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  چکیده
ترین و فراگیرترین نوع بررسی میزان هویت ملی جوانان به عنوان مهمترین، مشروع

است که همواره مورد اهتمام بر آن، یکی از موضوعاتی گذارثیرأعوامل ت يجمعی و مطالعههویت
اصلی در این زمینه، حفظ و  يدغدغه و است شناسان و اندیشمندان حوزه سیاست بودهجامعه

افزایش احساس تعلق و تعهد شهروندان به ویژه جوانان و دانشجویان به نمادهایی چون تاریخ، 
یکی از مواردي که کمتر مورد تدقیق نظري و تجربی . باشدفرهنگ، سرزمین و نظام سیاسی می

هایی که بر ارتباطات و شبکه .ملی افراد استهاي اجتماعی بر هویتثیر شبکهأقرارگرفته، ت
ملی و رسد بر میزان هویتگروهی افراد احاطه شده و به نظر میگروهی و برونتعامالت درون

است که  ألهاین مس يلذا این پژوهش به دنبال بررسی و مطالعه. ثیرگذار باشدأانسجام ملی آنان ت
 چه اندازهثیرگذار باشد و میزان آن أتواند بر هویت ملی دانشجویان تهاي اجتماعی میآیا شبکه

درپرسشنامهابزارازاستفادهها بادادهوبودهپیمایشی ،پژوهشایندررفتهکاربهاست؟ روش
استخراج، اعتبار آن، به 1392-93نمونه از دانشجویان دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی  294میان 

ونباخ سنجیده شد و از طریق نرم افزار روش صوري، و پایایی آن، به کمک آماره آلفاي کر
22SPSS هاي برونشبکه يدهد رابطههاي این مطالعه نشان مییافته. تجزیه و تحلیل گردید

تاریخی، سیاسی و  ؛اجتماعی-یعنی هویت فرهنگی ؛هویت ملی يگروهی با ابعاد چهارگانه
 ؛اجتماعی-هویت فرهنگی هاي مذکور به ترتیب برباشد و شبکهقوي میسرزمینی معنادار و

ثیر أت با وجودهمچنین . اندثیر را داشتهأهویت تاریخی و هویت سرزمینی بیشترین ت ؛هویت سیاسی
 ،اجتماعی، مقدار کل بدست آمده-هاي اجتماعی درون گروهی بر هویت سیاسی و فرهنگیشبکه

  .یید نکردأگروهی را تهاي درونمیان هویت ملی دانشجویان و شبکه يوجود رابطه
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  لهأطرح مس
رسد یکی از مسایل و معضالت جوامع برخوردار از تنوع قومی و فرهنگی، نگرانی به نظر می

ش انسجام اجتماعی و پیرامون عدم عالقه و مشارکت افراد در امور سیاسی، انزواي اجتماعی، کاه
هاي اجتماعی، افزایش مدیریت اختالفات قومی و شکاف. به خصوص کاهش هویت ملی است

هویت ملی، تحقق وحدت ملی در چارچوب احساس تعلق، همبستگی و وفاداري اقوام و اقشار 
مختلف به سرزمین، تاریخ، فرهنگ، ملت و دولت و نیز ایجاد اجماع عمومی در مسائل کالن 

کند میزان هویت ملی شهروندان و عوامل اثرگذار بر آن بخصوص ی و اجتماعی ایجاب میسیاس
مطالعه . کرده و فعال کشور مورد رصد همیشگی قرار داشته باشددر میان نسل جوان، تحصیل

هویت ملی در میان این قشر و طبقه اجتماعی از آن جهت واجد تدقیق علمی و تجربی است که 
توانند بلوغ میشناسان اجتماعی، افراد در دوران جوانی شناسان و رواناز جامعهبه اعتقاد بسیاري 

. شناختی و اجتماعی خود را به نمایش گذاشته و به بررسی و ارزیابی مفاهیمی چون ملیت بپردازند
  ).18: 2008، 1یومانا(است در واقع دوران جوانی زمان پررنگ شدن هویت ملی افراد 

فرهنگ،  ،جامعه يتوان نماي حال و آیندههایی که میان یکی از حوزهشناسجامعهاز منظر
هاي اجتماعی هاي مرتبط با آنرا بازنمایی کرد، شبکهل و پدیدهئسیاست، اقتصاد و بسیاري از مسا

هاي اجتماعی، به عنوان یکی از زیرا ارتباطات متقابل و پیوندهاي اجتماعی محصور در شبکه ؛است
اي، هاي درون شبکهاجتماعی؛ موجب دسترسی آسان افراد به منابع و حمایت يهمنابع مهم سرمای

شودمین منافع عمومی میأهاي اجتماعی و تشویق رفتارهاي جمعی در جهت تتسهیل در همکاري
ها، افراد و نهادها و به بیان فوکویاما ارزشمندي پیوندها و روابط میان گروه). 2001و  1993، 2پاتنام(

اي است که با حضور در روابط ناشی از این همبستگی و پیوند؛ دارایی و ثروت نهفته يمایهسرنیز
اجتماعی کنشگران، پیامدهایی همچون دستیابی جامعه به اهداف مشترك، حفظ و تقویت انسجام و 

  ). 169: 1379فوکویاما، (خواهد داشتهمبستگی اجتماعی را درپی
در » ما«ی ازآگاهی انسان از خویشتن مربوط به تصویر رسد بخشاز طرف دیگر به نظر می 

هاي است که در تعامالت افراد و به واسطه شبکه» ما«مقابل دیگران و پاسخ به کیستی و چیستی
به عبارت دیگر قرار . گیردگروهی آن شکل میگروهی و بروناجتماعی و ارتباطات درون

ارتباطی، شکلی از آگاهی نسبت به فرهنگ، هاي درهم تنیده اجتماعی و گرفتن فرد در شبکه
سازد و هاي ملی متمایز و متفاوت میکند که او را از سایر گروهسیاست و تاریخ در فرد القا می
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از این رو . هاي مشترك او با سایر افراد اجتماع ملی استویژگی يکنندهدر عین حال برجسته
ي اجتماعی بر میزان هویت ملی افراد، امري هاثیر شبکهأپژوهش و مطالعه در مورد رابطه و ت

لذا پژوهش حاضر به دنبال بررسی و مطالعه این امر است که آیا . گرددمهم و ارزشمند تلقی می
ثیر أت يثیرگذار باشد و میزان و نحوهأتواند بر هویت ملی دانشجویان تهاي اجتماعی میشبکه

  : سه مقوله، قابل پیگیري است بر این اساس اهداف این پژوهش درآن چگونه است؟
  ؛بررسی و سنجش میزان هویت ملی دانشجویان دانشگاه اصفهان -1
  ؛هاي اجتماعی دانشجویان دانشگاه اصفهانبررسی و سنجش میزان شبکه -2
  .هاي اجتماعی بر هویت ملی دانشجویان دانشگاه اصفهانثیر شبکهأبررسی رابطه و ت -3
  

