
٨٤، هبار ٢، مشاره٢ه بررسي هاي اقتصادي، دورهفصلنام
٩٥

1.
95-122صفحات،95مستانز،2شماره،11دورهسابق)،انسانی(توسعهاجتماعیتوسعهفصلنامه

بازاندیشانههویتبااجتماعیسرمایهرابطهتحلیل
آذربایجان)مدنیشهیددانشگاهکارشناسیدانشجویانمطالعه:(مورد

3کوهیخدیجهو2پورعدلیصمد،1اقدمزادهرسولصمددکتر

27/11/95پذیرش:تاریخ9/3/95:وصولتاریخ

چکیده:
ي اجتماعی یکی علوم اجتماعی بر این باروند که سرمایهاندیشمندان

افرادهویتبرمستقیمغیرومستقیمطوربهتواندمیاز متغیرهایی است که
ي ي سرمایهي رابطه. لذا، هدف پژوهش حاضر، مطالعهباشدتأثیرگذارجامعه

اعی با هویت بازاندیشانه در بین دانشجویان است. این مطالعه از نوع اجتم
نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه 316پیمایشی است که بر روي 

گیري که با روش نمونه94-95تحصیلی شهید مدنی آذربایجان در سال
عات، آوري اطالاند، صورت گرفته است. ابزار جمعبندي شده انتخاب شدهطبقه

هاي پژوهش حاکی از آن است که بین ساخته است. یافتهمحققيپرسشنامه
ي اجتماعی و ابعاد آن (اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، انسجام سرمایه

ي ارتباطی افراد) با هویت اجتماعی، حمایت اجتماعی و حجم شبکه
نتایج .ي دانشجویان همبستگی معنادار مستقیمی وجود داردبازاندیشانه

ي ي سرمایهگانهآزمون رگرسیون نیز بیانگر آن است که از بین ابعاد پنج
ي اجتماعی، فقط بعد مشارکت اجتماعی تأثیر معناداري بر هویت بازاندیشانه

درصد از 20اند ي اجتماعی توانستهدانشجویان ندارد و ابعاد دیگر سرمایه
ن کنند.ي دانشجویان را تبییتغییرات هویت بازاندیشانه

بازاندیشانههویتهویت،اجتماعی،يسرمایهکلیدي:مفاهیم
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مسألهیانبومقدمه
قبلازگذشتهجوامعدرهویتيدهندهشکلمنابعکهمعتقدنداغلبشناسانجامعه

افرادکهشدمیباعثامراینوداشتانتسابیيجنبهبیشترافرادهویتوبودمشخص
واقعدرنشوند.واقعدگرگونیوتغییردستخوشچندانیابیهویتامرلحاظازجامعهیک
درافرادکهچونداشت؛افراداجتماعیهویتخلقدرکلیدينقشمکانگذشته،در

بارودرروارتباطباهاآناجتماعیهویتوکردندمیزندگیبستهوکوچکهايمحیط
وداشتندارتباطخارجدنیايبامترکافرادگرفت.میشکلثابتمحیطیکدراطرافیان

ومدرنیتهدنبالبهاماداد.میشکلراهاآنهویتاعظمبخشمحلیـبومیهايسنت
بسیارهویتبهدهیشکلدرمکاننقشارتباطیواطالعاتینوینهايفناوريظهور

مکانازرافردندتوانمیارتباطیواطالعاتینوینهايفناوريوهارسانهزیراشد؛رنگکم
بهرومتعدديیابیهویتمنابعباافرادنتیجهدربزنند.پیوندجهانبهوکنندجدااوخود

).1388:35جزنی،(خانیاستکردهپیداجهانیومحلیغیرشکلییابیهویتوشدندرو
طوربتواندمیکهاجتماعیاندیشمندانيتوجهموردمباحثترینمهمازیکیامروزه،

پذیرد،تأثیرآنازهمچنینوباشدتأثیرگذارجامعهافرادهویتبرمستقیمغیرومستقیم
روابطازايشبکهتاسازدمیقادرراافرادمتغیراین.استجامعهدراجتماعیيهسرمای

:1390لهراسبی،و(هزارجریبیبخشندتداوموکنندحفظیکدیگربهنسبترااجتماعی
ساختارهايدرکهاجتماعیروابطوهنجارهاعنوانبهتوانمیرااجتماعیيمایهسر).2

قادراهدافبهمطلوبیابیدستوهماهنگعملکردبهراافرادوداردریشهاجتماعی
ايپدیدهکهاجتماعیيسرمایهواقع،در).2001پروساك،و(کوهنکردتعریفسازد،می

ازدستهآنبهمستقیماًاست،اجتماعیکنشگرانبیناجتماعیروابطنوعوشکلازناشی
خوددرپذیريجامعهجریانطولدرکنشگرانکهاستمربوطرفتاريهايچارچوب

نایلخویشاجتماعیوشخصیهویتساختنبهآن،عناصرازالگوگیريباوکردهدرونی
اعتباروشناساییهویت،اساسرااجتماعیيسرمایهاجتماعیعلوماندیشمنداناند.شده

پاییناجتماعی،تعهدسطحکاهشجامعه،دراعتماديبیسطحافزایشودانندمیجامعه
کاهشمعلولرااجتماعیهايآسیبافزایشواجتماعیهايمشارکتمیزانآمدن
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ضرحاپژوهشهدفروایناز).1383:62همکاران،و(وحیدادانندمیاجتماعیيسرمایه
هربراياست.دانشجویانيبازاندیشانههویتبااجتماعیيسرمایهيرابطهيمطالعه
سازانآیندهمثابهبهوشوندمیمحسوبانسانیهايسرمایهترینمهمدانشجویانايجامعه
آناناجتماعیهویتواجتماعیيسرمایهوضعیتازیافتناطالعودانستنجامعه

اجتماعیيسرمایهتنزلبهروروندبهمربوطهاينگرانیامروزهاست.انکارناپذیرضرورتی
است.شدهتبدیلاجتماعیعلومدانشمندانيدغدغهترینمهمبههویتیهايچالشو

رفیعی،)1392(باباییعلیوفیروزجائیان)،1387(پورشارعتحقیقاتنتایجمثال،براي
ایراندراجتماعیيسرمایهمیزانکهاستنآازحاکی،)1393(همکارانوجیردهی

پور،(شارعاندنمودهاشارههویتبراجتماعیيسرمایهثیرأتبهنیزبرخیدارد.نزولیروند
يسرمایهيمقولهبهپرداختناهمیتمباحث،اینطرح).1383همکاران،ووحیدا؛1381

حلبراياجتماعیيسرمایهیرازسازد؛میروشنراهویتباآنيرابطهواجتماعی
درتواندمیخودينوبهبهواستبرخوردارباالییقابلیتوظرفیتازشدهمطرحمسائل
واجتماعیيسرمایهوضعیتشناساییهمچنین؛باشداثرگذاردانشجویانهویتتکوین
استمعهجافرهنگیواجتماعیيتوسعهبرمؤثريعاملدانشجویان،هویتباآنيرابطه

وآناناجتماعیيسرمایهمیزانازاطالعوآگاهیاین،برعالوه).1392:177(صیدي،
هویتاجتماعیهايجنبهازوآنانبرداشتوتعریفينحوهباآنانارتباطنوعدانستن
است.ضروريوالزمآنانفرهنگیواجتماعیریزيبرنامهنوعهربرايخویش

پژوهشپیشینه
تحقیقات داخلیالف)

درمعرفتوهویتمنابعنقش«عنوانباپژوهشیدر)،1388(همکارانشورنانی
نتیجهاینبه»اصفهاندانشگاهاقتصاديدانشکدهدانشجویاناجتماعیيسرمایهتشکیل
ولیدارد؛مثبتومعنادارتأثیراجتماعیيسرمایهتشکیلدرهویتمنابعکهاندرسیده
همکاران،و(رنانیشوداجتماعیيسرمایهتقویتبهمنجراستنتوانستهتمعرفمنابع

1388:38.(
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بررسی«عنوانتحتشانمطالعهدر)،1389(معینیوجهانگیريپژوهشهايیافته
دانشگاهدانشجویانمطالعه:موردينمونهملی؛هویتواجتماعیيسرمایهيرابطه
اجتماعی،اعتمادسکونت،محلتولد،محلغیرهايمتبینکهدهدمینشان،»شیراز

وجودمعنادارييرابطهملیهویتومذهبیگیريجهتواجتماعیتعامالتمشارکت،
داردوجودملیهویتواجتماعیيسرمایهبینمعنادارييرابطههمچنیندارد.

