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  چکیده

اجتمـاعی و هویـت اجتمـاعی دانـش      ي سـرمایه ابعـاد   ي بررسی رابطه "حاضر با هدف  ي مقاله
 ي جامعه.شده است انجام "1390-1389در سال  تحصیلیآموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر ایالم 

 ؛بـوده انـد   نفـر  582تعداد  به  اهی شهر ایالمآماري این تحقیق دانش آموزان پسر مقطع پیش دانشگ
و ابـزار گـردآوري داده هـا     یروش مـورد اسـتفاده، پیمایشـ    نفـر، 231 ،مورد بررسی ي حجم نمونه

 تحقیق بر اسـاس ضـریب همبسـتگی اسـپیرمن     ه هايآزمون فرضی. بود محقق ساخته ي پرسشنامه
و هویـت  ) اعتمـاد اجتمـاعی   ومشـارکت اجتمـاعی   ( متغیر هـاي مسـتقل تحقیـق   بین  نشان داد که

نتایج آزمـون  . وجود داردي معنادار ي رابطه مقطع پیش دانشگاهی شهر ایالم آموزان اجتماعی دانش
 و) Beta=59/0(تـأثیر بیشـتري،  متغیـر مشـارکت اجتمـاعی     که دهد مینشان رگرسیون چند متغیره 

اجتمـاعی دانـش آمـوزان    در تغییـرات هویـت    کمتـري ثیر أتـ ) اعتماد اجتمـاعی (تحقیق دیگر متغیر
  ).  Beta=17/0(دارد
دانـش  ، مشارکت اجتمـاعی ، اعتماد اجتماعی، اجتماعی ي سرمایه ،هویت اجتماعی :يکلید گانواژ

  آموزان شهر ایالم

  ه لأمس طرح 

بـه یکـی از     2اجتمـاعی  ي و سـرمایه  1اجتمـاعی  هویـت  ي امروزه طرح مباحث مربوط بـه رابطـه  
هویـت یکـی از مفـاهیم    . طالعاتی علوم اجتماعی تبدیل شده استم ي عمده در حوزه هاي موضوع

                                                
   گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور استان ایالم        مربی  ٭
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پیوسته با شناخت خویشـتن فـرد    هویت. علوم انسانی به شمار می رود ي پیچیده و مبهم در حوزه
آگاهی فرد نسبت به خود است که به طور مداوم در زندگی روزمره ایجاد مـی  ، هویت. مرتبط است

ز هویت شخصی افراد در اجتماع شکل می گیرد، طبیعی است که بخش مهمی ا با توجه به این .شود
فهـم مـا    ،هویت اجتماعی. می یابدکه بخش بزرگتر و مهم تر هویت اجتماعی افراد در اجتماع معنا 

فهمـی اسـت کـه دیگـران از      ،در واقع. نشان می دهد ،هستندکی هستیم و دیگران  کیکه  از این را
شـبکه اي از روابـط و   اجتمـاعی نیـز    ي سـرمایه ). 8-7: 1381نکینـز، ج( دارنـد  و افراد دیگر خود

ازمان ها پیوندهاي مبتنی بر اعتماد اجتماعی بین فردي و بین گروهی و تعامالت افراد با گروه ها، س
قرین همبستگی و انسجام اجتماعی و برخـورداري افـراد و   در حقیقت، . و نهاد هاي اجتماعی است

تحقـق اهـداف    راستايبراي تسهیل کنش ها در را انرژي الزم  و است گروه ها از حمایت اجتماعی
 ،اجتمـاعی  ي سـرمایه  اولـین جـزء   ).58: 1388،شیانی و همکـاران (فراهم می آورد فردي و جمعی

اعتماد انتظاري است که در یک اجتماع منظم، صـادق   :فوکویاما در این زمینه می گوید. است اعتماد
ي نهـاد هـا   اعتماد بـه  تعمیم یافته واعتماد  اعتماد به افراد آشنا، :شامل همگانیرفتار  برخوردار ازو 

: شاملمشارکت اجتماعی ، اجتماعی ي سرمایه جزء دومین .خود را نشان می دهد مختلف اجتماعی
پیوند هاي رسمی با انجمن ها،  ،خویشاوندان و ارتباطات غیر رسمی فرد با همکالسی ها، همکاران

   ).64: 1387،شارع پور(استو غیره  و امور عمومی اجتماع محلیرکت درگروه هاي داوطلبانه، مشا
با ورود فرد به گروه هاي بزرگتر مانند مدرسه، نوعی جهش در وابستگی عاطفی و تعلـق خـاطر       

عـاطفی و شـناختی بـه تـدریج تعلـق       فرد ضمن پرورش توانایی هاي ،بنابراین. فرد ایجاد می شود
در و به هویت اجتماعی مطلوب تر ناشی از عضویت مشـترك   می یابدخاطر مثبت تري به دیگران 

معتقـد اسـت مـدارس بـراي تولیـد       3اکسـلی ). 79: 1385هی، لعبـدال (می رسد گروه هاي اجتماعی
در  توانمنـدي ایـن  ؛ برخوردارنـد  از ظرفیـت بـاالیی   و بازتولید روابط اجتمـاعی  یاجتمای ي سرمایه

به صورت تعاملی سبب تقویت همدیگر مـی  زایی دارد و نقش بس آنان شکل گیري هویت اجتماعی
و اجتماعی را اسـاس هویـت    ي سرمایه یزن 6و کلمن 5، پاتنام4فوکویاما مانندجامعه شناسانی  .شوند
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تربیتـی  و ادهاي آموزشـی در جوامع امروزین نه). 31: 1383دیگران،وحیدا و (اعتبار جامعه می دانند
ی آورند که در آن دانش آموزان از طریـق پیونـد بـا یکـدیگر و     به ویژه مدارس موقعیتی را فراهم م

در  .مـی یابنـد  اجتمـاعی دسـت    ي سرمایهروابط اجتماعی به منبعی به نام  ي قرار گرفتن در شبکه
با چگونگی ایفاي نقش هاي اجتماعی در آینده آشنا می  ،نقش مشخصی دارد دانش آموزهر  مدرسه

مـی  را ر، سلسله مراتـب تقسـیم وظـایف و مسـئولیت پـذیري      گردد و مانند هر نظام اجتماعی دیگ
آنـان  اجتمـاعی   ي سـرمایه افـزایش  بهبود روابط اجتماعی و سرانجام  آن ي نتیجه بی تردید، .دآموز