    مالحظات مفهومی و نظري
  هاي اجتماعیهشبک

را جوامع اولیه، سنتی و یا مدرن بنامیم، بر روابط و تعامالت بنیان اجتماعات انسانی چه آن
وابستگی زیستی و روانی انسان به سایر هم نوعان، او را ناگزیر به ایجاد . اجتماعی قرار دارد

یی همچون هاکند و از مزیتهاي مدنی میارتباط با سایرین و تشکیل اجتماعات و گروه
 يسازد و نیز دامنهمند میدستیابی آسان، ارزان و گسترده به اطالعات، حمایت اجتماعی بهره

 يشدهپیوندهاي درهم بافته. گذاردجویانه در اختیارش میهاي همکاريوسیعی از فرصت
هاي و جریان2)قواعد(در بستري از هنجارها» 1هاي اجتماعیشبکه«اجتماعی یا همان 

بر اساس ) 1993و  2000(و به بیان پاتنام) 92:1384محمدي،(گیرندمیرسانی شکلاطالع
در واقع آنچه به عنوان یک پیش فرض اساسی در . کنندعمل می» هنجارهاي متقابل«و » 3اعتماد«

شود وجود اعتماد و حس همکاري در پیوندهاي اجتماعی هاي اجتماعی مطرح میمورد شبکه
  . شوندهاي اجتماعی از معنا تهی میآن، شبکهاست که بدون حضور 

سرمایه «هاي اجتماعی را در قلب مباحث مربوط به هاي مذکور موضوع شبکهویژگی
هاي شبکه(اجتماعی شامل دو بعد ساختاري ياز این منظر سرمایه. قرارداده است 4»اجتماعی
کند و مشخص می) 34: 1996، 5لوي(هنجارها و اعتماد اجتماعی است(و بعد فرهنگی) اجتماعی

همچون ارتباط با نهادهاي سیاسی و (و عمودي) روابط خانوادگی و دوستیمانند(روابط افقی
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را نآ1طور که کلمنهاي ارتباطی؛ چگونه منابع را بسیج و یا همانمحصور در شبکه) مدنی
مالت اندوخته و ؛ چه مقدار سرمایه از طریق این اتصاالت و تعا)1988(برجسته کرده است

در ) 1993و 2000(به بیان پاتنام. بخشندهاي اجتماعی و سیاسی افراد را سمت و سو میکنش
هاي ها و انجمناي و در غالب گروهجوامعی که افراد از طریق پیوندهاي قوي و بادوام شبکه
ی جاري است؛ پذیري و تعهد اجتماعداوطلبانه با یکدیگر در ارتباطند و در میان آنان مسئولیت

آنان نسبت به حوادث سیاسی . خوردسطوح باالیی از مردم ساالري و ثبات سیاسی نیز به چشم می
  . بخشندمختلف آگاهی بسیار باالیی داشته و مشتاقانه و در همه حال، کارایی حکومت را بهبود می

در دو بعد  اجتماعی يهاي اجتماعی در سطح روابط افقی نیز متضمن بازتولید سرمایهشبکه
اي براي یافتن همصحبت فردي و اجتماعی هستند به این معنی که در زندگی فردي و شخصی وسیله

شوند و نیز در سطحی و سیعتر، منی براي همدلی و همدردي محسوب میأو همنشین و م
در این . بخشندهاي جمعی و اجتماعی را تسهیل و منافع و تعهدات متقابل را تحقق میهمکاري

هاي مدنی ها و سازمانهاي ورزشی، تعاونیههاي داوطلبانه، باشگاانداز عضویت در انجمنچشم
ها نه شناسانی همچون پاتنام، عضویت در این شبکهبه عقیده جامعه. یابندر توجه میجایگاهی درخو

را هاي عهدشکنی در روابط کند بلکه هزینهبل اعتماد کمک میتنها به بهبود جریان اطالعات قا
هاي اجتماعی به صورت افزایش داده و سرمایه اجتماعی حاصل از حضور و عضویت در شبکه

  ). 197:1380پاتنام،(یابدجویانه و اخالق مدنی رواج میفرهنگ مشارکت
  
  گروهیگروهی و برونهاي اجتماعی درونشبکه

در جعل دو ) 2000(پاتنام ياز دل ایده» 3گروهیبرون«و » 2گروهیدرون«هاي اجتماعیشبکه
وارد مباحث آکادمیک شد و تالشی بود تا به » گروهیگروهی و برونهاي درونانجمن«اصطالح

پاتنام،نظربه.)2000، 4پاکستون(اجتماعی بیان شود هايآن تفاوت میان انواع سرمایه يوسیله
گروهی و دروننوعهاي اجتماعی در دواجتماعی، حاصل حضور افراد در شبکهيسرمایه

هایی اشاره دارد که در گروهی به حضور افراد در شبکهدروناجتماعیيسرمایه. گروهی استبرون
گیرد و هاي بسته و محدود گروهی شکل میآن تعامالت بسیار نزدیک و صمیمی، در چارچوب

طی در میان چنین رواب. هاي ارتباطی سهیم شوندتوانند در اینگونه شبکهافراد خارجی به راحتی نمی
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در . شودهاي قومی و محلی دیده میدوستان نزدیک و گروهخانواده،هاي متجانسی همچونگروه
هیجانی راوهاي احساسیحمایتباال حضور دارند و امکانفکريشباهتچنین فضایی افراد با

هی گاه برانگیختن احساسات تعلق گرو) 1988(1به استدالل شریف. کنندمیفراهمیکدیگربراي
.با احساساتی چون بدگمانی و تنفر نسبت به افراد خارج از گروه نیز همراه باشدممکن است

گروهی، بنا به تعریفی که در میان بسیاري از جامعه شناسان عمومیت هاي اجتماعی برونشبکه
و بوگلسدیک و  2002؛ پاکستون، 2004، 3؛ الرسن و دیگران2001، 2؛ لین2000پاتنام، (دارد

گیري پیوندهاي اجتماعی درمیان افراد ناهمسان یا افراد ؛ ناظر به شکل)2004، 4اسمولدرز
به عبارت . هاي متفاوت فرهنگی، قومی، سیاسی، اقتصادي و اجتماعی استبرخوردار از موقعیت

باز و وسیع ارتباطی با تعداد زیادي از افراد نامتجانس و ناهمانند به  يدیگر افراد در یک شبکه
سمت و سو و جهت ارتباطی . کنندیجاد ارتباط نه چندان عمیق لیکن سطحی و وسیع مبادرت میا

تواند سطوح افقی جامعه و یا در ارتباط با مراجع و نهادهاي سیاسی به صورت ها میاینگونه شبکه
  .عمودي تعریف شود

  

  هویت ملی
یا اجتماعی محسوب  5عیترین و فراگیرترین انواع هویت جمهویت ملی از مهمترین، مشروع

