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چکیده

هدف اين تحقيق تعيين رابطه بين پايگاه هويت و سرمايه اجتماعي دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد
تبريز ميباشد .روش تحقيق پيمايش و تكنيك جمعآوري دادهها پرسشنامههاي استاندارد بوده است .جامعه
آماري دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز در ترم تابستاني  1394-95بوده است كه تعداد  5146نفر
بوده ،كه بر اساس فرمول مورگان تعداد نمونه  355نفر انتخاب شده كه از اين ميان  234زن و  112مرد بودند.
روش نمونهگيري ،تصادفي طبقهاي است .يافتههاي تحقيق نشان ميدهدكه دانشجويان اين دانشگاه ازسرمايه
اجتماعي بااليي برخوردارند .پايگاه هويت غالب دربين دانشجويان اين دانشگاه هويت زود تحقيقپذير ميباشد.
بر اساس نتايج به دست آمده صاحبان پايگاههاي هويتي مختلف از لحاظ ميزان سرمايه اجتماعي تفاوت
معناداري ندارند .متغيرهاي جنسيت و وضعيت تاهل در تعيين ميزان سرمايه اجتماعي نقش تعيينكننده داشتند،
به اين معني كه چون وضعيت تاهل دانشجويان باعث حس مسئوليتپذيري آنان در قبال فرزندان و همسران-
شان ميشود ،بنابراين وضعيت تاهل و جنسيت در تعيين ميزان سرمايه اجتماعي نقش تعيين كنندهاي داشتند.
اما در نوع پايگاه هويت تفاوت معناداري نداشتند .در بين دانشجويان دانشكدههاي مختلف از نظر ميزان سرمايه
اجتماعي و پايگاه هويت تفاوت معناداري مشاهده گرديد.
واژگان كليدي :سرمايه اجتماعي ،پايگاه هويت ،جنسيت ،وضعيت تاهل و سن.
بیان مسئله

در مورد سرمايه اجتماعي نظريهپردازاني چون جيمز كلمن ،پير بورديو ،رابرت پاتنام و فرانسيس فوكوياما
نظرياتي دارند .كلمن از مشهورترين جامعهشناساني است كه رواج اصطالح سرمايه اجتماعي مديون اوست.
 .1کارشناسیارشد جامعهشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز -ایران.
 .2عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز ،گروه جامعهشناسی؛ تبریز– ایران (نویسنده مسئول).
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كلمن معتقد است كه وابستگي متقابل و عملكرد سيستمي ،از اين واقعيت ناشي ميشود كه كنشگران به
رويدادهايي كه كامالً يا به طور جزئي هستند تحت كنترل كنشگران ديگر است عالقه دارند.
نتيجه انواع گوناگون مبادالت و انتقالهاي يك جانبه كنترل كه كنشگران براي دستيابي به عالقهشان
به آن ميپردازند ،شكلگيري روابط اجتماعي است كه در طول زمان پايدار و مبتني بر روابط اقتدار ،روابط
اعتماد و هنجارهاست(كلمن .)458 :1377 ،به نظر پاتنام ،سرمايه اجتماعي روابط بين افراد شبكههاي اجتماعي
و هنجارهاي متقابل و اعتماد اجتماعي از اين طريق حاصل ميشود .همچنين او ميافزايد كه استفاده از
سرمايه اجتماعي از خصوصيات زندگي اجتماعي شبكهها ،هنجارها و اعتماد هستند كه مشاركتكنندگان را
قادر ميسازد تا براي رسيدن به هدف مشترك ،با يكديگر همكاري نمايند .سرمايه اجتماعي پديدهاي است كه
حاصل تاثير نهادهاي اجتماعي ،روابط انساني و هنجارها بر روي كميت و كيفيت تعامالت اجتماعي دارد .از
سوي ديگر هر چه قدر سرمايه اجتماعي بيشتر باشد روابط اجتماعي باالتر خواهد بود .در واقع سرمايه اجتماعي
ريشه در فعاليتهاي مردم در فرايند شكل دادن به پيوندهاي اجتماعي ،كاري ،خانوادگي و شبكههاي مبتني بر
اصول اعتماد رفتار متقابل و هنجارهايكنشي دارد .طي چند دهه گذشته ،فرسايش شديدي درسرمايه اجتماعي
موجود براي جوانان هم در درون خانواده و هم در بيرون آن ،روي داده است كه پيامد اصلي آن كاهش رفاه
اجتماعي خانواده بوده است .در خانواده رشد سرمايه انساني بسيار زياد شده به طوري كه سطح تحصيالت دائم ًا
در حال افزايش است ،ولي به موازات رشد سرمايه انساني ،سرمايه اجتماعي كه شاخص برجسته آن حضور
بزرگساالن در خانه و ميزان گفتگو در مورد موضوعات اجتماعي ،فرهنگي ،علمي ،اقتصادي و سياسي بين
والدين و فرزندان است ،كاهش يافته استكه خود به نوعي بر چگونگي رفاه اجتماعي خانواده ميانهاي تاثيرگذار
بوده است.
با توجه به اينكه مفهوم سرمايه اجتماعي ،همكاري گروهي و روابط اجتماعي در ايران شناخته شده نيست،
مردم به يكديگر اعتماد ندارند و نسبت به جامعه و محيط زندگي خود احساس مسئوليت نميكنند ،شناسايي
مطالعه و تقويت آن توسط جامعهشناسان و ديگر صاحبنظران الزم است .در دو دهه گذشته سرمايه اجتماعي
در شكلها و زمينههاي مختلف به عنوان يكي از شاخصترين مفاهيم در علوم اجتماعي پديدار شده است.
استفاده از اين اصطالح به سال  1916و به كاربرد اوليه آن توسط هنيفن بر ميگردد ،اما مفهوم سرمايه
اجتماعي در دهه  1980بود كه به شدت مورد توجه قرار گرفت و توانست با گسترش نظري و تجربي جايگاه
تعريف شدهاي را در ميان نظريههاي جامعهشناسي به خود اختصاص دهد .اين توجه عمدت ًا مرهون جيمز
كلمن( )1998جامعهشناس آمريكايي و تحقيق او در زمينه مشاركت در امور مدرسه در شهر شيكاگو است .پس
از آن بورديو در فرانسه ابعاد ديگري از اين مفهوم را روشن كرد و مطالعه پاتنام( )1993در زمينه رابطه سرمايه
اجتماعي و نهادهاي دموكراتيك در ايتاليا خصوصاً از عوامل موثر در اين گسترش ميباشد(توسلي،)1384 ،
بنابراين ميتوان سرمايه اجتماعي را مجموعه هنجارهاي موجود در سيستم اجتماعي دانست كه موجب ارتقاء
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همكاري اعضاي آن جامعه شده و موجب پايين آمدن سطح هزينههاي تبادل و ارتباطات ميشود .تعدادي از
جامعهشناسان معاصر در خصوص نقشآفريني سرمايه اجتماعي در كنشهاي اخالقي بحث كردهاند ،از جمله
اريك آسالنير( )1999بيان كرده كه رويكرد سرمايه اجتماعي لزوماً نسبت به سايرين فراتر از توجه به منافع
شخصيمان تاكيد دارد و شامل مجموعه ايدهها و نظرات درباره ارزشها و روابط اجتماعي و تعهدات مدني
است(آسالنير .)4-5 :1999 ،پژوهش حاضر با هدف بررسي پايگاه هويت و سرمايه اجتماعي دانشجويان
دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز است كه سرمايه اجتماعي دانشجويان بر اساس پايگاه هويت آنها چگونه
است و يا از چه نوع سرمايه اجتماعي و پايگاه هويت برخوردارند؟
اهداف تحقیق

