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چکیده
بشر از دیرباز باا هویات و معیارهاای تف یا

از و ااانوادهاش از دیگاران در ارتاااب باوده

است ،مفهوم هویت به معنای امروزی به اوایل قرن  53بر مایگاردد در واول تااریخ هویاتهاا
گاهی صحنه رقابت و تنااز باوده اناد و گااهی معیااری بارای انساجام و حتای صالع اجتمااعی
شدهاند اما امروزه این مفهوم ی ی از مسایل مهم برای برناماهریاییهاای اجتمااعی اسات ایان
پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بر ش ل گیری هویت اجتماعی نوجوانان چارام باه روشای
پیمایشی انجام شده است و از میان این افراد  511نفر باه عناوان حجام نموناه انتشاا شادهاناد
نتایج پژوهش نشان میدهد که رابطه مستقیمی بین بین دیناداری و تاییاد دیگاران باا هماساتگی
بسیار قویای با ضریب  1/01وجود دارد و رابطه بین ارتااوات و دینداری با ضاریب هماساتگی
 1/53دارای هماستگی ضعیفی است ،همچنین رابطاه باین میایان دیناداری باا هویات اجتمااعی
رابطه مستقیم و معناداری اسات و در کال ضاریب تااثیر پایانادی ماذهای بار هویات اجتمااعی
* نویسنده مسؤول
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( ) 1/63بوده که به معنای تااثیر مساتقیم دیناداری بار هویات اجتمااعی اسات بادین معنای کاه
هرچقدر پایاندی مذهای باال باشد ،مییان هویت اجتماعی افراد بیشتر میشود و در هماین راساتا
مییان ارتااوات نیی با ضریب باالتری ( )1/63تاثیر مستقیمی بر هویات اجتمااعی دارد همچناین
تاثیر متغیرهای تایید دیگران ،محیط ،واقه اجتماعی و اقتصادی بر هویت اجتمااعی مباات باوده
است و مبات بودن ضرایب نشان از مستقیم بودن رابطه بین متغیرهای مستقل بر وابسته است
واژههای کلیدی :هویت ،هویت اجتماعی ،تأیید دیگران ،محیط ،واقه اجتماعی و اقتصادی
مقدمه و بیان مسأله
بشر از دیربااز باا مفهاوم هویات در ارتاااب باوده و اساسا آا هویات آدمهاا ماناای بسایاری از
تف ی

های اجتماعی و نژدای و حتی عامل اصلی بسیاری از جنگهاا و براوردهاای قاومی و

قایلهای بوده است هویت آدمها تش یل دهناده «ماا اجتمااعی» و حتای تشا یل دهناده قاایال و
گروههای اجتماعی بوده است اصطالح هویت 5به معنای امروزی آن ،از دهه 5311رایاج شاده
است گیدنی استدالل میکند که اودشناسایی به وور مششص ی
چارچو آن افراد قادر میشوند ،به وور بازتابی ی

وارح مادرن اسات کاه در

روایت ششصی بسازند که به آنهاا اجاازه

می دهد ،اودشان را چنان که مسلط بار زنادگی و آتیاه ااود باشاند فهام کنناد در بسایاری از
فرهنگهای پیش مدرن سرو وضع و لااس در درجه اول هویت اجتماعی و نه هویت فردی را
مششص می ساات امروزه نیی به وور یقین لااس و هویت اجتمااعی کاامالآ باا هام بای ارتاااب
نیستند و لااس همچنان ی

تمهید داللت گرانه که جنسیت ،موقعیت واقاتی و منیلت حرفاهای

را نشان میدهد» (گیدنی )33 :5205 ،هویت اجتمااعی یا

باازی اسات کاه در آن «رو در رو

بازی میشود» هویت اجتماعی ،درك ما از این مطلب اسات کاه چاه کسای هساتیم و دیگاران
کیساتند و از آن واارف ،درك دیگااران از اودشااان و افااراد دیگاار چیساات از ایاان رو هویاات
اجتماعی محصول توافق و عدم توافق است و میتوان در با آن نیی باه چاون و چارا پردااات
(جن یی)0 :5205 ،

1. identity
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هویت ی

ساااتار روانای -اجتمااعی اسات کاه باذر شا لگیاری آن در ساالهاای پایش از

نوجوانی پاشیده شده است اری سون 5و دیگر روانشناسان معتقدناد ،تمایال باه هویاتیاابی از
نوجوانی شرو میشود از مششصههای اصلی هویت ،انتشاا ارزشهاا ،باورهاا و هادفهاای
زندگی است؛ ش ل گیری هویت در نوجاوانی باا رشاد ف ار و احسااس ،رشاد ااالقای ،رشاد
عواوف و عیت نفس ارتااب قوی دارد از جمله عواملی که بر رشاد هویات تاأثیر مایگاذارد؛
ششصیت ،اانواده ،مدرسه و جامعه کوچ

و بیرگ است هویت باا ویژگایهاای ششصایت

ارتااب دارد ،انعطافپذیری ،باز باودن ههان فارد و نداشاتن تعصاب در برااورد باا ارزشهاا و
باورها ،هویت پشته را تش یل میدهد (اباهری و پارشیان )3 :5205 ،اجتماعی بودن هویات راه
مطالعه اجتماعی آنرا برای پژوهشگران این حاوزه بااز کارده و ایان مسااله ی ای از حاوزههاای
مطالعاتی مهم جامعهشناسی است
همة هویتها به نوعی هویت اجتماعی محسو میشوند ،زیارا های هویات جادا از فضاای
اجتماعی معنی ندارد و ش ل گیری هویت در فرآیندهای اجتماعی شدن ریشه دارد ،اما ناایاد
تصور کرد که هویت اجتماعی ی

بار برای همیشه ش ل میگیرد تغییر و دگرگونی همچنان

که هات جامعه و تاریخ اسات ،در هویات اجتمااعی نیای رایاج اسات بناابراین ،هویات اماری
اکتسابی است که در جریان تعامالت فرد و در درون فضای زندگی ششصی ش ل مای گیارد
هویت اجتماعی شناات و دانش ششص از جایگااهش در جامعاه اسات ،شانااتی کاه وی از
تعلق به مقوالت اجتماعی یا گروههای اجتماعی دارد (هاگ و آبرامی 5300،3نقل از آقا بششی،
 )24 :5233بنابراین چگونگی ش ل گیری هویت اجتماعی جوانان ماتنای بار عوامال مشتلفای
است که هر ی

به نوعی میتوانند تأثیرات متفاوتی را در ش ل گیری هویت اجتماعی جوانان

در برداشته باشند مساله اصالی بارای نوجواناان و جواناان وجاود هویاتهاای متعادد در عصار
ارتااوات و گشترش هویت های مجازی و واقعی است کاه باه نحاوی افاراد در میاان ساردرگم
هستند

1 Erikson
2 Hogg & Abrams
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این پژوهش به دلیل اهمیت بحث هویت اجتمااعی باه عناوان راه حال مساایل اجتمااعی در
جای اود منحصر به فرد بوده و در شهرستان چرام کمتر به آن توجه شده است توجه باه لاااس
پوشیدن ،گروههای مرجع ،محیط ،مادل ماو ،ناو موسایقی گاوش دادن ناو ارتااواات درون
اانوادگی همه در نتیجه ی

بحران هویت است که از تقابل دو فرهنگ سنتی و مدرنیتاه پدیاد

آمده است که شناات دقیق این عوامل و تعیین مییان تأثیر هرکدام از آنها ،برای جوانان بسایار
مفید و ضروری است و هدف اصلی از اجرای این پژوهش را نیی در بر میگیرد
محقق سعی دارد عوامل مشتلفی از جمله عوامل اجتماعی (اانواده ،مدرسه ،دانشگاه ،تاییاد
دیگران ،دوستان ) عوامل اقتصادی ،مذهب ،رسانههای ارتااوی مانند اینترنات و مااهواره و
که بر هویت اجتماعی تأثیر میگذارند را مورد ارزیابی و پژوهش قرار دهد
از آنجایی که دوره جوانی و نوجوانی ی ی از ادوار مهم زندگی اسات ،ایان دوره بهتارین
فرصت برای رشد و شا وفایی توانمنادیهاسات باه ایان مناساات دوره نوجاوانی را ی ای از
فرصتهای پر اهمیت در زندگی آدمی به شمار آورده اند .ی ی از مسائلی که نوجاوان باا آن
روبه رو است ش ل گیری هویت است؛ بدین معنا که نوجوان تششیص دهد که کیست و چاه
کارهایی مهم و ارزشمند است و به تنظیم معیارهایی بپردازد تا بر اساس آنها رفتار کند و برای
سؤال اساسی اود؛ یعنی هادف در زنادگی پاساشی بیاباد گااهی نوجاوان باه علات تجاار
نادرست دوران کودکی یا شرایط نامساعد محیطی دچار بحران هویت میشود (شااملو:5233 ،
 )36بحران هویت مهمترین بحرانی است که در زندگی نوجوان اتفاق مایافتاد و چنانچاه راه
حلی برای آن یافت نشود ،به آشفتگی هویت و پریشانی ششصیت میانجامد در هنگام بحران
هویت ،نوجوان شدیداآ دچار اضاطرا