خود را متعلق به عناصر و نمادهایی » ما«و فرد با ضمیر ) 169: 1383؛ همو، 1377احمدي، (شود می
داند و در مقابل آن نگی، دولت، زبان و ادبیات ملی مینظیر تاریخ، سرزمین، دین، مفاخر فره

دو نسبت احتمالی  به طور کلی هویت، همزمان. نمایداحساس تعهد، وفاداري و تکلیف می
گیري آن و شکل) 1381:5، 6جنکینز(کندها برقرار میشباهت و تفاوت را میان افراد یا گروه

احساس تمایز یا تبعیض در برابر  و قرین دو احساس متضاد تعلق به گروه خودي و دیگري
و بر این اساس هویت ملی معرف احساس همسانی، تشابه، تعلق . هاي غیرخودي استگروه

بوده و در عین حال ) خودمان(هاي ملی یا واحدهاي جمعی نظیر ملیتوفاداري افراد به گروه
رسد هویت به نظر می. است)دیگران(بیانگر تفاوت، ناهمسانی و تمایز با سایر واحدهاي جمعی

ت ها، معاشرها، نشانهسیستمی از ایده(7ملی به عنوان زبان مشترك و بر مبناي یک فرهنگ عمومی
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در میان اعضاي یک گروه ملتی پذیرفته شده و افراد نسبت ) هاي رفتاري مشتركت و رویهمعاشر
). 1983و گلنر، 10: 1992؛ هابزباون، 14: 1381بارت، (برخوردارند1به آن از آگاهی

احساس تعلق ملی است که فداکاري ملت را به  يدهندگی و همانندسازي کارکرد ویژهانسجام
ها در رگ ضامن پیروزي، حفظ تمامیت سرزمینی و استقالل دولتبز يعنوان یک سرمایه

  . نمایدجنگ و بحران داخلی و خارجی می يهنگامه
  

  هاي اجتماعی و هویت ملیرابطه شبکه
احساس آگاهی و تعلق نسبت به نمادهاي ملی از کندبیان می) 1997(همانطور که جانسون

در واقع هویت ملی شکلی از .یابدشدن تکوین می طریق تعامالت اجتماعی و در فرآیند اجتماعی
شدن و که فرد در فرایند اجتماعیکندآگاهی به خود، گروه، جامعه، فرهنگ و تاریخ را القا می

به بیان دیگر هر . استهاي اجتماعی کسب کردهدر تعامل و ارتباط با افراد یا عضویت در گروه
هاي اجتماعی و در جریان شود، از طریق شبکهصاق میال» کیستیم«یا » کیستم«آنچه به سواالت 

به همین نحو اگر ). 569: 1998، 3و هاچفلد 2لیک(آیداطالعات ساختاربندي شده به وجود می
به ) خانواده، اقوم، دوستان و همساالن(هاي نخستین تعامالت خود را از سطح گروه يافراد شبکه

، تونیس،  1998، 4کرایپ(تر گسترش دهندتی جهانیتر و حهایی با ماهیت بزرگتر، عامگروه
  . گیردمیصورتبندي هویت افراد در معرض باز تولید، بازبینی و بازتعریف قرار)1381

ثیر آنان بر میزان هویت ملی افراد  از میان أهاي اجتماعی و تشبکه يتبیین تئوریک رابطه
هاي ه چگونه عضویت افراد در گروهدهد کهاي تحلیلی موجود نشان میارچوبهنظریات و چ

تواند به افزایش و اجتماعی می يهاي درهم تنیدهمختلف اجتماعی و محاط شدن آنان در شبکه
توان نظریاتی کم و بیش یکسان در این رابطه احیانا کاهش هویت ملی منتهی شود؟ هر چند نمی

گروهی به گروهی و میاني روابط درونهاي اجتماعی بر مبنااما با توجه به تحلیل شبکه ،ارائه کرد
هاي اجتماعی به اولین دیدگاه بر شبکه: رسد بتوان دو رویکرد را از یکدیگر تفکیک کردنظر می

آنچه در . اجتماعی حاصل از آن توجه دارد يگروهی و سرمایهعنوان اتصاالت و پیوندهاي درون
ت که انسجام، اعتماد و همکاري را در اي اساین منظر حائز اهمیت است جایگاه پیوندهاي قوي

گاه دوم سرمایه داما دی. ثیرگذار استأدهد و بر میزان انسجام و هویت ملی تجامعه گسترش می
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را در اجتماعی حاصل از گسترش پیوندهاي ضعیف میان گروهی را ارزشمند ارزیابی کرده و آن
ها در بررسی هر دوي این دیدگاهاگرچه . داندثیرگذار میأحفظ یکپارچگی اجتماعی و سیاسی ت

شود ولی به نظر هاي اجتماعی بر میزان هویت ملی افراد به نتایج مشابهی منجر میثیر شبکهأت
  .هاي مختلفی در این راستا وجود دارند، که متفاوت از یکدیگرندرسد نظریات و تبیینمی

دهد، تصمیمات می افراد نشان ياستدالل رویکرد نخست بر این است که زندگی روزمره
عمل کرده » مردم ساالري مدرسه«مثابه نوعی هاي با سطوح خرد بهگروهی و جمعی در محیطدرون

لذا عضویت . آموزندهاي مدنی را میکند که در آن افراد مهارتو تجاربی را براي افراد فراهم می
وربا و (کندان ایفا میهاي مدنی شهروندمهارت يهاي اجتماعی نقش آموزشی در توسعهدر گروه

ها اعتماد بین کند عضویت در این انجمناستدالل می) 134: 2000پاتنام(). 304، 1995همکاران، 
در هاي اجتماعی به طور منظم با یکدیگراو معتقد است اعضاي گروه. دهدفردي را افزایش می

گفتگو در فضاي سالم . هاي منظمی دارندتماس هستند و در مورد مشکالت و مسائل مختلف بحث
شوند هایی وارد میهنگامی که بیگانگان به چنین گروه. شودها میبه مرور باعث ایجاد اعتماد در آن

هایی ها را به شکلی مثبت درك کرده و بدین ترتیب در چارچوب چنین گروهاعضاي گروه آن
هاي رسد آن است که انجمنآنچه مهم به نظر می. شوندافراد ناشناس نیز مورد اعتماد واقع می

اجتماعی و اعتماد اجتماعی ناشی از آن، روح همکاري، یکپارچگی و انسجام را در میان شهروندان 
در این شرایط افراد بدون هیچگونه چشم داشتی به دنبال کمک به  .)89: 1993پاتنام، (کندتزریق می

گذارند و ها احترام میهاي اقلیتیدگاهکنند، به ددیگران هستند، به تعهدات مالیاتی خویش عمل می
در چنین شرایطی انتظار ). 137: 2000پاتنام، (کنندهاي مدنی شرکت میدر دیگر اشکال همکاري

رود دلبستگی و احساس تعلق خاطر آنان به جامعه و نمادهاي تاریخی و فرهنگی نیز باال باشد و می
سی با نهادهاي سیاسی همکاري بهتري داشته شهروندان در جهت بهبود کیفیت عملکرد نظام سیا