هدف كلي

 تعيين تفاوت پايگاه هويت و سرمايه اجتماعي دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز.اهداف جزئي

 تعيين تفاوت نوع پايگاه هويت و مشاركت اجتماعي دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز تعيين تفاوت نوع پايگاه هويت و اعتماد اجتماعي دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز تعيين تفاوت نوع پايگاه هويت و انسجام اجتماعي دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز تعيين تفاوت نوع پايگاه هويت و سن دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز تعيين تفاوت نوع پايگاه هويت و جنسيت دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز تعيين تفاوت نوع پايگاه هويت و وضع تاهل دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز تعيين تفاوت نوع پايگاه هويت و ميزان تحصيالت دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز.پیشینه تحقیق

در پژوهشي با عنوان «فقر و سرمايه اجتماعي» هدف پذيرش اهميت سرمايه اجتماعي و باور به رابطه
نزديك آن با ارتقاء رفاه همگاني و كاهش فقر به مطالعه تطبيقي وضعيت اين متغير در خانوادههاي تحت
پوشش كميته امداد امام خميني (ره) شهرستان قزوين به عنوان گروهي از خانوادههاي فقير جامعه پرداخته.
روش تحقيق پيمايشي بوده و در آن از پرسشنامه براي گردآوري اطالعات استفاده شده است و با استفاده از
فرمول كوكران تعداد  311خانوارهاي فقير و مرفه مورد بررسي قرار گرفتهاند .يافتهها بازگوي وجود تفاوت
معنيدار در ميانگين سرمايه اجتماعي و مولفههاي آن در بين خانوارهاي فقير و مرفه مورد بررسي است .هم
چنين وضعيت فقير همبستگي قوي منفي باميزان سرمايه اجتماعي دارد و خانوارهاي فقير دركليه مولفههاي
مربوط به سرمايه اجتماعي ميانگين پايينتر از خانوارهاي مرفه دارند و نتايج نشان ميدهد ميزان سرمايه
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اجتماعي افراد و گروهها تحت تاثير شرايط فقر و محروميت قرار دارد و فقر تاثير بر سرمايه اجتماعي باقي-
ميگذارد .افزايش ميزان سرمايه اجتماعي با توجه به فرآيند بازتوليد ،قادر است زمينه الزم براي ارتقاء سطح
رفاه كنشگران فقرزده را فراهم آورد(ملكي و ديگري .)1387 ،در پژوهشي ديگر رابطه رفاه اجتماعي با
سرمايه اجتماعي در فرايند توسعه بررسي شده است و سوال مقاله اين است كه آيا در فرايند توسعه ،رابطهاي
بين رفاه اجتماعي سرمايه اجتماعي وجود دارد؟ به لحاظ روششناختي ،نوع روش مورد استفاده در اين
مطالعه تركيبي از پيمايش و تحليل ثانويه بوده است .به منظور سنجش رفاه اجتماعي و ابعاد فرعي آن از
تحليل دادههاي پيمايشي با حجم جمعيت نمونه  2536نفر استفاده شده است .بر اساس نتايج پژوهش،
شهرستانهاي استان اصفهان به لحاظ شاخصهاي رفاه و سرمايه اجتماعي داراي وضعيت متفاوت ميباشد.
موقعيت شهرستانهاي مورد بررسي در هفت گروه طبقهبندي شده است .شهرستان اصفهان به لحاظ رفاه،
از باالترين سطح و به لحاظ سرمايه اجتماعي از پايينترين سطح برخوردار بود .در صورتي كه شهرستان
داران از لحاظ شاخص سرمايه اجتماعي در رتبه اول و به لحاظ رفاه اجتماعي در سطح بسيار پايين بود .در
پژوهش ديگر آثار سرمايه اجتماعي و سپس نحوه اثرگذاري دوگانه سرمايه اجتماعي بر رشد اقتصادي
بررسي شده ،بدين منظور سرمايه اجتماعي به دو گروه سرمايه اجتماعي درونگروهي و برونگروهي تقسيم
و سپس با استفاده از اطالعات پيمايشي «ارزشها و نگرشهاي ايرانيان» و «رفتارهاي فرهنگي ايراني» و
بر اساس مدلهاي رشد اقتصادي تاثير اين دو متغير بر رشد  28استان كشور طي دوره  1379-82بررسي
شده است .با استفاده از روش  OLSمشاهده ميشود كه سرمايه اجتماعي درونگروهي و برونگروهي رابطه
منفي دارند و همچنين سرمايه اجتماعي برونگروهي اثر مثبت و معنيدار بر رشد اقتصادي دارد و عالمت
سرمايه اجتماعي درونگروهي به شاخصهاي سرمايه اجتماعي حساس است كه ميتواند مثبت يا منفي
باشد(رحماني .)1385 ،در پژوهشي ديگر با عنوان سرمايه اجتماعي و توسعه اقتصادي -اجتماعي در كالن
شهر تهران ،هدف تعيين ارتباط بين سرمايه اجتماعي و عناصر تشكيلدهنده آن در سطح تحليل مناطق با
ميزان توسعهيافتگي مناطق در شهر تهران بود كه روش تحقيق پيمايشي و جامعه آماري آن جمعيت 16
سال به باالي مناطق تهران است كه با نمونهگيري خوشهاي متناسب با حجم  1759نفر در سطح مناطق
بيست و دوگانه شهر تهران انتخا ب گرديده است و نتايج حاكي از آن است كه سرمايه اجتماعي مناطق
رابطه مثبتي با توسعه مناطق شهري در تهران دارد و مناطق توسعهيافتهتر از ميزان بيشتري از اعتماد
عمومي ،آگاهي ،مشاركت رسمي و مشاركتهاي غيررسمي هميارانه برخوردارند و بهگونه معناداري مشاركت
غيررسمي مذهبي كمتري دارند و اعتماد نهادي و مشاركتهاي غير رسمي خيريهاي در همه مناطق به
صورت يكسان بوده و تفاوت معناداري نداشت(فيروزآبادي و ديگري.)1385 ،
مايكل فولي و باب ادوار در مروري بر  45تحقيقي كه توسط محققان در رشتههاي مختلف صورت
گرفته است ،معتقدند كه در تعدادي از اين تحقيقات سرمايه اجتماعي به عنوان يك متغير مستقل در نظر
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گرفته شده كه بر روي برخي دستاوردها مانند رشد اقتصادي در سطح ملي تاثير ميگذارد و در برخي ديگر
از آن ها سرمايه اجتماعي به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شده كه توسط نوعهايي از سازمانهاي
داوطلبانه توليد ميشود(تاجبخش .)1384 ،در تحقيقي گروتارت به بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر رفاه
خانوادهها و فقر در اندونزي پرداخت ،او سرمايه اجتماعي را شامل مواردي مانند :نهادها ،ارتباطات ،نگرشها
و ارزشهايي كه بر واكنشهاي بين مردم حاكم است ميداند .او براي اندازهگيري سرمايه اجتماعي از
شاخصهايي چون تعداد اعضاي گروه ،همگني درونگروهي و مشاركت در تصميمگيري گروهي استفاده
كرد .او اطالعات خود را نمونه  1200خانواري ،مصاحبه با رهبران محلي و منابع اطالعاتي رسمي جمعآوري
كرد .هزينه سرانه خانوارها متغير وابسته او را تشكيل ميداد.
يافتههاي اين تحقيق نشان داد كه سرمايه اجتماعي خانوار تاثير مثبتي بر روي رفاه دارد(گروه تايوت،
« .)1386ناك و كيفر»( )1997از مطالعه خود نتيجه گرفتند كه رشد اقتصادي و اعتماد رابطه مستقيمي دارند و
يك انحراف معيار افزايش در ميزان اعتماد سبب افزايش و رشد اقتصادي به ميزان نيم انحراف معيار ميشود.
اينگلهارت( ) 1997تاثير سرمايه اجتماعي بر رشد اقتصادي را بررسي ميكند ،وي اعتماد را به عنوان
شاخصي از سرمايه اجتماعي در نظر ميگيرد و با استفاده از دادههاي  WVSميزان تاثيرگذاري سرمايه
اجتماعي را بررسي مي كند .او ضمن تاييد اين مطلب كه ميزان اعتماد بر رشد اقتصادي موثر است ،معتقد
است كه تاثير توسعه اقتصادي برسطح اعتماد بسيار محكمتر و قويتر ميباشد .مايكل ولكاك و ناپارايان
( )2000از نظريهپردازان شناختهشده سرمايه اجتماعي معتقدند ،سرمايه اجتماعي ،سرمايه اصلي فقرا است
كه آنها از اين پيوندهاي اجتماعي استفاده مي كنند تا در برابر ريسك و آسيبپذيري محافظت شوند و
اين سرمايه همچنين نقش مهمي در كاهش فقر و توسعه اقتصادي دارد.
وينسترا( )1384نيز مثالهاي متعددي از اينكه چگونه سرمايه اجتماعي بر كاهش نابرابري ،مرگ و
مير و افزايش تندرستي و بهداشتي (شاخص هاي سرمايه انساني) بيان مي كند و موريس هم در هند به
اين نتيجه رسيد كه آن دسته از ايالت هاي هند كه از سرمايه اجتماعي خوبي برخوردارند در كاهش فقر
موفقتر بودهاند(كريشنا .)487 :1384 ،مرنيسي( )1384نيز مثالهايي از چگونگي و نقش سرمايه اجتماعي
در پيشبرد موفقيتآميز توسعه برنامههاي خرد در كشور فقيري چون مراكش ارائه ميدهد.
فرضیههاي تحقیق