روابط و پیوندهاي مبتنی بر اعتماد اجتماعی بین گروهـی و تعـامالت    :می توان گفت؛ و خواهد بود
در به دیگران وابستگی عاطفی و تعلق خاطر  ي اجتماعی زمینه با گروه ها و نهاد هايدانش آموزان 

می شود کـه چـه   فعالیت هاي خود متوجه  درآموز دانش  ،در این وضعیت .فرد را افزایش می دهد
برداشت ها و نظرات دیگـران از وي در روشـن کـردن هویـت      ي مجموعه، کسی است و در مقابل

 ي طـی چنـد دهـه   بر اساس تحقیقات انجام شـده   .ندایفا می کاجتماعی اش نقش تعیین کننده اي 
با توجه به اینکـه   و است ایجاد شدهاجتماعی دانش آموزان  ي فرسایش شدیدي در سرمایه ،گذشته
ناشی از ویژگی هاي موجود در مدرسه و اجتماع  ،دانش آموزان عاطفی و شناختیپرورش  ي نتیجه
 اجتمـاعی  ي سرمایهشاخص هاي تا چه حد  ل مطرح می شود کهؤاساین ، )1387شارع پور،(است

 به عبـارتی،  أثیر گذار است؟بر هویت اجتماعی آنان ت مقطع پیش دانشگاهی شهر ایالمدانش آموزان 
 در فعالیت هـاي اجتمـاعی   مقطع پیش دانشگاهی شهر ایالمدانش آموزان  میزان مشارکتتا چه حد 

  ؟تأثیر می گذاردآنان  یبر هویت اجتماعنهاد هاي مختلف اعتماد به افراد و  و

  اهمیت وضرورت تحقیق  

آینـده   مثابـه ي و بـه   شوندانسانی محسوب می  ي دانش آموزان مهم ترین سرمایهبراي هر جامعه، 
اجتمـاعی و هویـت اجتمـاعی آنـان      ي سازان جامعه، دانستن و اطـالع یـافتن از وضـعیت سـرمایه    

و  ط بـه رونـد رو بـه تنـزل روابـط اجتمـاعی      مربو هاي نگرانی امروزه. ضرورتی انکار ناپذیر است
 سرمایهآنان  .دانشمندان علوم اجتماعی تبدیل شده است ي مهم ترین دغدغه به ي هویتیچالش ها

و افزایش سطح بـی اعتمـادي    قلمداد می کنندرا بنیان هویت، شناسایی و اعتبار جامعه اجتماعی  ي
ح میزان مشارکت هاي اجتمـاعی را ناشـی   در جامعه، کاهش سطح تعهد اجتماعی و پایین آمدن سط
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بـه نقـل   ؛ 1990،پوتنام و1998، کلمن،1997،فوکویاما(می داننداجتماعی  ي سرمایهکاهش سطح   از
مـی   تاکیـد آمـوزان  به نقش مدرسه در تکوین هویت اجتماعی دانـش   نیز 7انسیلن. )1383از وحیدا،

اجتماعی و مسایل  ي وضعیت سرمایه در کشور ما گزارش هایی از اًاخیر. )1387:12شمشیري،(ندک
ن نگرانی هایی را براي مسئوالرسمی،  هاي خالل نوشته ها و گزارش دراجتماعی مربوط به هویت 
اجتمـاعی در ایـران    ي که میزان سرمایه نشان می دهدنتایج بسیاري از تحقیقات  .ایجاد نموده است

بر هویت اجتمـاعی   اجتماعی ي سرمایه ثیرأبرخی نیز به ت ).68: 1387،پور شارع( داردروند نزولی 
 ي طرح این مباحـث اهمیـت پـرداختن بـه مقولـه     . )1382، وحیدا،1381،شارع پور(انداشاره نموده 

اجتمـاعی   ي زیرا سرمایه ؛آن با هویت اجتماعی را روشن می سازد ي اجتماعی و رابطه ي سرمایه
خود  می تواند  ي وردار است و به نوبهبرخاز ظرفیت و قابلیت باالیی  حل مسائل مطرح شدهبراي 

بـراي   اجتماعی ي سرمایه داشتن ،هم چنین .دانش آموزان اثر گذار باشددر تکوین هویت اجتماعی 
و مقوالتی  اجتماعی ي سرمایه زیرا ارتباط بین ؛جامعه، گروه ها و افراد مزایاي زیادي به همراه دارد

یید شـده  بررسی و تاً ...و هویت اجتماعی گیري ترك تحصیل، شکلاز جمله آسیب هاي اجتماعی، 
ویـت  آن بـا ه  ي اجتماعی و رابطه ي شناسایی وضعیت سرمایه. )1383وحیدا، ،1388شیانی،(است

 ،هـم چنـین  . اسـت  فرهنگـی جامعـه   و اجتماعی ي ثري بر توسعهاجتماعی دانش آموزان، عامل مؤ
د شنــــاخت جدیــدي از وانــت مــی ي اجتمــاعی و چگــونگی تحــوالت آن تــأمین ســرمایهاهمیــت 

صـدا و   سیاست گذاران فرهنگـی از قبیـل آمـوزش و پـرورش،    و  نماید اجتماعی ایجاد هاي سیستم
 ي بدین ترتیب با مطالعه .ها یاري کند را در هدایت بهتر سیستم ...فرهنگ و ارشاد اسالمی و سیما، 
از ایـن مفهـوم بـه عنـوان      انمی تو ،در بین دانش آموزان اجتماعی ي ابعاد سرمایه شناخت و علمی

دانـش  چـون  . سـود جسـت  نیـز   هویت اجتماعی مربوط بهمتغیر پیش بینی کننده در تحلیل مسائل 
و در  تشـکیل مـی دهنـد   آینده سازان مملکت، قشر عظیمی از جمعیت کشـور را   مثابه يآموزان به 

و بحـران  تکوین هویت خود هستند و در معـرض مسـائل مربـوط بـه هویـت       ي مهم ترین مرحله
نگرش آنها نسبت به هویت اجتمـاعی بـراي اسـتحکام بیشـتر      ي نحوه از این رو، ؛هویت قراردارند

  .وحدت ملی در کشور اهمیت شایانی دارد
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  اهداف تحقیق 

مقطـع  پسر اجتماعی و هویت اجتماعی دانش آموزان  ي سرمایهابعاد  ي بررسی رابطه :اصلیهدف 