هاي اجتماعی به صورت فرهنگ اجتماعی حاصل از حضور در شبکه يسرمایهبه بیان دیگر. باشند
محصول چنین فرهنگی تقویت نوع دوستی . یابدجویانه و اخالق مدنی در جامعه رواج میمشارکت

گرایی جاي خود را به فردگرایی و خاصو  استها در جامعه و احترام به کرامت و حقوق انسان
  .دهدگرایی، مشارکت و همکاري در جهت تحقق خیر عمومی میعام

که از حضور مداوم و  ،کند افزایش اعتماد اجتماعینیز استدالل می) 70: 2003(1اسکارسون
تواند از هاي مهمی است که میفرضشود یکی از پیشهاي اجتماعی حاصل میثر در شبکهوم

آنچه حضور در . کندطلبی در امور مدنی و اجتماعی جلوگیريوز احساس خودخواهی و نفعبر
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اي نموده وجود پیوندهاي بادوام، متراکم و قوي است هاي اجتماعی را واجد چنین سرمایهشبکه
حامل حس مسئولیت و تعهد اجتماعی است که احساس انسجام را در ) 2000(که از نظر پاتنام

  .کندمیجامعه بیشتر 
نیست خیرذاتًااجتماعیيسرمایهدارد کهرواجباورایناي یا رویکرد دوم،شبکهدیدگاهدر

مثالبراي.استمفیدجامعهکلاجتماعی براييسرمایهاشکاليهمهکهشودتصورنبایدو
از  باشند که فرد به دلیل حمایتنیرومندآنچنانگروهیهايو وفاداريتعهداتاستممکن

ایندیگر،سوياز.اجتماعی خاص، از دارایی و جان خود صرف نظر کند يگروه قومی یا طبقه
دیگري تمامگروهزیانبهگروه،یکاجتماعی براييسرمایهمثبتنتایجکهداردامکان وجود

هاي اجتماعی در چنین شرایطی پیوندهاي قوي در شبکه). 1384:539نارایان،ولکاك و(شود
تواند تبعات منفی براي انسجام و هویت ملی یک نظام سیاسی به همراه داشته باشد و می

 يسرمایه) 129و  125: 1999(1در این راستا اوسالنر. هاي اجتماعی را افزایش دهدشکاف
داند و گروهی را همراه با تقویت اعتماد خاص یک مانع در زندگی مدنی و سیاسی میدرون

فرد تنها به  ،در اعتماد خاص. کنداص در راستاي منافع عمومی عمل نمیمعتقد است اعتماد خ
اعتماد خاص . کندهاي اجتماعی که به لحاظ هویتی با آن فرد تطابق دارد اعتماد میبرخی از گروه

هاي گروهی را در برابر افراد غریبه و هویتهاي درونتمایل دارد تا انواع مختلف هویت
اما کسانی که داراي اعتماد اجتماعی یا ). Warren, 1999: 9(دگروهی منسجم نمایبرون

). Warren,1999:122(کنندیافته باالیی هستند بیشتر در راستاي منافع جامعه حرکت میتعمیم
تواندها میگروهو یکدستی درهمگنینیز بر این باور است که )Harper, 2012: 20-35(هارپر

همگن گروهیککهدهدصورتی رخ میدرکاهش.باشدعیاجتمايسرمایهدرعامل کاهش
انداز حضور افراد ناهمگن در از این چشم .گیردنادیدهرادیگرانوبپردازددیگرانحذفبه

اجتماعی، کاهشهاينابرابريکاهشزندگی،بهامیدتواند به افزایشهاي اجتماعی میشبکه
  .و انسجام اجتماعی و ملی کمک نماید،اجتماعیوفرديسالمتبهبودجنایت،وجرم

کید داشت، بر أگروهی تنکه بر پیوندهاي قوي درو ،رویکرد دوم بر خالف رویکرد اول
پردازان شبکه نظریه. گروهی قرار دارداین ایده است که قدرت اصلی در پیوندهاي سست میان

هاي اجتماعی به و رده هاشناسان را از بررسی گروهبر این موضوع گرایش دارند تا  جامعه
بسته بافته و به همچندان در هم«گرانی که د، کنشنگران سوق دههاي میان کنشبررسی پیوند

اي پردازان تحلیل شبکهیکی از مهمترین نظریه.»ها را گروه قلمداد کردنیستند که بتوان آن
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وي میان . باشده میحائز توج» 2قدرت پیوندهاي سست«ي است که به دلیل ایده 1»گرانووتر«
تمایز قایل » پیوندهاي سست«مانند روابط خویشاوندي، دوستی و آشنایی و » پیوندهاي نیرومند«

رفتار و کنش  يهاي نیرومند را تعیین کنندهشناسان بیشتر پیونددر حالی که جامعه. شودمی
شوند، اما یهاي کوچک و معین محدود مدانند و به بحث در مورد گروهفردي اجتماعی می

توانند مهم باشند و بنابراین ها نیز میهاي سست و روابط بین گروهگرانووتر نشان داد که پیوند
  ). 1360: 1973گرانووتر، (کندهاي اولیه محدود نمیبه گروه تحلیل خود را صرفاً يحوزه
ر جامعه اي دهنگامی که پیوندهاي اجتماعی قوي: کنداستدالل می) 1973:1362گرانووتر(

تبادل  ،خود درآورده و در نتیجه يها بازیگران اجتماعی را به احاطهوجود داشته باشد این شبکه
سازند اما برعکس، پیوندهاي ضعیف اطالعات میان آنان و محیط اجتماعی را محدود می

دهد، و بدین ترتیب اطالعات از احتمال ارتباط افراد با شهروندان مختلف را افزایش می
گروهی از اصل همانندي پیروي پیوندهاي قوي درون. شودهاي مختلف به فرد منتقل میهحوز

وندهاي ضعیف، افراد داراي اما پی. دهدکند و افراد را با افرادي مشابه خود پیوند میمی
) 1992(3اي مشابه بورتبه شیوه. آوردهاي فرهنگی و اجتماعی متفاوت را گرد هم میپیشینه

شود که کند زمانی که در جریان اطالعات تنوع وجود داشته باشد، باعث میاستدالل می
ها میان طبقات و رنگ شده و بدین ترتیب میزان کشمکشهاي ساختاري در جامعه کمشکاف

رود تا افرادي که بر اساس استدالل فوق، انتظار می. هاي مختلف جامعه کاهش یابدگروه
رده و متنوع دسترسی دارند میزان اطالع و آگاهی آنان نسبت هاي اجتماعی گستآزادانه به شبکه

. شان باالتر بوده و تعلق بیشتري نسبت به جامعه و ملیت خود داشته باشندبه نمادها و عناصر ملی
 4»هاي ساختاريحفره«پیرامون ) 2001(بورتخرأگروهی با رویکرد متپیوندهاي ضعیف میان

