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 -5مربی گروه علوم اجتماعی ،دانشگاه پیام نور ایالم
 -4کارشناس ارشد مطالعات زنان ،گروه جامعه شناسی ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه شیراز

چکیده
این پژوهش به بررسی رابطه بین هویت اجتماعی و عوامل جامعه شناختی مؤثر بر آن در بین
دانشجویان دختردانشگاه پیام نور آبدانان پرداخته است .پس از مرور مطالعاات انجاام شاده ،بار
اساس نظریهای مبتنی بر آرای گیدنز چهار فرضیه ارایه شاد .ایان پاژوهش باا روش پیمایشای از
نمونهای با حجم  415نفر از جمعیت  953نفری دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور شاهر آبادانان
جمعآوری شده است .روش نمونه گیری مطالعه مزبور تصادفی طبقاه ای باوده اسات.یافتههاای
پژوهش نشان میدهاد کاه باین اعتقاادات دینای ،پایگااه اتتصاادی -اجتمااعی خاانواده ،میازان
اس تفاده از وسایل ارتباط جمعای ،احسااس تعلاه باه خاانواده وهویات اجتمااعی رابطاه مثبات و
معنیدار وجود دارد و همچنین نتایج رگرسیون چند متغیره نشان میدهد کاه متغیرهاای مساتقل
پژوهش در مجموع  13درصدازتغییرات متغیر هویت اجتماعی را تبیین میکنند.
واژههای کلیدی :هویت اجتماعی ،عوامل اجتماعی ،دانشجویان ،دختر.