و نااراحتی ههنای اسات؛ باه صاورتی کاه نمای تواناد

جناههای مشتلف ششصیت ااود را در یا

اویشاتن قابال قااول و هماهناگ ساازمان دهاد

(احمدی )33 :5230 ،برای مقابله با بحران هویت نوجوانان روشهاای مشتلفای پیشانهاد شاده
است؛ ی ی از روشهای مقابله با بحران هویت ،آموزش مسؤولیت پاذیری اسات نوجاوان باا
قاول مسؤولیت و ارتااب مؤثر با دیگران و جامعه به رشد توانااییهاای ااویش مای پاردازد و
برای زندگی آماده می گردد و باا انجاام کاار باه هویات توفیاق دسات ماییاباد باا آماوزش
مسؤولیت پذیری می توان انسانهایی اندیشمند االق ،سرزنده و با نشاب تربیت نمود انسانهایی
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که در شناسایی و حل مش الت موجود تالش می کنناد و اگار در ماوردی ش سات بشورناد،
برای پیدا کردن راه حل مناسب می کوشند و مأیوس و دلسرد نمیشوند ترجمه آیندة جامعاه
نیازمند انسانهایی با مسؤولیت است به اعتقاد ستیر )5231( 5آیندة جامعه نیازمند انسانهاایی باا
مسؤولیت است؛ آنان که توانایی شناات مش ل و انتشاا راه حال را داشاته باشاند و بتوانناد
براساس احتیاج اود و جامعه برنامه ریایی نماوده و آن را اجارا نمایناد در زمیناة مواجهاه باا
بحران هویت نوجوانان تحقیقات محدودی صورت گرفته است به هماین دلیال در ایان مطالعاه
سعی شده است ،عوامل تاثیرگذار بر ش لگیری هویت اجتماعی دانشآماوزان مقطاع متوساطه
شهرستان چرام را مورد مطالعه و بررسی قارار گیارد و مشاشص شاود ایان عوامال چاه تااثیری
هویت اجتماعی دارند همچنین در این پژوهش  511نفر از بین جوانان و نوجوانان  31-52سااله
پسر و داتر شهرستان چرام را به عنوان نمونه آماری آزمون انتشا کرده و تااثیر عوامال تااثیر
گذار بر ش لگیری هویت اجتماعی جوانان و نوجوانان را مورد بحت و بررسی قرار گرفته تا با
تعیین سهم هر کدام از این عوامل موثر مهمترین عوامل تاثیر گذار را دسته بندی و بارای مقابلاه
با آنها راه ارهایی علمی ارائه شود تا با استفاده از آنها ،سازمانهاا و نهادهاایی را کاه در زمیناه
هویت و فرهنگ سازی فعالیت مینمایند را ترغیب کرد تا در جهت مااارزه و مقابلاه باا عوامال
ایجاد بحران هویت در جوانان به وور جدی اقدامات موثری انجام دهند
اهیمت و ضرورت پژوهش
امروزه نوجوانان و جوانان قشر عظیمی از جمعیت کشور را تش یل می دهند ،و در آیناده،
مدیریت کشور را به عهده اواهند گرفات در جامعاه کناونی ،هجاوم اوالعاات و ارتااواات
جهانی به وسیله شا ههای ماهوارهای و اینترنت ،باعث تغییر هویت فردی و اجتمااعی جواناان
میشود میتواند پیامدهای جاران ناپذیری به همراه داشاته باشاد بناابراین ضارورت توجاه باه
نوجوانان و جوانان برای جلوگیری از تغییر هویت اجتماعی بیشتر احساس میشود ،تا بتاوان از
این وریق سالمت جامعه تضمین کرد نوجوانان به دلیل اصوصیات ااا

سانی ااود بیشاتر

تحت تأثیر واقع می شوند وجود شرایطی که بتواند نوجوان را یاری کند تا تصویرصحیحی از
1 Satir
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اود داشته و با واقع بینی و عینیت بیشتر به اود بنگرد ،یعنی بداند که کیسات و باه دنااال چاه
می باشد ،از ی

سو ساب اومینان ااور و سالمت ف ر او مای گاردد و از ساوی دیگار او را

قدرت تطایق می بششد جوانان و نوجوانان شهرستان چارام تاا دو دهاه پایش باه دلیال ساااتار
اجتماعی و سیاسی قومی و روستایی حاکم آن هویت ب ر اود را نگه داشته بود ولی در جریان
اتفاقات دو دهه گذشته تاکنون و به دناال توسعه ارتااوات و نفاوه مااهواره و اینترنات و توساعه
دیگر ابیار ارتااب جمعی دستشوش تغییرات کلی و بنیادی زیادی شده به ووری کاه در ایان دو
دهه تیپ ظاهری ،مدل مو ،نحوه لاااس پوشایدن ،نحاوه صاحات کاردن و حتای شا ل ارتاااب
اانوادگی چنان دستشوش تغییرات بنیادی شده است به ووری کاه براای از نوجواناان ارتاااب
چندانی با اانوادههایشان نداشتند ،نسات به انجام فرایض دینی توجاه جادی از اودشاان نشاان
نمی دهند و برای به دیگر م اتب گرایش پیدا کرده اند ،به آدا و رسوم ملای ااود اهمیات
نمی دادند و حتی زندگی در کشورهای دیگر را ترجیع میدادند که اینها اود نشاان از ضاعف
هویت اانوادگی ،دینی و ملی آنان بود انجام برای از حرکات و نو آرایشها در هر دو جنس
مسئله هویت جنسی آنان را هم ادشه دار نموده است عدم رضایت از اود ،ااانواده ،کشاور،
دین و باعث سست شدن هویت اجتماعی برای از نوجوانان شده است که نتایج ایان ضاعف
هویتی عاارتند از :بی انگییگی نسات به مسائل آموزشی ،گستردگی ناهنجاریهای ااالقی ،بای
نظمی و بی انضااوی ،نگرانی ،نا امیدی و که به وور کلی میتوان گفت این عده از نوجوانان
فرهنگ و هویت اود را از دست داده لذا اهمیت این موضو  ،این ضرورت را ایجاد میث کند
که جهت حفظ وحراست از ششصیت و هویت جوانان و نوجوانان و جلوگیری از ایجاد بحاران
هویت در بین این قشر از جمعیت فعال منطقه ،عوامل تاثیر گذار را مورد بررسی و مطالعاه قارار
داد و جهت مقابله با این مش ل و اود گمی نوجوانان تدبیری اندیشید و راه چاره ای پیدا کرد
بنابراین مطالعه و بررسی درباره هویت ،به ویژه هویت نوجوانان چرام و تحقیق در حدود و مرز
آن برای حل مسائل و مش الت جوامع کنونی ،راهگشاسات در هماین راساتا ،در ایان تحقیاق
سعی میگردد ،عوامل موثر بر ش ل گیری هویات اجتمااعی نوجواناان شهرساتان چارام ماورد
بررسی و ارزیابی قرار گیرد و در پایان با ارائه راه ارهایی علمی ،در جهت رفع بحاران هویات
نوجوانان گام برداشت
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اهداف پژوهش
بررسی و شناات رابطاه باین عوامال اقتصاادی و شا لگیاری هویات اجتمااعی جواناان و
نوجوان شهرستان چرام
بررسی و شناات رابطه بین عوامل ارتااوی (ماهوارا ،اینترنات و ) و شا ل گیاری هویات
اجتماعی نوجوانان شهرستان چرام
بررسی و شناات رابطه بین ارتاااب باا دوساتان و شا لگیاری هویات اجتمااعی نوجواناان
شهرستان چرام
بررسی و شناات رابطه بین واقه اجتماعی اانواده و ش لگیری هویت اجتماعی نوجواناان
شهرستان چرام
مطالعه و بررسی رابطه باین وابساتگیهاای دینای والادین و شا ل گیاری هویات اجتمااعی
نوجوانان شهرستان چرام
مطالعه و بررسای رابطاه باین ماورد تأییاد دیگاران باودن و شا ل گیاری هویات اجتمااعی
نوجوانان شهرستان چرام
ادبیات و دیدگاههای نظری پژوهش
عمدهترین کارهای نظری در با هویت اجتماعی را میتوان در آرای گیدنی جستجو کارد
بر اساس دیدگاه نظری او باید در نظر داشت هنگام تعریف هویات اجتمااعی ،موضاو آن از
ش لهای بروز آن تف ی