  1390-1389تحصیلیدر سال  پیش دانشگاهی شهر ایالم 

  اهداف جزیی

  زان مقطع پیش دانشگاهی شهر ایالم؛وضعیت هویت اجتماعی دانش آمو ي مطالعه .1 
  ؛اجتماعی دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر ایالم ي وضعیت سرمایه ي مطالعه .2 
هویـت  و ) اعتماد اجتماعی و مشـارکت اجتمـاعی  (اجتماعی ي ابعاد سرمایه ي رابطه ي مطالعه .3 

  ؛دانش آموزان
اجتماعی و هویت اجتماعی دانـش   ي ارایه راهکارهاي علمی جهت حل مسایل مرتبط با سرمایه .4

   ؛آموزان

  رویکرد هاي نظري 

  اجتماعی   ي سرمایه )الف

اقتصاد به جامعه شناسـی آورد   ي آن را از رشته 8مفهومی است که جیمز کلمن اجتماعی ي سرمایه
منابع  ي ، مجموعهاجتماعی ي سرمایه منظور وي از. م سهم بسیار زیادي دارداین مفهو يو در ارتقا

اجتماعی و ادراك فرد  ي سسات اجتماعی جامعه است که در توسعهؤهمراه با ارتباطات فامیلی و م

تعهدات و انتظـارات   )الف: اجتماعی در سه شکل ظاهر می شود ي به نظر وي سرمایه. استمفید 

اطالعـات،   ي ظرفیت بالقوه )ب؛وجهی از اعتماد در محیط اجتماعی نیازمند استکه به میزان قابل ت

وجـود  )ج؛به این معنا که از ظرفیت بالقوه اي براي تبادل سریع و آسان اطالعـات برخـوردار باشـد   

، درون گروه اجتماعی هنجار هاي نیرومندي مبنی به عبارتی. مانت هاي اجرایی موثرهنجار ها و ض
  ). 88: 1389علی بابایی،(وجود داشته باشد ،را به سود جمع رها کندنافع فرد باید مبر اینکه فرد 

اجتماعی را دارایی گروه هـا و جوامـع قلمـداد     ي سرمایه نیز از جمله متفکرینی است که 9فوکویاما
ملموسی از یک هنجار غیر رسـمی اسـت    ي اجتماعی نمونه ي بر اساس نظر وي، سرمایه. می کند
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 ي سرمایه سرچشمه فوکویاما ،آنعالوه بر . ویج همکاري بین دو یا چند فرد می شودکه موجب تر
 :ماننـد . که به صورت نهادي ساخته شده انـد  ییهنجار ها .1 :اجتماعی را در منابع متعددي می داند

هنجار هاي خود جوش که از کـنش هـاي متقابـل    .2 ؛ساخته شده اند هنجار هایی که توسط دولت
: هنجار هایی که از طبیعت سرچشـمه مـی گیرنـد ماننـد      .3 ؛ماع به وجود می آیندیک اجت ياعضا

ها و شـبکه  اجتماعی را در اعتماد، هنجار ي سرمایه 10تنامپا). 90:همان(خویشاوندي، نژاد و قومیت
او این مفهـوم را  . سازدبه منافع متقابل آسان می  رسیدنهایی می داند که همکاري و تعاون را براي 

نظر وي، شبکه هـاي مشـارکت مـدنی     طبق. سطح ملی به کار گرفته استردي و درسطح فاز فرا تر
نظیر انجمن هاي شکل گرفته در نظام هاي همسایگی، تعاونی ها، باشگاه هاي ورزشی و نظـایر آن  

 اجتماعی محسوب نمود که این شبکه ها هنجار هـاي کـنش و   ي از سرمایه شکل هاییرا می توان 
  ).70: 1387شارع پور،( دندر جامعه تقویت می کنکنش متقابل را 

    هویت اجتماعی)ب

دیدگاه هاي مسلط روان شناسی اجتماعی، تـالش دارد   کنش متقابل نمادین به عنوان یکی از دیدگاه
بنیـادین در تعامـل    ي قضـیه . ه نمایـد یـ سازه هاي اجتمـاعی ارا  بنیان هاي نظري هویت را در قالب

مـی   اطالقمردم معانی نمادین را به اشیاء، رفتار ها، خودشان و دیگران  گرایی نمادین این است که
هویـت هـا شـکل مـی      ،این تعامالت ي در نتیجه. کنند و آن را طی تعامل منتقل و بسط می نمایند

به عنوان آگاهی فـرد   هویت اجتماعی، 11تاجفل ي بنا بر نظریه). 90: 1386،محسنیدوران و (گیرند
اجتماعی معین و اهمیت عاطفی این عضویت براي فـرد، مفهـوم سـازي شـده     از تعلق به یک گروه 

  ).109:همان(است
 ي تکـوین هویـت شخصـی تحـت تـأثیر زمینـه      نیز بر این عقیده اند که  13واین و 12وایت راب     

آنها مـدعی هسـتند هویـت اجتمـاعی، در ادامـه در نهادهـایی چـون        . خانوادگی شخصی قرار دارد
ایـن نهادهـا، از طریـق    . پذیر اسـت  هاي تفریحی و اوقات فراغت، امکان عالیتمدرسه، محیط کار، ف

 .شان مربوط است زیرا به ارتباطات اجتماعی ؛بخشند افزایش مشارکت دادن اعضاء به آنها هویت می

                                                
10 -Putnam 
11   -Tajfel 
12 - White 
13 -wyn 
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: هـاي در دسـترس نوجوانـان و جوانـان را متشـکل از      منـابع هویـت   پردازان ، این نظریهدر مجموع
  .)39: 1379،اشرفی(دانند هاي همساالن می سه و گروهي گروهی، مدرها خانواده، رسانه

  تجربی تحقیق ي پیشینه
 ي سـرمایه در پژوهشـی بـا عنـوان رابطـه ي     ) 1381(غالم رضا خـوش فـر   و شارع پور محمود 

 بین سـرمایه  ؛ به نتیجه رسیده اند که)انمطالعه موردي شهر تهر(فرهنگی با هویت اجتماعی جوانان 
ـ   فرهنگی  ي بیشـترین  ولـی   ؛ه هویـت، همبسـتگی مثبـت وجـود دارد    و برجسـتگی انـواع چهارگان

فرهنگی با هویت مذهبی و ملی و کمترین همبسـتگی آن بـا هویـت فـردي و      ي همبستگی سرمایه
فرهنگـی بـا انـواع هویـت      ي نوع همبستگی ابعاد عینی و ذهنی سرمایه ،چنین هم. خانوادگی است