* نویسنده مسؤول

Jabermolaii@gmail.com
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مقدمه و بیان مسأله
هویت در معنای عام و کارکردی آن ،همان چیزی است کاه (خاودی) را از (ریار خاودی)
جدا میکند و به بیان کاستلز هویت عبارت است از فرایناد معناساازی بار اسااس یاگ ویژگای
فرهنگی یا مجموعه بههم پیوستهای از ویژگیهاای فرهنگای کاه بار مناابع دیگار اولویات داده
میشود (کاستلز .)44 :5382 ،در واتع هویت ظرفیت و گنجایشی اسات کاه باه شناساایی دتیاه
"خود "منجر میشود .این گنجایشها شامل جنسایت ،ملیات ،ماذه .و ...هساتند (یسالدیگ،5
 .)4252به عقیده جنکینز همه هویتها به نوعی هویت اجتماعی محسوب مایشاوند (جنکیناز،
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 ،)5385 /5331زیرا هیچ هویت جدا از فضای اجتماعی معنای نادارد و شاکلگیاری هویات در
فرآیندهای اجتماعی شدن ریشه دارد ،اما نباید تصور کرد که هویات اجتمااعی یاگ باار بارای
همیشه شکل میگیرد .تغییر و دگرگونی همچنان که در ذات جامعه و تااریخ اسات ،در هویات
اجتماعی نیز رایج است .بنابراین ،هویت امری اکتسابی است که در جریاان تعاامالت فارد و در
درون فضای زندگی شخصی شاکل مایگیارد .هویات اجتمااعی شاناخت و داناش شاخص از
جایگاهش در جامعه است ،شناختی که وی از تعله به مقوالت اجتماعی یا گروههای اجتمااعی
دارد (هاگ و آبرامز.)5388 ،3
با توجه به اینکه جوانان به عنوان آینده سازان مملکات ،تشار عظیمای از جمعیات کشاور را
دارا بوده و در مرحله حساس تکوین هویت خود هستند ،بیشتر از هر تشر دیگاری در ارتبااط باا
اجتماع خود بوده و تشر جوان در هر جامعه ای به لحاظ برخاورداری از تاوان و انارفی فاراوان
تادر است تأثیر تعیین کنندهای بر آیناده جامعاه بگاذارد اسات (شمشایری )12:5389 ،در واتاع
نیمی از این جمعیت جاوان را زناان و دختاران جاوان تشاگیل مایدهناد ،کاه اماروزه گساترش
آموزش رسمی ،تغییر ساختار خانواده ،رسانههای جمعای و تغییارات متااثر از آنهاا ،زمیناههاایی
برای تحرک اجتماعی زنان و حضور در عرصه فعالیتهای اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی فاراهم
آمده است و در سایه آن زنان در فضاهای نسبتاً متفاوتی ترار گرفتهاناد کاه بایش از هار چیازی
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منابع در دسترس زنان و منزلت و نقش آنان را دساتخوش دگرگاونی سااخته اسات (تاادرزاده،
 .)39 :5332یکاای از مهمتاارین ایاان تغییاارات دگرگااونی در فرآینااد تولیااد و بازتولیااد هویاات
اجتماعی زنان و دختران شدهاست (مقدس و خواجهنوری .)9 :5382 ،نظر به این مطلا ،.ایاالم
جامعهای در حال گذار و توسعه است .در چنین جامعهای به دلیل فروپاشای نظاام و سااختارهای
سنتی نظیر اجتماعات عشایری و روستایی و گسترش شهرنشینی ،رسانههاای جمعای ،تحرکاات
جمعیتی و اجتماعی ارل .افراد به ویژه جوانان در برابر الگوهای محلی ،ملی و جهاانی متفااوت
و بعضاً متعارض ترار گرفته اناد .بسایاری از جواناان باا کناده شادن از بنیاادهاای سانتی یاا نباود
ساختارهای نوین و یا عدم تشخیص الگوهای مناس ،.دچار تعاارض ،ساردرگمی و بالتکلیفای
میشوند و خود را در تعارض باا ارزشهاای سانتی و مادرن مایبینناد (عبادالهی.)513:5391 ،
بنابراین چگونگی شکلگیری هویت اجتماعی زنان و دختران جوان مبتنای بار عوامال مختلفای
است که هر یگ به نوعی میتوانند تاثیرات متفاوتی در برداشته باشند .از جمله عواملی که تاثیر
گسترده بر شکلگیری هویت دارند مولفههای اجتماعی و اتتصادی هستند که در این پاژوهش،
پژوهشگر به دنبال بررسی آنهاست .بنابراین پرداختن به مسأله هویت از یگ طرف در عین حال
بررسی این مسأله در میان زنان و دختران جوان اهمیت این پژوهش را دو چندان میکند .محقه
در این پژوهش به بررسی هویت اجماعی دانشجویان دختار دانشاکاه پیاامناور در شاهر آبادانان
پرداخته است.
پیشینه پژوهش
زلفعلیفام و رفاری در پژوهشی به بررسی تحلیل جامعهشاناختی هویات اجتمااعی دختاران
دانشجوی دانشگاه گیالن پرداختهاند .این پژوهش بدنبال پاسخ به این پرسش اساسای اسات کاه
دختران چه تعریفی از چگونگی هویت اجتماعی خود در جامعاه در حاال گاذار ایاران دارناد
یافتهها نشان میدهد که دختران جامعه ما سعی دارند با اتکاء به مراجاع هویات سااز ریار سانتی
مانند تحصیل ،شغل ،کس .استقالل مالی هویت اجتماعی ریر سنتی را بارای خاویش در جامعاه
تعریف کنند (زلفعلیفام و رفاری.)5388 ،
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نجارپور استادی در مقالهی به بررسی رابطهی و تاثیر جو عاطفی خانواده ،خودپنداره ،عزت
نفس و پایگاه اتتصادی  -اجتماعی بر شکلگیری هویت جوانان پرداخت است .یافتاههاای ایان
پژوهش نشان میدهد که بین متغییرهای جو عاطفی خانواده ،خودپنداره ،عازت نفاس و پایگااه
اتتصادی – اجتماعی و شکلگیری هویت ،همبساتگی معنایدار و مثبتای وجاود دارد (نجاارپور
استادی.)5388 ،
باتری و سلیمانینژاد در پژوهش به بررسی جامعهشناختی وضعیت هویت جواناان دبیرساتان
شهر ایالم پرداختهاند .این پژوهش به شیوه پیمایش و با استفاده از نظریه گیدنز انجام شده است.
نتایج یافتهها نشان میدهد رابطه متغییر تحصیالت و هویت فردی مثبت و معنادار است ،یعنای باا
باال رفتن میزان تحصیالت جوانان هویت فردی آنان تقویت میشاود .و همچناین متغییار پایگااه
اتتصادی و اجتماعی با هویات تاومی و گروهای رابطاه معناادرای دارد .در مجماوع متغییرهاای
هویات گروهای و فاردی بیشاترین تااثیر را در شاکلگیاری هویات اجتمااعی دارناد (باااتری و
سلیمانینژاد.)5383 ،
ربانی و همکارانش در پژوهشی به بررسی عوامل موثر بر هویت اجتماعی افراد در شاهرهای
جدید (مطالعهی موردی شهر پردیس تهران) پرداختهاند .یافتهها این پژوهش نشان میدهاد کاه
متغیر خدمات و فعالیت تولیدی ،فضای اجتماعی ،فرهنگی و جغرافیایی ،امنیت عاطفی و روانای
و راههای ارتباطی بر هویت اجتماعی تاثیر دارند( .ربانی و همکاران.)5383 ،
میرهاشمی و حیدرپور در پژوهشی به بررسی ارتبااط برخای از عوامال اجتمااعی باا هویات
اجتماعی دانش آموزان شهرستان گیالن ررب پرداختهاند .نتایج یافتهها نشاان مایدهاد کاه باین
متغیرهای اجتماعی و هویات شخصای داناش آماوزان همبساتگی معنااداری وجاود نادارد و در
مقابل این رابطه بین هویت اجتماعی و متغیرهای اجتماعی (جنسیت ،سن ،حجم خانواده ،میازان
تماشای برنامههای تلویزیونی داخلی ،میزان تماشاای برناماههاای تلویزیاونی مااهوادهای ،میازان
استفاده از اینترنت و پایگاه اجتماعی) تایید شده است .بنابریان بین متغیرهای اجتماعی و هویات
اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد (میرهاشمی و حیدرپور.)5332 ،
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راسبرگ و کیدر 5در پژوهشی به بررسی رابطه هویت با جو عاطفی خانواده پرداختهاند .این
پژوهش که در میان دختران انجام شده نشان میدهد که بین جو عاطفی خانواده و هویت رابطاه
معناداری وجود دارد .در واتع خانوادههای که رابطه عاطفی مناسبی با هم دارند و فرزندان منباع
محبت خود را از خانواده دریافت مایکنناد از ثباات هویات برخوردارناد (راسابرگ و کیادر،
.)5334
هیلمن 4در پژوهش با عنوان ستیز بارای خاود ،تادرت و هویات اجتمااعی در میاان دختاران
نوجوان ،به چگونگی شکل گیری هویت در میاان دختاران نوجاوان دبیرساتانی را در منطقاه ای
فقیرنشین در انگلستان پرداخته است .روش ایان پاژوهش مشااهده و مصااحبه ی عمیاه باوده و
نتایج آن نشان میدهد الگوهایی که رسانهها و نیز اجتماع به ایان دختاران بارای شاکل دادن باه
هویت شان ارایه می دهند بسایار ساطحی و بای محتاوا اسات و همچناین نقاش خاانواده در ایان
شکلگیری کم و ضعیفتر شده است و به طور کلی مدرسه و معلمان توانستهاند نقاش ماوثری
در تشویه دختران نوجوانان برای دستیابی به هویت توی ،محکم و فعاال داشاته باشاد( .هایلمن،
.)5338
مارسیا )4224( 3در پژوهشی به بررسی رابطه هویت و روابط خانوادگی پرداخته است .نتایج
تأیید کننده این موضوع است که شکلگیری هویت یگ رابطه دو طرفه بین نسالهاسات یعنای
مادران برای تأیید خود و رشد احساس مولد بودن به کودکان متکی هساتند و متقاابال کودکاان
برای کمگ باه تکاالیف رشادی خاود یعنای اعتمااد ،اساتقالل ،خالتیات و هویات باه ماادران
وابستهاند (مارسیا.)4224 ،
خلیفهسلطانی )4252( 2در پژوهشی به بررسی رابطه سبگ زندگی متفااوت باا مناابع هویات
ساز مانند مدرسه ،خانواده و رسانه پرداخته است .یافته وی تایید کننده ایان موضاوع اسات کاه
هویت محصولی اجتماعی اسات کاه از طریاه تعاامالت اجتمااعی در زنادگی روزماره سااخته
میشود (خلیفه سلطانی.)4252 ،
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بسیاری از مطالعات انجاام شاده در بااال باهطاور اخاص باه بررسای هویات اجتمااعی افاراد
پرداختهاند .نتایج این پژوهشها تایید کننده تاثیر عوامل جامعهشناختی بار شاکلگیاری هویات
اجتماعی افراد است .در اینجاا ساوال ایان اسات کاه آیاا باین عوامال جامعاهشاناختی و هویات
اجتماعی دختران ،در جامعه مورد مطالعه شهر آبدانان نیز رابطه وجود دارد متاسافانه مطالعاات
در خصوص دگرگونیهای فرهنگی – اجتماعی در ایان شاهر بسایار ناادر اسات ،بادین جهات
مطالعه این شهر از باب تغییرات اجتماعی – فرهنگی از اهمیت بسیاری برخوردار است.
مبانی نظری
هویت مفهومی کساترده اسات کاه در علاوم مختلاف مفهاوم خااص خاود را مایطلباد در
مجموع سخن گفتن از خصوصیات اجتماعی ،عقاید ،ارزشهاا ،رفتارهاا و نگارشهاای متماایز
گروههای اجتماعی ،به معنای سخن گفتن از «هویت اجتماعی» آنهاسات .هویات اجتمااعی ،باه
سادهترین بیان ،تعریفی است که فرد ،بر مبنای عضویت در گروههای اجتماعی ،از خویش دارد
(براون .)995 :5381 ،5در جوامع سنتی ،هویت بهوسیله نظامی از خویشااوندای و ماذه .و باه-
طور خارجی و بیرونی ساخته میشود .در فرهنگ سنتی ،هویت به هر مقدار که باشد ،در هنگام
تولد تعیین و کامل شده است و با سااختارهای نسابتاً پایادار سانت ،اعتقاادات و آداب و رساوم
یکی شده است .اما در مقابل با آراز فرهنگی جامعه مدرن ،مکان شکلگیری هویت به زنادگی
خصوصی افراد تغییر یافت .هماانطور کاه پیونادهای گروهای ضاعیف شاد ،افاراد از پیونادها و
اعتقادات جمعی دور شدند و به منظور تطابه با چشماندازها و عالیه فاردی ،باهطاور مساتقل از
چارچوبهای اعتقادی رسمی عمل کردند (دان.)42 :5338 ،4
یکی از کسانی که درباره هویت نظریهپردازی کرده است ،اریکسون 3است .وی در تعریف
خود از هویت ،آن را یکی شدن با تجربههاای گذشاته ،آرزوهاای آیناده و ارزشاهای فرهنگای
معاصر میداند .وی معتقد است احساسی که فرد نسبت به ارزشهای ملی خاود دارد و کوششای
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که فرد برای درونی ساختن ارزشهای فرهنگی جامعه خود انجاام مایدهاد ،فارد را باه هویات
فرهنگی میرساند .دیدگاه محوری اریکسون ،نظریااتی اسات کاه وی دربااره رشاد شخصایت
ارایه کرده است .در این نظریه ،او رشاد شخصایت را از تولاد تاا دوران پیاری شار مایدهاد.
اریکسون بر این باور اسات کاه ،شخصایت انساان در طاول عمارش باا عباور از مجموعاهای از
بحرانها به رشد میرسد وی باا محاور تارار دادن بحارانهاای دوره نوجاوانی و جاوانی ،فرایناد
هویتیابی این دوره را تشریح میکند و نشان میدهد (فاتحی .)511: 5383،بنابراین سان – 54
 42سالگی را مرحله هویت در مقابل بیهویتی میداند و آن را دوره گاذر از کاودکی باه بلاو
محسوب کرده است .در این دوره برای نوجوانان این سوال مهم مطر میشود که من کیساتم
(اریکسون )5384 ،به عقیده او فرایند هویتیابی فراینادی اسات کاه برپایاه تجربیاات کاودکی
شکل میگیرد ،اما هویت نهایی که در پایان دوره نوجوانی تثبیت میشود.
مید با بحث درباره دو مولفه خود ،یعنی مان مفعاولی و مان فااعلی ،باه بحاث هویات عماه
بیشتری بخشیده است .وی خود را محصول اجتماع میداند که از خاالل اخاذ دیادگاه دیگاری
شکل میگیرد .به بیان دیگار جامعاه «خاود» را شاکل مای دهاد و ایان امار باه نوباه خاود رفتاار
اجتماعی را شکل میدهد .بر اساس نظریه هویت همه افراد به طور تطعای در جواماع گونااگون
مدرن هویتهای متعددی دارند که در یگ روش سلسله مراتبی ساازمان یافتاهاسات (ماروال 5و
همکاران .)551 :4254 ،تاجفل 4یکی دیگر از نظریهپردازان این حوزه است ،بنابر نظریه تاجفل،
هویت اجتماعی متشکل از سه عنصر است ،عنصر شناختی (آگاهی از اینکه فرد باه یاگ گاروه
تعلااه دارد) ،عنصاار ارزشاای (فاارضهااایی درباااره پیاماادهای ارزشاای مثباات یااا منفاای عضااویت
گروهی) ،و عنصر احساسی (احساستن به گروه و افرادی که رابطهای خاص با آن گروه دارناد)
(تاجفل .)5393 ،بنابراین هویت اجتماعی به عنوان آگاهی فرد از تعله به گروه اجتمااعی معاین
و ارزش و اهمیت عاطفی این عضویت برای فرد ،مفهوم سازی شده است .در نتیجاه بناابر تعلاه
افراد به گروههای متفاوت است که آنان به یگ هویت اجتماعی معارف وضاعیت باه خصاوص

