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Abstract
Social capital and social identity are among the main factors in the continuity of social life.
Social capital will save individuals’ cost and time by facilitating the process of collaborating
to achieve common goals. Social identity can be a relatively stable perception of one's social
identity through one's resemblance to others formed during social processes and interactions
with other individuals and social groups, and creates a sense of belonging to others in the group,
class, and so on. Protecting rivers as a national asset and one of the country's most important
water resources in agriculture, economy, industry, transportation, health, drinking and
recreation is a necessity. Unfortunately, not much economic and social research has been done
so far. Due to the fact that any kind of interference and seizure in the river, both quantitatively
and qualitatively, causes different reactions, and if the changes are not in the direction of
legalizing the water and riverbed, over time, it requires a costly confrontation. Therefore, it is
necessary to present all the plans for organizing the river bed and boundary based on a scientific
and correct basis.
This research was an applied one and was descriptive-analytical in terms of the methodology
through using the survey and factor analysis methods. The statistical population included all
the exploiters of Seimareh River between Seimareh Dam and Gavmishan Bridge located in
Ilam and Lorestan provinces. A total of 2889 exploiters were selected and the sample size was
202 individuals. Indicators used to measure the main variables of this study in the social capital
included social cohesion, social participation, social trust, sense of social security, social
insight and in the social identity included national identity, religious identity, ethnic identity,
family identity, and group identity.
The research findings indicated that the level of social capital of the respondents is low, so that
in terms of social capital, 45% of the users of the Seimareh River were at a low level.
Respondents were also at a high level in terms of social identity, with an average score of 4.5.
The social identity of 99.1% of the respondents was at a high level. Due to the low level of
social capital, other capitals were not effective and the development of the society would face
serious problems. So, in the implementation of river projects, a low social capital in the study
area would reduce the obligations, the potential capacity of the exploiters, effective executive
guarantees, and the adaptability of the exploiters. The degree of the social cohesion as another
component of the social capital in this study was considered. The statistical population of the
study had a moderate social cohesion. The findings were in line with the results of studies done
by other researchers. Also, the average social trust of the respondents was moderate. The
research results showed that the level of social trust of 22.7% of the users of Seimareh River
was low, 61.6% was moderate and 15.6% was high. In the present article, for the first time, the
role of social capital and social identity of exploiters in the management of organizing and
determining the boundaries of rivers has been measured and evaluated.
Keywords: Social Capital, Social Identity, River Bound and Bed, Organizing the River,
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 -1استادیار ،بخش تحقیقات اقتصادی ،اجتماعی و ترویج کشاورزی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی
استان اصفهان ،اصفهان ،ایران

چکیده
«سرررمایا اجتماعی» و «هویت اجتماعی» ازجمله اصررلیترین عوامل تداوم زندگی اجتماعی محسررو
اجتماعی با تسررهیل فرایند همراری افراد برای دسررتیابی به اهدات مشررترث ،باع

میشرروندس سرررمایا

صرررفهجویی بیشررتر در هزینهها و زمان

مصرتشده خواهد شدس هویت اجتماعی ،ادراث نسبتاً پایدار فرد از کیستی اجتماعی خود از راه شباهتهایش با دیگران استس
این ادراث طی فرایندهای اجتماعی و تعامل با سایر افراد و گروههای اجتماعی شرل میگیرد و موجب بهوجودآمدن احساس
همانند دیگران بودن در گروه ،طبقه و جامعه در فرد میشودس
حفاظت از رودخانهها بهمثابا سرمایهای ملی و یری از منابع مهم آبی ک شور درزمینههای ک شاورزی ،اقت صادی ،صنعتی،
ترابری ،بهدا شتی ،شر

و تفریحی ،یک ضرورت ا ست؛ اما متأ سفانه تاکنون پژوهشهای اقت صادی و اجتماعی زیادی در این

زمینه انجام نشده استس با توجه به اینره هر نوع دخل و تصرت در رودخانه اعم از کمّی و کیفی بازتا های مختلفی را در پی
دارد و چنانچه تغییرات ایجادشررده بهمنظور قانونمندی آ