 . بعد نهادي شده آن استاجتماعی تا حدودي متفاوت از 

 اجتمـاعی   ي بـین سـرمایه   نشان داده اند که ی تجربیدر پژوهش) 1383(وحیدا و فاتحی دهاقانی
 .معنادار وجود دارد ي دانشجویان و برداشت آنان از هویت اجتماعی رابطه

 اجتمـاعی در روابـط قـومی و     ي به بررسی نقش سرمایه) 1384(احمد رضایی و حبیب احمد لو
مهم ترین نتایج توصیفی و استنباطی این تحقیق بـه  . پرداخته اند) جوانان تبریز و مهاباد(یت ملیهو

ي اجتمـاعی در   میزان هویت ملی در بین پاسخ گویان در حد باال و میـزان سـرمایه  : قرار زیر است
 ي اجتماعی بر روابط بین قومی، گـرایش بـه سـایر اقـوام و هویـت ملـی       سرمایه. حد پایینی است

  .ثیر باالیی داردأجوانان ت
 مطالعه اي تجربـی بـا عنـوان بررسـی جامعـه      ) 1386(محسن نیازي و محمد کارکنان نصر آبادي

مهـم تـرین   . ي فرهنگی خانواده و هویت اجتماعی جوانان انجام داده انـد  سرمایه ي شناختی رابطه
جتماعی دانشجویان شاغل ي فرهنگی خانواده و هویت ا سرمایه بین ي این تحقیق رابطه ي فرضیه

  .معناداري یافت شد ي به تحصیل دانشگاه کاشان است و بین این دو متغیر رابطه
 در پژوهشی با عنوان نقش منابع هویـت و معرفـت در تشـکیل    ) 1388(محسن رنانی و همکاران

نـابع  ي اقتصاد دانشگاه اصفهان به نتیجه رسـیده انـد کـه م    ي اجتماعی دانشجویان دانشکده سرمایه
معنادار و مثبت دارد؛ ولی منابع معرفت نتوانسـته اسـت    تأثیري اجتماعی  هویت در تشکیل سرمایه

  .شودي اجتماعی  منجر به تقویت سرمایه
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 و سرمایه ي اجتماعی در بـین  هویت دینی  ي رابطه ، به بررسی)1389(و همکارانش محمد گنجی
کاشـان   درشـهر داراي دسـتاوردهاي زیـادي    هویت دینی، آنانبه نظر . پرداخته اندمردم شهرکاشان 

ازآن جمله می توان به جهت بخشیدن زندگی افراد، ایجاد رویکرد مثبت بـه آینـده و تقویـت    ؛ است
هاي بنیـادین وعمیـق انسـان     امیدواري و نشاط براي آینده ي بهتر، پاسخ دادن به پرسش ي روحیه

با افزایش میزان  ،هم چنین. اشاره کرد مدلی، همبستگی و انسجام در جامعهدرزندگی، ایجاد حس ه
  .می رودباالتر نیز رمایه اجتماعی جامعه س ، میزانهویت دینی در ابعاد تعهدي و دینداري

 ي اجتمـاعی   سـرمایه  ي تحقیقـی بـا عنـوان رابطـه     در) 1389(اسماعیل شریفی و احمد کاکاوند
اجتمـاعی   ي سـرمایه  خانواده و هویت جوانان شهر تهران، به نتیجه رسیده انـد کـه بـین دو متغیـر    

  . وجود دارد اي معنادار و قوي ي خانواده و هویت جوانان رابطه
نشـان مـی دهـد کـه      ،به مثابه ي بخشی از تحقیقات تجربـی در کشـور  نتایج پژوهش هاي فوق    

بررسی ایـن  . معنادار وجود دارد  ي رابطه اعی و ابعاد مختلف آن با هویت اجتماعیاجتم ي سرمایه
  .صورت نگرفته استپژوهشی در این زمینه  نشان می دهدایالم  در سطح استانموضوع 

 
  چارچوب نظري تحقیق

افراد با توجه به ویژگی هاي اجتماعی معین و ایفـاي نقـش هـاي اجتمـاعی خـاص در الیـه هـاي        
عضـویت در  . در مـی آینـد  گروه هـاي ارادي و غیـر ارادي مختلفـی     به عضویتتماعی مختلف اج

بـا توجـه بـه اینکـه افـراد در      . هویت اجتماعی  متفاوتی به آنها مـی بخشـد   ،هریک از این گروه ها
در الیه هاي مختلف اجتماعی با توسل به عضـویت شـان در گـروه     و موقعیت هاي مختلف کنشی

هویـت ملـی،   جملـه  اسایی می کنند و هویت هاي اجتماعی گوناگونی از هاي گوناگون خود را شن
ـ    مورددر این . می یابند مذهبی و گروهی ثیر گـذار در روابـط بـین    أیکی از مهم ترین متغیـر هـاي ت

 ي کـه سـرمایه   صاحب نظران بـر ایـن عقیـده انـد    . استاجتماعی  ي فردي و بین گروهی، سرمایه
در  ).1383وحیـدا و همکـاران،   ( اسـت اعتبـار هرجامعـه اي   اجتماعی، اساس هویت، شناسـایی و  

ارتباط با موضوع پژوهش این نکته مهم است که هویت در ارتباط با دیگر افراد مورد بررسـی قـرار   
بـه  . معنـایی نخواهـد داشـت   اجتماعی و روابط ما بین انسـان هـا   می گیرد و بدون توجه به زندگی 
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 "مـن "یعنی دیگري باید وجود داشته باشـد تـا    ؛ل استهویت محصول ارتباط وتعام ،عبارت دیگر
از طریق فهم و ارتباط دیگري و در فرایند جامعه پذیري شکل مـی   نیز "خود". ساخته و درك شود

  .گیرد
اجتمـاعی   ي سرمایه: اجتماعی بر هویت، آن چنان که فوکویاما می گوید ي ثیر سرمایهأاز نظر ت    

. در تاریخ یک قوم یا ملت ریشـه داشـته باشـد    ي جامعه عمیقاًدر جایی یافت می شود که سنت ها
از سـوي   ؛ ج مـی شـود  هویت اجتماعی، ارتباط اجتماعی را امکان پذیر می کنـد و خـود از آن منـت   

هزارجریبی (وقتی جامعه با گسستگی در معناداري مواجه شود، بحران هویت پدیدار می شود ،دیگر
علـوم   ي ویت اجتماعی از مفـاهیم پیچیـده و مـبهم در حـوزه    جا که ه از آن). 4: 1390و لهراسبی،