1 Merolla, D.M
2 Tajfel
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خود در جامعه دست مییابند (تورنر .)8 :5333 ،5و همچنین جنکینز در کتاب هویت اجتماعی،
هویت را این گونه تعریف میکند «این عبارت به شیوههایی که به واسطه آنها افراد و جماعات-
ها در روابط اجتماعی خود از افراد و جماعتهای دیگر متمایز میشوند ،اشاره دارد و برتراری
و متمایز ساختن نظاممند نسبتهای شباهت و تفاوت میان افراد ،میان جماعتها ،و میان افاراد و
جماعتهاست .شباهت و تفائت با هام – و ناه جاز ایان -اصاول پایاای هویات و پایاه زنادگی
اجتماعیاند» (جنکینز .) 8 :5385 ،در واتع هویت،یگ استعداد و ظرفیت انسانی است که ریشاه
در زبان دارد .این امر مستلزم دانستن این است که آنها که هستند ،آنها بدانند که ما کاه هساتیم،
ما بفهمیم که آنها تصاور مای کنناد کاه ماا کاه هساتیم و ریاره :باه عباارت دیگار هویات یاگ
طبقهبندی چند بعدی – یا نقشهبرداری از جهان انسانی و جایگااه افاراد و اعضااء اجتماعاات در
آن است (جنکیناز .)1 :4228 ،بناابراین هویات در نحاوه پاساخدهای باه ساوال " مان کیساتم"
مشخص میشود که در پاسخ به آن " ،من ...هستم" بروز مییابد (وود وارد.)4222 ،4
به طور کل یکی از نظریاهپردازانای کاه در ماورد هویات مباحاث گساتردهای دارد گیادنز