و بسررتر رودخانه نباشررد در اذر گذشررت زمان مقابلا پرخسررارت و

پرهزینهای را میطلبد ،الزم اسررت هما طرحهای سرراماندهی رودخانه و حریم و بسررتر مبتنی بر پایهای علمی و درسررت ارائه
شودس
این پژوهش از نوع کاربردی و ازنظر روش شنا سی ،تو صیفیتحلیلی برمبنای شیوة پیمای شی با ا ستفاده از روش تحلیل
عاملی ا ستس جامعا آماری پژوهش ،هما بهرهبرداران حا شیا رودخانا سیمره حدفا صل سد سیمره تا پل گاومی شان واقع در
ا ستان ایالم و لر ستان (درمجموع  2889بهرهبردار) و حجم نمونه 202 ،نفر ا ستس شاخصهای ا ستفاده شده برای سنجش
متغیرهای اصلی این پژوهش در سرمایا اجتماعی شامل انسجام اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،احساس امنیت
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اجتماعی ،بینش اجتماعی و در هویت اجتماعی شرررامل هویت ملی ،هویت دینی ،هویت قومی ،هویت خانوادگی و هویت
گروهی بوده استس
یافتههای پژوهش حاکی از پایینبودن سرر س سرررمایا اجتماعی پاسررخگویان اسررت؛ بهطوری که ازنظر سرررمایا اجتماعی
45درصد بهرهبرداران حاشیا رودخانا سیمره در س س پایین قرار دارند؛ همچنین پاسخگویان ازنظر هویت اجتماعی در س س
باالیی قرار دارند؛ بهطوری که میانگین این شاخص  4/5استس هویت اجتماعی 99/1درصد پاسخگویان در س س باالستس
با توجه به پایینبودن س س سرمایا اجتماعی ،سایر سرمایهها اذربخش نبوده ا ست؛ بنابراین تو سعا جامعه با م شرالت
جدی مواجه خواهد شررد؛ بر این اسرراس در محدودة پژوهش به علت پایینبودن س ر س سرررمایا اجتماعی ،اجرای پروژههای
رودخانهای با کاهش تعهدات ،اسرررتفادة بهینه نداشرررتن از ظرفیت بالقوة بهرهبرداران ،نبود ضرررمانتهای اجرایی مؤذر و عدم
ان باقپذیری بهرهبرداران همراه خواهد شدس
میزان انسررجام اجتماعی بهمثابا یری دیگر از مؤلفههای تشررریلدهندة سرررمایا اجتماعی در این پژوهش مدنظر قرار گرفته
اسررتس جامعا آماری پژوهش از انسرجام اجتماعی متوسر ی برخوردار اسررتس یافتا بهدسررتآمده به نتیجا پژوهشهای سررایر
پژوهشگران نزدیک است؛ همچنین میانگین اعتماد اجتماعی پاسخگویان متوسط استس یافتههای پژوهش نشان میدهد میزان
اعتماد اجتماعی 22/7درصد بهرهبرداران حاشیا رودخانا سیمره کم61/6 ،درصد متوسط و 15/6درصد زیاد استس
در مقالا حاضر برای نخستینبار نقش «سرمایا اجتماعی» و «هویت اجتماعی» بهرهبرداران در مدیریت طرحهای ساماندهی
و تعیین حریم و بستر رودخانهها سنجیده و ارزیابی شده استس
واژههای کلیدی :سرمایا اجتماعی ،هویت اجتماعی ،حریم و بستر ،ساماندهی رودخانه ،رودخانا سیمرهس

مقدمه
مفاهیم اجتماعی «سرررمایا اجتماعی» و «هویت اجتماعی» بهمثابا دو مؤلفا اسرراسرری در زندگی اجتماعی افراد ،نقش
ب سزایی در پایداری و تداوم شیوة زندگی و پویایی هر جامعه دارند و از مو ضوعات مهم جامعه شنا سی به شمار
میروندس بررسی این دو مفهوم بهمثابا اصلیترین عناصر تداوم زندگی اجتماعی ،توجه جامعه شناسان را جلب کرده
استس
سرمایا اجتماعی تسهیلکنندة فرایند همراری افراد برای دستیابی به اهدات مشترث استس برخورداری روابط متقابل
اجتماعی انسررانها از کمیت و کیفیت بیشررتر و نظاممندتربودن روابط باع

