
 0/577اس که نشان دهنده همبستگی نسبتاً باال بین متغیرهای مستقل و وابسـته اسـ  .طبـق
ضریب تعیین به دس آمده ( ) ،متغیرهای مسـتقل روی هـم رفتـه 23/3درصـد از واریـانس
هوی اجتمـاعی را تبیـین مـیکننـد .در مـورد «هویـ ملـی» ،تنهـا متغیـر سـرمایه اجتمـاعی
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نهای  ،پس از تحلیل همبستگی بین انواع مختلف سرمایه اجتماعی و انواع هویـ  ،بهتـرین
مدل و مکانیسم تبیین هوی اجتماعی و ملی توسط سرمایه اجتماعی ،از طریق مدلیابی معادله
ساختاری تعیین اردید .نتایه از این قرار اس :

  58مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات
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ارتباطی( )Beta= 0/574پیشبین قویتری برای این متغیر اس  .مقدار همبستگی مجموع این
متغیر با هوی ملی برابر با  0/644اس که نشان دهنده همبستگی نسبتاً باال بین متغیر مسـتقل
و وابسته اس  .طبق ضریب تعیین به دس آمده ( ) ،سرمایه اجتماعی ارتباطی  41/5درصـد
از واریانس هوی ملی را تبیین میکنـد .مقـادیر  tو سـطح خطـای کمتـر از  5درصـد در همـه
متغیرهای موجود در دو معادله رارسیون ،حاکی از تأثیر مثب و معنادار این متغیرهـا بـر تقویـ
هوی اجتماعی و ملی اس  .همپنین مقدار تحمل 1باالتر از  0/4و  VIFپایین تر از  2/5در همـه
متغبرهای مستقل نشان دهنده عدم همخطی چنداانه بین این متغیرهاس .
طبق آخرین سوال این پژوهش ،فرض بر آن اس که سرمایه اجتماعی به واسـطه «حمایـ
اجتماعی» که برای مهاجران در منطقه فراهم میکند ،منجر به تقوی هویـ اجتمـاعی در آنهـا
میاردد .از اینرو ،بهمن ور به دس آوردن مدل تبیینی دقیقتر پیرامـون تحلیـل تـاثیر سـرمایه
اجتماعی بر هوی و تحلیل مکانیسم این رابطه بهواسطه میزان حمای اجتمـاعی کـه دارنـداان
سرمایه اجتماعی دریاف می کنند ،مدل معادله ساختاری از نوع تحلیل عامل تأییدی بـه تفکیـك
برای دو متغیر وابسته ،با حضور متغیر واسط «برخورداری از حمای اجتماعی» ،ترسیم اردیـده و
ضرایب تأثیر مستقیم و غیرمستقیم متغیرها به هم مقایسه شده اس .
نخستین شاخا برای آزمون قابل قبول بودل یا نبودن مدل پیشنهادی ،مقدار کـای اسـکوار
میباشد که باید دارای سطح خطایی باالتر از  5درصد باشد .همانطور که مالح ه مـیاـردد ،در
مدل پیشافته  sig > 0/05میباشد و در نتیجه برازش کلی مدل تدوین شده توسط محقق تأیید
میشود  .شاخا مهم دیگر برای آزمون برازش مدل ،ریشه دوم میانگین مربعات خطـای بـرآورد
) (RMSEAاس که مقدار کمتر از 9درصد برای این شاخا قابـل قبـول در ن ـر ارفتـه شـده
اس666ت .در این پژوهش مقدار این شاخا برابر اس با  0/064که بهطور قابل توجهی کمتـر
از 9درصد اس و نشان میدهد مدل از برازش نسبتاً خوبی برخوردار اس  .مقدار  NFIو شـاخا
برازش تطبیقی  CFIنیز به ترتیب برابر اس با  0/914و  0/964که چون باالتر از  0/9و نزدیـك
به یك اس نشان دهنده برازش خوب مدل اس  .در کل بر اساس شاخاهای بـرازش مـذکور
میتوان اف مدل محقق ساخته مورد تأیید میباشد.