3

است .گیدنز بر این باور است که بررسی مفهومهای چون :شخصیت ،رفتاار ،فرهناگ و هویات
فردی و اجتماعی در گرو ارزیابی مفهوم خود است .مفهوم خود در جهاان اماروزه باه صاورت
یگ «پروفه بازتابی یا تاملی» در آمده است که تنهاا از طریاه ناوعی باازنگری فوف در مفهاوم
«خود هویتی» تابل درک و دریافت است .به عقیاده وی «خاود» بایاد طراحای شاود و همچاون
گذشته سنتها و عادات آن را شکل نمیدهند (گیدنز .)53 :5382 ،گیدنز معتقاد اسات هویات
اجتماعی افراد براساس خودآگاهی و هم تحت تاثیر شرایط و موتعیتهای اجتماعی در زماان و
مکان شکل میگیارد ،همچناین عملکاردهاای اجتمااعی ،روناد بازتاابی باودن آن ،عقالنیات و
خودآگاهی فرد و بازاندیشی آن ،هویت فرد را همیشاه در فرایناد سااختیاابی تارار مایدهاد.
خصوصا در عصر جدید که نهادهای امروزین هم در آن دخالت دارند .به زعم وی ،هار چیازی
در زندگی اجتماعی ،از نظامهای جهانی گرفته تا آنچه وضعیت فکری فرد محساوب مایشاود،