صرررفهجویی بیشررتر در هزینهها و زمان

مصرررتشررده خواهد شرردس حاکمیت اعتماد متقابل در روابط اجتماعی انسررانها و رفتار افراد براسرراس ارزشها و
هنجارهای مشرررترث ،نقش تعیینکنندهای در تسرررهیل امران تحقه اهدات جمعی دارد (رنانی)27 :1381 ،؛ بنابراین
نقش سرمایا اجتماع ی از نقش سرمایا فیزیری و ان سانی در جامعه اهمیت بی شتری داردس سایر سرمایهها در صورت
نبود سرررمایا اجتماعی ،اذربخش نخواهند بود و توسررعا جامعه با مشرررالت جدی مواجه خواهد شررد (بیرر:1382 ،
)119س
برمبنای سررررمایا اجتماعی ،افراد با ایجاد مجموعهای از شررربره های اجتماعی با یردیگر ارتباط برقرار میکنند و
ارزشهای مشترکی را به وجود میآورندس این شبرهها به افراد برای رسیدن به اهدات کمک میکنند و باع

انسجام

 / 68فصلنامه علمی  -پژوهشی برنامهریزی فضایی (جغرافیا) ،سال دهم ،شماره سوم( ،پیاپی  ،)38پاییز 1399

جامعه می شوند؛ بدین ترتیب بهوا س ا این شبرهها ،سرمایا اجتماعی شرل میگیرد ()Field, 2003: 15؛ همچنین
حمایتی که هر ع ضو شبره از سایر اع ضا میکند و وجود این اطمینان که در صورت نیاز از حمایت آنها برخوردار
خواهد شد ،ذخیرة اجتماعی را برای فرد به وجود میآورد و انبا شته شدن آن در افراد ،شبرهها (میان افراد) و جامعه
(میان شبرهها) ،سرمایا اجتماعی را افزایش میدهد (مؤیدفر)27 :1385 ،س
از سوی دیگر ،بنیاد هر جامعهای بر وجود راب ا متقابل اجتماعی معنادار و پایدار بین اع ضای آن ا ستوار ا ستس افراد
بدون هویت مانند یردیگرند و قادر به برقراری راب ا معنادار با یردیگر نیسررتندس هویت اجتماعی ،عاملی اسررت که
برقراری راب ا معنادار اجتماعی را امرانپذیر و بدین ترتیب فرصررت شرررلگیری جامعه را فراهم میکند؛ عالوه بر
این هویت اجتماعی زندگی افراد را معنادار میکند و فرایندی برای خود شنا سی کن شگران اجتماعی ا ست (فروهی،
)286 :1389س
با هویت فردی و اجتماعی امران درث کی ستی خود و دیگران و شناخت شباهتها و تفاوتها و درنتیجه برقراری
راب ا معنادار و سررازگار بین افراد فراهم میشررود (جنرینز)7 :1381 ،س ادراث همین شررباهتها و تفاوتهاسررت که
احساس داشتن هویتی مستقل و خاص را به وجود می آورد؛ احساسی که از دو جنبا همانند دیگران بودن در گروه،
طبقه و جامعا خود و همانند خود بودن در گذر زمان ت شریل شده ا ست ()Hekman, 1999: 6س کا ستلز1نیز هویت
را فرایند ساخته شدن معنا برپایا گروهی از ویژگیهای فرهنگی تعریف میکند و اظهار میدارد همانگونه که نقشها
کارکردها را سازمان میدهند ،هویتها نیز معنا را سازمان میدهندس هویت ،مفهومی است که دنیای درونی یا شخصی
را با فضای جمعی اشرال فرهنگی و روابط اجتماعی ترکیب میکند (گلمحمدی)10 :1383 ،س
« سرمایا اجتماعی» و «هویت اجتماعی» از مو ضوعات مهم و م رح در جامعه شنا سی ه ستند و شنا سایی آنها باع
بهبود کارکرد و بازدهی بهتر ساختار اجتماعی و فرهنگی جامعه می شودس وضعیت فرهنگی و اجتماعی کشور ما طی
دهه های اخیر به دلیل دگرگونی گ ستردة اقت صادی ،صنعتی ،گ سترش روابط با سایر ک شورها و فراگیر شدن و سایل
ارتباط جمعی ،تغییرات عمدهای داشرررته اسرررتس تحول فرهنش ،ارزشها ،گرایشها و آرمانهای جامعه و الگوهای
سنتی زندگی موجب شده است جامعا ایرانی از شرل سنتی خارج و به جامعهای شبهمدرن تبدیل شودس این تحوالت
به مسائل سیاسی و فرهنگی محدود نشده و بر اجرای طرحهای اجرایی نیز به شدت تأذیر گذاشته استس در حالی که
بعضرری پژوهشها تا حدی بیانکنندة وضررعیت سرررمایا اجتماعی و هویت اجتماعی در جوامع شررهری اسررت ،کمتر
پژوه شگری جامعا بهرهبردار را در این زمینه برر سی کرده ا ستس و ضعیت این دو متغیر در جامعا بهرهبردار حا شیا
رودخانه ،موضوعی است که در این مقاله بررسی خواهیم کردس
چهارچوب مفهومی
اسرررتون )2001(2سررررمایا اجتماعی را مفهومی چندبعدی میداند که عناصرررری چون سررراختار روابط اجتماعی
(شررربرههای اجتماعی) و کیفیت روابط اجتماعی (شرررامل هنجارهایی که باید در روابط رعایت شرررود؛ مانند اعتماد
اجتماعی) را دربرمیگیردس
Castells
Stone