).1389:37معینی،و(جهانگیري
هايارزشپیمایشهايدادهازاستفادهباپژوهشیدر)،1389(مبارکیوخدایی

اند.پرداختهکشورهفتادمیاندرهویتواجتماعیيسرمایهيرابطهبررسیبهجهانی
مثبت،ارتباطیاجتماعیيسرمایهواجتماعیهویتبینکهدهدمینشانآنهاهايیافته

).1389:1مبارکی،و(خداییداردوجودمعنادارومتقابل
یابیهویت«عنوانتحتپژوهشیدر)،1390(پورابراهیموتوسلیپژوهشايهیافته

هویتازدانشجویانچههرکهاستآنازحاکی،»دانشجویاناجتماعیيسرمایهومدرن
کاهششاناجتماعیيسرمایهمیزانگیرند،میقرارمدرنيردهدروگرفتهفاصلهسنتی

مدرندانشجویانبهنسبتبیشترياجتماعیيسرمایهايدارترسنتیدانشجویانیابد.می
يسرمایهازروستاییدانشجویانونهادياجتماعیيسرمایهازشهريدانشجویانهستند.

).1390:7پور،ابراهیموتوسلی(برخوردارندباالییفردياجتماعی
يسرمایهيرابطهبررسی«عنوانباشانمطالعهدر)،1390(لهراسبیوهزارجریبی

ومستقیمثیريأتاجتماعیيسرمایهکهاستآنبیانگر،»جمعیهویتمیزانبااجتماعی
کهکرداستنباطچنینتوانمیپژوهش،نتایجازمجموعدر.داردجمعیهویتبرمعنادار

کهبودهجهانیوملیقومی،هویتنوعسههرداراينسبتبهمطالعهمورددانشجویان
درهکبلنبودهیکدیگرنفیصدددرونداشتههمباضدیتیوتقابلچندانهاتهویاین
).1390:1لهراسبی،و(هزارجریبیاندگرفتهقراربرگشتیورفتحالتیک

هویتبرسرمایهمختلفاشکالثیرأت«يمطالعهبهپژوهشیدر)،1390(قادرزاده
بینکهدهدمینشانويهايیافتهاست.پرداختهسنندجشهردر»زنانجمعی
ترتیببهقومیوملیهايهویتهايبرجستگیواجتماعیوفرهنگیهايسرمایه
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هویتبامثبتیهمبستگیاقتصادييسرمایهوداردوجودمنفیومثبتهمبستگی
).1390:35(قادرزاده،داردجمعی

ابعاديرابطهتجربیبررسی«عنوانتحتپژوهشیدر)،1392(صیديهايیافته
تحقیقمستقلهايمتغیربینکهاستآنازحاکی»اجتماعیهویتواجتماعیيسرمایه

مقطعآموزاندانشاجتماعیهویتبااجتماعی)اعتمادواجتماعی(مشارکت
).1392:189(صیدي،داردوجودمعنادارييرابطهایالمشهردانشگاهیپیش

ب) تحقیقات خارجی
اجتماعی،يسرمایه«عنوانباپژوهشیدر)،2009(1کارولویانگجیهايیافته

همومستقیمطوربهمجمعیهویتکهدادندنشان»هویتپیوندهايواجتماعیيشبکه
چشمگیريثیرأتافراداجتماعیيسرمایهبراجتماعیپیوندهايبرثیرگذاريأتطریقاز

).2009:57کارول،ویانگ(جیگذارندمی
يسرمایهوجمعیهویت«عنوانتحتشانمطالعهدر)،2012(2کارپفوکاننکو

هايجنبشداشتنخاطرتعلقکهدادندنشان»روسیهمعاصرفولکلورجنبشاجتماعی
استشدههاجنبشایناجتماعیيسرمایهتقویتباعثشانجمعیهویتبهفولکلور
).2012:77کارپف،و(کاننکو

هویتواجتماعیيسرمایه«عنوانباپژوهشیدر)،2014(3یویسدهايیافته
هویتواجتماعیيسرمایهبینکهاستآنازحاکی»کشمکشواعتماداجتماعی:
هايانگیزهمختلفانواعهمچنین؛داردوجودمستقیمیمعناداريرابطهافراداجتماعی

:2014(دیویس،استمرتبطاعیاجتمهویتواجتماعیيسرمایهمختلفاشکالبافردي
1.(

کشور،خارجوداخلدرتجربیتحقیقاتازبخشیمثابهبهفوقهايپژوهشنتایج
يرابطهاجتماعیهویتباآنمختلفابعادواجتماعیيسرمایهبینکهدهدمینشان

1 Jiang & Carroll
2 Kononenko & Karpova
3 Davis
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يرابطهبررسیبهفقطگرفتهصورتهايپژوهشبیشترهمچنیندارد.وجودمعناداري
عنوانتحتنوعیبهکهدینیهویتوملیهویت«همچونآنابعادواجتماعیهویت
اجتماعیيسرمایهبا)،1391:51پور،(عدلی»شوندمیشناختهسنتیهايهویت

بهفقطاجتماعیيسرمایهمتعددابعادمیانازهاپژوهشایناکثرهمچنیناند.پرداخته
پوشیچشممفهوماینابعادسایرازواندپرداختههویتبراجتماعیاعتمادثیرأتيمطالعه

گرجلوهرفتارهاییصورتبههویت،جدیدعصردراینکهبهتوجهبااین،برعالوهاند.کرده
بهبازاندیشانهخصلتیافرادهویتواقعدروآیدمیوجودبهاندیشانهبازبطورکهشودمی

ثیرگذارأتعواملازیکیکماکاناجتماعیيسرمایهکهگفتتوانمیآیااست،گرفتهخود
پیدرحاضرپژوهشبنابراین،؟استافرادبازاندیشانه)(هویتمدرنیابیهویتبر

است.پرسشاینبهپاسخگویی

پژوهشنظريگستره
اجتماعیسرمایه

روابطمیراثکهکردتعریفمنابعیتوانمیکلیبطوررااجتماعیيسرمایهمفهوم
شدناجتماعیطریقازکهمنابعاینکنند.میتسهیلراجمعیکنشوانداجتماعی

پیوندهايازهاییشبکهومشارکتیهنجارهاياعتماد،يبرگیرندهدرشوندمیحاصل
بهگروهداخلدرثباتباومنسجمصورتیبهافرادآمدنگردموجبکهاستاجتماعی

ترینمهماز).1388:11همکاران،و(زاهديگرددیممشتركهدفیتأمینمنظور
نمود.اشارهفوکویاماوکلمنبوردیو،بهتوانمیاجتماعیيسرمایهيحوزهناپردازنظریه

بهاجتماعیيسرمایهازمنظمیتحلیلکهاستکسیاولینبوردیو1پورتززعمبه
هايسرمایهانواعسایرازراتماعیاجيسرمایهبوردیو.)3: 1988(پورتز، استدادهدست

قائلتعامالتیوساختاريخصلتیآنبرايوسازدمیمتمایزنمادینوفرهنگیاقتصادي،
شدهنهادینهکمابیشروابطازبادوامینسبتاًيشبکهرااجتماعیيسرمایهبوردیواست.
یابالفعلمنابعینوانعبهکهداندمیمتقابلاعتمادجملهازتعهداتوشناختباتوأم

1 Portes



101تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی با هویت بازاندیشانه ...