1 Turner
2 Wood ward
3 Giddens
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در یگ کردار و راه و رسم اجتماعی بهوجود میآید .از این رو گیدنز معتقد اسات کاه هویات
اجتماعی هم مانند هویت شخصی در روند ساختیابی و با توجه به موتعیتها ،شرایط و احاوال
و اوضاع اجتماعی ،اتتصادی و نیز خود آگاهی شکل مایگیارد .آگااهی باه هویات شخصای و
اعتماد ،اطمینان و کنش متقابل اشخاص نقش مهمی در هویت اجتماعی بر عهده دارند .البتاه در
هویت اجتماعی و باز تولید آن تراردادها و رسوم اجتماعی نیز مهماند (گیدنز .)5398 ،به عقیده
وی احساس هویت اجتماعی بهواسطه دیالکتیاگ میاان فارد و جامعاه شاکل مایگیارد .هویات
معموالً در نگرشها و احساسات افراد نمود ماییاباد و بساتر شاکلگیاری آن زنادگی جمعای
است .نهادهای گوناگون اجتماعی اعم از سیاسی ،فرهنگی و اتتصادی ،دولتی و یاا ریردولتای و
باورها و سنتها و حتی نحوه احساس تعله و پیوندهای گروهی همه و همه در ایجاد و دگرگونی
هویت اجتماعی نقش دارند .در جوامع سنتی هویت ،مبین تجلی و تحقه کار ویژه و نقاشهاای
از پیش تعیین شده باود .در جهاان کناونی باا دگرگاون شادن شارایط و و چاارچوبهاا ،مناابع
هویتسازی ،متفاوت از تبل شده است .چرا که زندگی مدرن با فضامند کردن زندگی فردی و
بوجود آوردن فضاها و نهادهای مختلف امکان رهایی فارد از احاطاهی سااختار سانتی را ساب.
شده است (گیدنز.)5398 ،
هویت اجتماعی حاصل تجربیات شخصی فرد در زندگی است .این تجربیاات ابتادا در بدعاد
محلی و مکانی زندگی فرد ،یعنی ،منابع خانواده مطر است یعنی همان جایی که ابتدا شاخص
در آن رشد پیدا میکند .همچنین تکوین هویت شخصی تحت تااثیر زمیناه خاانوادگی شاخص
ترار دارد (اشرفی .)33:5393 ،در واتع هویتها در خالء ساخته نمیشوند .زمینههای بین فاردی
و اجتماعی میتوانند آن را تسهیل کرده و یا تحمیل کنند .شکلگیری هویت یاگ رابطاهی دو
طرفه بین نسلهاست یعنی والدین برای تایید خود و رشد احساس مولد بودن به فرزنادان متکای
هستند و متقابال فرزندان برای کمگ به تکالیف رشدی خود یعنی اعتماد ،اساتقالل ،خالتیات و
هویت به والدین وابستهاند (مارسیا.)4224 ،
به باور گیدنز دین و سنت همیشه دارای پیوند نزدیکی با یگدیگر بودهاناد ،ماذه .یکای از
منابع اتتدار سنتی است و از این طریه با سنت ارتباط پیدا میکند .در نتیجه تجربه ،معنا و تفسایر
زندگی بر اساس آن صورت میگیرد و به همین دلیال اکثار کانشهاای زنادگی دارای دالیال
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دینی و مذهبی است .در نتیجه مذه .از مهمترین مرجاع و ماخاذ باوده کاه بشار بارای تکمیال
هویت اجتماعی خود به آن رجوع میکند (گیدنز .)39 :5399 ،و همچنین به عقیده کاستلز دین
به عنوان مهمترین منبع هویت ساز در جامعه شبکه ای است.دین در سالهای پایانی ایان هازاره،
به عنوان منبع هویت ،به طور اعجاب آوری نیرومند و اثرگذار جلوه کرده است (کاستلز:5382،
 .)32و در جامعه ایران به علت بافت مذهبی ،دین و اعتقادات در اساس هویت ایران ریشه دارد.
رسانههای جمعی ،انتقال و هدایت دامنه گساتردهای از نمادهاا ،هنجارهاا ،ارزشهاا ،عقایاد،
پیامها و افکار امروزه درون جوامع را به عهاده گرفتاه اناد تاا جاایی کاه برخای صااح .نظاران
معتقدنااد کااه رسااانههااای گروهاای کاال زناادگی فرهنگاای و اجتماااعی را دگرگااون ماایکننااد
(تاملینسون .)21 :5331 ،5و از جمله سازههای مهم اجتمااعی مبحاث هویات اسات کاه اماروزه
بشدت متاثیر از وسایل ارتباط جمعی است .رسانهها با پاسخدهی به حواس انسانهاا ،در رشاد و
اعتالی فرهنگی و هویت جمعی آنان ،نقش اساسی دارند و بر شاناخت و درک از جهاان تااثیر
میگذارند ،به این معنا که آگاهی و ذهنیت مردم نسبت به جهان ،بستگی باه محتاوایی دارد کاه
از رسانهها دریافت میکنند .زیرا رسانهها واسطه و میانجی بین آگاهیهای فردی و سااختارهای
گستردهتر اجتماعی و سازنده معنا هستند .رسانهها عالوه بر هویتساازی ،موجا .تغییار هاویتی
نیز میشوند (جمعهزاده و واعظی .)544 :5332 ،گیدنز بر نقش رسانهها در فرایند تکمیل هویت
تاکید میکند ،و وسایل ارتباط جمعی مدرن فراملی را ابزار بسط و گسترش مدرنیته به تمام دنیا
در نظر میگیرد که توانستهاند ،با تسهیل و رواج روز افزون ارتباطات فردی و گروهای ،فضاای
جهانی را متحول کنند و مرزهای زمانی و مکانی را در عصر مدرن در نوردند .اما شکسته شادن
این حصارهای زمانی و مکانی هویت را در ابعاد فردی و جمعی به چالش کشیده است (عنایت،
 .)511 :5383نظریههای بررسی شده در این پژوهش تاثیر عوامل جامعه شناختی بر هویت افاراد
را تأیید میکند .در مجموع امروزه عوامل متعددی در شکلگیاری هویات نوجواناان و جواناان
نقش دارند :عواملی مانند خاانواده ،مدرساه ،نهادهاای اجتمااعی – ماذهبی ،رساانههاا و پایگااه

1 Tomilinson
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اجتماعی – اتتصادی خانواده نقش تاثیر گذاری بر هویت افراد دارند .باا توجاه باه مبااحثی کاه
ذکر شد و نتایج پژوهشهای پیشین به نظر میرسدکه:
فرضیههای پژوهش
 -5بین پایگاه اجتماعی-اتتصادی خانواده و هویت اجتماعی دانشجویان رابطه وجود دارد.
 -4بین اعتقادات دینی و هویت اجتماعی دانشجویان رابطه وجود دارد.
 -3بین میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی و هویات اجتمااعی دانشاجویان رابطاه وجاود
دارد.
 -2بین میزان تعله به خانواده و هویت اجتماعی دانشجویان رابطه وجود دارد.
روش پژوهش
این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی انجام شده است .ابزار جمعآوری دادهها پرسشانامه
خود اظهاری بوده است .جامعه آماری پژوهش جمعیت آماری همه دانشجویان دختار دانشاگاه
پیام نور شهرآبدانان است که تعداد آنها درنایم ساال اول تحصایلی 953 ،5332نفار باود اسات.
حجم نمونه با استفاده از فرمول لین 5محاسبه شد (لین .)229-221 :5398 ،نموناهی گزینشای باا
ضری .پایایی  ،  4ضری .اطمینان  31درصد و جمعیت آماری  415نفر از دانشاجویان دختار
تعیین شده است .شیوه نمونهگیری تصادفی طبقاهای باود اسات .و بارای تعیاین اعتباار ساؤاالت
پرسشنامه از اعتبار صوری برای تعیین پایایی آنها از تکنیگ آلفای کرونباخ استفاده شده است.
جدول ( ) 5نشانگر نتایج حاصل از ایان آزماون آلفاای کرونبااخ اسات کاه نشاان مایدهاد
متغیرهای مورد استفاده از پایاایی خاوبی برخوردارناد ،باهطاوریکاه ضارای .آلفاای کرونبااخ
حاصل از آزمونهای شاخصهای کلی متغیرها از حداتل  2/94مربوط به متغییر وساایل ارتبااط
جمعی و  2/89مربوط به هویت اجتماعی در نوسان میباشند ،که این ضارای .نیاز نشااندهناده
پایایی باال در متغیرهاست.