1
2
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هنجارها و ارزشهای غیررسرررمی گروه ،شررراخصهای مدنظر فوکویاما )1379(1در تعریف سررررمایا اجتماعی
هستندس
کلمن )1377(2ویژگی های مفهوم سررررمایا اجتماعی را شرررامل تعهدات و انتظارات ،ظرفیت بالقوة اطالعات،
هنجارها و ضمانتهای اجرایی مؤذر ،روابط اقتدار ،سازمان اجتماعی ان باقپذیر و سازمان تعمدی بیان میکندس
روزنفلد و همراران )2001(3در سررنجش سرررمایا اجتماعی از دو شرراخص اعتماد اجتماعی و مشررارکت مدنی
استفاده میکنندس
پوتنام1995(4؛  )1380شبرهها ،هنجارها ،اعتماد و مشارکت مدنی را بهمثابا شاخصهای سرمایا اجتماعی م رح
میکند؛ شرراخصهایی که ارتباط و همراری را برای کسررب منافع متقابل آسرران میکنندس وی برای سررنجش سرررمایا
اجتماعی از پنج شرراخص بهره میبرد :زندگی اجتماعی سررازمانیافته ،مشررارکت در فعالیتهای عمومی ،فعالیتهای
داوطلبانا اجتماعی ،معاشرتهای غیررسمی و اعتماد اجتماعی ()National Statistics, 2001س
در اسرررترالیا بولن و اونیر  )1998(5در پژوهش خود برای سرررنجش سررررمایا اجتماعی با تحلیل عاملی 68
شررراخص ،به  8عامل دسرررت یافتند که عبارتاند از :مشرررارکت در اجتماعی محلی ،عملگرایی درزمینا اجتماعی،
احسرراس اعتماد و امنیت ،پیوندهای همسررایگی ،ارتباطات خانوادگی و دوسررتانه ،مدارا با تنوعات ،ارزش زندگی و
پیوندهای کاریس
در پژوهش نارایان و ک سیدی )2001(6ابعاد در نظر گرفته شده برای سرمایا اجتماعی عبارتاند از :ع ضویت در
گروههای غیررسررمی و شرربرههای خاص ،معاشرررتهای روزانه ،مشررارکت اجتماعی و روابط همسررایگی ،روابط
خانوادگی ،هنجارهای اعتماد و احساس عدالت ،جرم و امنیت ،احساس رفاه ذهنی و فعالیت سیاسیس
هارپر و کلی )2003(7در بررسررری سررررمایا اجتماعی به وجود پنج بعد برای آن معتقدند :مشرررارکت اجتماعی،
مشارکت مدنی ،صاحب نظربودن دربارة مسائل محلی ،کنش متقابل اجتماعی ،حمایت اجتماعی و اعتماد اجتماعیس
ادواردز )2004(8در توصیف ابعاد سرمایا اجتماعی به چهار بعد کیفیات شبرهای ،ساختار شبره ،تعامل شبرهای
و انواع شبره اشاره میکندس
هویت اجتماعی ،متغیر دیگر این پژوهش اسررت که آن را بررسرری میکنیمس هویت ،امری اجتماعی اسررت که در
تعامل با افراد و گروههای اجتماعی و طی فرایندهای اجتماعی شرررل گرفته و در گذر زمان تغییراتی داشررته و حتی