1. Tolerance

تأثیر سرمایه اجتماعی بر هویت اجتماعی و ملی59  ...
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نمودار شماره  . 2مدل معادله ساختاري تاثير سرمايه اجتماعی ارتباطی و حمايت اجتماعی بر هويت اجتماعی

یافتههای مدل در بخش اندازهایری نشان میدهد که مشـارک در سـازمانهـا و نهادهـای
دولتی منجر به افزایش میزان دریاف حمای اجتماعی جوانان مهاجراردیده اس )(Beta= 0/54
و میزان حمای اجتماعی نیز بر هوی اجتماعی تأثیر مثب دارد ) .(Beta= 0/47از حاصلضـرب
مقادیر مذکور ،ضریب تأثیر غیرمستقیم سرمایه ارتباطی بر هوی اجتماعی به دس ِمـیآیـد کـه
برابر اس با  ،0/21حال آن که ضریب تأثیر مستقیم سرمایه اجتماعی ارتباطی بر هوی اجتماعی
برابر اس با  .0/43بنابراین ،در پاسخ به این سؤال که سرمایه اجتماعی از طریق چه مکانیسـمی
بر هوی اجتماعی اثر میاذارد ،میتوان اف که هرچند برخورداری از حمای اجتماعی میتواند
واسطه تأثیر سرمایه اجتماعی بر هوی اجتماعی باشد ،امـا مشـارک در سـازمانهـا و نهادهـای
دولتی و اعتماد به آنها به طور مستقیم نیز ،بدون حضور متغیر حمای اجتماعی ،هویـ اجتمـاعی
مهاجرین را تبیین می کند با توجه به اینکه در روش مدل سازی مقادیر خطا بـه دقـ محاسـبه
میشود ،بهرغم قدرت تبیینکنندای سرمایه اجتماعی پیوندی در مدل تحلیل رارسیون ،در مـدل
معدله ساختاری  ،Amosاین متغیر قدرت تبیین کننـدای خـود را از دسـ داده و از مـدل حـذف
اردید.
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نمودار شماره  .3مدل معادله ساختاري تاثير سرمايه اجتماعی ارتباطی و حمايت اجتماعی بر هويت ملی

در مدل باال نیز مقدار خی دو بسیار پایین sig > 0/05 ،و مقدار ریشـه دوم میـانگین مربعـات
خطای برآورد ) (RMSEAنشاندهنده برازش کلی خوب مدل اس  .مقدار  CFI �NFIبه ترتیـب
برابر اس با  0/946و  0/981که چون باالتر از  0/9و نزدیك به یك اس حاکی از برازش خوب
مدل اس  .در کل بر اساس شاخاهای برازش مذکور میتوان اف مدل محقق سـاخته کـامالً
مورد تأیید اس .
در اینجا نیز از بین انواع سـرمایه اجتمـاعی ،تنهـا سـرمایه اجتمـاعی ارتبـاطی (مشـارک در
سازمانها و اراانهای دولتی و اعتماد به آنها) تبیـینکننـده هویـ اجتمـاعی مهـاجرین اسـ .
سرمایه اجتماعی ارتباطی بر حمای اجتماعی تأثیر دارد ) (Beta= 0/60و میزان حمای اجتمـاعی
نیز بر هوی ملی تأثیر مثب دارد ) .(Beta= 0/21ضریب تأثیر مستقیم سرمایه اجتماعی ارتباطی
بر هوی ملی برابر اس با  0/57که بیشتر از ضریب تأثیر غیرمسـتقیم ) (Beta= 0/21اسـ  .در
اینجا نیز می توان اف سرمایه اجتماعی ارتباطی ،بدون حضور متغیر حمای اجتماعی ،میتوانـد
در تقوی هوی ملی مهاجرین موثر باشد.

تأثیر سرمایه اجتماعی بر هویت اجتماعی و ملی61  ...