سازدمیفراهمراکنشگرانجمعییاوفرديهايکنشتسهیلبرايالزمموجباتبالقوه
يسرمایهلذاداند،میهمبهتبدیلقابلراهاسرمایهانواعوي).1986:248(بوردیو،

آنهاکیفوکمبرنیزخودهاست،سرمایهانواعسایرثیرأتتحتهاینکعیندراجتماعی
هايمیدانعاملدوثیرأتتحتاجتماعیکنشگرانبوردیودیدگاهدرگذارد.میثیرأت

راخودجایگاهآنهااساسبروشوندمینائلهاسرمایهانواعکسببههبیتاسواجتماعی
اینتنوعبهتوجهباکنند.میتعییناجتماعیهايمیداندروندرواجتماعیفضايدر

انواعبهتواندمیهماجتماعیيسرمایهآنهابیننامتقارنومتقارنروابطنواعاوهامیدان
کنشگرانوهاسرمایهانواعبینوشودتقسیمگروهیبینیاگروهیدرونمثالًمتفاوت

:1386موسوي،و(عبداللهیگرددبرقرارنامتقارنومتقرانروابطانواعآنهاازمندبهره
202.(

هايسرمایهانواعسایرازرااجتماعیيسرمایهبوردیو،همچونیزنکلمنجیمز
تعامالتیوساختاريخصلتیآنبرايوکندمیمتمایز...وانسانیواقتصاديفیزیکی،

قواعدواصولرعایتباکنشگرانسایرباتعاملوگروهدرعضویتباکنشگرکهاستقائل
دروبایدمیدستنیازمورداطالعاتبهدیگران،داعتماجلبوگروهآندرپذیرشمورد

کنندهتسهیلاجتماعیيسرمایهبنابراینگردد.میبرخوردارجمعیحیاتازکنشفرایند
بااجتماعیيسرمایهکهاستمعتقدکلمنواقع،در).1994:302(کلمن،هاستکنش

انواعبلکهنیستواحديشیءاجتماعیيسرمایهويزعمبهشود،میتعریفکارکردش
اجتماعیساختازايجنبهآنهايهمهدارند:مشتركویژگیدوکهگوناگونیچیزهاي
اجتماعی،يسرمایهکنند.میتسهیلساختاردروندرراافرادمعینهايکنشوهستند

آننبوددرکهرامعینهايهدفبهدستیابیواستمولديسرمایهدیگرهايشکلمانند
).161-1385:162فیروزآبادي،وپور(ناطقسازدمیپذیرامکانبودنخواهدیافتنیدست

مهمیدیدگاهاجتماعیيسرمایهيزمینهدرکهاستاندیشمندانیازهمفوکویاما
وگیردمینظردررااقتصادييتوسعهبااجتماعیيسرمایهيرابطهوياست.کردهارائه

دادنانجامبهراافراداعتماد،وصداقت،اجتماعیيسرمایهبااليسطوحکهاستمعتقد
نظراز).1384:105حسینی،وراد(قانعیسازدمیمشتاقتعاونیومشارکتیکارهاي
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ازمعینیيمجموعهوجودعنوانبهتوانمیسادگیبهرااجتماعیيسرمایهفوکویاما
تعاونوهمکاريکهگروهیاعضايکهردکتعریفرسمیغیرهايارزشیاهنجارها

).1386:10(فوکویاما،هستندسهیمآندراست،مجازشانمیان
هايلفهؤمکمکبهحاضرپژوهشدرواستلفهؤمچندینداراياجتماعیيسرمایه

يشبکهحجمواجتماعیانسجاماجتماعی،حمایتاجتماعی،مشارکتاجتماعی،اعتماد
عدمودیگرانبهفرداطمینانتوانمیرااعتماداست.گرفتهقرارجشسنموردارتباطی
نظمزیربناياجتماعیاعتماد).1389:38(حسینی،کردتعریفجامعهافرادبهبدگمانی

پذیربینیپیشومشتركاصولبهپایبنديموجبتنهانهاجتماعیاعتماداست.جامعه
ثرؤمنیزاجتماعیانسجاموهمبستگیتقویتدربلکهشود،میرفتاريالگوهايبودن
لحاظبهشدهییدهأتواکتسابیتعهدهايوانتظارهابرداللتاجتماعیاعتماداست.

زندگیبهمربوطنهادهايوهاسازمانبهنسبتویکدیگربهنسبتافرادکهاجتماعی
باشدمییافتهعمیمتمتقابليرابطهباقرینواست،شدهتعریفدارند،شاناجتماعی
).80- 1392:81همکاران،و(قاسمی
اقدامیکدرشدنسهیممنظوربهشخصیمنابعگرفتنکاربهمعنیبهشارکتم
يدربردارندهکهاستداوطلبانهوآگاهانهجمعی،عملیمشارکتواقع،در.استجمعی
وسیاسیواداريايهگیريتصمیممختلفسطوحدروعمومیاموردرشهرونداندخالت

همچنینواجتماعینیازهايارضايبهمستقیممساعدتتاصندوقبهرأيانداختن
ایندردارد.بستگیآنبهشانکاريحیاتکهاستهاییسازمانکارکرددرمردمدخالت
بهگروهیوفرديهايکنشمختلفانواعيدربرگیرندهنیزاجتماعیمشارکتراستا،
گیريتصمیمفرایندهايبرنهادنثیرتأوجامعهوخودسرنوشتتعییندردخالتمنظور
).1385:77(موسوي،استعمومیاموريدرباره

شدهتعریفمختلفیطرقواشکالبهکهاستبعديچندمفهومیاجتماعیحمایت
انعنوبهدیگران،توسطشدهفراهممنبعیکعنوانبهراآنتوانمیمثال،براي.است

پژوهشگران،ازبرخینمود.تعریفمنابعازايمبادلهیکیااسترس،بامقابلهبرايامکاناتی
کمکوتوجهاحترام،مراقبت،همراهی،محبت،ازبرخورداريمیزانرااجتماعیحمایت
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ودوستان،خانواده،اعضاينظیردیگرهايگروهیاافرادسويازفردتوسطشدهدریافت
اینیعنیاجتماعیحمایتکهگفتبتوانشایدمجموع،دراند.کردهتعریفممهدیگران
بهاوکهاینوقائلندارزشاوبرايدیگرانواستدیگرانتوجهموردشخصکهاحساس

).1389:88همکاران،و(ریاحیاستمتعلقاجتماعیيشبکهیک
همگونییعنیاجتماعیمانسجااست.اجتماعیانسجاماجتماعی،يسرمایهبعددیگر

افرادمیاندرکهاینیعنییکسان؛اهدافیاهاگیريجهتيدربارههاداوريوهاتلقیطرز
ازاستفادهواطالعاتانتقاليزمینهدروارتباطاتفراینددرخصوصاًگروه،دردرگیر
در).1392:16ن،همکاراوزادهجمعه(امامباشدداشتهوجودمشتركتوافقغیرهونمادها
درانسجامعبارتیبهدارد.جامعهیکمیانجمعیتوافقبرداللتاجتماعیانسجامواقع،
هايفرهنگخردهوهاگروهکنشگران،میانمتقابليرابطهالگويومیزانبهناظرکل

است.یافتهتمایز
هاییانسانبهاشارهکهاستارتباطیيشبکهحجماجتماعیيسرمایهبعدآخرین

قرارپیوندواتصالدریکدیگربااجتماعیيرابطهنوعچندیایکيواسطهبهکهدارد
).2009:510مارشال،و(اسکاتاندگرفته

بازاندیشانههویت
و)1991(شخصهویتومدرنیته)،1990(مدرنیتهپیامدهايهايکتابدرگیدنز

اعتقادبهپردازد.میمدرنعصردرهویتيسئلهمبه،)1992(نزدیکروابطدردگرگونی
جوامعدرهاانسانيهمهیابد.میتريفزوناهمیتشخصیهویتمدرن،جوامعدرگیدنز
زندگیطولدرناگزیروبدهندپاسخخودهویتيدربارهمهمیاالتؤسبهبایدمدرن