از طریق منافذ موجود در ساختار اجتماعی شرایطی در نقش یک  به بیان او افراد. نیزمرتبط است
هاي مختلف را به هابند و ضمن آنکه گرویگروهی حضور میمیانجی در تبادل اطالعات بین

  .دهندهاي مختلف انطباق میکنند، خود را با باورها و هویتیکدیگر متصل می
هاي هویتی در عی و کاهش شکافاي براي افزایش انسجام اجتماحلی که تحلیل شبکهراه

هاي شبکه يدهد افزایش پیوندهاي سست از طریق افرادي است که در حاشیهجامعه ارائه می
روند و به صورت حامالن افکار و اطالعات نو گوناگون اجتماعی، از گروهی به گروهی دیگر می
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هاي چندگانه در هویتهاي متعدد اجتماعی به عبارت دیگر عضویت در گروه. نمایندرفتار می
هاي مدنی و حرکت در بین گروه. پوشانی دارندبا یکدیگر هم کند که غالبًاافراد ایجاد می

نی را با سهولت بیشتري انتقال اطالعات، نوآوري، منابع و استعدادهاي انسا ؛اجتماعی مختلف
چلبی (یان به ب. کندهاي اجتماعی و هویتی کمک میها و شکافدهد و به حذف دشمنیمی

گروهی از یک سو باعث انسجام رسد تعامالت و مبادالت و همکاري بینبه نظر می) 237، 1375
  .کندهاي خرد و محلی اختالل ایجاد میشود و از سوي دیگر در نظمملی می يدر کلیت جامعه

» 1پیچیدگی هویت اجتماعی«گروهی با مفهوم دیگري به نام یا برونگروهیهاي میانشبکه
.در مباحث روانشناسی اجتماعی مطرح شده است)2002(2روکاسوهمراه است که توسط بریور

کنند، اغلب افرادي هستند که به لحاظ عضویت هاي اجتماعی فعالیت میافرادي که در میان شبکه
در این شرایط . باشنددر چندین گروه مختلف و متفاوت اجتماعی واجد هویت پیچیده اجتماعی می

هاي مختلف جنسیتی، قومی، سرزمینی و اي از هویتپیچیده نسبتًا يبه طور همزمان در شبکهفرد 
ها را یکی از این هویت ،شود و متناسب با زمینه و زمانملی، ورزشی دانشگاهی و غیره واقع می

کهکنندمیتأییدرانکتهاینخودتحقیقاتدر»روکاس«و»بریور«. نمایاندتر و پررنگتر میبرجسته
افرادعالوه،به.داردهاگروهیبرونبهنسبتتساهلبامستقیمیرابطههویت اجتماعیپیچیدگی

هاي سیاسی و اجتماعی،ناگوار و بحرانحوادثبامواجههدرباال،هویتیپیچیدگیبرخوردار از
  .)Brewer & Pierce, 2005:428(دهندبروز میخودازکمتريمنفیهايواکنش
توان گروهی در ارتباط با هویت ملی را میبرون ،گروهیهاي اجتماعی درونیت شبکهاهم

نیز  4»گرایانههاي متقابل ناهمسانکنش«و  3»گرایانههاي متقابل همسانکنش«در منطق تمایز 
گرایانه در میان هاي متقابل ناهمسانکنش که کنداستدالل می) 2001(5نان لین. مشاهده نمود

هاي متقابل اري و جاري است که به لحاظ اجتماعی نامتشابه هستند در حالیکه کنشافرادي س
فرهنگ، تحصیالت، (هاي اجتماعیدهد که از ویژگیگرایانه در میان کنشگرانی رخ میهمسان

المثل فارسی را مشابهی برخوردارند و این ضرب..) درآمد، جنس، سن، قومیت، مذهب و 
 و ادیبی سده(» کند همجنس با همجنس پرواز/ با کبوتر باز با باز کبوتر«سازد که تداعی می

هاي اجتماعی مختلف در رود کنشگرانی که در میان گروهلذا انتظار می). 197: 1388دیگران، 
هاي قومی، رفت و آمد هستند خود را متعلق به هویت مشترك و واالتري از از دلبستگی
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تساهل بیشتري در برخورد با مسائل مختلف رفتار کنند و به  فرهنگی، مذهبی و سیاسی ببینند و با
  . یکپارچگی ملی و سرزمینی خود وفادارتر باشند

  
روش پژوهش

آماري تحقیق  يجامعه. روش تحقیق مورد استفاده در این بررسی روش همبستگی است
ها در مقطع کارشناسی و دانشجویان دانشگاه اصفهان از تمامی رشته يحاضر شامل کلیه

نفر بودکه به  270حجم نمونه . بوده است1392- 93کارشناسی ارشد در سال تحصیلی در سال 
اولیه انتخاب  ينفر به عنوان نمونه 300بدین شیوه که . اي انتخاب شدندگیري خوشهنمونه يشیوه

انشکده به عنوان یک هر د. پرسشنامه باقی ماند 270هاي مخدوش شدند و بعد از حذف پرسشنامه
میانگین و انحراف . خوشه و در دانشکده، هر کالس به عنوان یک خوشه در نظر گرفته شد

  . به دست آمد 17/6و  10/24و براي پسران 34/8و  11/23استاندارد سن براي دختران به ترتیب
  :پرسشنامه بود که عبارتند از 2شامل  ابزارهاي سنجش

براي سنجش مشارکت سیاسی از پرسشنامه از  :هویت ملی يمحقق ساخته يپرسشنامه
گیري از مقیاس لیکرت توسط محقق ساخته این پرسشنامه با بهره. نوع سنج لیکرت استفاده شد

ساخته ) 1388(این پرسشنامه با استفاده از مدل ربانی و همکاران . سوال است 36شد که داراي 
چند نفر متشکل  يهاي متعددي به وسیلهیق ابتدا پرسشبراي تعیین روایی و اعتبار ابزار تحق. شد

سوال انتخاب گردید و بعد از  36از استادان علوم سیاسی طرح، و پس از بحث و بررسی تعداد 
به ) دختر 20نفر پسر و  20(نفري 40ویرایش الزم و به منظور اطمینان بیشتر روي یک گروه 

پایایی این مقیاس به روش آلفاي کرونباخ  در این پژوهش، ضرایب. صورت آزمایشی اجرا شد
مشابه و محاسبه  ياعتبار آزمون براساس نمونه يمطالعات درباره. درصد بوده است 92/0برابر 

این . برددهد این پرسشنامه از روایی و پایایی باالیی سود میضریب همسانی درونی، نشان می
. تاریخی و سیاسی تقسیم گردید ؛مینیسرز ؛اجتماعی-پرسشنامه به چهار سطح هویت فرهنگی

گذاري هر سوال بر این مقیاس یک ابزاري براي سنجش میزان هویت ملی افراد است که نمره
  .باشدمی) کامالً مخالفم(5تا ) کامالً موافقم(1روي یک پیوستار از 