 نوع پايگاه هويت بر اساس ميزان سرمايه اجتماعي دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز متفاوت است. -نوع پايگاه هويت بر اساس ميزان مشاركت اجتماعي دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز متفاوت است.

 نوع پايگاه هويت بر اساس ميزان اعتماد اجتماعي دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز متفاوت است. -نوع پايگاه هويت بر اساس ميزان انسجام اجتماعي دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز متفاوت است.

 -نوع پايگاه هويت بر اساس سن دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز متفاوت است.
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 نوع پايگاه هويت بر اساس جنسيت دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز متفاوت است. نوع پايگاه هويت بر اساس ميزان تحصيالت دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز متفاوت است. نوع پايگاه هويت بر اساس وضعيت تاهل دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز متفاوت است.روش تحقیق

روش تحقيق ،روش پيمايشي است .نوع مطالعه ،اكتشافي ،توصيفي و كاربردي است ،چون در يك مقطع
زماني صورت ميگيرد و پژوهش مقطعي ميباشد .از آنجا كه بر روي جمعيت نمونه معرف انجام ميگيرد تا
قدرت تعميمپذيري دادهها فراهم شود؛ يك تحقيق پهنانگر است .ابزار جمعآوري دادهها يك پرسشنامه
استاندارد است كه به وسيله بنيون و آدامز ساخته شده است ،كه متغيرهاي پايگاه هويت را ميسنجد.
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

 متغير مالك :نوع پايگاه هويت؛ متغير پيشبين :ميزان سرمايه اجتماعي.پايگاه هويت

جيمز مارسيا ،روانشناس كانادايي در پي نظريه هويت اريكسون ،تعريف خود از هويت مبتني بر دو
مولفه بحران و تعهد ارائه كرد .مارسيا در سال  ،1980در جريان مصاحبههاي ساختاري اين كه با جوانان
انجام داد به چهار ساخت هويتي موفق ،دير تحقيقپذير ،زود تحقيقپذير و آشفته دست يافته.
تالش مارسيا ،براي عملياتي كردن روند هويتيابي جوان در نظريه اريكسون كه با توجه به دو عامل درجه
تعهد و درجه بحران (اكتشاف) به مقولههاي چهارگانه هويت انجاميد را ميتوان در الگوي زير خالصه كرد:
جدول شماره ( : )1الگوي مارسیا براي عملیاتی کردن روند هویتیابی جوانان
درجه اكتشاف

درجه تعهد
-

+

+

زود تحقيقپذير

در راه تحقيق يا موفق

-

آشفته

دير تحقيقپذير

براي سنجش اين سازه از «پرسشنامه سنجش حاالت هويت بنيون و آدامز» استفاده شده است.
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سرمايه اجتماعی

از نظر بورديو سرمايه اجتماعي مجموعه منابع واقعي بالقوه يا بالفعل است كه متعلق به يك دو يا چند گروه
كه به واسطه داشتن شبكه پايداري از روابط كم و بيش نهادينه يا شناخته و تصديق متقابل حاصل ميشود-
(فليد.)34 :1386 ،
شاخصهاي سرمايه اجتماعي :روابط انجمني ،اعتماد اجتماعي و اعتماد بين فردي.
 -روابط انجمنی:

 منافع همه زنان در اين است كه با نهادهاي مدني همكاري كنند. زنان نيز مانند مردان بهتر است در نهادهاي مدني عضويت داشته باشند. زنان بهتر است در برنامه نهادهاي مدني حضور داشته باشد. زنان مانند مردان بهتر است به نهادهاي مدني كمك مالي و فكري كنند. زنان بهتر است مانند مردان پذيرش مسئوليت در نهادهاي مدني را برعهده گيرند. -اعتماد اجتماعی:

در اين تحقيق اعتماد اجتماعي در دو بعد اعتماد بين فردي و اعتماد اجتماعي به نهادها در نظر گرفته
ميشود .كالس افه سرمايه اجتماعي را دربرگيرنده روابط انجمني ،اطمينان به نهادها و اعتماد بين اشخاص و
اقوام و خيرخواهي ميداند(تاجبخش.)16 :1389 ،
تعريف مفهومي :نوعي شرطبندي نسبت به كنشهاي متحمل ديگران در آينده است .اعتماد اجتماعي بر
انتظارها و تعهدات اكتسابي و تاكيد شده به لحاظ اجتماعي كه افراد نسبت به سازمانها و نهادهاي مربوط به
زندگي اجتماعيشان دارند داللت دارد(زتومكا.)78 :1387 ،
تعريف عملياتي :اين سازه بر اساس طيف ليكرت مورد سنجش قرار ميگيرد:
 ميتوان به نهادها و سازمانهاي موجود در شهر اعتماد داشت. ما بايد به گروههاي اجتماعي (ورزشي ،هنري و دوستي) كه در آن شركت ميكنيم اعتماد داشته باشيم. من اگر بخواهم وضعيت جامعه را ارزيابي كنم آن را مثبت ارزيابي ميكنم. هر كس بايد اخالق شهروندي خود را رعايت كند و از آن اطمينان يابد. من معتقدم كه ارزشهاي اخالقي در جامعه بايد رعايت شوند. -اعتماد بين فردي:

تعريف مفهومي :اعتماد بين فردي متضمن پايبندي رو در رو است ،به گونهاي كه در برابر پايبنديهاي بدون
رو در رويي كه معطوف به ديگر موضوعات اجتماعي است قرار ميگيرد(زتومكا.)78 :1387 ،
تعريف عملياتي :در اين تحقيق گويههاي زير براي سازه اعتماد اجتماعي بين فردي در پرسشنامه استفاده
ميشود و اين سازه بر اساس طيف ليكرت مورد سنجش قرار ميگيرد.
 -من دوستان زيادي دارم و احساس ميكنم كه به ديگران تعلق دارم.
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 من به ديگران (دوستان ،آشنايان و اقوام) اعتماد كامل دارد. همكاري و مشاركت به دوستانم در رفع يك مشكل يك اصل مهم به شمار ميآيد. من معتقدم كه در فعاليتهاي جمعي مانند كمك به نيازمندان و سالمندان بايد شركت كنم. من با دوستان خود رفت و آمد زيادي دارم.انسجام اجتماعی

توافق جمعي ميان اعضاي يك جامعه كه حاصل پذيرش و دروني كردن نظام ارزشي هنجاري يك جامعه
و وجود تعلق جمعي (احساس ما كردن) و تراكمي از وجود تعامل در ميان افراد آن جامعه است(غفاري:1380 ،
.)110
اين سازه بر اساس طيف ليكرت مورد سنجش قرار ميگيرد:
 زنان نيز مانند مردان از نظر شغل بايد مورد پذيرش اجتماع قرار گيرند. ميان همه اقوام بايد انسجام خاصي برقرار باشد. اقوام مختلف ايران شيوه يك زندگي و مذهب مخصوص خودشان را دارند ،پس بايد با تمام آنها مدارا كرد. همه افراد جامعه بايد از حمايت اجتماعي برخوردار باشند. من احساس ميكنم كمي از حمايت اجتماعي برخوردار هستم.مشاركت اجتماعی

مشاركت را نوعي كنش هدفمند در فرآيند تعاملي بين كنشگر و محيط اجتماعي او درجهت نيل به اهداف
معين و از پيش تعيينشده تعريف نمودهاند .فرايندي كه جامعه به صورت آگاهانه ،داوطلبانه و جمعي با در نظر
داشتن اهداف معين و مشخص كه منجر به سهيم شدن آنها در منابع اجتماعي ميشود در آن شركت مي-
كنند(غفاري.)42 :1380 ،
مشاركت اجتماعي را ميتوان از طريق شركت داوطلبانه در گروهها و انجمنها نظير هالل احمر ،گروههاي
ورزشي ،موسيقي ،انجمنهاي خيريه و نيز فعاليتهاي جمعي دوستانه و خانوادگي و غيره سنجيد.
جامعه آماري و نمونه

جامعه آماري تحقيق حاضر دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز ميباشند كه تعداد آنها بالغ بر
 5146ميباشد .حجم نمونه بر اساس فرمول مورگان و از طريق پيشآزمون تعداد آن مشخص شده .تعداد
نمونه آماري  360نفر در بين  11دانشكده دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز با توجه به تعداد دانشجويان تقسيم
شده است .شيوه نمونهگيري در اين پژوهش بر اساس نمونهگيري طبقهاي به تفكيك دانشكده و جنسيت

بررسي تفاوت اپيگاه هويت و سرمايه اجتماعي دانشجواين دانشگاه آزاد اسالمي واحد تربيز

25

پاسخگويان بوده است .در مرحله بعدي نمونههاي اختصاص داده شده به صورت تصادفي در ميان دانشجويان
دانشكدههاي مختلف توزيع و جمعآوري شده است .ابتدا بر اساس نسبت كل دانشجويان هر دانشكده به كل
دانشگاه ،حجم نمونه اختصاصي به هر دانشكده را مشخص كرده و بعداً بر اساس نسبت دانشجويان پسر و
دختر به آن دانشگاه هر دانشكده ،تعداد دانشجويان و پاسخگويان به تفكيك هر دانشكده و بر اساس نسبت
جنسي آمار كل ،نمونهگيري نهايي انجام شده است .برآورد فرمول نمونهگيري مورد نظر تعداد  355نفر را نشان
ميدهد.
ابزار اندازهگیري تحقیق

پرسشنامه سنجش حاالت هويت بنيون و آدامز (:)OMEIS-2
پرسشنامه سنجش حاالت هويت بنيون و آدامز بر اساس نظريه اريكسون و مارسيا در مورد هويت ،تدوين
شده است .اين پرسشنامه براي سنجش حاالت هويت افرادي كه محدوده سني  14الي  56سال قرار دارند
مناسب ميباشد ،ولي دامنه سني مطلوب براي استفاده از اين پرسشنامه  15الي  30سالگي است.
اعتبار و پایایی پرسشنامه هویتی بنیون و آدامز