میشود موضو آن مم ن است فرد ،گروه جامعه ،همنو و مانند

آن باشد؛ اما ش لهای آن مم ن است به صورت احسااس عالقاه باه ااود ،ااانواده ،گاروه،
جامعه ،ملیت و مذهب بروز نماید به نظر گیدنی هویت اجتماعی ،روایات ااصای را کاه فارد
برای اود برگییده است ،در برابر دیگران مجسم میسازد و مستلیم تصمیم گیریهای روزاناه
است (گیدنی )535 :5205 ،همچنین او معتقد است که عمل ردهاای اجتمااعی ،روناد بازتاابی
بودن آن ،عقالنیت و اودآگاهی فرد و بازاندیشی آن ،هویت فرد را همیشه در فرایند سااات
یابی قرار می دهد اصوصاآ در عصر جدید که نهادهای امروزین هم در آن داالت دارند باه
زعم وی ،هر چییی در زندگی اجتماعی ،از نظامهای جهانی گرفته تاا آنچاه وضاعیت ف اری
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فرد محسو میشود ،در ی

کردار و راه و رسم اجتماعی به وجود می آید از این رو گیدنی

معتقد است که هویت اجتماعی هم مانند هویت ششصی در روند ساات یاابی و باا توجاه باه
موقعیتها ،شرایط و احوال و اوضا اجتماعی ،اقتصادی و نیی ااود آگااهی شا ل مایگیارد
آگاهی به هویت ششصی و اعتماد ،اومینان و کنش متقابال اشاشا

نقاش مهمای در هویات

اجتماعی بر عهده دارند الاته در هویت اجتماعی و باز تولید آن قراردادهاا و رساوم اجتمااعی
نیی مهماند (گیدنی)532 :5205 ،
همچنین مقوله هویت در نظریه عاوفاه اجتمااعی دورکایم پیداسات او عاوفاه اجتمااعی را
زمینه ساز تش یل «ما» و همیمان با آن موجب وفاق و انسجام اجتماعی دانسته و مناس
آن فعالیتی جمعی صورت میگیرد با انجاام ایان مناسا

که وی

 ،فارد جیئای از نیاروی گاروه شاود

احساس فرد از عضویت در گروه به او نوعی هویت مایبششاد کاه در ارتاااب باا گاروه شا ل
گرفته است (ریمون آرون)240 :5264 ،
در نظر مارکس بسیاری از مفاهیم اجتماعی از دل مفهاوم واقاه بیارون مایآیناد و در ماورد
هویت نیی اوضا به همین گونه است از نظر او واقه تعیین کنندة رفتارها ،احساسات ،اندیشهها
و نگرشهای افراد و روابط اجتماعی آنان است واقات ،افراد را به مقولههای اجتماعی تقسایم
میکنند و این تقسیم چنان اساسی است که روابط افراد ،نو زندگی و سرنوشت آنهاا نیای تاابع
آن است واقه نه تنها ابیاری برای تحلیل اجتماعی ،بل ه مجموعه شرایط ماادی زنادگی اسات
که انسانها را در بر میگیرد و الگوی موجودیت و هویت اجتماعی آنهاا را ترسایم مایکناد باا
توجه به مااحث آگاهی واقاتی میتوان نتیجه گرفت از نظر مارکس واقه اجتماعی قاوع تارین
مانای ش ل گیری هویت اجتماعی افراد در جامعه سرمایهداری است سااتار واقااتی ،زنادگی
اجتماعی را به صورت منظومههایی سامان میبششد که از نظام تولیدی نشات گرفتهاند بررسای
دیدگاهها ی او در باره فرهنگ واقات به وور مستقیم ناظر بار ایان مفهاوم اسات کاه بار اسااس
تحلیلهای مارکسف نقش فرعی و وابسته را دارد ،بناابراین ساا

زنادگی تعیاین شاده توساط

واقات اجتماعی است که واقات برای بازنمود هویت اود در جامعه به کار میگیرناد (ابااهری
و پارشیان)6 :5205 ،
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اما ماکس وبر در تداوم و ت امل اندیشه قشربندی مارکس ،دیدگاه اود را در مورد سا
زندگی تدوین میکند و هویت اجتماعی افراد در نظر او برآمده از سا
الاته سا

زنادگی افاراد اسات

زندگی وبر در درون اصاطالح دیگاری باه ناام فرصاتهاای زنادگی 5نهفتاه اسات

فرصتهای زندگی ،فرصتهای برااسته از واقات اجتماعی هستند که بر اسااس آن مجموعاه
ای از ام انات و شرایط برای افراد درون واقات اجتماعی فراهم میشود به نظر وبر گروههاای
منیلتی گرایش دارند در تمامی عرصههای زندگی اطووی را اوراف اود ترسیم کنناد کاه باه
آنها در تعامل اجتماعی دوستانه ،ازدواج ،نو سا

های والدین و دیگار عرصاههاای زنادگی،

تعاریف مششص و متناسب با گروهی که در آن قرار دارند ،میدهد (گوشاار )06 :5204 ،ایان
تعاریف مششص گروهی از افراد در زندگی ش لی از هویت تش یل یافته آنهاست و بار ماناای
این هویت رفتار و زندگی دارند در نظریه بوردیو و هویت اجتماعی باا مقولاه مصارف ارتاااب
دارد بوردیو بینش جدید اود را بر مانای ترکیب و بازنگری نظریات ماارکس و وبار صاورت
بندی میکند بوردیو مفهوم واقه مارکس را الاته با تعریف کامالآ متفاوت مانای کار اود قارار
میدهد که در آن به تاعیت از وبر ،عوامل فرهنگی به موازات عوامل اقتصادی دست اندرکارناد
و هی ی

اولویتی بر دیگری ندارند برای بوردیو بر االف مارکس مصارف در مرکای توجاه

است و در رهیافت نطری اود و در تحلیل سا

های زندگی نشان میدهد تماییهای اجتمااعی

و سااتاری چگونه از رهگذر صورتهای فرهنگی قابل بیان اسات (بوردیاو 66 :5304 ،نقال از
اباهری و چاوشیان )3 :5205 ،از نظر بوردیو سا

های زندگی میتوانند به بهتارین وجاه ااود

را در مجموعه متنوعی از فعالیتهای از جمله اعمالی که به اوقات فراغت مربوب میشود ،مانند
ورزش ،مطالعه ،موسیقی ،سینما و سایر امور هوقی نشان دهند کار عمده بوردیو ایان اسات کاه
نشان دهد اگر چه فعالیت و سا

زندگی میتواند بیاانگر هویات اجتمااعی باشاند و در شا ل

دادن به این هویت نقش داشته باشند ،اما در تحلیل نهایی این جایگاههای واقااتی و تجرباههاای
زندگی اانوادگی و اجتماعی است که میتواند تفاوتها را در تایین هویت اجتماعی بیان کناد
(لس هیوود و هم اران 253 :5204 ،نقل از اباهری و چاوشیان )55-51 :5205،همچنین به نظار
گی روشه هر ششص بوسیله و از وریق محیطهای مشتلفی که بدان تعلاق دارد یاا بادان رجاو
1 Life Chances
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مینامید ،هویت اود را توسعه میبششد یعنی او میتواند تعریفی از آنچاه باه عناوان شاشص-
فردی یا اجتماعی است برای اود و دیگران ارایاه نمایاد زیارا آنچاه کاه ششصایت اجتمااعی
نامیده میشود ،در واقع همین هویت است که برای شاشص جاایی در جامعاه تاامین مایکناد و
نوعی وحدت و انسجام به هستی و عمل او مایبششاد (روشاه گای نقال از زنجاانی زاده ،هماا،
 )503 :5231به نظر برکر و الکمن هویت ی ی از اجیای اصیل واقعیت ههنی است و مانند هار
گونه واقعیت ههنی در رابطه دیال تی ی با جامعه قرار دارد هویت در اثر فرایندهاای اجنتمااعی
تش یل میشود ،پس از متالور شدن ،بااقی مایماناد ،تغییار مایکناد یاا حتای در نتیجاه رواباط
اجتماعی از نو ش ل میگیرد فرایندهای اجتماعی کاه هام در تشا یل هویات و هام در حفاظ
هویت دایلند بر حسب سااتار اجتماعی تغییر مییابند ،بعالوه انسان باه هاویتی عالقمناد اسات
که توسط دیگران تایید میشود (برگر)326-341 :5231 ،
بر واق نظریه هویت بورك ،فرایند هویت ی
معانی است که برای اود در ی