1

Fukoyama
Coleman
3 Rosenfeld et al.
4 Putnam
5 Bullen & Onyx
6 Narayan & Cassidy
7 Harper & Kelly
8 Edwards
2
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ممرن اسرررت شررررل جدیدی پیدا کرده باشرررد (برگر و الکمن)236 :1375 ،س با توجه به کثرت و تنوع گروههای
اجتماعی ،هر فرد میتواند هویتهای جمعی متنوعی داشته باشد (عبداللهی)63 :1374 ،س
برمبنای نظریا مقولهبندی ،تاجفل )1998(1افراد خود را در سرر وح و الیههای مختلف اجتماعی مقولهبندی کرده
ا ست که در هر س حی از هویت اجتماعی خا صی برخوردار می شوند؛ بنابراین افراد هویتهای اجتماعی مختلفی
دارند ،بدون آنره بین این هویتها تضادی وجود داشته باشد ()Feitosa & Salas, 2012: 550س
در مقایسه با هویت فردی ،هویت اجتماعی گستردهتر است و از الیههای مختلفی نظیر هویت ملی ،قومی ،دینی،
جن سیتی ،خانوادگی ،سیا سی و شغلی ت شریل می شود (احمدی)167 :1383 ،س بخ شی از ت صور افراد از هویت شان
بهواس ا ع ضویت در گروههای اجتماعی و کنش متقابل با شبرههای اجتماعی شرل میگیردس افراد عضو یک گروه
گرایش ها و عقاید مشابهی دارند و این اشتراث اندیشه ،پدیدآمدن هویت اجتماعی خاصی را در پی دارد ( Stryker,

)2000: 1255س
از نظر هولت )1977(2هویت اجتماعی ن شاندهندة پیوند فرد با گروه اجتماعی خا صی ا ست که موجب صاحب
هویت شدن وی بهمثابا عضوی از آن گروه میشودس
دیاک  )2001(3مهمترین ابعاد هویت اجتماعی را هویت قومی و مذهبی ،هویت ناشررری از تعلقات سررریاسررری،
هویت شرررغلی ،هویت خانوادگی ،هویت جنسررری ،هویت هماالن و هویت ناشررری از عضرررویت در گروههای
برچسررربخورده مانند الرلیها و همجن گرایان میداندس هرکدام از این هویتهای اجتماعی براسررراس ویژگیهای
خاص خود از دیگر انواع متمایز میشرروندس بعضرری از آنها در ارتباط با گروههای خاصتر مانند هویت خانوادگی و
هویت هماالن ،و بعضی دیگر در ارتباط با گروههای عمومیتر مانند هویت شغلی و هویت سیاسی تعریف میشوندس
همچنین در انتخا

بع ضی هویتهای اجتماعی ،افراد نق شی ندارند و انتصابی ه ستند؛ مانند هویت جن سی و هویت

قومی؛ ولی بعضی دیگر اکتسابیاند و افراد آنها را برمیگزینند؛ مانند هویت شغلیس هویتهای اجتماعی ازنظر ارزش
و پایگاه صاحبانشان متفاوت هستندس
روش پژوهش
این پژوهش از نوع پژوهشهای پیمایشرری و واحد تحلیل فرد اسررتس جامعا آماری پژوهش ،بهرهبرداران حاشرریا
رودخانا سیمره حدفا صل سد سیمره تا پل گاومی شان واقع در ا ستان ایالم و لر ستان و حجم نمونه 202 ،نفر ا ستس
این افراد در مراحل مختلف متناسب با شرایط با روشهای نمونهگیری طبقهای متناسب ،نمونهگیری تصادفی ساده و
نمونهگیری سرریسررتماتیک انتخا
دادههای گردآوری شده ،پ

شرردندس دادههای الزم با اسررتفاده از پرسررشناما همراه با مصرراحبه گردآوری شرردس

از بازبینی و کدگذاری وارد کامپیوتر و به کمک نرمافزارهای  SPSSو  LISRELتحلیل

آماری شدس
1

Tajfel
Hoult
3 Deaux
2
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برای سنجش متغیرهای بررسی شده ،نخست این متغیرها تعریف عملیاتی شد؛ سپ

مقیاس سازی انجام شد؛ به

این ترتیب که پرسشها و گویههای مناسب سنجش متغیرها با بررسی منابع مختلف و بهرهگیری از تجار
دیگران انتخا

پژوهشی

و متناسب با شرایط اجتماعی جامعه بررسی شدس برای اندازهگیری متغیرها از مقیاس لیررت استفاده