تعریفافرادبرايتیثابهاينقشبیشوکمسنتیجوامعدرکنند.مهمیهايانتخاب
).1991:70(گیدنز،بسازدراهایشنقشبایدانسانمدرن،جوامعدرکهحالیدرشد.می

آن.نتایجازیکیهمواستنهاديتغییراتعللازیکیهمهویت،يمسئلهیافتناهمیت
بامتباینطرزيبهاجتماعیوشخصیهویت،مدرندنیايدر«کهاستمعتقدگیدنز

اگر).1388:62ز،(گیدن»گرددمیزامسئلهترسنتیجوامعاجتماعیـشخصیتباطاتار
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کهتکنولوژي،گسترشيسایهدرفضاوزمانيفزایندهفشردگیفرایندرامدرنیته
جهانیومتجدديجامعهدرآگاهانهنسبتاًصورتیبهبیشوکمدنیامردمآنيواسطهبه

اینکهکردعنوانتوانمی).1389:203محمدي،(گل»بدانیمشوندمیادغامواحد
منابعانحاللوتضعیفوسازيهویتسنتیچارچوبوشرایطکردندگرگونباجریان
چندهرکند.میقبلازمتمایزکنونیجهاندرراسازيهویتفرایندسنتی،سازهویت

نظراتفاقموردایندرکمدستیولندارنداجماعبخشهویتمنابعسربردانشمندان
واضمحاللبهروتدریجبهبخشهویتسنتیمنابعمدرنیتهفرایندبسطباکهداردوجود

دستازگرانکنشهویتبهمعنادهیبرراخوداستیاليقدرتکهحديتارفتهتحلیل
ردنکنسبیوزمانوفضاکردنمتحولاجتماعی،زندگیکردنفضامند«دهد.می

مسئولیتواستکردهناممکنحتیودشواربسیارراسنتیسازيهویت،فرهنگ
ایندر).1387:183پور،ابراهیموفام(زلفعلیاستگذاردهفردعهدهبرراسازيهویت
يواسطهبهاجتماعیفضايگسترشومدرنیتهفرایندباکهاستمعتقدگیدنزراستا
کاهشبهرواجتماعیمعینومحدودچارچوبدریابیویتهامکانجمعی،هايرسانه
.است

نتیجهاست.گوناگونهايفرهنگعناصرازیافتهترکیبامريهویتحالتیچنیندر
جوامعيهمهدربالنسبههارسانهيواسطهبهشدنجهانیفرایندومدرنیتهيتوسعهباآنکه

غیراجتماعیهویتيسازندهعواملورفتهلاضمحالبهروسازهویتسنتیمنابعتدریجاً
سنتینظامازپسدورانواقعبهکهجدید،عصردرآیند.میدرظهوريهنصمبهسنتی
بهاجتماعیوشخصیهویت،هستیمآنيواسطهبهتجربهنویناشکالبرابردرماواست،

گیدنزواقع،درآید.میوجودهباندیشانهبازطوربهکهشوندمیگرجلوهرفتارهاییصورت
شود؛میبازاندیشانهايپروژهشخصیهویتپساسنتی،نظمدراستمعتقد،)1991:53(

هاانسانمدرنيجامعهدرکهاستاینمنظورکنیم.میکارآنرويپیوستهکهايپروژه
گونهاینچگونهوهستندکسیچهاینکهوکنندمیتصحیحوخلقراخودهویتدائماً
تغییراراديطوربهراحتیبهتواندنمیشخصیهویتالبتهنمایند.میمرورمدامراشدند
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باورهايازناشیپیوستگیاینکهجاستاینمهمينکتهولیدارد،پیوستگیوکند
است.خودزندگیيدربارهفردبازاندیشانه

ومتنوعتکثرگرا،معاصرمعجوادرکهاستمعتقد،)1389:148(گیدنزمجموع،در
بازاندیشانهايپروژهبه»خود«گیرد،میقرارمداقهموردچیزهمهکهجاییتغییر،حالدر

ازکهايپروژهدهد؛میزیادياولویت»1خودسازندهخود«بههمچنینوي.شودمیتبدیل
مورددربازاندیشیگیدنزشود.میتغییردهندهوبازاندیشانهفرد،سطحدرخود،طریق،آن
برمنظم،زمانیفواصلدرفرد،آن،طیکهداندمیفراگیرومداومفرآینديرا»خود«

کهاستمعتقدويپردازد.میخودازبازپرسینوعیبهاستافتادهکهاتفاقاتیحسب
ازفردجانایدر.سازدمیرامدرنیتاساسیبخشکهاستايبازاندیشانهطرحخود،ساخت

کند.پیداراخودهویتبایدکندمیفراهمانتزاعینظامکههاییگزینهمیان

پژوهشنظريچارچوب
عیندرومحدودندکنند،میتعریفراافرادهویتکهمنابعیسنتی،يجامعهدر

قبیلازاجتماعینهادهايوساختارهابنابراینبرخوردارند،بخشتعینحالتیازحال
ودارندسیطرهتحتراخودازافرادبرداشتابعاد،يهمهدرسیاسی،نظامودینخانواده،

سنتیمنابعهستند.خودیابیهویتدرانفعالینقشیدارايحالتی،چنیندرافراد
سنتیمنابعاوالًمدرنيجامعهدرولیدارندمسلطحالتجامعهایندرسازهویت
نقشمدرن،منابعسایرکناردرثانیاًوانددادهدستازراخودتسلطوقدرتیابیهویت

اجتماعیارتباطاتافزایشواجتماعیفضايگسترشباکهچراکنند؛میایفاتريکمرنگ
نیزوروزانهاجتماعیهايتعاملوسعتاثردرافراداجتماعیجهانگسترشيواسطهبه

اجتماعیهايشبکهوايماهوارهیتلویزیونهايشبکهویژهبهجمعیهايرسانهازاستفاده
امراینوشوندمیاثرگذارافرادیابیهویتدرمتعدديمراجعاینترنت،فضايدرمجازي
بازاندیشانهومدرنیابیهویتسويبهراآنهاوکندمیخارجسنتیحالتازراافرادهویت

دارند،ترکیبیومتکثریهایهویتمدرنجوامعدرافرادکهحالتایندرشود.میرهنمون

1 self–constructing self
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احساساجتماعی،اعتمادازباالییمیزاندیگران،باخوداجتماعیروابطدرداردامکان
يسرمایهازباالییمیزانازجامعهحالتایندرودهندنشاناجتماعیتعلقوتعهد

کدیگر،یباجامعهافرادهویتیناهمخوانیبااستممکنهمچنین؛شودبرخورداراجتماعی
نایکسانهايبرخوردارينیزومختلفاجتماعیهايزمینهبهآنهاتعلقدرتفاوتدلیلبه

آنان،میاندراجتماعیانزوايازحالتیوشکلبروزنتیجهدروايرسانهفضاهايازآنها
آن،ينتیجهکهدهندنشانرااجتماعیتعلقوتعهداحساسواعتمادازپایینیمیزان

دراجتماعیيسرمایهرسد،مینظربهبود.خواهداجتماعیيسرمایهپاییننمیزا
عمیقیاختالفهمباافرادهايهویتکهبگیردشکلباالییمیزانبهتواندمیايجامعه
هاییشیوهبهراخودبخش،هویتواحدمنابعبهتوسلباجامعهافراديهمهوباشدنداشته
همبهراافرادعمیقیمشتركهايرشتهوسیلهاینبهوسندبشناکرده،دركیکسان
شدهتغذیهسنتیمنابعازهم،بهافراديکنندهمتصلهايرشتهاینخواهکند.متصل
همخوانیازباالییمیزانوجودمهمجمعی.هايرسانهمانندمدرن؛منابعازخواهباشند،
:1390پور،ابراهیمو(توسلیکندتقویترااجتماعیيسرمایهتواندمیکهاستهویتی

18-17.(
توانمیپژوهشنظريچارچوبوپژوهشتجربیيپیشینهبرتکیهبامجموعدر
نمود.طرحرازیرهايفرضیه