اعتبار ابزار اندازهگيري مبتني بر اعتبار صوري است .بر اساس اجراي مقدماتي ،ضريب كل پايائي كل
آزمون  ،a=0/80خرده مقياس هويت آشفته  ،a=/80خرده مقياس هويت زود شكل گرفته  ،a=0/71خرده
مقياس هويت به تعويق افتاده  a=0/86و خرده مقياس هويت پيشرفت  a=0/77ميباشد.
نتایج تجربی تحقیق

در بررسي حاضر كل نمونه آماري مورد مطالعه ( 355نفر) 112 ،نفر ( )32%/4از پاسخگويان مورد مطالعه
مرد و  234نفر ( )%67/6زن بودند .بر اساس نتايج توصيفي پژوهش از  355نفر مورد مطالعه  311نفر ()87%/6
از پاسخگويان مورد مطالعه مجرد و  44نفر ( )12%/4متاهل بودند .متوسط سن دانشجويان مورد مطالعه 25
سال بوده است و كمترين يا حداقل سن  18سال و بيشترين  48سال بود .اين بررسي كه بين دانشجويان
مقطع كارشناسي در  11دانشكده و جمع نمونه آماري  355نفر بوده ،وضعيت پاسخگويان را از نظر نوع پايگاه
هويت بر اين اساس بيان ميكنندكه براساس نتايج به دست آمده 46/8 ،درصد نمونههاي تحقيق داراي هويت
زود تحقيقپذير 22 ،درصد دير تحقيقپذير 18/3 ،درصد موفق و  13درصد داراي هويت آشفته بودند.
وضعيت پاسخگويان از نظر ميزان سرمايه اجتماعي و ابعاد آن به اين شرح است كه :نمونههاي تحقيق از
نظر وضعيت سرمايه اجتماعي ميانگين  65/67درصد را به دست آوردند .در ابعاد سرمايه اجتماعي نيز باالترين
ميانگين متعلق به انسجام اجتماعي  67/57درصد ،سپس مشاركت اجتماعي  64/95درصد و اعتماد اجتماعي
 64/68درصد و همچنين انسجام اجتماعي داراي انحراف استاندارد  14/54و ضريب كجي  -0/307حداقل
 31/25و حداكثر  ،93/75اعتماد اجتماعي با انحراف استاندارد  13/01و با ضريب كجي  -0/289حداقل
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 31/25و حداكثر  ،100مشاركت اجتماعي با انحراف استاندارد  16/06و ضريب كجي  -0/170حداقل  15و
حداكثر  100و سرمايه اجتماعي با انحراف استاندارد  10/64و ضريب كجي  -0/422حداقل  69/32و حداكثر
 88/46نمونههاي تحقيق از نظر وضعيت سرمايه اجتماعي ،ميانگين  65/67درصد را به دست آوردند .در ابعاد
سرمايه اجتماعي نيز باالترين ميانگين متعلق به انسجام اجتماعي  67/57درصد ،سپس مشاركت اجتماعي
 64/95درصد و اعتماد اجتماعي  64/68درصد است.
نمره مربوط به ميزان سرمايه اجتماعي دانشجويان  93/15 ± 75محاسبه گرديد كه حداقل نمره  15و
حداكثر نمره  93/75و ضريب كجي  -0/422بيانگر منفي بودن توزيع دادههاست.
 فرضيه اول:در بررسي تعيين تفاوت بين نوع پايگاه هويت و ميانگين مشاركت اجتماعي دانشجويان دانشگاه آزاد
اسالمي واحد تبريز ،از آزمون تحليل واريانس استفاده گرديد .همانگونه كه در جدول شماره ( )2مالحظه
ميكنيد ،سطح معناداري  0/000به دست آمده است ،بنابراين بين پايگاه هويت و مشاركت اجتماعي
دانشجويان تفاوت معناداري وجود دارد.
جهت تعيين اينكه كدام گروه بيشترين تفاوت را با ساير گروهها دارد از آزمون تعقيبي  LSDاستفاده گرديد.
بر اساس نتايج آزمون فوق دانشجويان داراي پايگاه هويت موفق بيشترين تفاوت ميانگين را با ساير گروهها
دارند .اطالعات كاملتر در جدولهاي شماره ( )3( ،)2و ( )4آورده شدهاند.
جدول شماره ( :)2آزمون آنالیز واریانس یك طرفه پایگاه هویت و میانگین مشارکت اجتماعی
متغير
پايگاه
هويت

منبع تغييرات

مجموع مجذورات

درجه آزادي

بين گروهها

5263/809

3

درون گروهها

86110/557

351

كل

91374/366

354

ميانگين مجذورات

مقدار F

1754/603

سطح معنيداري

7/152

245/329

0/000

جدول شماره ( :)3آماره هاي توصیفی تفاوت میانگین مشارکت اجتماعی و پایگاه هویت
نوع پايگاه:

تعداد

ميانگين %

انحراف استاندارد

خطاي ميانگين

حداقل %

حداكثر %

پايگاه هويت آشفته

46

62/17

13/64

2/01

25

85

پايگاه هويت زود تحققپذير

166

65

16/56

1/28

30

100

پايگاه هويت دير تحققپذير

78

60/51

15/74

1/78

15

100

پايگاه هويت موفق

65

72/15

14/44

1/79

35

95

كل

355

64/95

16/06

0/85

15

100

مشاركت اجتماعي

27
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جدول شماره ( :)4آزمون  LSDمشارکت اجتماعی و پایگاه هویت

پايگاه هويت آشفته

پايگاه هويت زود تحقق پ ذير

پايگاه هويت دير تحقق پذير

پايگاه هويت موفق

پايگاه هويت

-

-

*

*

*

پايگاه هويت آشفته
پايگاه هويت زود تحققپذير

-

پايگاه هويت دير تحققپذير

-

*

پايگاه هويت موفق

*

*

*
*

 فرضيه دوم:در بررسي تعيين تفاوت بين نوع پايگاه هويت و ميانگين انسجام اجتماعي دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي
واحد تبريز ،از آزمون تحليل واريانسي استفاده گرديد .نتايج به دست آمده از آزمون تحليل واريانس ،سطح
معناداري  0/006را نشان داد .بنابراين بين نوع پايگاه هويت و ميانگين انسجام اجتماعي دانشجويان تفاوت
معناداري وجود دارد( .جدول شماره )5
همچنين جهت تعيين اين كه كدام گروه بيشترين تفاوت را با ساير گروهها دارد از آزمون تعقيبي LSD
استفاده گرديد ،با توجه به نتايج جدول شماره ( )7ميانگين انسجام اجتماعي در دانشجويان داراي پايگاه هويت
موفق بيشترين تفاوت را با دانشجويان داراي پايگاه هويت آشفته زود تحقيقپذير و دير تحقيقپذير دارند.
جدول شماره ( :)5آزمون آنالیز واریانس یك طرفه پایگاه هویت و میانگین انسجام اجتماعی
متغير