و در بین صاحب نظران محل مناقشه بوده است، با این اوصاف تبیین ایـن موضـوع و    استانسانی 
در ایـن پـژوهش    .ثیر گذار در شکل گیري آن از عهده ي نظریه یا حتی مکتب بر نمی آیدأعوامل ت

اجتماعی بر هویت اجتماعی مـورد کنکـاش    ي ر سرمایهثیأت ي سعی شده است این مفهوم از زاویه
اجتماعی نزدیکی فراوانـی بـا یکـدیگر     ي دیدگاه هاي کلمن، فوکویاما و پاتنام از سرمایه. قرار گیرد

در اینجا بـه  . اجتماعی جاي داد ي آنها را می توان در رویکرد شبکه اي به سرمایه ي دارند که همه

 ي بعـد شـناختی و ذهنـی سـرمایه    : اعتماد اجتماعی .1:بارتند ازعاجتماعی  ي دو محور در سرمایه

تعامالت اجتمـاعی موجـود در گـروه هـا، انجمـن هـا و فعالیـت هـاي          ي اجتماعی است و نتیجه
اگر این اعتماد از سطح فردي به سطح اجتماعی انتقال یابد، به عنـوان یـک    ویژهبه . اجتماعی است

روابـط   ي محصـول وضـعیت شـبکه   : مشـارکت اجتمـاعی   .2. با ارزش تلقی می گردد ي سرمایه

 مشـارکت اجتمـاعی   ،در واقـع . ظام اجتمـاعی اسـت  میزان مشارکت شهروندان در ن اجتماعی است،
فرایند سازمان یافته اي می توان به شمار آورد که از سوي افراد جامعه به صورت آگاهانه، داوطلبانه 

ور سهیم شدن در منابع ارزشمند مختلـف انجـام   و جمعی با در نظر داشتن هدف هاي معین به منظ
حضـور افـراد در جشـن هـا و مراسـم مـذهبی و       : عینی چنین مشارکتی از قبیل ي نحوه  .می گیرد

به نقـل از خاکبـاز    ؛ولکاگ(اجتماعی است که فرد از طریق آن کنش مشارکتی از خود بروز می دهد
اشـاره شـد بـا     عی که در سطور قبلی به آنهـا اجتما ي در این تحقیق ابعاد سرمایه). 1385و پویان، 

  . سنجش و شناسایی قرار گیردهویت اجتماعی مورد 
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  مدل تحقیق
 ات کلمـن، یبر اساس  نظر) سرمایه اجتماعی(انداز نظري پژوهش در بخش متغیرهاي مستقلچشم 

ـ   ي عناصر و شاخص هاي اصلی در ساخت مفهوم سرمایه ي تنام و فوکویاما دربارهاپ ه اجتمـاعی ب
اعتماد و تعهد به عنوان دو عنصر اصـلی   ي نظرات کلمن درباره. صورت ترکیبی شکل گرفته است

تنام درباره احساس تعلق و مشـارکت اجتمـاعی بـه عنـوان دو     اکید پأاجتماعی و ت ي مفهوم سرمایه
رهیافت مناسبی بود تا اعتماد و مشارکت اجتماعی به عنوان دو شـاخص اصـلی    ،عنصر اصلی دیگر

فوکویامـا نیـز شـاخص هـاي یـاد شـده را از       . اجتماعی انتخاب شوند ي ساخت مفهوم سرمایهدر 
  .اجتماعی می داند ي عناصر اصلی مفهوم سرمایه

  
                   
             
                

                                                                                             
  

  فرضیه هاي تحقیق

  .معناداري وجود دارد ي بین اعتماد اجتماعی و هویت اجتماعی دانش آموزان رابطه .1
  .معناداري وجود دارد ي رابطهدانش آموزان بین  مشارکت اجتماعی و هویت اجتماعی  .2

   
  ریف متغیرها تع
  تعریف نظري هویت اجتماعی 
خـود را   "مـا "ي آن حوزه و قلمروي از حیات اجتماعی است کـه ضـمیر  اسه هویت اجتماعی، شن 

مـا  : اننـد م. متعلق، منتصب و مدیون بدان دانسته  و در برابر آن احساس تعهـد و تکلیـف مـی کنـد    
اول خود را با کدام یک از این هویت ها  ي در مرحله فرد، ما مسلمانان، ما انسان ها و اینکه ایرانیان

. ، هویت اجتماعی را نشـان مـی دهـد   کنددر برابر آن احساس تعهد و تکلیف می  و کندمعرفی می 

هویت 
 اجتماعی

 اعتماد اجتماعی

 ت اجتماعیمشارک
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، عبـدالهی (کننـد افراد این نوع هویت را در فرایند اجتماعی شدن و زنـدگی در جامعـه کسـب مـی     
  .  )138:1381به نقل از شارع پور، ؛1378

  :اجتماعی ي تعریف نظري سرمایه

 بالقوه و بالفعل اطالق می شود که به مالکیت یک شبکه اجتماعی به مجموعه اي از منابع ي سرمایه
بوردیو در این تعریف بـه نـوع    .)Bourdieu,1986(اجتماع متصل است يپایدار از روابط اعضا ي

خاصی از سرمایه که در آن بر پیوند هاي اجتماعی و عضویت کنشگران در گروه ها و شـبکه هـاي   
بـه مجموعـه اي از    ،در تعریفی دیگـر  .جتماعی می نامدا ي اشاره می کند و آن را سرمایه اجتماعی

 ي شبکه ها اطالق می شود که موجب ارتباط و مشارکت بهینه مفاهیمی همچون اعتماد، هنجارها و
   ). 161: 1381پورموسوي،(اعضاي اجتماع می شود

 
  تعریف  نظري و عملیاتی متغیر ها): 1(جدول شماره 

  

  

  یققروش تح

ســـطح    شاخص ها  مفهوم
  سنجش

تعـــداد    
  جزیی  اصلی  واالتس

  
  
  

ــرمایه ي  سـ
  اجتماعی

  اعتماداجتماعی
  )شناختی(

    )خانواده، اقوام، دوستان(اعتماد به افراد آشنا
  
  

  رتبه اي

  
  
  
18  
  

  )اعتماد به بیگانگان(اعتماد تعمیم یافته

معلمان، کسبه، نیـروي انتظـامی، بسـیج،    (اعتماد به گروه ها، سازمان ها و نهاد ها
  ...)وبانک ها 