1 Lin
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جدول ( )1ضرایب آلفای کرونباخ حاصل از پایایی طیفهای متغیرهای مستقل و
وابسته
متغیر

تعداد گویه

ضری .آلفای کرونباخ

هویت اجتماعی

42

./98

پایگاه اجتماعی – اتتصادی

1

./91

اعتقادات دینی

1

./99

احساس تعله به خانواده

8

./91

وسایل ارتباط جمعی

9

./94

تعریف مفاهیم
هویت اجتماعی :هویت از نظر لغوی به معنی یکی شدن با خود و دیگران مطر گردیاده و
دارای دو بدعد فردی و اجتماعی است (عاملی .)5383 ،همچنین مجموعهای از معاانی اسات کاه
چگونه بودن را در خصوص نقشهای اجتماعی به فرد القاء میکند و باه فارد مایگویاد کاه او
کیست و مرجعی برای بیان کیستی و چیستی او تشکیل میدهد (عاملی .)5383 ،سخن گفاتن از
خصوصیات اجتماعی ،عقاید ،ارزشها ،رفتارها و نگارشهاای متماایز گاروههاای اجتمااعی ،باه
معنای سخن گفتن از "هویت اجتماعی" آنهاست .هویت اجتماعی ،به سادهتارین بیاان ،تعریفای
است که فرد ،بر مبنای عضویت در گروههای اجتماعی ،از خاویش دارد (باراون.)995 :5381 ،
در این پژوهش متغیر هویت اجتماعی با استفادها از پرسش نامه هویات اجتمااعی صافاری نیااو
روشن ( )http://www.drsaffarinia.irnvdhtjمورد سنجش ترار گرفته است.
پایگاه اجتماعی – اتتصادی :پایگاه اجتماعی – اتتصادی یکی از متغیارهاای اصالی در اکثار
مطالعات و پیمایشهای اجتماعی است .در این پژوهش این مفهوم به کمگ معارفهاای چاون
تحصیالت پدر و مادر ،شغل پدر و مادر و درآمده خانواده مورد سنجش ترار گرفته است.
اعتقادات دینی :منظور از دینداری ،اعتقاادات و باورهاایی کاه انتظاار مایرود پیاروان یاگ
مذه .به آنها اعتقاد داشته باشند(کایدان بدیع .)18 :5381 ،متغیر دینداری با گویاههاای مانناد:
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باور به وجود خدا ،اعتقاد به جهان دیگر ،باور به نااظر باودن خدادناد باه اعماال و رفتاار فارد و
یاری طلبیدن از خداوند مورد سنجش ترار گرفته است.
احساس تعله به خانواده :تعله خانوادگی را میتوان تعیاین نسابت میاان فرزنادان و والادین
دانست که نوع این پیوند و میزان تعله افراد به خاانواده را نشاان مایدهاد (شارفی.)13 :5385 ،
متغیر احساس تعله به خانواده با گویههای مانند :اعتماد به خاانواده در تصامیمگیاری ،احسااس
وابستگی به خانواده مورد سنجش ترار گرفتهاست.
میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی :به معنای وساایل ارتبااطی  -اطالعااتی اسات ،کاه باا
گویههای مانند کتاب ،رادیو ،تلویزیون ،روزنامه و مجله ،اینترنت و ماهواره مورد سانجش تارار
گرفته است.
یافتههای پژوهش
یافتههای توصیفی
نتایج آمار توصیفی نشان میدهد بیش ترین تعداد پاسخ گویان در گروه سنی 53تا  42ساال
ترار دارند ،که  9243درصاد پاساخگویان مجارد و 42/3درصاد متاّهال هساتند و همچناین 149
درصد از پاسخگویان پایگاه اجتماعی -اتتصادی در حاد بااال 4849 ،درصاد در حاد متوساط و
 1241درصد در حد پایین توصیف کردهاند .به بطور کلی آمار توصیفی متغییر وابسته نشان می-
دهد که 3148 ،درصد از پاسخگویان هویت اجتماعی خود را در حد باال 2145 ،درصاد در حاد
متوسط و  5845درصد در حد پایین توصیف کردهاند.
یافتههای استنبا طی
فرضیه  :5بین پایگاه اجتماعی -اتتصادی خانواده و هویت اجتماعی دانشجویان رابطه وجاود
دارد.
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جدول ( )2بررسی رابطه بین پایگاه اجتماعی-اقتصادی خانواده و هویت اجتماعی
دانشجویان
پایگاه اجتماعی – اتتصادی
هویت اجتماعی

میزان همبستگی

2/535

سطح معنی داری

2/224

برای نشان دادن چگونگی رابطه بین پایگاه اجتماعی-اتتصادی خاانواده و هویات اجتمااعی
دانشجویان ،از آزمون ضری .همبستگی پیرسون استفاده شده که نتاایج حاصال در جادول ()4
نمایان است .با توجه به اینکه سطح معناداری آزمون کمتر از  2421است ،میتوان گفت بین دو
متغییر رابطه معناداری وجود دارد .از طرفی مقدارآزمون بدسات آماده (  ) 24535نشاان دهناده
رابطه مستقیم ( مثبت ) بین دو متغییر است بادین ترتیا .باا افازایش پایگاهاجتمااعی-اتتصاادی
خانواده،هویت اجتماعی دانشجویان باالتر میرود و بالعکس.
فرضیه  :4بین اعتقادات دینی وهویت اجتماعی دانشجویان رابطه وجود دارد.
جدول ( )3بررسی رابطه بین اعتقادات دینی و هویت اجتماعی دانشجویان
اعتقادات دینی
هویت اجتماعی

میزان همبستگی

2/593

سطح معنی داری

2/222

نتایج جدول ( )3وجود همبستگی میان متغیر اعتقادات دینی با هویات اجتمااعی دانشاجویان
را نشان میدهد .نتایج ضری .پیرسون معنادار بودن این رابطه را تایید میکناد .از ساویی جهات
رابطه بین دو متغیر یاد شده مثبت است ،به عبارت دیگر با افازایش باورهاای دینای دانشاجویان،
هویت اجتماعی آنان افزایش مییابد.
فرضیه  :3بین میزان استفاده از وسایل ارتبااط جمعای و هویات اجتمااعی دانشاجویان رابطاه
وجود دارد.
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جدول ( )4بررسی رابطه میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی و هویت اجتماعی
دانشجویان
وسایل ارتباط جمعی
هویت اجتماعی