هاي پژوهشفرضیه
دارد.وجودمعنادارييرابطهبازاندیشانههویتواجتماعیيسرمایهبین-1
دارد.وجودمعنادارييرابطهبازاندیشانهویتهواجتماعیاعتمادبین-2
دارد.وجودمعنادارييرابطهبازاندیشانههویتواجتماعیانسجامبین-3
دارد.وجودمعنادارييرابطهبازاندیشانههویتواجتماعیحمایتبین-4
وجودمعنادارييرابطهبازاندیشانههویتوافرادارتباطیيشبکهحجمبین-5

رد.دا
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پژوهششناسیروش
براياست.شدهانجامپیمایشروشبهواستکمیتحقیقاتنوعازحاضرپژوهش

است.شدهگرفتهبهرهساختهمحققپرسشنامهتکنیکازمدنظراطالعاتگردآوري
تحصیلیسالدرآذربایجانمدنیشهیددانشگاهدانشجویانپژوهشاینآمارييجامعه
درصد،50پارامترلحاظبا1لینجدولازگیريبهرهبانمونهحجمد.باشمی1395-1394
تنوعبهتوجهبااست.شدهبرآوردنفر316درصد،5خطايودرصد95اطمینانسطح
همچنین،؛استشدهاستفادشدهبنديطبقهگیرينمونهيشیوهازهادانشکدهوهارشته
همچنینومحتواییاعتبارازمتغیرهاسنجشدررفتهکاربهايطیفاعتبارتأمینجهت
نظريتعاریفازاستفادهبامتغیرهرکهصورتبدیناست.شدهاستفادهصورياعتبار

(اعتباراستشدهبنديمفهومعملیاتیيسازهیکصورتبهنظريهايسازهوموجود
موردشناسیجامعهاساتیدازنفردوتوسططراحیازپسپرسشنامههمچنین؛محتوایی)

يآلفاآزموناززینییایپابهیابیدستمنظوربهصوري).(اعتباراستگرفتهقرارتأیید
است.شدهدادهنشان1جدولدرمحاسباتایناست.شدهاستفادهکرونباخ

پرسشنامهمتغیرهايبرايکرونباخآلفايضرایب:1جدول
کرونباخآلفايگویهتعدادمتغیر

468/0اجتماعیاعتماد
469/0اجتماعیمشارکت
470/0اجتماعیحمایت
682/0اجتماعیانسجام

572/0ارتباطیيشبکهحجم
468/0بازاندیشانهتفکر

1478/0بدنتصور
470/0شخصیروابطبهدادناهمیت

1578/0جنسیتیهايکلیشهبرابردرمقاومت

1 Lin
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پژوهشهیممفاعملیاتیومفهومیتعریف
ها،گرایشروابط،نهادها،از:عبارتندکهاستبعدپنجشاملاجتماعیيسرمایه

دیگر،عبارتبهاست.حاکمافرادبینتعامالتورفتارهابرکهاستهنجارهاییوهاارزش
جمعیعملبهقادررامردمکهاستهنجارهاییوهاشبکهازدستهآناجتماعیيسرمایه

ابعادازاستفادهبامفهوماینحاضرپژوهشدر).1386:37باقري،وواهري(جکندمی
يشبکهحجمواجتماعیانسجاماجتماعی،مشارکتاجتماعی،حمایتاجتماعی،اعتماد

يسرمایهمفهومسنجشبراياستفادهموردهايگویهاست.شدهسنجیدهارتباطی
است.شدهآورده2جدولدراجتماعی

اشزندگیازبازتابیعنوانبهراآنشخصکهاست»خود«همانزاندیشانه:باهویت
بهنقادانهنگاهیزندگی،مختلفهايعرصهدربازاندیشیوملأتيدربردارندهوپذیردمی

همکاران،وپور(عدلیاستروزمرهزندگیگوناگونهايحیطهواعتقاديرفتاري،الگوهاي
شدهآورده2جدولدرمتغیراینسنجشبراياستفادهدمورهايگویه).1392:114
است.
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آنهاابعادتفکیکبهبازاندیشانههویتواجتماعیيسرمایهسنجشهايگویه:2جدول
KMOگویهبعدمتغیر

يسرمایه
اجتماعی

اعتماد
اجتماعی

آدمزمانهودورهایندربود،قدیمدورانبهمربوطرفاقتودوستی
شدهايگونهبهشرایطروزهااینبخورد.راهاحرفاینگولنباید

کنید.اعتمادنیزخودتانخواهروبرادربهتوانیدنمیحتیشماکه
بهمنندارم.اعتماددارند،منازمتفاوتقومیتیکهمردمیبهمن

ندارماعتمادنیستند،منوطنهمکهافرادي

KMO 81/0=
000/0 =Sig

مشارکت
اجتماعی

کارگیرد.میآدمازرااختیاروآزاديمشارکتی،وگروهیکار
آنهايگرفتاريبهورسدمینتیجهبهکمترجمعی،وشراکتی

کنم.میشرکتالمنفعهعاموگروهیکارهايدراغلبمنارزد.نمی
مشارکتهاگیريرأيوانتخاباتاغلبدرایرانی،یکعنوانبهمن

کنممی

حمایت
اجتماعی

بگیرم.کمکآنهاازمشکالتمحلبرايکهدارندوجودنفريچند
مورددرمشاورهبرايتوانممیمنکهدارندوجودکسانی

منکهوقتیبگیرم.کمکآنهاازمهمبسیارهايگیريتصمیم
صحبتآنهاباتوانممیکههستندکسانیکنم،میتنهاییاحساس

خویشموقومحمایتوکمکرويزندگیسختیطشرادرکنم.
کنممیحساب

انسجام
اجتماعی

کشورمسنتیموسیقیاست،بخشلذتبرایمکهموسیقیتنها
هاينگرشاکثرمندم.عالقهخودملتزبانوشعرادبیات،بهاست.

اوقاتاکثراست.کشورماجتماعیهايارزشازثرأمتزندگیبهمن
الگوکشورمفرهنگیهايارزشورسوموآداباززندگیدر
درمهمینقشباشم،ایرانیفرهنگازعضويکهاینگیرم.می

وغروراحساسکشورمرسمیسرودشنیدنازدارد.منزندگی
کنممیسربلندي

حجم
يشبکه

ارتباطی

مردمیبامنارتباطم.درهستند،منمثلدرستکهمردمیبامن
برقرارارتباطنیزدارندمنبهنسبتمتفاوتیتصادياقيطبقهکه

ارتباطنیزدارندمنازمتفاوتمذهبیکهمردمیبامنکنم.می
ازخارجافرادهستم.نزدیکمدوستانمراقبفقطمنکنم.میبرقرار

نیستندمهمبرایمام،صمیمیدوستانيدایره

هویت
بازاندیشانه

تفکر
بازاندیشانه

رفتاردرنظرتجدیدوتغییرموجبدوستانتانباگفتگودازهانچهتا
وبحثدوستانتان،انتقادهايبرابردراندازهچهتاشود؟میشما

برايکالسیاخانوادهدرتوانیدمیحدچهتاآورید؟میاستدالل
اندازهچهتادهید؟ارائهمناسبهاياستداللخودنظراتازدفاع

بپذیرید؟راجدیدتغییراتوگذاشتهکنارراودخعاداتتوانیدمی

KMO 80/0=
000/0 =Sig
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KMOگویهبعدمتغیر

بدنتصور

اندامبهبیشترمردمروزهاایناست.زیباییينشانهاندامالغري
مضطربوناراحتبسیارشود،اضافهوزنماگرکنند.میتوجهظریف

اندامداشتناست.مهمخیلیبرایمظاهريزیباییحفظشوم.می
تناسبداشتناست.ضروریاتازانسانیکبرايمتناسبوزیبا
ذهنیهايدغدغهازیکیاغلبشود.میدیگرانتحسینباعثاندام،
داشتنصورتدراست.اندامتناسبوزیباییحفظوداشتنمن