شدس شاخصهای بهکاررفته برای سنجش متغیرهای اصلی این پژوهش عبارتاند از:
.1

سرمایا اجتماعی :ان سجام اجتماعی ،م شارکت اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،اح ساس امنیت اجتماعی ،بینش

اجتماعی
.2

هویت اجتماعی :هویت ملی ،هویت دینی ،هویت قومی ،هویت خانوادگی ،هویت گروهی

اعتبار ابزار گردآوری اطالعات با بهرهگیری از «اعتبار سازهای» سنجیده و از بین ضرایب متغیرهای م شاهده شده
در مدل اندازهگیری لیزرل 1،متغیرهای پنهان اسررتفاده شرردس روایی ابزار اندازهگیری اسررتفادهشررده نیز با روش آلفای
کرونباخ محاسبه شدس جدول  ،1نتایج آزمون روایی متغیرهای بررسیشده را نشان میدهدس
جدول :1 -ضریب روایی متغیرهای بررسیشده
متغیر

متغیر

تعداد گویه

ضریب روایی

تعداد گویه

ضریب روایی

12

0/70

هویت ملی

24

0/90

انسجام اجتماعی

0/80

هویت دینی

7

0/69

مشارکت اجتماعی

21

0/87

هویت قومی

6

0/81

اعتماد اجتماعی

21

هویت خانوادگی

18

0/85

امنیت اجتماعی

هویت گروهی

20

0/87

بینش اجتماعی

7
5

0/67
0/79
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یافتههای پژوهش
ویژگیهای زمینهای
براساس نتایج بهدستآمده ،سن 37/3درصد پاسخگویان تا  30سال و 62/7درصد بیش از آن استس میانگین سنی
پا سخگویان 36/6 ،سال با انحرات معیار  13/6ا ستس ازنظر تح صیلی 10/1در صد پا سخگویان بی سواد32/2 ،در صد
ابتدایی17/6 ،درصد راهنمایی7/8 ،درصد دبیرستانی20/5 ،درصد دیپلمه و 11/7درصد دانشگاهی هستندس
یافتههای تحلیلی
گویهها با اسررتفاده از روش تحلیل عاملی2دسررتهبندی شرردس جدول  ،1آزمون  KMOو بارتلت3را برای سرررمایا
اجتماعی نشان میدهدس مقدار آزمون  0/86 ،KMOاست که بهطور نسبتاً قوی مؤید دادهها برای اجرای تحلیل عاملی

1

Lisrel
Factor Analysis
3 Bartlett
2
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اسررتس آزمون بارتلت نیز ،کامالً معنادار اسررتس معناداربودن این آزمون بهمعنای درسررتی تفریک عاملها و همخوانی
متغیرهای قرارگرفته در چهارچو

هر عامل استس

همچنین جدول  ،3آزمون  KMOو بارتلت را برای هویت اجتماعی نشررران میدهدس مقدار آزمون 0/88 ،KMO
است که بهطور نسبتاً قوی مؤید دادهها برای اجرای تحلیل عاملی استس آزمون بارتلت نیز کامالً معنادار استس
جدول :2 -نتایج آزمون  KMOو بارتلت برای سرمایة اجتماعی
آزمون