هاي تی در مورد ابعاد شبکهاین پرسشنامه شامل سواال :پرسشنامه شبکه اجتماعی
 يهاي موجود در مورد سرمایهاین ابعاد بر اساس نظریه. هی بودگروگروهی و درونبرون

براي تعیین روایی و اعتبار ابزار . ها سواالتی طرح شداجتماعی استخراج شده و براي شاخص
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نفر متشکل از استادان علوم سیاسی و اجتماعی 5هاي متعددي به وسیله تحقیق ابتدا پرسش
سوال انتخاب گردید  26طرح، و پس از بحث و بررسی تعداد ) حداقل استادیارعلمی  يبامرتبه(

نفر دانشجوي  20(نفري 40و بعد از ویرایش الزم و به منظور اطمینان بیشتر روي یک گروه 
ضرایب پایایی این مقیاس به روش . به صورت آزمایشی اجرا شد) دانشجوي دختر 20پسر و 

 13(گروهی هاي درونو شبکه) سوال 13(گروهی هاي برونهآلفاي کرونباخ براي ابعاد شبک
در . به دست آمد 78/0) سوال 36(، و براي کل پرسشنامه  79/0و  75/0به ترتیب  برابر ) سوال

این مقیاس . ها نیستها نشان داد نیاز به حذف هیچ یک از گویهمقدماتی یافته يمطالعه يمرحله
گذاري هر سوال بر روي یک جتماعی افراد است که نمرهابزاري براي سنجش میزان شبکه ا

 9سوال و در مجموع  3باشد و در هر بعد می) کامًال مخالفم(5تا ) کامًال موافقم(1پیوستار از 
  .شودگذاري میسوال به صورت معکوس نمره 26سوال از 

  
  هاي پژوهشیافته

هاي ابتدا یافته. شوداطی ارائه مینتایج به دست آمده از پژوهش در دو بخش توصیفی و استنب
  .شودتوصیفی ذکر می

  

  هاي اجتماعی و هویت ملیکنندگان در هر یک از ابعاد شبکهمیانگین و انحراف استاندارد نمرات شرکت. 1جدول
  

انحراف 
میانگین  استاندارد شبکه 

اجتماعی
انحراف 
استاندارد میانگین   هویت ملی

16,39581 33,0870 هاي شبکه
گروهینبرو 9,33083 35,0930   اجتماعی-هویت فرهنگی

17,60510 33,0909 هاي شبکه
گروهیدرون 3,08656 7,6189 هویت سرزمینی

34,97395 66,3827 هاي شبکه
)کل(اجتماعی 7,30161 19,8902 هویت سیاسی

6,45823 12,4961 هویت تاریخی
22,71783 75,3664 )کل(هویت ملی 

کنندگان را در هر یک از ابعاد انگین و انحراف استاندارد نمرات شرکتمی-1جدول
، 35,09میانگین ابعاد هویت ملی به ترتیب . دهدهاي اجتماعی و هویت ملی نشان میشبکه
دهد که به غیر از هویت سیاسی و به دست آمده است و این امر نشان می 12,49و  19,89، 7,61
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اجتماعی و هویت -ابعاد یعنی هویت فرهنگی يدارد در بقیهتاریخی که در حد متوسط قرار 
هاي اجتماعی میانگین شبکه. سرزمینی میانگین نمرات دانشجویان در حد پایینی قرار دارد

به دست آمده است که بر این  33,09گروهی هاي اجتماعی درونو شبکه 33,08گروهی برون
مشابه و یکسان است و میزان هر دو متغیر  تقریبًااساس میزان این دو متغیر در میان دانشجویان 

که از جمع (کل هویت ملی يمیانگین نمره. تاحدودي باالتر از حد متوسط قرار دارد تقریبًا
و به عبارت  22,71و انحراف استاندارد آن  75,36) هاي هویت به دست آمده استمقادیر حیطه
هاي اجتماعی به ترتیب اي نمره کل شبکهتر از حد متوسط و مقادیر مذکور بردیگر پایین

  .ها به دست آمده استبه عبارت دیگر در حدود متوسط داده 34,97و  66,38
  

  هاي اجتماعی و هویت ملیهمبستگی ابعاد شبکه. 2جدول 

هویت 
  )کل(ملی 

هویت 
تاریخی

هویت 
سیاسی

هویت 
سرزمینی

هویت 
- فرهنگی

اجتماعی
متغیرها

**0,943 **0,957 **0,938 **0,914 **0,700 گروهیهاي برونشبکه

**0,925 گروهیهاي درونشبکه  0,672**  0,913**  0,919**  0,958**

**0,939 )کل(هاي اجتماعیشبکه  0,693**  0,922**  0,936**  0,965**
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

  
هاي اجتماعی را با هویت ملی نشان یک از شبکههر ) پیرسون(همبستگی ساده 2جدول 

. دار استمعنی) p>01/0(ها در سطح شود تمام همبستگیهمانگونه که مشاهده می. دهدمی
هاي اجتماعی با بعد هویت تاریخی ي کل شبکهباالترین میزان همبستگی مربوط به رابطه

-گروهی با هویت فرهنگیی درونهاي اجتماعي شبکهو کمترین میزان مربوط به رابطه) 0,96(
دهد که رابطه دوسویه بسیار وهش نشان میژپهاِيبه عبارت دیگر یافته. است) 0,67(اجتماعی 

  .قوي بین ابعاد پژوهش وجود دارد
هاي اجتماعی با هر یک از ابعاد هویت ملی از تحلیل براي بررسی رابطه چندگانه شبکه

هاي ي شبکها به ازاي رابطهنتایج مدل رگرسیونی ر 3جدول. رگرسیون چندگانه استفاده شد
گروهی با هر یک از ابعاد هویت ملی و درون یگروههاي بروناجتماعی و ابعاد آن شامل شبکه
  .دهدو میزان کل هویت ملی نشان می
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  هاي اجتماعی و هویت ملیي شبکهنتایج مدل رگرسیون به ازاي رابطه. 3جدول 
  

سطح 
  F  داريمعنی

R2 
تعدیل 

شده
R2  R متغیر مالك بینمتغیر پیش

001/0  116,253 0,496 0,501 0,707 -هویت فرهنگی
اجتماعی

هاي شبکه
گروهی و درون

گروهیبرون

001/0 680,290 0,850 0,851 0,923 هویت سرزمینی
هاي شبکه

گروهی و درون
گروهیبرون

001/0 909,768 0,886 0,887 هویت سیاسی  0,942
هاي شبکه

گروهی و درون
گروهیبرون

001/0 1574,86 0,931 0,932 0,965 هویت تاریخی
هاي شبکه

گروهی و درون
گروهیبرون

001/0 865,581 0,889 0,890 0,943 هویت ملی کل
هاي شبکه

گروهی و درون
گروهیبرون

  
خوبی براي ي بینی کنندههاي اجتماعی پیشدهد ابعاد شبکهنشان می 3همانگونه که جدول

گروه و هاي برونشبکه) R(مقدار همبستگی چندگانه. هاي هویت ملی هستندمولفه
 يدرصد نشان دهنده 50است و ضریب تعیین  70/0اجتماعی -گروهی با هویت فرهنگیدرون