ــارکت  مشـــــ
  اجتماعی

  )ساختاري(

، )مدرسه، خیریـه،علمی و فرهنگـی  (عضویت و پذیرش مسئولیت در انجمن هاي
  فعالیت در باشگاه هاي ورزشی -)محله،همیارانه، مذهبی( مشارکت

  
  هویت

  اجتماعی
  

    سرزمین، زبان، تاریخ هویت ملی
  رتبه اي

  
اعتقاد و پایبندي به ) جشن ها و اعیاد مذهبی(مذهبی  اعتقاد و تمایل به آیین هاي هویت مذهبی  16

  ،...)نماز، روزه ، زکات و(و فروع دین...) توحید،( اصول دین

  تعلق خاطر به دوستان، خانواده و قوم، میزان تعامل با همشهري ها   هویت گروهی
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اجتمـاعی و هویـت    ي سـرمایه  ابعـاد   ي بررسـی رابطـه   "با توجه به اینکه هدف از تحقیق حاضر
 اسـت؛ "1390-1389در سـال  تحصـیلی  اجتماعی دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شـهر ایـالم   

در این تحقیـق  . ترین روش براي رسیدن به اهداف تحقیق است مناسب 14یروش  پیمایش بنابراین،
شـنامه توسـط   شخصی با تکمیل پرس ي مصاحبه ي داده هاي مورد نیاز از روش پیمایش و به شیوه

  . است شدهجمع آوري  یانگو پاسخ

  نمونه گیري ي آماري ، حجم نمونه و شیوه ي جامعه

در سـال   آمـاري ایـن تحقیـق دانـش آمـوزان پسـر مقطـع پـیش دانشـگاهی شـهر ایـالم             ي جامعه
. بودنـد نفـر   582بنا بر اطالعات جمع آوري شده تعـداد دانـش آمـوزان    . بود 1390-1389تحصیلی

 231تعـداد  سـرانجام  .آماري از روش نمونه گیري کوکران استفاده شده است ي نمونهجهت برآورد 
) تصـادفی سـاده   –خوشه اي ( براي دسترسی یکسان به نمونه ها از روش ترکیبی. نفر تعیین گردید

  . استفاده شده است

  روش تجزیه و تحلیل داده ها 

  Spssآمـاري   ي و بـه کمـک بسـته    انهرایسهولت پردازش و تحلیل داده ها از  برايدر این تحقیق 
آزمون ضریب همبسـتگی  : عبارت بودند از آزمون هاي به کار گرفته شده ،چنین هم. استفاده گردید

 .  ماره رگرسیون چند متغیرهاسپیرمن و آ

  تحقیق 16پایایی و  15روایی   

 ي یهمتغیرهـاي هویـت اجتمـاعی و سـرما     هر کدام از شاخص هاي ي دراین پژوهش پس از تهیه
شـاخص   ،هـم چنـین   .در این زمینه قرار گرفـت  ت تعیین اعتبار، دراختیار متخصصانجه ،اجتماعی

اسـتفاده   بـود  هایی که توسط متخصصان علوم اجتماعی براي سنجش این متغیرهـا  طراحـی شـده   
 . تهیه گردیدنظرات پاسخگویان  دریافتتحقیق براي  ي گردید و بدین ترتیب پرسشنامه

ایـن آزمـون بـراي    . آلفا ي کرونباخ به کار گرفته شـد تحقیق، آزمون متغیر هاي  اییپایبراي حصول 
بـه    78/0برابـر   "اعتمـاد اجتمـاعی  " و متغیر مستقل 71/0برابر  "مشارکت اجتماعی" متغیر مستقل،

                                                
14-survey study 
15-validity 
16-Reliability 
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حاصـل   75/0برابـر   "هویت اجتماعی"وابسته تحقیق، متغیربراي کرونباخ  يضریب آلفا. دست آمد
   . باالیی برخوردارند پایاییها از  متغیر ج نشان می دهد کلیهاین نتای. شد

  نتایج توصیفی )الف

سـال و کمتـرین تعـداد    17در سـن   درصد31.6سال، 18در سن ) درصد61.5(پاسخ گویان  بیشتر -
  .سالگی قرار دارند16در سن ) درصد6.9(
  .به اعضاي خانواده خود اعتماد دارند پاسخ گویاندرصد  87.4 -
درصد در حـد زیـاد    18.6مدرسه اعتماد دارند،  يبه اولیا درحد متوسط پاسخ گویاندرصد  50.2 -
  .مدرسه اعتماد دارند يبه اولیا کمدرصد در حد 29.9و
 در حد زیـاد و  درصد12.2اعتماد دارند،به اقوام و دوستان  درحد متوسط پاسخ گویاندرصد 36.8 -

  .دارنداعتماد به اقوام و دوستان  کمدرصد در حد  51
در حد زیـاد  درصد  34.2. اعتماد دارندبه نیروي انتظامی  درحد متوسط پاسخ گویان درصد 34.6 -
  .اعتماد دارندبه نیروي انتظامی  کمدر حد  درصد 31.2و
 14.3در حـد زیـاد و  درصـد   33.8. اعتماد دارند بسیجبه  درحد متوسط پاسخ گویاندرصد  51.9 -

  .دارنداعتماد  بسیجبه  کمدر حد  درصد
  .در باشگاه هاي ورزشی عضویت دارند پاسخ گویاندرصد  55.4 -
  .در کانون هاي فرهنگی و هنري عضویت دارند پاسخ گویاندرصد 25.5  -
  .ت هاي مذهبی محل سکونت همکاري نزدیک دارندأدرصد پاسخ گویان با هی 38.5 -
در پاسـخ گویـان   درصـد  28.2، حد متوسطدر میزان سرمایه اجتماعی از پاسخ گویاندرصد  51.5 -

  .ندي اجتماعی پایینی برخوردار بود درصد از سرمایه20.3و  حد باال
درصـد از مشـارکت   25.5پاسخ گویان از میزان مشارکت اجتماعی در حـد متوسـط،    صددر 58.9 -

  .هستنداز مشارکت اجتماعی پایینی برخوردار  درصد15.6و  در حد باالاجتماعی 
از اعتماد  اجتماعی  درصد20ن از میزان اعتماد  اجتماعی در حد متوسط، پاسخ گویا درصد 57.1 -