0/859

KMO

2

1331/274

درجا آزادی

66

س س معناداری

000

آزمون بارتلت

منبع :یافتههای پژوهش

جدول :3 -نتایج آزمون  KMOو بارتلت برای هویت اجتماعی
آزمون
آزمون بارتلت

0/875

KMO

2

3202/352

درجا آزادی

210

س س معناداری

000
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هنگامی که در جامعهای روابط بین افراد برپایا اعتماد متقابل بهمثابا یری از مهمترین سرمایههای اجتماعی استوار
با شد ،پروژههای تو سعه با سهولت بی شتر و هزینههای کمتر اجرا می شودس اعتماد و قابلیت اعتماد به روغنی ت شبیه
شدهاند که بهوا س ا آنها چرخههای دادو ستدهای گوناگون اجتماعی و اقت صادی روغنکاری می شود و با هزینههای
کمتری به گردش درمیآیدس
انسررجام اجتماعی داللت بر توافه جمعی میان اعضررای یک جامعه دارد؛ به بیانی انسررجام در کل ناظر بر میزان و
الگوی متقابل بین کنشگران ،گروهها و خردهفرهنشهای تمایزیافته استس درمجموع ،انسجام اجتماعی مدنظر در این
پژوهش بر توافه جمعی میان اعضرررای یک جامعه داللت دارد که حاصرررل پذیرش و درونیکردن نظام ارزشررری و
هنجاری یک جامعه و وجود تعله جمعی (احسررراس ما کردن) و تراکمی از وجود تعامل در میان افراد آن جامعه
استس با وجود این وضعیت انسجام اجتماعی پاسخگویان مناسب نیست و میانگین آنها کمتر از متوسط ( )2/8استس
بینش اجتماعی عبارت از وضررعیتی اسررت که افراد احسرراس کنند معیارها و مالثهای اجتماعی روشررنی برای
انت خا های خود در موقع یت های مختلف در اخت یار دار ندس احسررراس برخورداری از بینش اجت ماعی در م قا بل
سردرگمی اجتماعی قرار دارد که در این و ضعیت افراد اح ساس میکنند قادر به ت صمیمگیری نی ستندس پا سخگویان
بینش اجتماعی چندان رضایتبخشی ندارند و میانگین آنها کمتر از متوسط ( )2/8استس
شاخص سرمایا اجتماعی نیز حاکی از پایینبودن س س سرمایا اجتماعی پا سخگویان ا ستس فقط 2/3در صد
پاسخگویان از سرمایا اجتماعی زیادی برخوردارند و سرمایا اجتماعی 52/7درصد ،متوسط و 45درصد ،کم استس
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هویت ملی که فراگیرترین و باالترین س س هویت اجتماعی بهویژه پ
م ستقل سیا سی به نام ک شور مح سو

از شرلگیری دولت مدرن و واحدهای

می شود ،در دوران معا صر اهمیتی دوچندان یافته ا ستس نتایج پژوهش در

جدول  3نشررران میدهد از میان مؤلفههای تشرررریلدهندة هویت اجتماعی ،هویت ملی ،مهمترین منبع هویت برای
پاسخگویان به شمار میآیدس 99/6درصد پاسخگویان از هویت ملی زیادی برخوردارندس
جدول :4 -توزیع درصد فراوانی و آمارههای مؤلفهها و شاخص سرمایة اجتماعی
پاسخ معتبر

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

میانگین

انحرات معیار

مؤلفهها
مشارکت اجتماعی

197

51/3

27/9

16/2

4/6

ررر

1/7

0/9

انسجام اجتماعی

190

6/8

27/9

46/8

18/4

رر

2/8

0/8

اعتماد اجتماعی

185

1/6

21/1

61/6

15/1

0/5

2/9

0/7

امنیت اجتماعی

195

0/5

15/9

23/6

50/8

9/2

3/5

0/9

بینش اجتماعی

197

7

32/6

38/1

18/9

3/3

2/8

0/9

سرمایا اجتماعی

183

1

44/0

52/7

2/3

رر

2/6

0/6
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درمقابل هویت قومی ،یری از انواع هویت اجتماعی که باع

تمایز یک قوم از سرررایر اقوام دیگر میشرررود ،با

میانگین  ،3/6کمترین نقش را در شرلدهی هویت اجتماعی جامعا مدنظر داشته استس
هویت دینی که میزان اهمیت انگارههای تعاملی دینی را در شیوة زندگی انتخابی ان سان ن شان میدهد ،با میانگین
 4/6در تعیین هویت اجتماعی پاسخگویان تأذیر زیادی داردس
هویت خانوادگی ن سبت میان فرد و خانواده و میزان تعله او به خانواده ا ستس ویژگیهای شخ صیتی و سبک
زندگی خانواده بر هویت شخ صی و اجتماعی فرد به شدت تأذیر میگذارد و بدنا هویت فرد در کودکی و نوجوانی
در درون شرل میگیردس زیادبودن هویت خانوادگی 96/6در صد پا سخگویان ،مؤید اهمیت جایگاه هویت خانوادگی
در شرلدهی هویت اجتماعی پاسخگویان استس
هویت گروهی با وجود دا شتن میانگین ن سبتاً زیاد ( ،)3/8وزن کمتری ن سبت به سایر مؤلفهها داردس پا سخگویان
ازنظر هویت اجتماعی در سرر س باالیی قرار دارند؛ بهطوری که میانگین این شرراخص  4/5اسررتس هویت اجتماعی
99/1درصد پاسخگویان زیاد استس
جدول :5 -توزیع درصد فراوانی و آمارههای مؤلفهها و شاخص هویت اجتماعی
پاسخ معتبر