پايگاه
هويت

منبع تغييرات

مجموع مجذورات

درجه آزادي

بين گروهها

2582/78

3

درون گروهها

72274/83

351

كل

74857/61

354

ميانگين

مقدار F

مجذورات
860/92

سطح معنيداري

4/18

205/911

0/006

جدول شماره ( :)6آماره هاي توصیفی تفاوت میانگین انسجام اجتماعی و پایگاه هویت
نوع پايگاه:

تعداد

ميانگين %

انحراف استاندارد

خطاي ميانگين

حداقل %

حداكثر%

پايگاه هويت آشفته

46

63/99

14/38

2/12

3/5

87/5

پايگاه هويت زود تحققپذير

166

66/3

14/04

1/09

31/25

93/75

پايگاه هويت دير تحققپذير

78

68/1

14/47

1/63

31/25

93/75

پايگاه هويت موفق

65

72/69

14/92

1/85

43/75

93/75

كل

355

67/57

14/54

0/77

31/25

93/75

انسجام اجتماعي
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جدول شماره ( :)7آزمون  LSDانسجام اجتماعی و پایگاه هویت
پايگاه هويت آشفته

پايگاه هويت زود تحققپذير

پايگاه هويت آشفته

پايگاه هويت دير تحققپذير

-

پايگاه هويت زود تحق قپذير

-

پايگاه هويت دير تحققپذير

-

-

پايگاه هويت موفق

*

*

پايگاه هويت موفق

پايگاه هويت

-

*

-

*
-

-

 فرضيه سوم:در بررسي و جهت تعيين تفاوت بين نوع پايگاه هويت و ميانگين اعتماد اجتماعي دانشجويان دانشگاه آزاد
اسالمي واحد تبريز ،از آزمون تحليل واريانس استفاده گرديد .نتايج به دست آمده از آزمون تحليل واريانس،
سطح معناداري  0/000را نشان داد .بنابراين بين نوع پايگاه هويت و ميانگين اعتماداجتماعي دانشجويان تفاوت
معنادار وجود دارد( .جدول شماره )8
جهت تعيين اينكه كدام گروه بيشترين تفاوت را با ساير گروهها دارد از آزمون تعقيبي  LSDاستفاده
گرديد .با توجه به نتايج به دست آمده همانگونه كه در جدول شماره ( )10مالحظه ميشود دانشجويان داراي
پايگاه هويت دير تحقيقپذير و پايگاه هويت موفق ،بيشترين تفاوت را با ساير دانشجويان دارند.
جدول شماره ( :)8آزمون آنالیز واریانس یكطرفه پایگاه هویت و میانگین اعتماد اجتماعی
متغير
پايگاه
هويت

منبع تغييرات

مجموع مجذورات

درجه آزادي

بين گروهها

12482/105

3

درون گروهها

47466/61

351

كل

59948/72

354

ميانگين مجذورات
4160/7

مقدار F

سطح معنيداري

30/76

135/233

0/000

جدول شماره ( :)9آمارههاي توصیفی تفاوت میانگین اعتماد اجتماعی و پایگاه هویت
نوع پايگاه:
اعتماد اجتماعي

تعداد

ميانگين %

انحراف استاندارد

خطاي ميانگين

حداقل %

حداكثر %

پايگاه هويت آشفته

46

57/6

12/06

1/77

31/25

75

پايگاه هويت زود تحققپذير

166

60/5

12/3

0/95

37/5

87/5

پايگاه هويت دير تحققپذير

78

71/47

11/19

1/26

43/75

100

پايگاه هويت موفق

65

72/21

9/88

1/22

37/5

93/75

كل

355

64/68

13/01

0/69

31/25

100
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جدول شماره ( :)10آزمون  LSDپایگاه هویت و اعتماد اجتماعی

پايگاه هويت آشفته

پايگاه هويت زود تحققپذير

پايگاه هويت دير تحققپذير

پايگاه هويت موفق

پايگاه هويت

-

*

*

*

*

پايگاه هويت آشفته
پايگاه هويت زود تحققپذير

-

پايگاه هويت دير تحققپذير

*

*

پايگاه هويت موفق

*

*

-

 فرضيه چهارم:در بررسي و جهت تعيين تفاوت بين نوع پايگاه هويت و ميانگين سرمايه اجتماعي دانشجويان دانشگاه آزاد
اسالمي واحد تبريز از آزمون تحليل واريانس استفاده گرديده ،كه نتايج به دست آمده از آزمون تحليل
واريانسي ،سطح معناداري  0/000را نشان داد .بنابراين بين نوع پايگاه هويت و ميانگين سرمايه اجتماعي
دانشجويان تفاوت معنادار وجود دارد( .جدول شماره  )11و همچنين جهت تعيين اينكه كدام گروه بيشترين
تفاوت را با ساير گروهها دارد از آزمون تعقيبي  LSDاستفاده گرديد .با توجه به نتايج به دست آمده همانگونه
كه جدول شماره ( )13مالحظه ميشود ،دانشجويان داراي پايگاه هويت موفق ،بيشترين تفاوت را با ساير
دانشجويان دارند.
جدول شماره ( :)11آزمون آنالیز واریانس یك طرفه پایگاه هویت و میانگین سرمایه اجتماعی
متغير

پايگاه
هويت

منبع تغييرات

مجموع
مجذورات

درجه آزادي

بين گروهها

4233/15

3

درون گروهها

35854/81

351

كل

40087/96

354

ميانگين

مقدار F

مجذورات
1411/05

سطح معنيداري

13/81

102/15

0/000

جدول شماره ( :)12آمارههاي توصیفی تفاوت میانگین سرمایه اجتماعی و پایگاه هویت
نوع پايگاه:
سرمايه اجتماعي

تعداد

ميانگين

انحراف استاندارد

خطاي ميانگين

حداقل

حداكثر

پايگاه هويت آشفته

46

61/32

9/06

1/33

40/38

75

پايگاه هويت زود تحققپذير

166

64/01

11/11

0/86

65/72

88/46

پايگاه هويت دير تحققپذير

78

66/22

9/46

1/07

68/35

86/54

پايگاه هويت موفق

65

72/33

8/7

1/07

74/49

88/46

كل

355

65/67

10/64

0/56

66/78

88/46
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جدول شماره ( :)13آزمون  LSDسرمایه اجتماعی به تفکیك پایگاه هویت

پايگاه هويت موفق

پايگاه هويت دير تحققپذير

پايگاه زود تحققپ ذير

پايگاه هويت آشفته

پايگاه هويت آشفته

پايگاه هويت

*

-

*

-

*

پايگاه هويت زود تحققپذير

-

پايگاه هويت دير تحققپذير

*

-

پايگاه هويت موفق

*

*

*
*

 فرضيه پنجم:بررسي و جهت تعيين تفاوت بين نوع پايگاه هويت و جنسيت دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز
از كي دو استفاده گرديد .با توجه به سطح معناداري  0/04به دست آمده از آزمون تفاوت معناداري بين نوع
پايگاه هويت دانشجويان زن و مرد وجود دارد.
بر اساس نتيجه آزمون وي كرامر همانگونه كه در جدول شماره  15مالحظه ميكنيد ،چنانچه جنسيت
دانشجويان مشخص باشد ،تا حدود  15درصد از خطا پيشبيني نوع پايگاه هويت كاسته ميشود.
جدول شماره ( :)14آزمون  X2براي متغیرهاي پایگاه هویت و جنسیت دانشجویان
متغير