نظام کنترلای اسات هویات مجموعاه ای از

نقش اجتماعی یا وضعیت معاین باه معناای آن چاه کاه یا

ششص است ،به کار می رود این معانی به عنوان معیار یا مرجعی برای این ه یا
بشناسد و مو رد ارزیابی قرار دهد به کار می رود وقتی یا
باشد ،ی

فارد ااود را

هویات بار انگیشتاه و فعاال شاده

حلقه باز اورد ش ل گفته و تبایت می شود این حلقه چهار جای دارد کاه عاارتناد

از  -5معیار هویت یا موضع مرجع( 5مجموعه معانی اود ) :مجموعه معانی «اود» ،ویژگیهاای
هویت را تعریف میکند یعنی آن چه که به وسیله آن ی

فرد پای مای بارد کاه اوکیسات -3

ورودی 3از محیط یا وضعیت اجتماعی ( شامل ارزیاابیهاا ی بازتاابی فارد ،مانناد درك معناای
مرتاط با اود) ورودیها هماان معاانی اسات کاه شاشص از ااودش در منظار دیگاران تصاور
مایکناد  -2فراینادی کااه ورودی را باا معیاار مقایساه ماای کناد (مقایساه گار) -4 2اروجاای

4

(رفتارهای معنادار) که نتیجه مقایساه اسات در فرایناد هویات ،معیاار یاا موضاو ناه بار اسااس
درجات بل ه بر اساس معانی که اششا

در ی

نقش برای اود دارند ،ویف بندی می شاود
1 -Identity standard or reference setting
2 - Input
3 - Comparator
4 - Out put
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به عنوان مبال ،هویت جنسی ششص مم ان اسات از درجاات معاین صافت مردانگای باشاد یاا
هویت دانشجویی ششص مم ن است مجموعاه ای همیماان از درجاات مسائولیت آکادمیا

،

ورفدار عقالیی بودن ،اجتماعی بودن ،اظهار مبات ششص باشاد موضاعهاا و معیارهاای فرایناد
هویت ،معنی هویت فرد را تبایت می کند (باورك )023 – 020 : 5335،همچناین الور معتقاد
است هویت باید به عنوان سازههایی که در روابط بین ششصی سااته می شود درك شاود ناه
به عنوان احساس تعلق کردن در چارچو فردیت ششصی هویت سازه ای اجتماعی است؛ به
وور اجتماعی تبایت می شود و از زندگی اجتمااعی روزمارة ماردم بیارون مایآیاد بناابراین،
بااالترین و فراگیرتارین ساطع هویات جمعای ،هماان هویات جامعاه ای اسات کاه در میاان
هویتهای جمعی متفاوت ،به لحاظ وحدت و انسجام ملی دارای بیشترین اهمیت است ی ای
از ویژگیهای اساسی هویت جامعهای این است که همانند دیگر سطوح هویت ایستایی نادارد
و پیوسته در حال تغییر و پویایی است (وود وارد)3114 ،5
پیشینه پژوهش
در زمینه هویت اجتماعی در داال و اارج ایران پژوهشهای متعددی صاورت گرفتاه کاه
بشش از آنها به عنوان نمونه مورد بررسای واقاع شادهاناد ساروش ( )5201در پژوهشای میایان
مذهای بودن والدین و دوستان ،میایان دنیاا گرایای و جنسایت را مهمتارین متغیرهاای ماوثر بار
هویت اجتماعی دانسته و مییان دنیا گرایی را بدون تاثیر یافتاه اسات ،همچناین در بحاث میایان
مذهای بودن عامل جنسیت بر گرایش مذهای تاثیر داشته و زنان بیشتر از مردان گرایش ماذهای
داشتهاند و اکارپور ( )5205با پژوهشی در زمینة بررسی عوامل اجتمااعی -اقتصاادی ماؤثر بار
هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه در شهر شیراز باه ایان نتیجاه رسایده اسات کاه از باین
عوامل مرتاط با آموزش رسمی و ابعاد مشتلف هویت اجتماعی دانشآماوزان در ناحیاه ماورد
نظر ،نو مدرسه و معادل دارای رابطاة معناادار هساتند همچناین معیادفر و شاهلی ( )5206در
پژوهشی با عنوان جهانی شدن و شا ل گیاری سیاسات فرهنگای محلای نشاان داده اسات کاه
مصرف رسانه ای بلوچها نوعی دسترسی به گفتمان غیرملی (محلی و جهانی ) و همیاد پنداری
1 Woodward
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هویتی با آنهاست که از پیامدهای آن ،چییی جی بحران هویت ملی نااوده اسات در پاژوهش
حسین زاده و هم ارانش ( )5200عوامل مؤثر بر هویات اجتمااعی دانشاجویان داتار دانشاگاه
شهید چماران اهاواز بررسای شاده و تاأثیر و ارتاااب متغیرهاای پایگااه اجتمااعی و اقتصاادی،
تحصیالت والدین آگاهی اجتماعی از حقوق و وظایف ،مییان دینداری و نگرش به اشتغال باا
هویت اجتماعی بررسی شده است نتایج تحقیق که با ضریب تعیین به دست آمده ،گویای آن
است که متغیرهای یادشده توانسته اند تقریااآ  16درصد واریانس متغیر وابستة هویت اجتمااعی
را تایین کنند (حسین زاده و دیگاران )5200 ،در پاژوهش دیگاری مل ای و عااساپور ()5200
نگرش جوانان نسات به هویت ملّى را بررسی نمودهاناد و مولفاههاای آن ،نتاایج حااکی از آن
است که  50/1درصد پاسخ گویان دارای هویت ملی سطع باال 52 ،درصد دارای هویت ملای
متوسط و فقط  5/1درصد دار ای هویات ملای ساطع پاایین هساتند حادود  43درصاد نموناة
آماری داراى مصرف رسانههاى اارجی اناد؛ یعنای از اینترنات و مااهواره اساتفاده ماى کنناد
میانگین هویت ملی این دسته به وور معناداری کمتر از جوانانی است کاه هرگای از اینترنات و
ماهواره استفاده نمی کنند رابطة هویت ملی با رضایت اجتماعی مباات ( )r=1/11و باا پایگااه
اقتصادی اجتماعی منفای( )r=1/53اسات اگرچاه هار ساه متغیار مساتقل ماورد بررسای دارای
هماستگیِ سادة معنادار با هویت ملی بودند ،فقط دو متغیر رضایت اجتماعی و مصارف رساانه
ای اارجی برای پیش بینی هویت ملی به کار گرفته شدند که درکل ،این دو متغیر  21درصد
واریانس هویت ملی را تایین مى کردند در پپژوهشهای اارجی نیی لیامن 5و چیا