  .هستنداز اعتماد اجتماعی پایینی برخوردار  درصد22.9 در حد باال و
   متوسطدر حد  درصد 31.1، باالاجتماعی در حد پاسخ گویان از هویت  درصد 50.3 - 
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  .نددیینی برخوردار بودر حد پا اجتماعیهویت از  درصد18.6و  
  

  نتایج استنباطی )ب

 کندال  و هاي تحقیق با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن فرضیه: )2(شماره جدول 

  هاي تحقیق فرضیه کندال ضریب همبستگی  اسپیرمن ضریب همبستگی

    سطح معناداري  سطح معناداري  شدت رابطه
54/0  00/0  02/0   اعتماد اجتماعی و هویت اجتماعی  
69/0  00/0  00/0   مشارکت اجتماعی و هویت اجتماعی  

  
   هویت اجتماعینتایج آزمون رگرسیونی براي تعیین سهم متغیر هاي مستقل بر تغییرات : )3(شماره جدول 

 )R (ضریب همبستگی چند گانه  )R Square (ضریب تعیین

52/0  72/0  
  

  هویت اجتماعیي پیش بینی متغیر هاي مستقل درون معادله رگرسیون چند متغیره  برا: )4(شماره جدول 

 سطح معناداري

(Sig) t 

 18 ضرایب استاندارد نشده 17استاندارد شده ضرایب

 Beta* Std. Error B مدل
08/0  75/1-   12/0  29/0  (Constant) 

01/0  57/2  اعتماد اجتماعی  20/0  08/0  17/0 

 مشارکت اجتماعی  71/0  07/0  59/0  86/8  00/0

  
رگرسیونی عناصر اصلی تحلیل چند متغیره به روش گام به گام براي  ي همعادل 2،3،4شماره  جدول

نتایج رگرسیون چند متغیـره نشـان مـی    . را نشان می دهد) هویت اجتماعی(پیش بینی متغیر وابسته
 محاسبه شده براي تعیین سهم متغیر هاي مستقل در تغییرات متغیر وابسته برابـر  ، ضریب تعییندهد

)52/0=R2 (توسـط متغیرهـاي مسـتقل     هویـت اجتمـاعی  تغییرات  52/0 ،بارتیبه ع. است)  اعتمـاد

                                                
17 -Standardized Coefficients 
 
18 - Unstandardized Coefficients 
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تغییرات باقی مانده توسط متغیرهـاي   48/0است و  صورت پذیرفته) مشارکت اجتماعی و اجتماعی
  .ذکر نشده استکه در این پژوهش  می پذیرددیگري صورت 

 جـدول اعی می تـوان در  بر تغییرات هویت اجتم در مورد سهم و نقش هر یک از متغیرهاي مستقل
 اعتماد اجتماعی(دو عامل  ي با توجه به معنادار بودن رابطه. خروجی آن را مشاهده نمود )4(شماره

در سـتون بتـا    .می توان به تفسیر روابـط مبـادرت ورزیـد    هویت اجتماعیبا ) مشارکت اجتماعیو 
ـ ، بیشـتر مشارکت اجتماعیمالحظه می شود، متغیر ) *Beta(استاندارد شده و ثیر را در تبیـین  أین ت

به ازاي یک واحد تغییر در انحراف معیار متغیـر   ،به عبارت دیگر. ستدارا هویت اجتماعیتغییرات 
اعتمـاد  . ، تغییر ایجـاد مـی کنـد   درصد بر متغیر هویت اجتماعی 59 ي ، به اندازهمشارکت اجتماعی

خطـی   ي معادلـه . مـی کنـد   ، تغییـر ایجـاد  هویت اجتمـاعی متغیر بر درصد 17 در حدنیز  اجتماعی
  :زیر استبه صورت ) ضرایب غیراستاندارد شده( B رگرسیون بر اساس ستون

Y = a + x(1) + x(2) 

Y= 29/0 + 71/0 20/0 + (مشارکت اجتماعی)    (اعتماد اجتماعی) 

  گیري نتیجه 

الی ایـن در حـ   ،نسـبتا باالسـت  در بین پاسخگویان  هویت اجتماعینتایج توصیفی نشان داد، میزان 
مشـارکت   مربوط به میـزان   نتایج توصیفی. است در حد متوسط اجتماعی ي سرمایهاست که میزان 

گویـان   در بین پاسـخ  اعتماد اجتماعی میزان و مشارکت  اجتماعینشان می دهد که میزان  اجتماعی
 این نتایج نشان می دهد که باال بودن برخی شاخص هاي سرمایه ،در مجموع. در حد متوسط است

می توانـد  ، "اعتماد اجتماعی "و کمتر میزان "مشارکت اجتماعی"بعد ساختاري: اجتماعی از قبیل ي
  . ثیر بسزایی در باال بودن هویت اجتماعی دانش آموزان داشته باشدأت

ولی در ایـن بخـش    ؛با توجه به اینکه دانش آموزان بخشی از اوقات خود را در مدرسه می گذرانند
برابـر   .مدرسه در حد متوسط اسـت  يو اعتماد دانش آموزان به اولیا رضایت بخش نیستشاخص 
اجتماعی اساس هویت، شناسایی و اعتبار جامعه  ي سرمایه )1389، از جهانگیري به نقل(نظر پاتنام

که از طریق اعتمادسازي، افراد را به تعامالت و تعلقات اجتمـاعی بـراي رسـیدن بـه اهـداف       است
چسب اجتماعی عمل نموده و همبسـتگی   ي اجتماعی به مثابه ي یهسرما. مشخص ترغیب می کند
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از میزان هر اندازه افراد در این ساختار  ،نتایج این تحقیق نشان می دهد. اجتماعی را تقویت می کند
و بـه   ، تعهـد و پایبنـدي  باشند، حس تعلـق برخوردار باالتري  اجتماعی و مشارکت اجتماعی اعتماد

مجموعه  ،بنابراین .ابعاد هویت ملی، گروهی و مذهبی بیشتر خواهد بود عبارتی هویت اجتماعی در
مدرسه، خانواده، نهـاد هـاي دولتـی     ياي ارزشمند از اعتماد سازي متقابل بین دانش آموزان و اولیا

هاي اجتماعی، وجود شبکه هاي خویشاوندي  ثر در فعالیت هاي اجتماعی، حمایتؤ، مشارکت م...و
باشد، میزان احساس تعلق و تعهد به سـرزمین، تـاریخ، زبـان، مـذهب،     بیشتر  و تعامالت اجتماعی 