مقدار X2

درجه آزادي

سطح معنيداري

تعداد مشاهدات

پايگاه هويت

8/03

3

0/045

355

جدول شماره ( :)15آزمون وي کرامر براي
متغیرهاي پایگاه هویت و جنسیت دانشجویان
ضريب في

0/15

ضريب كرامر

0/15

سطح معناداري

0/045

تعداد مشاهده

355

 فرضيه ششم:بر اساس نتيجه آزمون وي كرامر همانگونه كه در جدول شماره  17مالحظه ميشود ،چنانچه وضع
تاهل دانشجويان مشخص باشد ،تا حدود  15درصد از خطاي پيشبيني نوع پايگاه هويت كاسته ميشود.
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جدول شماره ( :)16آزمون  X2براي متغیرهاي پایگاه هویت و وضع تاهل دانشجویان
متغير

مقدار X2

درجه آزادي

سطح معنيداري

تعداد مشاهدات

پايگاه هويت

10/65

3

0/014

355

جدول شماره ( :)17آزمون وي کرامر براي
متغیرهاي پایگاه هویت و وضع تاهل دانشجویان
ضريب في

0/173

ضريب كرامر

0/173

سطح معناداري

0/014

تعداد مشاهده

355

نتایج نظري تحقیق

اريكسون معتقد استكه هرگاه فرد بتواند بين تصوري كه از يگانگي و ثبات دروني خود دارد و آن تصوري
كه ديگران از يگانگي و ثبات وي دارند هماهنگي ايجاد نمايد ،اعتماد به نفس حاصل ميگردد و شخص به
تدريج افكار راجع به خود و همانندسازيهاي پياپيكودكي را به هم ميپيوندد و حتي به ماوراي اين شكلهاي
اوليه ميرود تا ماهيت شخصي به عنوان فرد به وجود آيد .به طوري كه طبق نظر مارسيا فرد به يك امر دروني
خودساخته ،سازمان پوياي تواناييها ،باورها و نتايج فردي دست مييابد .در واقع فرد پاسخ سوال «من كيستم»
و «به كجا ميروم» دست يافته و تشخيص ميدهد چه چيزهايي براي او مهم است و چه كارهايي ارزشمند
است و نيز معيارهايي مييابد كه بر اساس آنها ميتواند رفتار خود و ديگران را هدايت و ارزيابي نموده و به
جست و جوي تكوين احساس خود و شكوفايي و شايستگي برآيد(اكبرزاده.)33 :1376 ،
جنس ،سن ،تحصيالت ،سرمايه فرهنگي ،ديانت و نگرش سنتي به خانواده؛ اما بين متغيرهاي ساختاري
مثل پايگاه اقتصادي و اجتماعي ،سرمايه اقتصادي و شغل رابطه معناداري ديده نشده است .در اين شكلگيري
هويت فردي اجتماعي كنشگران در تهران بيشتر از طريق با اهميت شدن حوزه مصرف اهميت بدن و كنترل
آن شكل ميگيرد(آزاد ارمكي .)74-75 :1381 ،خدايي ،شكري ،گروسيتي و گرواند( )1385در تحقيق خود در
بين دانشجويان دانشگاه بيرجند دريافتند كه دانشجويان داراي پايگاه هويت موفق در مقايسه با دانشجويان
سردرگم و آشفته از سالمت و كيفيت باالتري برخورداراند ،كه با نتايج يافتههاي اين تحقيق همسو ميباشد.
لويكس( ،)2007بخشايش( )1390و عبدي( )1389در مطالعات خود دريافتند پايكاه هويت موفق با بهزيستي
همبستگي مثبت و معنادار و پايگاه هويت آشفته با بهزيستي رابطه معكوس و معنادار دارد و در بررسي تفاوت
پايگاه هويت و وضعيت تاهل تفاوت معناداري بين اين دو متغير ديده شده كه با يافتههاي اين تحقيق همسو
ميباشد .در پژوهشي ديگر با عنوان (فقر و سرمايه اجتماعي) هدفش پذيرش اهميت سرمايه اجتماعي و باور به
رابطه نزديك آن با ارتقاء رفاه همگاني و كاهش فقر است .يافتهها بازگوي وجود تفاوت معنادار در ميانگين
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سرمايه اجتماعي و مولفههاي آن در بين خانوارهاي فقير و مرفه مورد بررسي است ،كه با يافتههاي اين تحقيق
همسو ميباشد.
درتحقيقي ديگر كه رابطه رفاه با سرمايه اجتمايي را بررسي ميكند ،براساس نتايج پژوهش ،شهرستانهاي
استان اصفهان به لحاظ شاخصهاي رفاه داراي وضعيت متفاوت و معناداري آن يعني شهرهايي كه از لحاظ
رفاه در سطح باالتري قرار دارند در مقابل از سرمايه اجتماعي پايينتري برخوردارند و برعكس كه با يافتههاي
اين تحقيق همسو نميباشد .در صورتي كه شهرستان داران از لحاظ شاخص سرمايه اجتماعي در رتبه اول و به
لحاظ رفاه اجتماعي در سطح بسيار پاييني قرار داشت ،يعني شاخص سرمايه اجتماعي با افزايش خود منجر به
كاهش رفاه اجتماعي ميشود كه بايد برعكس ميشد ،يعني با افزايش سرمايه اجتماعي رفاه اجتماعي نيز
افزايش پيدا ميكرد.
درتحقيقي ديگر با عنوان سرمايه اجتماعي و توسعه اقتصادي– اجتماعي كالنشهر تهران كه با هدف تعيين
رابطه بين سرمايه و عناصر تشكيلدهنده آن در سطح تحليل مناطق با ميزان توسعهيافتگي است ،نتايج حاكي
از آن است كه سرمايه اجتماعي مناطق رابطه مثبتي با توسعه مناطق شهري در تهران دارد و در مناطق
توسعهيافتهتر از ميزان اعتماد عمومي ،آگاهي ،مشاركت رسمي و مشاركتهاي غير رسمي هميارانه برخوردارند
كه با يافتههاي اين تحقيق همسو ميباشد .در تحقيقي گروتارت به بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر رفاه
خانوادهها و فقر در اندونزي پرداخته و يافتهها حاكي از اين است كه سرمايه اجتماعي خانوار تاثير مثبتي بر روي
رفاه دارد كه با يافتههاي اين تحقيق همسو ميباشد(گروتارت .)1386 ،ناك و كيفر در( )1997از مطالعه خود
نتيجه گرفتند كه رشد اقتصادي و اعتماد رابطه دارند و يك انحراف معيار افزايش در ميزان اعتماد سبب
افزايش و رشد اقتصادي به ميزان نيم انحراف معيار ميشود ،كه با يافتههاي اين تحقيق همسو ميباشد.
انگلهارت( )1997تاثير سرمايه اجتماعي بررشد اقتصادي را بررسي ميكند ،وي اعتماد را به عنوان شاخصي
از سرمايه اجتماعي در نظر ميگيرد و معتقد است كه تاثير توسعه اقتصادي بر سطح اعتماد بسيار محكمتر و
قويتر ميباشد كه با يافتههاي اين تحقيق همسو ميباشد.
وينسترا( )1384نيز مثالهاي متعددي از آنكه چگونه سرمايه اجتماعي بر كاهش مرگ و مير و افزايش
تندرستي و بهداشتي (شاخص توسعه انساني) در هند و ايالتهاي آن از سرمايه اجتماعي خوبي برخورداراند و
در كاهش فقر موفق بودهاند(كريشنا )487 :1384 ،و مرنيسي( )1384نيز مثالهايي از چگونگي و نقش سرمايه
اجتماعي در پيشبرد موفقيت توسعه كشورهاي فقير ارائه ميدهد كه با يافتههاي اين تحقيق همسو ميباشد.
تبیین بر اساس چارچوب نظري تحقیق