()5302

با استفاده از مادههای مقیاس هویت اجتماعی برای اندازه گیاری اهمیات ظااهر جسامی نشاان
دادند که کم رویی و اود ارزیابی از ظاهر زمانی که ظاهر جسمی از نظر فارد بسایار مهام در
نظر گرفته شود ،هماستگی منفی و معناداری با هم دارند ،اما زمانی کاه ظااهر جسامی اهمیات
چندانی برای فرد ندارد ،هماستگی منفی به دست می آید که تا حدی معناادار اسات همچناین
پینر و وایمر )5302( 3معلوم کردند که هویت اجتماعی و ششصی هر دو با اودآگاهی عمومی
و اصوصی هماستگی مبات قوی دارد در عین حاال ،هویات ششصای ارتاااب قاوی تاری باا
1 Liebman
2 Penner & Wymer
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اودآگاهی اصوصی و هویت اجتماعی نشان داد عالوه براین ،هویت اجتماعی ارتااب مباتی
با اود تنظیمی داشت و باارنی 5و هم اارانش ( )5300در پژوهشای دریافتناد کاه افاراد دارای
هویت ششصی باال ،دربارة ااود ارزیاابی نگرانای بیشاتر و درباارة ارزیاابی اجتمااعی نگرانای
کمتری دارند برع س ،افراد دارای هویات اجتمااعی بااال در مقایساه باا افاراد دارای هویات
اجتماعی پایین ،نگرانی بیشتری را دربارة ارزیابی اجتماعی نشان مایدهناد همچناین الپسالی،
رایس و فیتی جرالد )5331( 3نشان دادند که دانشجویان سال اول در مقایسه با دانشجویان ساال
آار هویت ششصی قویتری دارند در عین حاال ،دانشاجویان داتار ساه ساال اول کمتار از
پسران ساال اول دچاار ازااود بیگاانگی مایشاوند و در مقایساه باا پساران نمارة بااالتری در
مقیاسهای هویت ششصی و اجتماعی به دست می آورند بالبی ( )3115در مطالعة هویت ملی
و اارجی ،برای بررسی هویت ملی افراد آمری ایی با استفاده از روش کیفی ،نمونه ای از افراد
آمری ایی را برگیید که اارج از آمری ا تحصیل کرده بودند او نشان داد حضور در کشوری
دیگر باعث شده است جناههایی از هویت ملی افاراد دوبااره ساااته شاود ی ای از نتاایج ایان
پژوهش این است که هرچند برای آمری اییها هویت ملی اود را به عناوان یا

دارایای در

آغوش میگیرند ،برای دیگر ارتااب میان هویت ملی و سرزمین را رد میکنند .آویار ()3113
در پژوهشی تأثیر قواعد زبانی و تغییر آنهاا در هویات اجتمااعی و ملای بررسای کارده اسات
نتایج این پژوهش نشان میدهد که واقات اجتماعی که بر اساس شااصهایی از قایل درآماد،
شغل و ..مششص می شوند و این شااصها مایتوانناد تایاین کنناده هویات اجتمااعی و ملای
گردد در نهایت هیلمن )3111( 2در پژوهشی با عناوان «ساتیی بارای ااود ،قادرت و هویات در
داتران نوجوان» با استفاده از روش میدانی و مطالعه کیفی و بر اساس مشاهده عمیاق و مساتقیم
رفتارها ی نوجوانان در فضای مدرسه به بررسای مساائل شا ل گیاری هویات در میاان داتاران
نوجوان دبیرستانی در منطقه ای فقیرنشین در انگلستان پردااتاه اسات نتاایج او ایان موضاو را
مطرح می کند که در قاال تأثیر زیاد و همه گیر الگوهای پست مدرنی کاه اجتماا و رساانههاا

1 Barnes
2 Lapsley & Fitz Gerald
3 Hilman Elizabet
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برای داتران عرضه می کنند ،مدرسه و معلمان می توانند نقش مؤثری در تشاویق ایان داتاران
نوجوان برای دستیابی به هویتی قوی ،مح م ،فعال و کار آمد داشته باشد
فرضیههای پژوهش:
 به نظر میرسد محیط و ش ل گیری هویت جوانان و نوجوان شهرستان چرام رابطه وجاوددارد
 به نظر میرسد بین عوامل ارتااوی (ماهوارا ،اینترنت و ) و ش ل گیری هویت جواناان ونوجوان شهرستان چرام رابطه وجود دارد
 به نظر میرسد بین ارتااب با دوستان و شا ل گیاری هویات اجتمااعی جواناان و نوجاوانشهرستان چرام رابطه وجود دارد
 به نظر می رسد باین واقاه اجتمااعی ااانواده و شا ل گیاری هویات اجتمااعی جواناان ونوجوان شهرستان چرام رابطه وجود دارد
 به نظر میرسد بین وابستگیهای دینی والدین و ش ل گیاری هویات اجتمااعی جواناان ونوجوان شهرستان چرام رابطه وجود دارد
 به نظر میرسد بین مورد تأیید دیگران باودن و شا ل گیاری هویات اجتمااعی جواناان ونوجوان شهرستان چرام رابطه وجود دارد
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مدل نظری پژوهش

نمودار  -1مدل نظری پژوهش

روش پژوهش

روش پژوهش در راستای انجام پژوهش نقشی اساسای دارد و پژوهشاگر را در بارای انجاام
بهتر آن یاری میکند پژوهش حاضر از ناو کمای و باه صاورت پیمایشای در میاان جواناان و
نوجوانان  52تا  50سال شهرستان چرام انجام گرفته است نمونه آمااری ایان پاژوهش  511نفار
( 64پسر و 26داتر) از جوانان و نوجوانان چرام که باه صاورت تصاادفی از میاان جامعاه ماورد
پژوهش انتشا شدند و اوالعات آماری به کم

پرسشانامه از آنهاا جماعآوری شاده اسات

ابیار گردآوری اوالعات در این پژوهش پرسشنامه محقق سااته ای مشتمل بر  23گویاه اسات
و شامل دو بشش ویژگیهای ششصیتی و متغیرهای اصلی پاژوهش اسات پاس از جماعآوری
دادهها به کم

نرمافیارهاای ( )spssو ( )Amos Geraphicsاوالعاات تجییاه و تحلیال شاده

است همچنین برای تحلیل یافتههاا از آماار اساتنااوی اساتفاده گردیاد و بارای تعیاین اااتالف
آماری متغیرهای مورد مطالعه از آزمونهای آمااری واریاانس یا

ساویه ،آزماون رگرسایون
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اطی و آزمون جدول ANOVAاستفاده گردید کلیه محاساات باه وسایله نارم افایار spss17

صورت میپذیرد
یافتههای پژوهش
آزمون فرضیههای پژوهش
فرضیه اول:
به نظر میرسد بین عامل محیط و ش ل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان مقطع متوساطه
شهرستان چرام رابطه آماری معناداری وجود دارد
جداول شماره  -1آزمون رگرسیون خطی تعیین رابطه بین محیط و شکل گیری
هویت اجتماعی دانش آموزان
شااص آماری
نام متغیر

میانگین

انحراف
معیار

برداشت از محیط

9.8600

2.61704

ش ل گیری هویت اجتماعی

13.1700

4.81801

r

R2

F

.347

.121

13.431

سطع معنی
داری
.000

بر اساس یافتههای جدول فاوق باین عامال محایط و شا ل گیاری هویات اجتمااعی داناش
آموزان مقطع متوسطه شهر چرام رابطه معناداری وجود دارد ( ) sig =.000 ، r =.347و )p</05
به عاارتی ،عوامل محیطی به وور معناداری تعیین کننده چگونگی ش ل گیری هویت اجتمااعی
دانش آموزان است و  %53از ش ل گیری هویت اجتمااعی داناش آماوزان باه عوامال محیطای
مربوب میگردد
فرضیه دوم:
به نظر میرسد باین کاارکرد رساانههاای ارتاااوی و شا ل گیاری هویات اجتمااعی داناش
آموزان مقطع متوسطه شهرستان چرام رابطه آماری معناداری وجود دارد
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جداول شماره  -2آزمون رگرسیون خطی تعیین رابطه بین رسانههای ارتباطی و شکل
گیری هویت اجتماعی دانش آموزان
شااص آماری
نام متغیر