داشت.دارم/خواهمبیشتريشاديوموفقیتاحساساندام،تناسب
اغلبدارم.توجهخودغذاییرژیمبهاندامم،تناسبحفظبراياغلب
وزنکنم.میورزشمرتبطوربهانداممتناسبحفظیاایجادبراي
بهکنم.میچکمرتباندامتناسبحفظیاایجادمنظوربهراخودم

جایگاهما،يجامعهمردمزندگیدراندامتناسبروزها،ایننظرم
ترجذابراافرادآرایشیوسایلازاستفادهاست.کردهپیداايویژه

ندارداشکالیجوانانبرايچسبانهايلباسپوشیدنکند.می

دادناهمیت
روابطبه

شخصی

حدچهتادارد؟اهمیتشمابرايمیزانچهتاتاندوستانبارابطه
مهمشمابرايدیگرانباروابطدرگیريتصمیمآزاديواستقالل

تاموافقید؟مخالفجنسبارابطهراريبرقبامیزانچهتاشمااست؟
شخصیيتجربهاستمهمشمابرايکهچیزيآنحدچه

گوید؟میشمابهدیگرانوسنتوجامعهکهچیزينهشماست،

درمقاومت
برابر
هايکلیشه

جنسیتی

است.زنشسرسایهمردبزند.مردبایدراآخرحرفخانهدر
برايدانشگاهیتحصیالتاست.ادريم،زنیکافتخارترینبزرگ
ازپیشمخالفجنسبارابطهداشتناست.دخترانازترمهمپسران
بابایدطالقحقپسران.برايتااستترزشتدخترانبرايازدواج
ازبیشتربایددخترانهستند.تراحساساتیزنانچونباشدمردان
جايبهزناناستبهترکنند.رعایتراادبگفتن،سخندرپسران

جامعهدرمردانترفعالمشارکتبرايرازمینهاجتماعی،فعالیت
هايگیريتصمیمومدیریتتواناییمردانازکمترزنانسازند.مهیا

خوبیهمانبهزنانرامشاغلازبسیاريدارند.راحساسومهم
شاندلطورهرنبایدعمومی،مجامعدرزنان.دهندمیانجاممردان

غریبهمهمانحضورهنگامهازناستبهتربپوشند.لباسخواست
ازکردنجارووشستنلباسمانندخانهکارهايکنند.سرچادر

مجامعدرآرایشیوزینتیلوازمازاستفادهکاهد.میمردنأش
رئیسودستباالرازناننبایدجاهیچدارد.ایرادزنبرايعمومی

دادقرارمردان
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پژوهشهايیافته
توصیفیهايیافتهالف) 

تا18سنیيبازهدرپاسخگویانکهاستآنازحاکیپژوهشتوصیفیهايیافته
ازدرصد6/38همچنیناست.سال21شانسنیمیانگینودارندقرارسال37

نظرازاند.بودهزننیزنفر194یعنیدرصد4/61ومردنفر122یعنیپاسخگویان
برعالوههستند.مجردنیزدرصد7/80وهلمتأپاسخگویاندرصد3/19تأهل،ضعیتو

18ومتوسطدرصد40پایین،اجتماعیـاقتصاديپایگاهازپاسخگویانازدرصد42این
اند.بودهبرخوردارباالپایگاهازنیزدرصد

ایناطالعاتست.امشاهدهقابلآنابعادواجتماعیيسرمایهمیزان،3جدولدر
حددرشاناجتماعیيسرمایهمیزانپاسخگویاندرصد26کهاستآنازحاکیجدول
دارد.قرارباالییسطحدرنیزدرصد8/2ومتوسطسطحدردرصد2/71پایین،

درصدوفراوانیحسببرآنهايشاخصوپاسخگویاناجتماعیيسرمایهمیزان:3جدول
اعتماد

اجتماعی
نسجاما

اجتماعی
مشارکت
اجتماعی

حمایت
اجتماعی

يشبکهحجم
ارتباطی

يسرمایه
اجتماعی

8915119819112882فراوانیپایین
2/288/477/624/605/4026درصد

218157117124185225فراوانیمتوسط
697/49372/395/582/71درصد

981139فراوانیباال
8/25/23/03/09/08/2درصد

316316316316316316فراوانیکل
100100100100100100درصد

وشانهویتدربازاندیشیمیزانحسببرپاسخگویانفراوانیتوزیع،4جدولدر
پایین؛سطحدرپاسخگویان13جدول،هايآمارهطبقاست.شدهدادهنشانآنابعاد

بازاندیشیخودهویتدرباالییحددردرصد2/2ومتوسط؛حدردآنهادرصد8/84
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اینيدهندهنشان،درصد8/84یعنیمتوسطيردهدرپاسخگویانبااليمیزاناند.کرده
است.گرفتهصورتدانشجویانازوسیعیطیفمیاندربازاندیشیکهاست

درصدوفراوانیحسببرآنيهاشاخصوپاسخگویانيبازاندیشانههویتمیزان:4جدول

تفکربدنتصور
بازاندیشانه

روابطاهمیت
شخصی

برابردرمقاومت
بازاندیشانههویتجنسیتیهايکلیشه

17049369341فراوانیپایین
8/535/154/114/2913درصد

146215181219268فراوانیمتوسط
2/46683/577/678/84درصد

0529997وانیفراباال
05/163/318/22/2درصد

316316316316316فراوانیکل
100100100100100درصد

استنباطیهايیافتهب) 
چهارواصلیيفرضیهیکدارايحاضرپژوهششد،گفتههمقبالًکهطورهمان

همبستگیآزمونزاهافرضیهاینسقموصحتبررسیمنظوربهکهاستفرعیيفرضیه
يسرمایهبینکهاستآنازحاکی،5جدولاطالعاتاست.شدهاستفادهپیرسون

حمایتاجتماعی،مشارکتاجتماعی،انسجاماجتماعی،(اعتمادآنابعادواجتماعی
همبستگیپاسخگویانبازاندیشانههویتباافراد)ارتباطیيشبکهحجمواجتماعی

هویتمیزانآنابعادواجتماعیيسرمایهافزایشبایعنیدارد؛وجودمستقیمیمعنادار
واقعیدأیتموردپژوهشهايفرضیهبنابراین؛شودمیتقویتپاسخگویانيبازاندیشانه

شوند.می
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بازاندیشانههویتبامستقلمتغیرهاييرابطهبررسی:5جدول
فرضیهآزمونمعناداريسطحمقدارمتغیر

ییدأت39/0000/0ماعیاجتاعتماد
تأیید14/0012/0مشارکت اجتماعی
تأیید11/0036/0حمایت اجتماعی
تأیید21/0000/0انسجام اجتماعی

تأیید27/0000/0ي ارتباطیحجم شبکه
تأیید41/0000/0ي اجتماعی کلسرمایه

آزمونازپاسخگویانيبازاندیشانههویتبراجتماعیيسرمایهثیرأتدادننشانبراي
کهدهدمینشان6جدولدرمندرجاطالعاتاست.شدهاستفادهگامبهگامرگرسیون

است.درصد48بازاندیشانههویتواجتماعیيسرمایهابعادبین)R(چندگانههمبستگی
هویتتغییراتازدرصد20حدودکهمعنیاینبهاست.درصد20نیز)2R(تعیینضریب

يشبکهحجماجتماعی،مشارکتاجتماعی،اعتمادمتغیرپنجراپاسخگویانيدیشانهبازان
مقادیرهمچنین؛کنندمیتبییناجتماعیحمایتواجتماعیانسجامافراد،ارتباطی
اعتمادبعدترتیببهاجتماعی،يسرمایهابعادبینازکهاستآننشانگرثیرتأضرایب

اجتماعیحمایتواجتماعیمشارکتاجتماعی،انسجامی،ارتباطيشبکهحجماجتماعی،
دارند.پاسخگویانبازاندیشانههویتبرراثیرأتبیشترین