و  یگروههاي بروناجتماعی از روي شبکه- هاي هویت فرهنگیمقدار قابل تبیین واریانس
گروهی با و درون یگروههاي برونشبکه) R(مقدار همبستگی چندگانه. گروهی استدرون

مقدار قابل تبیین  يدرصد نشان دهنده 85است و ضریب تعیین  92/0هویت سرزمینی 
مقدار . گروهی استو درون یگروههاي برونهاي هویت سرزمینی از روي شبکهواریانس

است و  94/0گروهی با هویت سیاسی نو درو یگروههاي برونشبکه) R(همبستگی چندگانه
هاي هویت سیاسی از روي مقدار قابل تبیین واریانس يدهندهدرصد نشان 88ضریب تعیین 

هاي شبکه) R(مقدار همبستگی چندگانه. گروهی استو درون یگروههاي برونشبکه
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درصد  93است و ضریب تعیین  96/0گروهی با هویت تاریخی و درون یگروهبرون
و  یگروههاي برونهاي هویت تاریخی از روي شبکهمقدار قابل تبیین واریانس يدهندهاننش

گروهی با و درون یگروههاي برونشبکه) R(مقدار همبستگی چندگانه. گروهی استدرون
هاي مقدار قابل تبیین واریانس يدهندهنشان% 89است و ضریب تعیین  94/0کل هویت ملی 

سطح . گروهی استو درون یگروههاي اجتماعی برونی از روي شبکهکل هویت مل ينمره
دار معنی p>001/0دهد تمام ضرایب در سطح نشان می Fداري به دست آمده براي مقادیر معنی
  .است
  

هاي اجتماعی بر به ازاي رگرسیون هر بعد از شبکه (b)و استاندارد (B)ضرایب رگرسیون غیر استاندارد. 4جدول
  یت ملیابعاد هو

  

سطح 
معنی 
  داري

t

ضرایب 
استاندارد ضرایب غیر استاندارد

بینمتغیر پیش متغیر 
مالك

b
خطاي 
استاندارد B

0,000 4,441 0,939 0,081 0,361 گروهیبرون هویت 
-فرهنگی

اجتماعی
0,259 1,132- 0,239- 0,063 0,071- گروهیدرون
0,000 14,692 0,693 0,008 0,117 )لک(شبکه
0,000  4,343 0,495 0,017 0,074 گروهیبرون هویت 

0,000سرزمینی 3,807 0,434 0,013 0,050 گروهیدرون
0,000 36,905 0,922 0,002 0,061 )کل(شبکه
0,000  8,563 0,876 0,040 0,340 گروهیبرون هویت 

0,511سیاسی 0,659 0,067 0,030 0,020 گروهیدرون
0,000 40,699 0,936 0,004 0,159 )کل(شبکه
0,000  6,302 0,496 0,029 0,180 گروهیبرون هویت 

0,000تاریخی 6,030 0,475 0,022 0,133 گروهیدرون
0,000 56,128 0,965 0,003 0,153 )کل(شبکه
0,000  7,698 0,832 0,129 0,991 گروهیبرون هویت 

0,295)کل(ملی  1,050 0,113 0,099 0,104 گروهیروند
0,000 40,105 0,939 0,012 0,488 )کل(شبکه
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را به ازاي رگرسیون هر یک  (b)و استاندارد (B)ضرایب رگرسیون غیر استاندارد 4جدول 
همانگونه که ضرایب رگرسیون . دهداجتماعی بر ابعاد هویت ملی نشان می يابعاد از ابعاد شبکه
گروهی و کل هاي اجتماعی برونفرهنگی، شبکه- جتماعیدهند در بعد هویت ااستاندارد نشان می

  bمهمی است و از وزن يکنندهبینیداري دارند و پیشهاي اجتماعی وزن رگرسیون معنیشبکه
گروهی گروهی، درونهاي اجتماعی بروندر بعد هویت سرزمینی، شبکه. باالتري برخوردار است

در . داري هستندکننده معنیبینیاري دارند و پیشدهاي اجتماعی وزن رگرسیون معنیو کل شبکه
هاي اجتماعی وزن رگرسیون گروهی و کل شبکههاي اجتماعی برونبعد هویت سیاسی، شبکه

گروهی و هویت سیاسی یافت هاي درونداري میان شبکهمعنی يولی رابطه ،داري دارندمعنی
هاي گروهی و کل شبکهوهی، درونگرهاي اجتماعی بروندر بعد هویت تاریخی، شبکه. نشد

هاي اجتماعی ، شبکه)کل(سرانجام در بعد هویت ملی. داري دارنداجتماعی وزن رگرسیون معنی
داري معنی يولی رابطه ،داري دارندهاي اجتماعی وزن رگرسیون معنیگروهی و کل شبکهبرون

شود تمام ضرایب مشاهده میهمانگونه که . گروهی و هویت ملی یافت نشدهاي درونمیان شبکه
هاي اجتماعی با ابعاد هویت ملی ارتباط هاي شبکهدهد بین مولفهرگرسیون مثبت است و نشان می

گروهی و هویت هاي دروندهد میان شبکهالبته همانگونه که نتایج نشان می. مثبت وجود دارد
  . دار استمنفی و البته غیرمعنی ياجتماعی رابطه- فرهنگی

  
  گیري جهنتی

اي از عوامل خرد، کالن، هم تنیدهدر يهاي انسانی چون هویت ملی متاثر از شبکهپدیده
با  .ها در حجم محدود این مقاله مقدور نبودزا است که مجال پرداختن به همه آنزا و بروندرون

هاي ثیر شبکهأکردن نقش سایر متغیرها، تالش کردیم تا در پژوهشی نو و جدید تثابت فرض
گروهی بر هویت ملی دانشجویان دانشگاه اصفهان گروهی و بروناجتماعی را در دوبعد درون

نفز از دانشجویان دانشگاه اصفهان انجام شد،  270تحلیل ثانویه این تحقیق که بر روي . بسنجیم
د و افزا و مثبت وجود دارهم يهاي اجتماعی و هویت ملی رابطهنشان داد که بین دو متغیر شبکه

ها نشان نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده. باشدمی 93/0شدت این رابطه در حد متوسط یعنی 
هاي اجتماعی ثیر شبکهأگروهی نماي متفاوتی از تهاي اجتماعی درونثیر شبکهأداد که ت

گروهی در دو بعد هویت هاي درونبه این معنا که شبکه. گروهی بر متغیر وابسته داردبرون
بینی کند و اجتماعی نتوانست هویت ملی را در میان دانشجویان پیش - سی و هویت فرهنگیسیا
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به عبارت دیگر . هاي مذکور و هویت ملی نیز بدست نیامدمعناداري میان شبکه يدر کل رابطه
اجتماعی -گروهی بر هویت سیاسی و فرهنگیتراکم افراد در درون پیوندهاي قوي درون