میانگین

انحراف

r

R2

F

.803

.645

178.125

معیار

رسانههای ارتااوی

7.7300

3.50715

ش ل گیری هویت اجتماعی

13.1700

4.81801

سطع معنی
داری
.000

بر اساس یافتههای جدول شماره  3باین عامال رساانههاای ارتاااوی و شا ل گیاری هویات
اجتماعی دانشآموزان مقطع متوسطه شهرستان چرام رابطاه معنااداری وجاود دارد (، r =0.803
) sig =.000و  )p</05به عاارتی ،عامل رسانههاای ارتاااوی باه میایان قابال مالحظاه ای تعیاین
کننده چگونگی ش ل گیری هویت اجتماعی داناش آماوزان مایباشاد و  %61از شا ل گیاری
هویت اجتماعی دانش آموزان به کارکرد رسانههای ارتاااب جمعای مرباوب مایگاردد مقادار
باالی ضریب هماستگی بین دو متغیار( )r=012حااکی از نقاش بسایار مهام رساانههاای ارتاااب
جمعی بر ش ل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان دارد رسانههای داالای چنان اه بتواناد باا
برنامههای متنو اود جوانان را جذ نماید ،میتواند در شا لگیاری هویات اجتمااعی آناان
نقش مهمی ایفا کنند ،اما چنان ه رسانههای داالی به اوبی از عهده ایان وظیفاه مهام بارنیایناد
(چنان ه تاکنون موفق ناودهاند) جوانان کشور جذ رسانههاای ااارجی اصوصااآ شاا ههاای
ماهواره ای و سایتهای اینترنتی غربی شده و به واسطه تاثیر پاذیری از فرهناگ غربای ،مم ان
است با آسیبهای اجتماعی چون بحران هویت و گردد
فرضیه سوم:
به نظر میرسد بین عامل دوستان و ش لگیری هویت اجتماعی دانشآموزان مقطع متوسطه
شهرستان چرام رابطه آماری معناداری وجود دارد
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جداول شماره  -3آزمون رگرسیون خطی تعیین رابطه بین عامل دوستان و شکل
گیری هویت اجتماعی دانشآموزان
شااص آماری
نام متغیر
ارتااب با دوستان
ش ل گیری هویت
اجتماعی

میانگین

انحراف معیار

12.1500

5.96179

13.1700

4.81801

r

.580

R2

.336

F

49.690

سطع معنی
داری
.000

بر اساس یافتههای جدول شماره  -2بین ارتااب با دوستان و شا ل گیاری هویات اجتمااعی
دانشآموزان مقطع متوسطه شهرستان چرام رابطه معناداری وجاود دارد (sig =.000 ، r =0.580

) و  )p</05به عاارتی ،عامل دوستان به مییان قابل مالحظاه ای تعیاین کنناده چگاونگی شا ل
گیری هویت اجتماعی دانش آموزان میباشد و  %24از چگونگی ش ل گیری هویت اجتمااعی
دانشآموزان به کارکرد عامل دوستان مربوب میگردد از یافتاههاای ایان فرضایه پاژوهش نیای
مشهود است که باال بودن ضریب هماستگی بین دو متغیر( )r=1/101حاکی از تاثیر مهمی اسات
که عامل دوستان بر ش ل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان مایگاذارد داناشآماوز زماان
زیادی از اوقات اود را در محیط مدرساه و یاا ایاباان باا دوساتان دوساتان مایگذارناد و ایان
ارتااب باعث میگردد که دیدگاهها و نگرشهای افراد به هم منتقل گردناد و از رفتارهاای هام
تاثیرپذیری داشته باشند چنان که جوانی با دوستانی که دچار آسیبهای اجتماعی مانند بحاران
هویت و ارتااب داشته باشد ،احتمال باالیی وجود دارد که ششص از رفتارهای دوسات ااود
الگو برداری نماید و پس از مدتی ،رفتاری همانند آنها از اود باروز دهاد الاتاه ایان ماوارد باه
صورت مع وس نیی مم ن است ،یعنی فردی که دچار بحاران هویات مایباشاد باا معاشارت و
نشست و برااست با دوستانی که دارای رفتارهاای مباات و هویات دینای و ملای قاوی هساتند،
مم ن است به مرور زمان تحت تاثیر رفتار و نگرشهای دوستان مبات اود قرار گیرد و هویت
اجتماعی وی با تاثیرپذیری از دوستان اود ش ل گیرد
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فرضیه چهارم:
به نظر میرسد بین واقه اجتماعی -اقتصادی و ش لگیری هویات اجتمااعی داناشآماوزان
مقطع متوسطه شهرستان چرام رابطه آماری معناداری وجود دارد
جداول شماره  -4آزمون رگرسیون خطی تعیین رابطه بین طبقه اجتماعی -اقتصادی
و شکل گیری هویت اجتماعی دانشآموزان
شااص آماری
نام متغیر

میانگین

انحراف
معیار

واقه اجتماعی -اقتصادی

13.8200

3.63312

ش ل گیری هویت اجتماعی

13.1700

4.81801

r

R2

F

.351

.124

13.811

سطع معنی
داری
.000

بر اساس یافتههای جداول شماره  -4بین واقاه اجتمااعی و شا ل گیاری هویات اجتمااعی
دانشآموزان مقطع متوسطه شهرساتان چارام رابطاه معنااداری وجاود دارد (=.000 ، r =0.351
 ) sigو  )p</05به عاارتی ،تعلق به واقات اجتماعی  -اقتصادی مشتلف به میتواند تعیین کننده
چگونگی ش ل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان میباشد و  %53از چگونگی ش ل گیاری
هویت اجتماعی دانشآموزان ،مربوب به تعلق فرد به به واقه اجتماعی  -اقتصادی ااصی اسات
الاته الزم به توضیع است که بر اساس دیدگاههای نظری پاژوهش و همچناین پیشاینه پاژوهش،
تعلق به واقه اجتماعی  -اقتصادی اا

 ،به مییان چشمگیری در ش ل گیری هویات اجتمااعی

دانش آموزان موثر است ،اما چنان ه در این یافتههای مششص است ،مییان تاثیر واقه اجتمااعی
 اقتصادی از دیدگاه دانش آموزان متوسطه شهرستان چرام ایلی باال نیست ،شاید به این دلیالباشد که احتالف یا ش اف واقاتی در شهرستان چرام آن چنان وسیع و گساترده نیسات کاه باه
مییان زیادی تاثیرگذار باشد و چنان ه در پرسش مربوب به میایان درآماد ااانوادههاا مشاشص
گردیده ،درآمد اکبر اانوادهها در محدودهای نیدی

به هم قرار دارند و در آنجا نیی میتواناد

عدم وجود ااتالف واقاتی در جامعه مورد پژوهش را مشاهده نمود

 / 321فصلنامه علمی-پژوهشی علوم اجتماعی ،سال دهم ،شماره اول ،پیاپی ( ،)23بهار 5231

فرضیه پنجم:
به نظر میرسد بین وابستگیهای دینی و ش لگیری هویت اجتمااعی داناشآماوزان مقطاع
متوسطه شهرستان چرام رابطه آماری معناداری وجود دارد
جداول شماره  -5آزمون رگرسیون خطی تعیین رابطه بین وابستگیهای دینی و شکل
گیری هویت اجتماعی دانشآموزان
شااص آماری
نام متغیر

میانگین

انحراف
معیار

وابستگیهای دینی

10.4000

3.45826

ش ل گیری هویت اجتماعی

13.1700

4.81801

r

R2

F

.754

.569

129.341

سطع معنی
داری
.000

بر اساس یافتههای جداول شماره  -1بین گرایشات دینای و شا ل گیاری هویات اجتمااعی
دانشآموزان مقطع متوسطه شهرساتان چارام رابطاه معنااداری وجاود دارد (=.000 ، r =0.754
) sigو  )p</05به عاارتی ،گرایشات مذهای به مییان چشمگیری تعیین کنناده چگاونگی شا ل
گیری هویت اجتماعی دانش آموزان است و  %13از چگونگی شا ل گیاری هویات اجتمااعی
دانااشآمااوزان ،مربااوب بااه وابسااتگیهااای دیناای اساات مقاادار باااالی ضااریب هماسااتگی دو
متغیر( )r= 1/313حاکی از تاثیر باالی گرایشات مذهای در ش ل گیری هویت اجتماعی اسات
جوانانی که در اانوادههای مذهای رشد میکنند و اود نیی تحت تااثیر تربیات ااانواده ،دارای
گرایشات مذهای میگردد و این گرایشاات ماذهای ،ارتااواات اجتمااعی ،رفتارهاا ،نگارشهاا
جوان را متاثر از اود میسازد جوانی که دارای گرایشات مذهای باالیی باشد ،اساس رفتارها و
دیدگاههای بر مانای حالل و حارام ایار و شار پایاه گاذار مایکناد و دوری از حارام و شار و
گرایش به سوی حالل وایر فرد را از بسیاری لغیشها و انحرافات باز میدارد و هویت دینی را
در فرد تقویت میگردد
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فرضیه ششم:
به نظر میرسد بین مورد تایید اانواده قرار گرفتن فرزندان و ش لگیاری هویات اجتمااعی
دانشآموزان مقطع متوسطه شهرستان چرام رابطه آماری معناداری وجود دارد
جداول شماره  -6آزمون رگرسیون خطی تعیین رابطه بین مورد تایید قرار گرفتن
فرزندان و شکل گیری هویت اجتماعی دانشآموزان
شااص آماری
نام متغیر