پاسخگویانيبازاندیشانههویتيمتغیرهچندرگرسیونیمدل:6جدول
BBetaTSigRR2FSigمستقلمتغیرابعادوابستهمتغیر

هویت
باراندیشانه

87/039/061/7000/039/015/099/57000/0اجتماعیاعتماد
76/014/051/2012/014/002/034/6012/0اجتماعیمشارکت
56/011/010/2036/011/001/042/4036/0اجتماعیحمایت
82/021/086/3000/021/004/090/14000/0اجتماعیانسجام

85/027/014/5000/027/007/046/26000/0ارتباطیشبکهحجم
Sigمدلخالصه 000/0=F 96/23=R2 20/0=R 45/0=
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ازاستفادهبامدلاست.شدهترسیمحاضرپژوهشساختارييمعادلهمدلادامه،در
هویتیعنیوابستهپنهانمتغیرکهشودمیمالحظهوگردیدهرسمAmosافزارنرم

(اثرگامایااستانداردبتايضریبیکهمچنیناست.شدهتشکیلبعدچهارازبازاندیشانه
اجتماعیيسرمایهیعنیمستقلمتغیرثیرأتکهشودمیمشاهدهدرونی)بربیرونیمتغیر

برصدم46اجتماعیيسرمایهمتغیردهد.مینشانراپاسخگویانيبازاندیشانههویتبر
متغیرکهاستآنيدهندهنشانمدلهمچنین؛داردثیرأتپاسخگویانبازاندیشانههویت

اند.گرفتهقرارسنجشموردبعدچهاربابازاندیشانههویتوبعدپنجبااجتماعیيسرمایه
اندازهچهتاهامعرفازکدامهرکهدهدمینشانابعاداینازیکهرعاملیبارهايمجذور
مالحظههستند.بازاندیشانه)هویتواجتماعیي(سرمایهپنهانمتغیرهاييکنندهتبیین

واجتماعیيسرمایهمتغیرساختندرراسهمبیشتریناجتماعیاعتمادمتغیرکهشودمی
دارند.عهدهبربازاندیشانههویتمتغیرساختندرراسهمبیشترینبدنتصور

ساختاري پژوهشيمدل معادله: 1شکل 
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کلیطوربهاست.آمدهمدلبرازشمعیارهايترینمهمازتعدادي،7جدولدر
ترسیممدلبنابراینهستند.قبولقابلمدلبرازشهايشاخصتمامیکهگفتتوانمی

دادهپوششهانظریهباحدوديتاتواندمیماتجربیهايدادهکهدهدمینشانشده،
شوند.

مدلبرازشهايشاخص:7جدول
مطلقبرازشهايشاخص بیقیتطبرازشهايشاخص مقتصدبرازشهايشاخص

GFI AGFI CFI NFI TLI PCFI PNFI RMSEA CMIN/DF
91/0 92/0 94/0 96/0 93/0 51/0 52/0 04/0 60/3

گیرينتیجه
طریقازکهاستجامعهاعتباروشناساییهویت،اساساجتماعیيسرمایه
ترغیبمشخصاهدافبهرسیدنبراياجتماعیتعلقاتوتعامالتبهراافراداعتمادسازي،

تقویترااجتماعیانسجامونمودهعملچسبمثابهبهاجتماعیيسرمایهکند.می
تعهد،ووفاداريواعتمادبسترآوردنفراهمباآنکهضمن).1392:186(صیدي،کندمی

مهم،اینبهتوجهباسازد.میدرونیاجتماعافرادبیندررامشارکتوهمکاريحس
صورتبازاندیشانههویتبااجتماعیيسرمایهيرابطهمطالعههدفباحاضرشپژوه

است.گرفته
يسرمایهمتغیرابعادبینازکهاستآنازحاکیپژوهشتوصیفیهايیافته
حمایتبعددرپایین،سطحدرپاسخگویاندرصد7/62اجتماعیمشارکتابعاداجتماعی،
سطحدردرصد8/47اجتماعیانسجاممتغیردروینپایسطحدردرصد4/60اجتماعی

میزانپاسخگویاندرصد26اجتماعی،يسرمایهمتغیرخوددرو؛دارندقرارپایینی
دردرصد8/2فقطومتوسطسطحدردرصد2/71پایین،حددرشاناجتماعیيسرمایه
انتقادي،تفکربدن،(تصورهبازاندیشانهویتمتغیرابعاددرامادارند.قرارباالییسطح

سطحدرپاسخگویانبیشترجنسیتی)هايکلیشهبرابردرمقاومتوشخصیروابطاهمیت
سطحازپاسخگویاندرصد13نیزبازاندیشانههویتمفهومخوددرودارندقرارمتوسطی
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هویتازباالییسطحازدرصد2/2فقطومتوسطحدازآنهادرصد8/84پایین،
استاینيدهندهنشانمتوسط،يردهدرپاسخگویانبااليمیزانبرخوردارند.ازاندیشانهب

درهایافتهایناست.گرفتهصورتدانشجویانازوسیعیطیفمیاندربازاندیشیکه
،)1394(پورخرموافراسیابیو)1392(همکارانشوپورعدلیپژوهشهايیافتهراستاي

ودانشجویاناکثربیندربازاندیشانههویتکهانددادهنشانانشمطالعهدرکهاست
پورابراهیموتوسلیهايیافتهباسوهمهایافتهایناین،برعالوهاست.گرفتهشکلجوانان

عناصرترکیبباگیدنززعمبهتواندمیکهمدرنیتهفرایندکهاستاینبیانگر،)1390(
سنتیعواملونهادهاتنگيهدایرازفردرهاییيهزمیناجتماعی،زندگیمدرنوسنتی
حرکتبرايراايزمینهچنیناستتوانستهمتوسطحديدرآورد،فراهمراسازهویت

کامالًهايزمینهازراافرادهویتیهايتعلقوفراهمهویتبازاندیشیسويبهمطلوب
.کندهدایتمدرنعناصرسويبهسنتی

ابعادواجتماعیيسرمایهبینکهاستآنازحاکیپژوهشاستنباطیيهایافتهاما
حجماجتماعی،انسجاماجتماعی،حمایتاجتماعی،مشارکتاجتماعی،(اعتمادآن

افزایشباوداردوجودمستقیمیمعناداريرابطهبازاندیشانههویتباارتباطی)يشبکه
نیزآنهايبازاندیشانههویتمیزانشجویان،دانآن)ابعاد(واجتماعیيسرمایهمیزان
کهاستپژوهشيپیشینهدرشدهمرورهايپژوهشراستايدریافتهاینشود.میتقویت
همچنین؛دارنداذعانهویتواجتماعیيسرمایهبینمستقیممعناداريرابطهبرهمگی

ازاستعبارتهویتگیدنز،باوربهدارد.قرارنیزگیدنزينظریهراستايدریافتهاین
بامتقابلکنشطریقازانسانکند.میتعریفخودشازشخصکهطوريآنخود،

دهد.میتغییرراآنپیوستهزندگیجریاندروکندمیایجادراهویتشکهاستدیگران
وشدنایجادحالدرهموارهوسیالوپویايپدیدهیکبلکهنیست،پایدارامريهویت

آگاهیآنبهفردکهاستچیزيهمانواقعدرهویتوي،نظرازباشد.میشدنوضع
اجتماعیهايکنشتداومينتیجهدرکهنیستچیزيشخصهویتدیگر،عبارتبهدارد.
روزمرهومداومطوربهراآنبایدفردکهاستچیزيبلکهباشد،شدهتفویضاوبهفرد

بنابراین،دهد.قرارپشتیبانیوحفاظتموردخویشازتابیبهايفعالیتدروکندایجاد



117تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی با هویت بازاندیشانه ...