پـژوهش  نتایج این آزمون پیشتر بـا   . ، افزایش می یابدکه منابع هویتی دانش آموزان است... قانون و
  . استهمسو )1382(، وحیدا و فاتحی دهاقانی)1380(شارع پورهاي 

  کاربرديپیشنهاد هاي 

جامعـه و کسـب    ي اجتمـاعی اعضـا   ي ه عنوان یک منبع بالقوه در توسـعه اجتماعی ب ي سرمایه -
 بنـابراین،  . جامعه حائز اهمیت است ي هویت اجتماعی اعضا ي توسعه ،هم چنینمنزلت اجتماعی 

نهاد هاي گوناگون اجتماعی که با دانش آموزان ارتباط بیشتري دارند از جمله نهـاد هـاي آموزشـی    
ایجاد فضاي اعتماد بیشتر در بین دانـش  . امل بیشتر با آنان را فراهم آورندتع ي مدارس، زمینه: مانند

و مشارکت هـر چـه بیشـتر آنـان در فعالیـت هـاي        آموزان می تواند در تقویت ارتباطات اجتماعی
تعامـل و اعتمـاد دانـش     ي طور که نتـایج نشـان داد در ایـن زمینـه     همان .ثر واقع شودؤماجتماعی 

ضروري اسـت بـراي    ،بنابراین .پایین بوده استمتوسط و در سطح بیشتر درسه م ي آموزان به اولیا
، متولیـان  در این زمینه. درسه تمهیداتی در نظر گرفته شودم ي تعامل هرچه بیشتر آنان با اولیاایجاد 

بـا مشـارکت و   ، ...می توانند با اجراي برنامـه هـاي مختلـف علمـی، فرهنگـی، اردویـی و      آموزشی 
تـرویج   .موجبات مشارکت هر چه بیشتر را در دانش آمـوزان فـراهم آورنـد   موزان محوریت دانش آ

 ایجاد ،بنابراین. می شودمدرسه  ي اعتماد بیشتر دانش آموزان به اولیا موجباین گونه همکاري ها، 
مبـانی   ي ارتقـا  بسـتري بـراي   ،با جامعـه دانش آموزان تعلقات و وابستگی تقویت فضاي اعتماد در 

  .آموزان استدانش هویتی 
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معرفی اهمیت  ي دستگاه هاي فرهنگی می توانند با تدوین برنامه هاي آموزش عمومی در زمینه - 
انسـجام اجتمـاعی و تقویـت     ي توسعه راستاياجتماعی و هویت اجتماعی در  ي سرمایه ي مقوله

  .ثیر بسزایی داشته باشندأفرهنگ عمومی ت
اي مختلـف  ود با حضور در برنامه هایی که به مناسبت هـ ن نیروي انتظامی انتظار می راز مسئوال - 

ها را با وظایف پلـیس   داشته باشند و آن ارتباط نزدیکی با دانش آموزان در مدارس انجام می گیرد،
  .گرددو همکاري آنان با پلیس موجب اعتماد بیشتر آنان به نیروي انتظامی تا  آشنا نمایند

ن اعتماد دانش آمـوزان بـه اقـوام، دوسـتان و آشـنایان در حـد       همان طور که نتایج نشان داد، میزا -
اهمیت شبکه هاي خـود جـوش و غیـر رسـمی از جملـه گـروه        با توجه به .متوسط و پایینی است

 ؛ثر هسـتند ؤاجتمـاعی مـ   ي انـدك، در تولیـد سـرمایه   ن و محالت که با هزینه هـاي بسـیار   دوستا
  .جام گیردان در این زمینه به شکل مستقل تحقیقات میدانی

درصد تغییـرات   52 تنها مشاهده می شود، متغیر هاي موجود) 2(شماره همان طور که در جدول - 
بیین قوي تري می توان به ت عوامل متعدد دیگريهویت اجتماعی را بیان می کنند و با لحاظ نمودن 

در مشـابهی را   ن، پژوهش هـاي استادان دانشگاه ها و سایر محققادانشجویان،  ،بنابراین. دست یافت
 .انجام رسانندبه  این زمینه

  

  :پی نوشت
بـا حمایـت مـالی سـازمان بسـیج       1390در سـال  این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی است که] 1[ 

  .با نظارت آقاي نورمحمد صوفی اجرا شده است علمی، پژوهشی و فناوري استان ایالم و
 
 
 
  

  خذآو م منابع
  منابع فارسی) الف

  19و18هویت اجتماعی وپیشگیري از انحرافات، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره ،)1379(،لفضلاشرفی، ابوا -
  .26شماره ،راهبردجامعه مدنی و سرمایه اجتماعی، مجلۀ ، )1381(، ...پورموسوي، فتح ا -
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اجتمـاعی و هویـت ملـی، مجلـۀ علـوم       ي بررسی رابطـه سـرمایه  ). 1389( مهدي معینی جهانگیري، جهانگیر و -
           .سال هفتم تماعی دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد،اج
  .تهران ،هتورج یار احمدي، نشر شیراز: هویت اجتماعی، ترجمه ، )1378(،نکینز، ریچاردج -
جوانان تبریز و (اجتماعی در روابط قومی و هویت ملی ي نقش سرمایه، )1384(،رضایی، احمد و حبیب احمد لو -
  .4فصلنامه مطالعات ملی، سال ششم، شماره) هابادم
مقاالت همایش ملی   گیري هویت اجتماعی، خالصه اجتماعی در شکل ي نقش سرمایه، )1387(، سلیمانی، محمد -

  .علوم انسانی و مطالعات اجتماعی  پژوهشگاه: جوانان و هویت ایرانی، تهران
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Empirical study of the relationship between social capital and social identity  

 (cease study: boy students in ilam city’s  pre- university level schools)  

( 2010- 2011)  
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Abstract:                                                                                                            
  

The present paper has been carried out in order to study the relationship 

between social capital’s dimensions with social identity of pre– university 

students in Ilam city in academic years of 2010-2011.Statistical 

population included all boy students in Ilam’s pre – university schools 

which are 582 students. Sample consisted of 231 students, research 

method was servey and data collection was done by using researcher 

made questionnair.  

Research hypotheses’test according to spierman’s correlation coefficent 

showed that there are significantcorrelation between the independed 

variables (social participation and social trust) with social identity of pre- 

university student in ilam city. 

Results of multi - variants regression test show that social participation’s 

variable has the most important share in social identity’s changes in 

students (beta = ./59).other Variable in this research (social trust) has 

little effect in social identity’s changes in students (beta = ./17). 
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