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

میانگین

انحرات معیار

مؤلفهها
هویت ملی

202

رر

رر

0/4

23/0

76/6

4/8

0/4

هویت دینی

200

رر

5

19

41

35

4/1

0/9

هویت قومی

197

رر

3/8

34/2

62/0

رر

3/6

0/6

هویت خانوادگی

201

رر

0/5

2

12/9

84/6

4/8

0/5
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هویت گروهی

200

0/4

0/4

26/2

62/5

10/5

3/8

0/6

هویت اجتماعی

190

رر

رر

0/5

50/0

49/1

4/5

0/5
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نتیجهگیری
«سرمایا اجتماعی» و «هویت اجتماعی» ،ازجمله اصلیترین عوامل تداوم زندگی اجتماعیاندس سرمایا اجتماعی با
تسهیل فرایند همراری افراد برای دستیابی به اهدات مشترث موجب صرفهجویی بیشتر در هزینهها و زمان خواهد
شدس
هویت اجتماعی ،ادراث نسبتاً پایدار فرد از کیستی اجتماعی خود از راه شباهتهایش با دیگران است که طی
فرایندهای اجتماعی و تعامل با سایر گروههای اجتماعی شرل میگیرد و موجب بهوجودآمدن احساس همانند دیگران
بودن در گروه ،طبقه و جامعه در فرد میشودس به دلیل وجود هویت اجتماعی است که فرد با احساس تعهد به رعایت
ارزشها و هنجارهای جامعه در امور آن مشارکت میکندس
یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهد ازنظر سرمایا اجتماعی45 ،درصد بهرهبرداران حاشیا رودخانا سیمره در
س س پایین52/7 ،درصد در س س متوسط و فقط  2/3درصد در س س باالیی قرار دارندس به علت استفاده از مؤلفهها و
شاخصهای مختلف برای سنجش سرمایا اجتماعی در سایر منابع ،امران مقایسا نتیجا بهدستآمده در این زمینه
محقه نشدس
براساس یافتههای بهدستآمده ،میزان مشارکت اجتماعی 79/2درصد بهرهبرداران پاسخگو کم بوده است؛ در حالی
که در پژوهشهای دیگری که در مناطه دیگر انجام شده ،میزان مشارکت اجتماعی بیشتر بوده استس
میزان انسجام اجتماعی بهمثابا یری دیگر از مؤلفههای تشریلدهندة سرمایا اجتماعی در این پژوهش مدنظر استس
جامعا آماری پژوهش از انسجام اجتماعی متوس ی برخوردار استس یافتا بهدستآمده به نتیجا پژوهشهای سایر
پژوهشگران نزدیک است؛ همچنین میانگین اعتماد اجتماعی پاسخگویان متوسط استس یافتههای پژوهش نشان میدهد
میزان اعتماد اجتماعی 22/7درصد بهرهبرداران حاشیا رودخانا سیمره کم61/6 ،درصد متوسط و 15/6درصد زیاد
استس
بهرهبرداران در محدودة پژوهش احساس امنیت بیشتری به نتایج سایر پژوهشها دارندس در این پژوهش 66/2درصد
بهرهبرداران روستایی از احساس امنیت زیادی برخوردارندس میانگین هویت دینی بهرهبرداران پاسخگو به س س خیلی
زیاد ( )4/1نزدیک استس براساس نتایج بهدستآمده ،بهرهبرداران ضمن برخورداری از هویت ملی خیلی زیاد ،از
هویت قومی خود نیز غافل نبودهاند و هویت قومی نسبتاً زیادی دارندس
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 294صس
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ایران ،دفتر اول ،دورة  ،1شمارة  ،3 -2تهران83 -63 ،س
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انتشارات جامعا ایرانیان ،چاپ اول ،تهران 137 ،صس
 -9کلمن ،جیمز ،)1377( ،بنیادهای نظریة اجتماعی ،ترجمه :منوچهر صبوری ،نشر نی ،چاپ اول ،تهران 496 ،صس
-10گلمحمدی ،احمد ،)1383( ،جهانیشدن ،فرهنگ و هویت ،نشر نی ،چاپ اول ،تهران 288 ،صس
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