میانگین

انحراف
معیار

مورد تایید قرار گرفتن

12.5300

2.70224

ش ل گیری هویت اجتماعی

13.1700

4.81801

r

R2

F

.259

.067

7.054

سطع معنی
داری
.009

بر اساس یافتههای جداول شماره  -6بین مورد تأیید اانواده قرار گرفتن فرزنادان و شا ل-
گیری هویت اجتماعی دانشآموزان مقطع متوسطه شهرستان چرام رابطه معناداری وجود نادارد
() sig =.009، r =0.259و  )p>/05به عاارتی ،مورد تائید اانواده قارار گارفتن فرزنادان نمای-
تواند تعیین کننده چگونگی ش لگیری هویت اجتمااعی داناشآماوزان گاردد اماروزه دیگار
اانوادهها و اصوصاآ پدرها همانند دهههای گذشته سعی نمی کنناد باه واور مطلاق فرزنادان را
مطیع اود سازند ،بل ه این فرزندان هستند که در اانواده و بین رفتارهای والدین ،باه تشاشیص
اود رفتارهایی را برمی گیینند که در وول زندگی به وور مفید از آنها استفاده کنناد در نتیجاه
دیگر مالك آن نیست که فرززندان به جهت تائید اانواده اود را بی ااتیار مطیع اواستههاای
والدین کنند و والدین نیی به سطحی از آگاهی رسیدهاند که بدانند فرزندان را نمیشود باه واور
مطلق تحت امر اود قرار داد و میدانند که فرزندان نیی به آن سطحی از آگاهی رسیده اناد کاه
بتوانند نسات به نیازهای اود تصمیم بگیرند و الاته نااید از این ماورد نیای غافال باود کاه مقطاع
متوسطه از بحرانی ترین شارایط سانی اسات کاه فرزنادان مم ان اسات باا کمای غفلات دچاار
مش الت اجتماعی -روانی و گردند و اانوادهها این امر را در نظر دارند و باه واور کامال از
فرزندان اود غافل نمیشوند
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جدول شماره  -7تعیین شدت تاثیر عوامل ششگانه به ترتیب میزان تاثیر بر شکل گیری
هویت اجتماعی
متغیر مالك

متغیر پیش بین

شااصهای آماری
r

sig

سطع معنی داری

تعداد نمونه

رسانههای ارتااوی

1/012

1/111

P</11

511

ش ل گیری

وابستگیهای دینی

1/314

1/111

P</11

511

هویت

عامل دوستان

1/101

1/111

P</11

511

اجتماعی

واقه اجتماعی -اقتصادی

1/215

1/111

P</11

511

برداشت از محیط

1/243

1/111

P</11

511

تایید دیگران

1/331

1/113

P>/11

511

بر اساس یافتههای حاصل از فرضیههای پژوهشی بین عوامل پنجگانه (رساانههاای ارتاااوی،
وابستگی دینی ،ارتااب با دوستان ،واقه اجتماعی -اقتصاادی و محایط) باا شا ل گیاری هویات
اجتماعی دانش آموزان مقطع متوساطه شهرساتان چارام رابطاه آمااری معنااداری بدسات آماده
است ،ولی بین مورد تائید اانواده قرار گرفتن فرزندان و ش ل گیاری هویات اجتمااعی داناش
آموزان رابطه معناداری بدست نیامده است بر اساس شدت تاثیر عوامل ششگانه بر ش ل گیری
هویت اجتماعی دانش آموزان :رسانههای ارتااوی با ضریب هماستگی  1/012بیشاترین تااثیر را
بر ش ل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان دارد و به دنااال آن وابساتگیهاای دینای ،عامال
دوستان ،واقه اجتماعی ،عوامل اقتصادی و مورد تائید اانواده قرار گرفتن به ترتیب در ردههای
دوم تا ششم قرار دارند
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مدل کلی پژوهش
به منظور تعیین شدت و جهت تأثیر متغیرهای مستقل بر هویت اجتماعی در شهرساتان چارام
از ی

مدل معادله سااتاری بهره گرفته شاده اسات ایان مادل ترکیاای از مادل مسایر و مادل

عاملی تاییدی است در مدلهای عاملی که عموماآ ی
سااتاری است که نحوه سنجش ی

مدل اندازهگیری بوده و جییای از مادل

متغیار پنهاان را باا اساتفاده از دو یاا تعاداد بیشاتری متغیار

مشاهده شده تعریف میکند همچنین میتوان گفت در مدل اندازهگیری مششص میشاود کاه
تعداد متغیرهای مشاهده شده برای ی

متغیر پنهان تا چه حد تحت تأثیر متغیر پنهان ماورد نظار

و تا چه حد تحت تأثیر متغیر اطاا هساتند همچناین در مادلهاای مسایر تاالش مایشاود تاا باا
مجموعهای از روابط ی

سویه و دو سویه پدیده یا پدیدههایی تایین شود مدلهاای ساااتاری

را می توان تا حدی برگرفته از ماانی نظری و چاارچو نظاری پاژوهش دانسات در مادل زیار
روابط بین متغیرهای پژوهش به صورت مدل معادله سااتاری تدوین و آزمون شده است

مدل شماره  -2مدل معادله ساختاری برای تبیین هویت اجتماعی در چرام
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جدول  -8متغیرها و نمادهای ترسیمی موجود در مدل
متغیر
هویت اجتماعی

عوامل ارتااوات

وابستگی دینی
تایید دیگران
محیط
پایگاه اجتماعی
اقتصادی

شااصها

نمادهای مدل

جناه معرفتی یا شنااتی

Y1

جناه ارزشی

Y2

جناه عاوفی و احساسی

Y3

ارتااوات اینترنتی

X1

استفاده از ماهواره

X2

ارتااب با دوستان

X3

فردی

D1

اانوادگی

D2

اعضای اانواده

S1

جامعه

S2

مجموعه گویههای مربوب به برداشت از محیط

-

مجموعه گویههای مربوب به پایگاه اجتماعی اقتصادی

-

در مدل فوق تعدادی متغیر مشاهده شده یا آش ار در اش ال چهار گاوش و تعادادی متغیار
پنهان در داال بیضی یا دایره قرار دارند بیشتر متغیرهای آش ار به صورت تجمیع چندین گویه
حاصل شده اند متغیرهای مشاهده شده شامل  53متغیر و متغیرهای پنهان شامل  4متغیر است که
در میان آنها هویت اجتماعی متغیر وابسته و بقیه به عنوان متغیر مستقل در مدل حضور دارند در
مدل فوق با توجه به جهت پی ان ها از سمت متغیر پنهان به سمت متغیر مشاهده شده که معارف
آن متغیر پنهان است ،بیانگر این ن ته روش شنااتی است که نمره هر پاسشگو در متغیر مشاهده
شده تحت تأثیر وضعیتی است که آن پاساشگو در در متغیار پنهاان زیار بناایی مارتاط باا متغیار
مشاهده شده دارد برای مبال ،در این مدل متغیر پنهان ما مییان وابساتگی ماذهای و دینای باا دو
متغیر آش ار فردی و اانوادگی تعریف شده است و همچنین هویت اجتمااعی و ارتااواات هار
کدام با سه شااص اصلی که از ترکیب مجموعهای گویه حاصل شدهاند ،تعریف شدهاند
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در مدل فوق دو نو اثر وجود دارد که ی ی از اثر ی