همانطور كه در وضعيت پاسخگويان در ابعاد سرمايه اجتماعي مشاهده ميكنيم انسجام اجتماعي 67/57
درصد بيشترين آمار را به خود اختصاص داده و با توجه به اين كه در يافتههاي نظري دوركيم اين مورد را
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تاثيرگذارترين مورد در كاهش نرخ خودكشي در جامعه ميداند كه عامل انسجام در جامعه ميباشد ،يعني با
افزايش انسجام در جامعه آمار خودكشي پايين ميآيد و به نوعي جامعه از نابساماني اجتماعي رهايي مييابد و
ازسويي ديگر براساس نتايج به دست آمده در وضعيت پاسخگويان از نظر نوع پايگاه هويت كه بيشترين درصد،
 46/8درصد نمونههاي تحقيق داراي هويت زود تحقيقپذير و يا موفق هستند كه در مقايسه با دانشجويان داراي
پايگاه هويت سردرگم و آشفته از سالمت و كيفيت باالتري برخوردارند.
گافمن با ارائه نظريه نمايش از استعارههاي تئاتر براي توصيف نمايش افراد ياري ميگيرد كه با عنوان
مديريت تاثيرگذار به حساب ميآيد .ظاهر ،كه براي خود شخص و ديگران قابل رؤيت و نمايش است و به
عنوان كانون توجه در برخوردهاي اجتماعي قلمداد ميشود .به نظر گافمن ميان اجراي تئاتر و انواع كنشهايي
كه همه ما در اعمال روزمره و كنشمتقابل خود انجام ميدهيم وجه مشترك بسياري وجود دارد و به نظر او
كنشمتقابل بسيار شكننده است .از نظر گيدنز خودآرايي و تزئين خويشتن با پويايي شخصيت مرتبط است .در
اين معنا پوشاك عالوه بر آن كه وسيله مهمي براي پنهانسازي يا آشكارسازي وجه مختلف زندگي شخصي
است ،نوعي وسيله خودنمايي نيز محسوب ميشود ،چرا كه لباس آداب و اصول رايج را به هويت شخصي پيوند
ميزند(گيدنز.)95 :1385 ،
پیشنهادهاي کاربردي

 به دليل اينكه در بررسي سرمايه اجتماعي و پايگاه هويت برخي از چهار مولفهها در دانشكدههايمختلف متفاوت است ،پيشنهاد ميشود ابتدا با انجام تحقيقهايي جهت يافتن علل و عوامل شرايط به وجود
آمده و موانع آن شناسايي گردد تابرنامهريزي دقيقتر جهت انجام اقدامات اساسي براي بهبود شرايط صورت
گيرد تا از طريق مشاورههاي اجتماعي و روانشناختي از آسيبهاي برخاسته از اين نوع پايگاه حداالمكان
بكاهند .ضمناً مي توان از طريق روش جلسات مشاوره و هدايت فردي و گروهي به ارائه خدمات مشاورهاي
به افراد نمود .افرادي كه در ميزان سرمايه اجتماعي پايينتري قرار دارند نياز به تعدادي جلسات بيشتري
دارند ،در اين جلسات افراد را به عضويت در  NGOو گروههاي مردم نهادي در محله و شهرها براي ايجاد
حس نوعدوستي و همبستگي تشويقكنند و باعث ايجاد حساعتماد ،تقويت برابري و برادري ،احترام متقابل
و رعايت حقوق ديگران شوند.
 مسئولين آموزش دانشگاه با برگزاريكارگاههاي آموزشي مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي زيرنظر متخصصينعلوم اجتماعي و روانشناسي به افزايش ميزان سرمايه و هويتيابي مناسب آنان كمك كنند .يافتههاي تحقيق
در بررسي پايگاه هويت دانشجويان نشان داد كه دانشجويان ميزان بيشتري از هويت موفق برخوردارند ،هر
چند در تحقيق ديگر در سال  1390دانشجويان دانشكده پزشكي داراي هويت آشفته بودهاند و هويت در برخي
عرصهها به طور ناخودآگاه و در بستر جامعه شكل ميگيرد ،ولي در اغلب موارد به خصوص در دنياي پيچيده
امروز بايد در قالب برنامههاي خاص جامعهپذيري و تربيتي شكل گيرد .بنابراين پيشنهاد ميشود مسئوالن
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دانشگاه نسبت به اين موضوع اهميت بيشتري مبذول دارند و ترتيبي اتخاذ گردد تا عوامل موثر در شكلگيري
پايگاه هويت دانشجويان به خصوص در اين دانشگاه مورد بررسي دقيق قرار گيرد و اقدامات الزم جهت بهبود
وضعيت پايگاه هويتي دانشجويان اين دانشكده به عمل آيد.
 با توجه به نظريههاي مطرح در زمينه هويت و مراحل شكلگيري آن تمام نظريهپردازان بر اين نكتهتاكيد دارند كه هويت از سنين پايينتري و از طريق جامعهپذيري صورت ميگيرد ،بنابراين پيشنهاد ميشود
مسئولين جامعه از طريق انجام آزمونهاي مرتبط جهت بررسي و شناسايي پايگاههاي هويتي نوجوانان در
مدارس و جوانان در دانشگاهها اقدام كنند و از طريق آموزشهاي الزم توسط متخصصين اجتماعي و مشاورين
اجتماع و روانشناسي در سنين پايينتر نسبت به پيشگيري از آسيبهاي منتج از آن اقدام نمايند.
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