سرمایه اجتماعی به شبکه های بین افراد و روابط اعتمـاد و عمـل متقـابلی کـه آنهـا توسـعه
می دهند اشاره دارد .پوتنام سرمایه اجتماعی را اساس هوی  ،شناسایی و اعتبار جامعه میداند کـه
از طریق اعتمادسازی مردم را به تعامالت و تعلقات اجتماعی برای رسیدن بـه اهـداف مشـخا
ترغیب می کند(وحیدا ،کالنتری و فاتحی .)69 :1382 ،از چشمانداز «سـن فکـری هـمارایـی»
نقش سرمایه اجتماعی در جوامع چند قومیتی و مهاجرپذیر بارزتر اس  .سرمایه اجتماعی در چنین
جوامعی قادر اس تکثر فرهنگی را از تهدیدی برای تنازع اروهها و پاره پاره شدن هویـ هـا بـه
اهرمی برای شکل ایری هوی مشترک بدل سازد .این ادعای ن ری از پشتوانه تجربی کـافی در
تحقیقات انجام شده بر روی اجتماعات چند فرهنگی و اقلی های مهاجر در خارج از کشور (وربنر،
2000؛ دانواهیــو و همکــاران2006 ،؛ بوئــك و همکــاران2009 ،؛ تراســی رینولــدز2009 ،؛
ایلچریس  )2010 ،برخوردار اس .
پژوهش پیش رو نیز به مطالعه موضوع مورد بحث در مهاجرین شـاهینشـهر پرداختـه اسـ .
طبق میانگین نمرات هوی اجتماعی و ملی در جامعه مـورد مطالعـه (بـه ترتیـب  3/56و )3/63
میتوا ن اف که هوی اجتماعی و هوی ملی در مهاجرین چندان قوی نیسـ و بـا توجـه بـه
اینکه میانگین بهره مندی از سرمایه اجتماعی پیوندی (برابر با  )4/2به میـزان قابـل مالح ـهای
باالتر از سرمایه اجتماعی فراایر و ارتباطی اس (به ترتیب برابر با  2/79و  ،)2/9میتـوان افـ
که افراد مهاجر همچنان خود را با هوی قومی و خانوادای خود میشناسند .با ایـن حـال نتیجـه
قابل توجه دیگر آن اس که سرمایه اجتماعی ارتباطی ،مشـتمل بـر مشـارک در سـازمانهـا و
نهادهای دولتی و اعتماد به آنها ،بهرغم آنکه از شدت چندانی بـین مهـاجرین برخـوردار نیسـ ،
بیش از همه در تقوی هوی اجتماعی و هوی ملی مهاجرین تأثیر دارد .نتایه تحلیل رارسـیون
و مدل معادله ساختاری نشان میدهد که ضریب تـأثیر مسـتقیم سـرمایه اجتمـاعی ارتبـاطی بـر
هوی اجتماعی برابر با  0/33و ضریب تأثیر غیرمستقیم (با حضور متغیر حمای اجتمـاعی) 0/52
میباشد .سرمایه اجتماعی ارتباطی 23درصد از واریانس هوی اجتماعی را تبیین میکند .ضـریب
تأثیر مستقیم سرمایه اجتماعی ارتباطی بر هوی ملی نیز برابر با  0/55و ضریب تأثیر غیرمستقیم
(با حضور متغیر حمای اجتماعی)  0/67میباشد .سرمایه اجتماعی ارتباطی 41درصد از واریـانس
هوی ملی را تبیین میکند .این بدان معناس که آنچه به مردم متعلق به زمینـههـای فرهنگـی
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بحث و نتيجهگيري
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مختلف احساس هوی مشترک و وفاق جمعی میدهد ،فراتـر رفـتن از شـبکههـای محـدود
خانوادای و خویشاوندی اس .
وضعی سرمایه اجتماعی فراایـر ،کـه فعالیـ اـروههـای مـدنی و اـروههـای غیررسـمی را
دربرمیایرد ،بین مهاجرین از وضعی چندان مطلوبی برخودار نیس ؛ هم از لحاظ بهرهمندی نسـبتاً
پایین افراد مهاجر از این سرمایه و هم از این جه که این شکل از سرمایه از مدل تبیینـی تحقیـق
حذف شد ،بدین معنا که تأثیری در هوی اجتماعی و ملی مهاجرین نداشته اس  .مشارک پایین در
شبکههای فراایر را میتوان به پایین بودن استره فعالی نهادهای مدنی در جامعه ایران نسـب داد
که هنوز نتوانسته اس بستری برای به هم پیوستگی و مشارک وسیع افراد در عرصههای مختلـف
اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی فراهم آورد .نتایه به دسـ آمـده بـا وضـعی شـبکههـای اجتمـاعی
درکشورهای جهان سوم همخوانی دارد؛ در این جوامـع ،همـانطـور کـه زریتـر و وولکـاک()2004
افتهاند ،نهادهای دولتی نقش حیاتی در تکوین سرمایه اجتماعی دارند.
نتایه این تحقیق با نتایه سایر تحقیقات انجام شده در ایران پیرامون رابطه سرمایه اجتمـاعی
و هوی اجتماعی و ملی (وحیدا و همکاران1383 ،؛ رضایی و احمدلو1384 ،؛ خـدایی و مبـارکی،
1388؛ قادرزاده و قادرزاده1390 ،؛ رسولزاده اقدم و همکـاران )1395 ،همخـوانی دارد .تحقیـق
قادرزاده و قادرزاده ( ) 1390بین اقوام کردنشین با با این پژوهش قراب بیشتری دارد که سرمایه
اجتماعی را تقوی کننده هوی ملی و تضعیف کننده هویـ قـومی مـیدانـد .پـژوهش وحیـدا و
همکاران( )1383در تعریف و سنجش سرمایه اجتمـاعی بـه ایـن پـیشرو نزدیـك اسـ  .یعنـی
پژوهشگران مذکور هم سرمایه اجتماعی را در قالب تعهد ،تعلق و اعتماد در مقایسه با اـروههـا و
نهادهای اجتماعی مورد سنجش قرار داده و رابطه آن را با هوی اجتمـاعی تأییـد کـردهانـد ،امـا
اروه های اجتماعی را بر حسب سطوس ارتباطی متفاوت همچون افقی /عمودی بودن یـا رسـمی/
غیررسمی بودن روابط ،از یکدیگر تفکیك نکرده اند ،در حالی که این اروهها بـر حسـب ماهیـ
ارتباطی خود تأثیر متفاوتی بر هوی اجتماعی دارند .نتایه این پژوهش دال بر این امر اس .
عبداللهی و مروت ( ،)1384بر خالف تحقیق پیشرو ،بین شبکه روابط در نهادهـای مـدنی و
هوی اجتماعی دانشجویان رابطه مثب معنادار یافتهاند که چنین نتایجی در جامعه دانشجویی که
بستر برای فعالی های اروهی غیررسمی در قالب تشکلهـای دانشـجویی فـراهم اسـ  ،دور از
انت ار نیس .
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طبق نتایه به دس آمده از این پژوهش می توان اف بهترین مسـیر بـرای تقویـ هویـ
اجتماعی و هوی ملی جمعی های مهاجر ،سیاستگذاریهای فرهنگی در حـوزه بسـط نهادهـای
مدنی اس  .با تقوی مشارک داوطلبانه اعضای جامعه در اروههای مدنی ،روحیه افراد از «من»
به «ما» جه حفظ منافع جمعی ارتقا مییابد .در این زمینه راهکارهای پیشنهادی زیر مـیتوانـد
کارساز باشد:
ـ اجرای برنامه های آموزشی و تبلیغی مناسب جه تشویق شهروندان به ایجاد تشـکلهـای
مردمنهاد؛
ـ حمای های مالی و معنوی اولیه دول و نهادهای فرهنگی مربوط از سازمانهای مردمنهاد؛
ـ برازاری همایشهای علمی و نشس های فرهنگی من م و برنامهریـزی شـده بـا حضـور
اساتید دانشگاه و صاحب ن ران عرصه فرهنـگ و رسـانه بـرای پیشـگیری از تنازعـات قـومی و
فرهنگی؛
ـ تشکیل اتاقهای فکر با دعوت از مردم و استقبال از راهکارها و پبشنهادهای مردم در حوزه
فرهنگ؛
 برازاری جشنواره های فرهنگی از سوی نهادهای فرهنگی برای معرفی فرهنگهای بومیو محلی شهروندان مهاجر جه تشکیل زمینه برای تعامالت بین فرهنگی؛
 پوشش مناسب و هدای رسانههـا و شـبکههـای اجتمـاعی در جهـ آاـاهی بخشـی بـهشهروندان در حوزه حقوق شهروندی و مشارک اجتماعی؛
 تالش وزارت فرهنگ و ارشاد اسـالمی در جهـ بـه کـارایری مـدیرانی کـه از توانـاییاعتمادسازی باالیی برخوردار باشند .ایـن امـر منجـر بـه افـزایش اعتمـاد متقابـل بـین دولـ و
شهروندان شده و بستر را برای اجرای موفقی آمیز سیاستگذاریهای فرهنگی فراهم میسازد.
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