ورفه و ی ی اثر دو ورفه است اثار

دو ورفه با فلشهای دوسر مششص شده و در مدل فوق رابطه بین ارتااب و دینداری باا ضاریب
هماسااتگی  1/53دارای هماسااتگی ضااعیفی اساات ،امااا رابطااه بااین دینااداری و تاییااد دیگااران
هماستگی بسیار قویای با ضریب  1/01وجود دارد همچنین مییان پایاندی مذهای یاا دیناداری
رابطه مستقیم با هویت اجتماعی دارد ضریب تاثیر پایاندی مذهای بار هویات اجتمااعی ()1/63
بوده که به معنای تاثیر مستقیم دینداری بار هویات اجتمااعی اسات بادین معنای کاه هرچقادر
پایاندی مذهای باال باشد ،مییان هویت اجتماعی افراد بیشاتر مایشاود و در هماین راساتا میایان
ارتااوات نیی با ضریب باالتری ( )1/63تاثیر مستقیمی بر هویات اجتمااعی دارد همچناین تااثیر
متغیرهای تایید دیگران ،محیط ،واقه اجتماعی و اقتصادی بر هویت اجتماعی مبات باوده اسات
و مبات بودن ضرایب نشان از مستقیم بودن رابطه بین متغیرهای مستقل بر وابسته است
برازش مدل
برای بررسی برازش مدل از شااصهاای بارازش اساتفاده مایشاود شاااصهاای بارازش
مقادیری آماری را به دست می آورناد کاه محقاق را در تصامیم گیاری نساات باه تشاشیص یاا
انتشا مدل مناسبتر ،یاری میکنند همچنین شااصهای برازش گویای ایان واقعیات اسات
که دادههای پژوهش از شااصهای و متغیرهای پژوهش حمایت میکنند شااصهای بارازش
زیادی وجود دارند ،اما پرکاربردترین آنها کاه در عاین حاال ،پایاه و اسااس ساایر شاااصهاا
محسو میشود  χ2است هر چه مقدار مجذور کای به صافر نیدیا

تار باشاد ،نشاان دهناده

برازش بهتر مدل است از آن جا که مقدار مجذور کای تحت تاثیر حجم نمونه و تعاداد رواباط
مدل قرار میگیرد و مقدار آن بیرگ میشود ،بنابراین با ات ا بر مقدار مجذور کای نمیتوان باه
نتایج مطلو دست یافت در نتیجه در کناار ایان شاااص ،از شاااصهاای دیگاری نیای بارای
برازش مدلها استفاده می شاود شاااص دیگاری کاه بارای از میاان برداشاتن ایان محادودیت
مجذور کای معرفی شده ،شااص  χ2/dfاست که اگر کوچ

تر باشد ،نشانگر برازندگی الگاو

است براساس قاعده کلی ،شااصهای نی ویی بارازش ( ،)GFIنی اویی بارازش تعادیل شاده
( ،)AGFIبرازندگی تطایقی ( ،)CFIنرم شده برازندگی ( )NFIو نرم نشاده برازنادگی()NNFI
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برای مدلهای او بین  1/31تا  1/31تفسیر مایشاوند و مقاادیر بااالی  1/0نیای نشاان دهناده
برازش نسات آا او مادل هساتند همچناین شاااص ریشاه اطاای میاانگین مجاذورات تقریاب
( )RMSEAکه لوهین )3114( 5برای برازندگی این شااص ،پیشنهاد نمود که در صاورتی کاه
کوچ

تر از  1/10باشد ،نشان گر برازندگی او  1/10 ،تا  ،1/5نشانگر برازندگی قابل قاول

و مقادیر نیدی

تر به صفر نشانگر بیشاترین برازنادگی هساتند در جادول  40-4نتاایج تحلیال

عامل مرتاه اول برای سااتار  51عاملی نشان داده شده است و مقادیر در جدول هیل به ااتصاار
آمده است در کل شااصهای برازش گویای برازش مطلاو و مناساای بارای مادل پاژوهش
هستند
جدول  -9شاخصهای برازندگی مدل
شااصها

مقدار

شااصها

مقدار

شااصها

مقدار

CMIN

133/163

GFI

1/361

NFI

1/042

RMSEA

1/103

AGFI

1/042

RFI

1/003

CMIN/DF

53/541

CFI

1/051

HOELTER

36

بحث و نتیجه گیری
ش ل گیری هویت اجتماعی جوانان در هار جامعاه از مساایل اساسای آن جامعاه باه شامار
میرود هویت ماتنی بر عوامل مشتلفی است که هر ی

به نوعی می توانناد تاأثیرات متفااوتی

را در ش ل گیری هویت اجتماعی جوانان در برداشته باشند اصطالح هویت به معناای اماروزی
آن ی

مفهوم جدید است اما به معنای معیار تف ی

است بسیاری از دانشمندان هویت را ی

اجتماعی و قومی از دیرباز وجاود داشاته

سااتار روانی -اجتماعی میدانناد کاه باذر شا ل-

گیری آن در سالهای پیش از نوجوانی پاشیده شده است از نظر آنان تمایال باه هویاتیاابی از
نوجوانی شرو میشود از مششصههای اصلی هویت ،انتشاا ارزشهاا ،باورهاا و هادفهاای
زندگی است؛ ش ل گیری هویت در نوجاوانی باا رشاد ف ار و احسااس ،رشاد ااالقای ،رشاد
1 - Loehlin
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عواوف و عیت نفس ارتااب قوی دارد از جمله عواملی که بار رشاد هویات تاأثیر مایگاذارد
اانواده ،دینداری ،نو ارتااوات ،عوامل اقتصادی ،برداشت از محیط و تایید دیگران اسات کاه
در این پژوهش در گام اول دیدگاههای نظری موجود در این زمینه توساط نظریاه پاردازان ایان
حوزه تحلیل و بررسی شد در دیدگاه گیدنی هویت اجتماعی ،روایت ااصی را که فرد بارای
اود برگییده است ،که او را در برابر دیگران مجسم میسازد و ایان تجسام در برابار دیگاران
مانای هویت فرد اسات و همچناین مقولاه هویات در ناید دورکایم باا مفهاوم عاوفاه اجتمااعی
پیداست اما در نظر مارکس بسیاری از مفاهیم اجتمااعی از دل مفهاوم واقاه بیارون مایآیناد و
هویت هم چییی اارج از آن نیست ماکس وبر در تداوم و ت امل اندیشه قشربندی ماارکس،
دیدگاه اود را در مورد سا

زندگی تادوین مییکناد و و هویات در ایان دیادگاه تعریاف

می شود در نهایت بر واق نظریه هویت بورك ،فرایند هویت یا

نظاام کنترلای اسات کاه بار

ششصیت فرد کنترل دارد همچنین در ادامه کارهاای پژوهشای انجاام شاده در دااال و ااارج
بررسی شده است و در نهایت روابط آماری بین متغیرها بررسای شاد کاه هماه فرضایات تاییاد
شدند و همچنین نتایج مدل سازی گویای وجود رابطه بین متغیرها بود
پیشنهادها
در ایاان قساامت پیشاانهادهایی بااا توجااه بااه نتااایج بدساات آمااده در تحقیااق حاضاار(پیشاانهاد
کاااربردی) و همچنااین بااا عنایاات بااه مطالعااات و بررساایهااای محقااق در وااول ماادت انجااام
تحقیق(پیشنهادهای پژوهشی) به شرح زیر ارائه می گردد:
 با توجه به این ه در این تحقیق مششص گردید عامل دوستان و رسانههاای ارتاااب جمعایتاثیر بسیار زیادی بار شا ل گیاری هویات اجتمااعی داناش آماوزان دارد ،پیشانهاد مایگاردد:
رسانههای داالی با متنو کردن برنامههای تفریحی -سرگرمی اود جوانان را باه ااود جاذ
نمایند تا کمتر به دام رسانههای غربی بیفتند همچنین به اانوادهها پیشنهاد میگردد ااانوادههاا،
فرزندان اود را در انتشا دوستان کم

کنند و اجازه ندهند با افراد ناباا معاشارت نمایناد

همچنین با توجه باه تااثیر مباتای کاه گرایشاات ماذهای در شا ل گیاری هویات جواناان دارد،
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پیشنهاد میگردد :اانوادهها و مسئوالن فرهنگی -تربیتی -آموزشی با اجرای برنامههای مذهای،
ریشههای اعتقادات را در جوانان مح م و تقویت نمایند
 پیشنهاد میگردد که در پژوهشهای آینده برای تعیین عوامل موثر بر ش ل گیری هویاتاجتماعی جوانان از پرسشنامههای دیگر و جدیدتری که سؤاالت آنها بهتار اسات اساتفاده شاود
همچنین پیشنهاد میگردد که در کنار پرسشنامه از مصاحاه هم استفاده شود
 پیشنهاد میشود کاه در پاژوهشهاای آیناده عاالوه بار شاااصهاای ب اار رفتاه در ایانپژوهش ،به بررسی سنجش متغیرهای دیگری مانند نقش مدرسه ،یا عامل رسانهها را به صاورت
تف یفاای در متغیرهااایی ماننااد (تلویییااون ،شااا ههااای ماااهواره ای غرباای ،اینترناات و ) مااورد
سنجش قرار گیرد
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