میزان همبستگی

2/952

سطح معنی داری

2/222

نتایج جدول ( ) 2وجود همبستگی میاان متغیار اساتفاده از وساایل ارتبااط جمعای باا هویات
اجتماعی دانشجویان را نشان میدهد .نتایج ضری .پیرسون معنادار بودن این رابطه را تایید می-
کند .با توجه به این که سطح معناداری آزمون کمتر از  2421میباشاد ،مایتاوان گفات باین دو
متغییر رابطه معناداری وجود دارد .از طرفای مقادارآزمون بدسات آماده ( )2/952نشاان دهناده
رابطه مستقیم ( مثبت ) بین دو متغییر است بدین ترتی .با افزایش میزان استفاده از وسایل ارتباط
جمعی،هویت اجتماعی دانشجویان باال میرود و بالعکس.
فرضیه  :2بین میزان تعله به خانواده و هویت اجتماعی دانشجویان رابطه وجود دارد.
جدول ( )5بررسی رابطه میزان تعلق به خانواده و هویت اجتماعی دانشجویان
احساس تعله به خانواده
هویت اجتماعی

میزان همبستگی

2/531

سطح معنی داری

2/222

نتایج جدول ( )1وجود همبستگی میان متغیر احساس تعله باه خاانواده باا هویات اجتمااعی
دانشجویان را نشان میدهد .نتایج ضری .پیرسون معنادار بودن ایان رابطاه را تاییاد مایکناد .از
سویی جهات رابطاه باین دو متغیار یااد شاده مثبات اسات ،باه عباارت دیگار باا افازایش پیوناد
خانوادگی ،هویت اجتماعی آنان افزایش مییابد.

 / 422فصلنامه علمی-پژوهشی علوم اجتماعی ،سال دهم ،شماره دوم ،پیاپی ( ،)33تابستان 5331

جدول ( )6آمارههای مربوط به متغیرهای وارد شده به معادله رگرسیون هویت
اجتماعی
نام متغیرها

B

Beta

T

معناداری

اعتقادات دینی

2/442

2/298

5/31

2/21

میزان تعله به خانواده

2/285

2/291

5/13

2/23

پایگاه اجتماعی – اتتصادی

2/231

2/238

2/238

2/24

استفاده از وسایل ارتباط جمعی

2/212

2/19

52/33

2/22

در جدول ( ،)1چنانکه در معادله رگرسیون استاندارد شده هویت اجتماعی دیده مایشاود،
ضری 2/19 Beta .و باالترین میزان بوده و در اینجا مثبت است .دادههای جدول نشان میدهاد
متغیر میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی در تبیین هویت اجتماعی دانشاجویان بیشاترین تااثیر
را دارد.
معادله رگرسیونی پیشبینی شکلگیری هویت اجتماعی
برای ساختن معادله رگرسویونی پیشبینی شکلگیری هویات اجتمااعی ،متغیرهاایی کاه در
سطح فاصلهای بوده و با متغیر وابساته رابطاه داشاتهاناد باه عناوان متغیار مساتقل و متغیار هویات
اجتماعی به عنوان متغیر وابسته وارد معادله شدند.
جدول ( )7تحلیل مدل رگرسیونی و آزمون F

منبع تغییرات

درجه آزادی

مجموعه مجذورات

میانگین مجذورات

اثر رگرسیونی

2

323/5322

449/331

باتیمانده

423

321/5535

2/989

کمیت F

معناداری

433/92

2/22

R= 0/72 R2= 0/53

یافتههای جدول گویای آن است که معادله پیشبینی شکلگیری هویت اجتماعی مایتواناد
 13درصد از واریانس متغیر وابسته را پیشبینی کند و ایان مطلا .را  R2باه ماا نشاان مایدهاد.

بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر هویت اجتماعی 421 /

مقدار  Rهمبستگی بین مقادیری که بهوسیله معادله پیشبینی میشوند و مقاادیر واتعای را نشاان
میدهد ،در این صورت ضری .همبستگی چندگانه میازان هویات اجتمااعی معاادل  94درصاد
است .با توجه به سطح معناداری یهدسات آماده ،مقاادیر بااالتر از  31درصاد از لحااظ آمااری
معنادارند ،به این معنا که نسبتی از واریانس هویت اجتمااعی کاه باه وسایله ایان متغییرهاا تبیاین
شده 13 ،درصد است.
نتیجهگیری
هویت یا پاسخی که هر انسان به چیستی و کیستی خویش میدهد ،مبنای کنشها و موضاع-
گیری فرد ،در مقابال رخدادهاسات .هویات را ارلا .باا دو رویکارد فاردی و جمعای بررسای
کردهاند که اولی با نگاه روانشناسانه ،تشخیص فرد در رویارویی با دیگران را ماورد توجاه تارار
داده و دومین رویکرد ،با بینشی جامعه شناختی ،به کاوش در مورد هویتهای جمعی و گروهی
در عرصه جهانی پرداخته و اهمیات آن را در کانشهاای اجتمااعی نشاان داده اسات (نجاارپور
استادی .)11 :5388 ،در واتع هویت مقولهی پیچیدهای است که تشکیل آن نه به صورت بینشای
ناگهانی ،بلکه طی فرایندی در طول عمر شکل میگیرد.
در این پژوهش رابطه و تاثیر عوامل جامعه شاناختی بار شاکلگیاری هویات بررسای شاده.
یافتههای بدست آمده نشان میدهد که بین اعتقادات دینی ،پایگاه اتتصادی -اجتماعی خانواده،
میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی ،احساس تعله به خانواده و هویت اجتماعی رابطه مثبت و
معنیدار وجود دارد .همچنین نتایج رگرسیون چند متغیره نشان مایدهاد کاه متغیرهاای مساتقل
پاژوهش در مجمااوع  13درصااد از تغییارات متغیاار هویاات اجتماااعی را تبیاین ماایکننااد .نتااایج
پژوهشهای زلفعلایفاام و رفااری ( ،)5388نجاارپور اساتادی ( ،)5388بااتری و سالیمانیناژاد
( ،)5383ربااانی و همکااارانش ( ،)5383میرهاشاامی و حیاادرپور ( ،)5332راساابرگ و کیاادر
( ،)5334هیلمن ( )5338و خلیفهسلطانی ( )4252نیز این یافتهها را تایید میکنند.
به عقیده گیدنز مذه .از مهمترین مرجع و ماخذ بوده که بشر برای تکمیل هویت اجتماعی
خود به آن رجوع میکند (گیدنز .)39 :5399 ،با توجه به نقاش فعاال دیان در جامعاه ایاران باه
ویژه در سدههای اخیر نمیتاوان تااثیر آن و ارزشهاای دینای و اخالتای را باه عناوان یکای از
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متغیرهای اجتماعی تاثیر گذار در شکلگیری هویت اجتماعی را نادیده گرفت .با توجه به نتایج
این پژوهش میتوان گفت که دختران جوانی که اعتقادات دینی تاوی دارناد هویات اجتمااعی
تثبیت شده دارند.
نوجوانی و جوانی مرحلهای است که با تغییرات اساسی در خود و نیاز تشاکیل یاگ هویات
پایدار همراه است .به عقیده اریکسون ( )5318مهمترین هدف دوران جاوانی و نوجاوانی رشاد
یگ هویت شخصی است .هر فردی برای بدست آوردن هویتی پایدار عالوه بر جنبههای فردی
از زمینههای اجتماعی (مانند تعامالت بین اعضای خانواده و همسااالن و مدرساه)نیز تااثیر مای-
پذیرد .بنابراین والدین با انتخاب سبگ خاص تربیتی و ارتباطی خود با فرزنادان بیشاترین نقاش
را در تثبیت هویت فرزندان دارند (بیابانگرد .)5381 ،و همچنین گیادنز بار ایان بااور اسات کاه
امروزه نقشهای ثابت و از پیش تعیین شده اعضای خانواده دگرگون شده و کاانون خاانوادگی
بر پیوندهای عاطفی استوار است (گیدنز .)11 :5384 ،نتایج پژوهش ماا هام تأییاد کنناده نقاش
ارتباطی خانواده در شکلگیری هویات فرزنادان اسات .در واتاع دختاران جاوانی کاه تعلقاات
خانوادگی بیشتری دارند هویت اجتماعی تکامل یافتهتری دارند.
به عقیده گیدنز انقالب ارتباطات و جهانیشدن در عصر حاضر تاثیرات شاگرفی را در ابعااد
گوناگون زندگی انسانها گذاشته است که از مهمترین آنها میتوان باه تااثیرات فنااوریهاای
نوین ارتباطی و اطالعاتی بر هویت اجتماعی اشاره کرد .باا توجاه باه نقاش مهمای کاه اماروزه
شبکههای مهم ارتباطی و اطالعات نظیر اینترنت در امار دساتیابی باه دادههاای روزآماد دارناد،
بنظر میرسد روز به روز بر کاربرد گستردهتر از این رسانه افزوده شود .گسترده بودن دادههاای
در دسترس ،به روز بودن اخبار و رویدادهای و دستیابی سریع به انبوهی از دادهها و اخبار باعاث
شدهاست تا این فناوری ارتباطی – اطالعاتی بیش از پیش ماورد اساتقبال و کااربرد ماردم تارار
گیرد (احمدی و همکاران .)13 :5383 ،بیتردید امروزه وسایل ارتباط جمعای نقاش بایبادیلی
در اثرگذاری بر افکار ،ادراکات و نگرشها و در مجموع هویت اجتماعی جوانان کاه بیشاتر از
دیگر افراد جامعه که با این وسایل در ارتباط هستند دارند .نتایج این پژوهش نشان میدهاد کاه
همراه با افزایش استفاده از وسایل ارتباط جمعی هویت اجتماعی دختران جوان افزایش مییابد.
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در نهایت باید اذعان داشت مسأله هویات ،یکای از چاالشهاای مهام دوره جاوانی اسات و
چنانچه جوانان از نگرش و باور پویا و پایدار فرهنگی و هویتی برخودار شوند ،میتوانناد دنیاای
درونی ذهن خود را با ارزشها و هنجارهای با دوام تجهیز کنند و در نتیجاه باه شاخص مفیاد و
فعال برای جامعه تبدیل شوند.
منابع
 -5احمدی ،حبی .هاشمی ،سمیه روحانی ،علی" .)5383( .بررسی رابطه وسایل ارتباطی
نوین با هویت جنسی جوانان شهر شیراز" ،فصلنامه علمی – پژوهش زن و جامعه ،سال
اول ،شماره چهارم ،صص .11 -31

 -4اشرفی ،ابوالفضل (" .)5393هویت اجتماعی و پیشگیری از انحرافات" ،فصلنامه علوم
اجتماعی شماره 58و.53
 -3باتری ،معصومه سلیماننژاد ،محمد ( ".)5383بررسی جامعهشناختی هویت جوانان"،
دانشنامه علوم اجتماعی ،دوره  ،5شماره  ،3صص .543 -33
 -2بیابانگرد ،اسماعیل ( .)5381روانشناسی تربیتی ،تهران :انتشارات ویرایش.
 -1جمعهزاده ،جواد ،اورلی محمودرضا (" .)5332رسانه و برسازی هویت اجتماعی
پسامدرن "،فصلنامه پژوهشهای ارتباطی ،سال هجدهم ،شماره  ،3صص .521 -542
 -1جنکینز ،ر .)5385( .هویت اجتماعی ،ترجمه :تورج یاراحمدی .تهران :شیراز.)5331(.
 -9ربانی ،رسول کریمیزاده اردکانی ،سمیه نظری ،جواد (" .)5383عوامل مؤثر بر هویت
اجتماعی شهرهای جدید(مطالعه موردی شهر پردیس تهران) "،فصلنامه مطالعات ملی،
شماره .3
 -8زلفعلیفام ،جعفر ،رفاری ،مظفر" .)5388( .تحلیل جامعه شناسی هویت اجتماعی
دانشجویان دانشگاه گیالن" ،فصلنامه نامه پژوهش جوانان ،فرهنگ و جامعه ،شماره سوم،
صص .522 -545
 -3شمشیری ،بابگ ( .)5398درآمدی بر هویت ملی .شیراز :انتشارات نوید.
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