. تحقیق اثرگذار نبود آماري این يجامعه
گروهی و هویت ملی رابطه مثبت هاي اجتماعی بروننتایج فوق نه تنها میان شبکه باوجود

اي قوي بدست و در حد رابطه 83/0یعنی به میزان  bبلکه این رابطه با توجه به وزن  داردوجود 
یوندهاي ضعیف را در دسته از نظریاتی است که جایگاه پجهت با آناین یافته، موید و هم. آمد

کید دارند که پیوندهاي أکنند و بر این استدالل تاجتماعی پررنگ می- توضیح رفتارهاي سیاسی
ضعیف براي ایجاد انسجام و همبستگی اجتماعی مهم هستند و جوامع فاقد پیوندهاي ضعیف 

 يسرمایهالًو احتما). 2005، 1ریدجن(پاشیدگی و گسست دارنداي تمایل به تجزیه، از همشبکه
کند و اجتماعی عمومی عمل می يگروهی به زیان سرمایهاندوخته شده در پیوندهاي قوي درون

هاي تجربی بدست آمده در تجزیه و تحلیل داده. اندازدانسجام و همبستگی ملی را به مخاطره می
هاي تماعی شبکهکند که جامعه از مزایاي و آثار سرمایه اجاین پژوهش، این دیدگاه را تقویت می

موجود در ساختار » منافذ ساختاري«شود که افراد از طریق مند میارتباطی میان گروهی آنگاه بهره
ها و هاي مختلف، متنوع و ناهمگن رفت و آمد کنند و خود را با سلیقهاجتماعی در میان گروه

را از خود بروز مختلف در باب سیاست، فرهنگ، اقتصاد و مذهب درگیر ساخته و هویتی  يآرا
اندیشد و با برخورداري هاي خرد و بسته به منافع عمومی جامعه سیاسی میدهند که فارغ از هویت

  .از تساهل اجتماعی کمتر در مواقع بحران به دنبال منافع بسته و انحصاري گروهی است
بینی را گروهی متغیر بیشترین پیشهاي بروندهد که متغیر شبکههاي پژوهش نشان مییافته

اجتماعی هویت ملی دانشجویان داشته و قدرت این تبیین بسیار قوي و -نسبت به بعد فرهنگی
رسد زمانی که افراد به برقراري ارتباطات اجتماعی گسترده اما به نظر می. باشدمی 93/0در حد 

ازند پردهاي ناهمسان و متنوع اجتماعی، اقتصادي، قومی و مذهبی میضعیف با طبقه یا گروه
توان انتظار داشت هویت ملی آنان به نحوي شکل بگیرد و تقویت شود که فرد در آن بر می

رشد و توسعه جامعه چندفرهنگی خود اهتمام ورزد و در این جهت خود را عضوي ارزشمند 
گروهی به تربیت افرادي اجتماعی برون يهمچنین برخورداري افراد و جامعه از سرمایه. بداند

شود که فرهنگ، زبان و آداب و رسوم مشترك را به عنوان میراث ملی و سرزمینی منتهی می
  .دهندمورد احترام و تکریم قرار می

                                                                                                                                                                      
1.  Rydgren
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 87/0هاي برون گروهی بر هویت سیاسی با شدت و ثیر قوي شبکهأاز دیگر نتایج این پژوهش، ت
نوع سیاسی و هاي متهدهد که گرایش دانشجویان به شرکت در گرواین یافته نشان می. است

دانستن . ثیر زیادي داردأاجتماعی در میزان وفاداري و احساس تعلق خاطر آنان به نظام سیاسی ت
موجد نگاه ویژه ) گروهیهاي اجتماعی بروندر اینجا شبکه(هویت سیاسی  يعوامل تعیین کننده

ا دارند؛ مهم کنند و تابعیت آن کشور راست زیرا افرادي که در یک جغرافیاي سیاسی زندگی می
است که به لحاظ احساسی و روانی خود را عضو نظام سیاسی بدانند و نسبت به آن آگاهی و 

مواجهه و ورود کشورها به بحران  يچراکه در هنگامه. احساس تعلق خاطر و یگانگی داشته باشند
 اي، این احساس تعلق و فداکاري ملت به دولت است که به عنوان یکداخلی و جنگ منطقه

این امر . کندها را تضمین میپیروزي، حفظ تمامیت سرزمینی و استقالل دولت ؛بزرگ يسرمایه
وقتی این موضوع به میزان باالیی . ناشی از کارکرد انسجام دهندگی و همانندسازي هویت ملی است

هاي مشترك و در میان اتباع یک کشور شکل بگیرد حفظ یکپارچگی، ایجاد وحدت حول آرمان
  .کنندعمل، افراد یکپارچه و منسجم عمل می يله با خطرات و تهدیدات میسر شده و در عرصهمقاب

ملی ها نشان داد هویتیافته. یکی از اهداف این تحقیق سنجش میزان هویت ملی دانشجویان بود
و  له نیازمند تحقیقأاین مس. بدست آمد 36/75تر بود و  مقدار آن دانشجویان از حد متوسط پایین

دهنده هویت ملی دانشجویان است تا از این طریق میزان بیشتر عوامل کاهنده و افزایش يمطالعه
ثیر کاهنده و أاین مطالعه تالش داشت ت. هویت ملی در سطح مطلوب و قابل قبولی قرار گیرد

. دبر میزان هویت ملی دانشجویان بسنجرا گروهی گروهی و برونهاي اجتماعی درونافزایشی شبکه
بایست از حضور رسد مهندسان و مدیران سیاسی و اجتماعی میبا توجه به آنچه بیان شد، به نظر می

هاي مشارکت و حضور اقشار جوان هاي ارتباطی متنوع و مختلف استقبال کنند و زمینهافراد در شبکه
اي اجتماعی در ها بیشتر نمایند، ایجاد روحیه تساهل و مداریان را در این عرصهوبه خصوص دانشج

تواند بر توسن اي که به لحاظ تنوعات مذهبی و قومی مستعد چندپارگی و گسست است؛ میجامعه
گروهی واقع است سوار شده و افراد با هاي برونهاي متقابل ناهمسانی که در قلب شبکهکنش

غ از هاي مدنی را بیاموزند به نحوي که فارمردم ساالري، مهارت يآموزش در این مدرسه
هاي قومی، فرهنگی، مذهبی و سیاسی؛ با تساهل بیشتري رفتار کنند و به منافع عمومی و دلبستگی

رو به عنوان یک تالش بدیع و تازه نیازمند تکرار نتایج تحقیق پیش قطعًا. ملی خود بیشتر بیندیشند
ایرانی بهتر  يههاي اجتماعی بر هویت جوان تحصیل کردثیر شبکهأها تاست تا با کمک سایر داده

  .تبیین و توضیح داده شود
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