باهمچنینودارنددیگرانوخودهايکنشازکهتفسیريباوروزمرههايکنشدرافراد
بهاقدامباشد)منابعاینازیکیتواندمیاجتماعیيسرمایه(کهسازهویتمنابعبهارجاع

محیطدروهمباکنشگرانتعامالتوروابطنایواقع،درکنند.میخودهویتتشکیل
هايکنشتسهیلباعثتواندمیکهاستهاییارزشوهنجارهاثیرأتتحتاجتماعی
کند.کمکافرادبازاندیشانههویتگیريشکلبهوگرددکنشگران

20اندتوانستهپژوهشرگرسیونیمدلدرشدهواردمستقلمتغیرهاياین،برعالوه
ترتیببهابعاد،اینبینازکنند.تبیینراپاسخگویانبازاندیشانههویتتغییراتازدرصد

واجتماعیمشارکتاجتماعی،انسجامارتباطی،يشبکهحجماجتماعی،اعتمادبعد
دارند.پاسخگویانبازاندیشانههویتبرراثیرأتبیشتریناجتماعیحمایت
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:منابعفهرست 
میاندراجتماعیبازاندیشیيمطالعه").1394(یاسینپور،خرموحسینی،افراسیاب
.59يشمارهششم،وبیستسالکاربردي،شناسیجامعه،"یزدشهرجوانان

باغبان،نوعیومحمودرضارهبرقاضی،زهرا؛نقدعلی،صادقیسیدجواد؛زاده،جمعهامام
ي(مطالعهاجتماعیانسجاموايهرسانمصرفيرابطهبررسی").1392(مرتضیسید

.4يشمارهاول،سالفرهنگی،ـ اجتماعیيتوسعهمطالعات،"تبریز)شهرجوانان:موردي
اجتماعیيسرمایهومدرنیابیهویت").1390(داودپور،ابراهیموغالمعباستوسلی،

.1يشمارهپرورش،وآموزششناسیجامعه،"دانشجویان
واجتماعیيسرمایهيرابطهبررسی").1389(مهديمعینی،وگیرجهانجهانگیري،

اجتماعیعلوميمجله،"شیراز)دانشگاهدانشجویانمطالعه:موردي(نمونهملیهویت
.2يشمارههفتم،سالمشهد،فردوسیدانشگاهانسانیعلوموادبیاتدانشکده
واجتماعیيسرمایهبراینترنتازادهاستفثیرأت".)1386(لیالباقري،وفاطمهجواهري،

يشمارهپانزدهم،سال،دانشگاه خوارزمیانسانیعلوموادبیاتدانشکدهيمجله،"انسانی
59-58.

معرفت،يمجله،"اجتماعیاعتمادبرثرؤمعواملبررسی".)1389(اصغرعلیحسینی،
.4يشمارهنوزدهم،سال
مهرتاب.تهران:جازي،مهویت).1388(جمالجزنی،خانی

،"متقابليرابطههویت:واجتماعیيسرمایه").1388(محمدمبارکی،وابراهیمخدایی،
.2يشمارهاول،سالاجتماعی،علوميدانشنامه

نسلاجتماعیيسرمایه").1393(رامینسرا،خطبهزادهحبیبوعلیجیردهی،رفیعی
ـاجتماعیيتوسعهمطالعات،"آنفرسایشبرثرؤمعواملوکهنسالنسلوجوان

.4يشمارهدوم،سال،فرهنگی
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درمعرفتوهویتمنابعنقش").1388(رزیتایدفر،ؤموحسندلیري،محسن؛رنانی،
رفاه،"اصفهاندانشگاهاقتصاديدانشکدهدانشجویانمیاندراجتماعیيسرمایهتشکیل

.38يشمارهدهم،سالاجتماعی،
بررسی").1389(زینبسیدهپورحسین،واکبرنیا،ورديعلیمحمداسماعیل؛ریاحی،

.39يشمارهدهم،سالاجتماعی،رفاه،"نرواسالمتواجتماعیحمایتبینيرابطه
يسرمایهيرابطه").1388(پروینپور،علیوملیحهشیانی،جواد؛محمدزاهدي،

.32يشمارهنهم،سالاجتماعی،رفاه،"اجتماعیرفاهبااجتماعی
هویتبرفرهنگصنعتتأثیربررسی").1387(داودپور،ابراهیموجعفرفام،زلفعلی

.76يشمارهرسانه،يفصلنامه،"ايماهوارهتلویزیونیهايشبکهبرتأکیدبااجتماعی
ازحاصلپیامدهايواجتماعیيسرمایهکارکردوابعاد).1387(محمودپور،شارع

پیامدانشگاهانتشاراتتهران:ایران،اجتماعیمسائلبررسیمقاالتمجموعهآن،فرسایش
نور.

هویتبافرهنگیيسرمایهيرابطه").1381(غالمرضافر،خوشومحمودپور،شارع
.20يشمارهاجتماعی،علومينامه،"تهران)شهر:مورديي(مطالعهجواناناجتماعی

(مورداجتماعیهویتواجتماعیسرمایهابعادرابطهتجربیبررسی).1392(علی،صیدي
چهاردهم،سالایالم،فرهنگ)،ایالمشهردانشگاهیپیشمقطعپسرآموزاندانشمطالعه:
.41و40يشماره

وضعیتایران؛درماعیاجتيسرمایه").1386(میرطاهرموسوي،ومحمدعبداللهی،
.25يشمارهششم،سالاجتماعی،رفاه،"گذارشناسیامکانوآیندهدورنمايموجود،

برمجازياجتماعیهايشبکهپیامدهايشناختیجامعهتحلیل).1391(صمدپور،عدلی
علوموادبیاتيدانشکدهاصفهان:دانشگاه،اصفهانشهرجوانکاربراناجتماعیهویت

اجتماعی.علومگروهنی،انسا
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اجتماعیيشبکه").1392(هزفائخاکسار،وبهجتیزدخواستی،صمد؛پور،عدلی
هايپژوهش،"تبریزدانشگاهدانشجویانبیندربازاندیشانههویتگیريشکلوبوكفیس

.3يشمارهبیستم،سالارتباطی،
يترجمهآن،حفظوعیاجتمايسرمایهنظم:پایان).1386(فرانسیسفوکویاما،

نوین.قلمحکایتتهران:توسلی،غالمعباس
واجتماعیيسرمایهفرسایش").1392(یحییبابایی،علیواصغرعلیفیروزجائیان،

.1يشمارهچهاردهم،سالایران،ناسیشجامعهيمجله،"تهرانشهردرگریزيقانون
توسعهدرزن،"زنانجمعیهویتبرسرمایهمختلفاشکالثیرأت").1390(امیدقادرزاده،

.3يشمارهنهم،سالسیاست،و
دینیهویتيرابطه").1392(احمدسیدمیرمحمدتبار،وصمدپور،عدلیوحید؛قاسمی،

بیستم،سالارتباطات،ودین،"مازندراندانشگاهندانشجویابیندراجتماعیاعتمادو
.2يشماره

نی.نشرتهران:هویت،فرهنگ،شدن،جهانی).1389(احمدمحمدي،گل
نی.نشرتهران:موفقیان،ناصريترجمهتشخص،وتجدد).1388(آنتونیگیدنز،
مرکز.ان:تهرثالثی،محسنيترجمهمدرنیت،پیامدهاي).1389(آنتونیگیدنز،

،"اجتماعیيسرمایههايلفهؤمازیکیاجتماعیمشارکت").1385(میرطاهرموسوي،
.23يشمارهششم،سالاجتماعی،رفاه

واجتماعیيسرمایهگیريشکل").1385(احمدسیدفیروزآبادي،ومحمدجوادپور،ناطق
.28يشمارهاجتماعی،علومينامه،"آنبرثرؤمعواملفراتحلیل

بااجتماعیيسرمایهيرابطهبررسی").1390(سعیدلهراسبی،وجعفرهزارجریبی،
.2يشمارهدوم،وبیستسالکاربردي،شناسیجامعه،"جمعیهویتمیزان
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اجتماعیيسرمایهيرابطه").1383(ابوالقاسمفاتحی،صمد وکالنتري،فریدون؛وحیدا،
سال،")تهرانشهردولتیدانشگاهیازدهي:مورديلعه(مطادانشجویاناجتماعیهویتبا

.2يشمارههفدم،
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