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دوره  آموز دانشدختران  یهویت اجتماع يریگ بر شکل مؤثر یشناخت جامعهعوامل  در این پژوهش به بررسی

هـا   ابـزار گـردآوري داده   و  پیمایشـی پـژوهش حاضـر بـه روش    . اسـت  پرداخته شـده  متوسطه شهر اهواز

 يریـ گ نمونـه نفـر از طریـق    383 ،اهـواز منظور از بین دختران دبیرسـتانی شـهر    بدین. بوده استپرسشنامه 

و  از روایـی صـوري   پرسشـنامه  روایـی جهت سنجش میزان . انتخاب شدند متناسب با حجم نمونه يا طبقه

  دسـت  بـه  آلفـاي کـل   ضریب .سنجش میزان پایایی هم از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده گردیده است براي

 پـژوهش بـر اسـاس    نظـري  چارچوب. باشد حاکی از پایایی مناسب پرسشنامه میکه  استبوده  73/0 آمده

در این پژوهش به بررسی تأثیر متغیرهـاي   .تدوین یافته است بورك و برادلی، میدگیدنز، تاجفل،  يها هینظر

میـزان   ،، انتظارات خانواده، میزان تعلق به مدرسه، میزان تعلق به گـروه همسـاالن  اجتماعی -پایگاه اقتصادي

 پرداخته شـده  بر هویت اجتماعی دختران دبیرستانی هاي جمعی و میزان تحصیالت والدین استفاده از رسانه

-که پایگاه اقتصـادي  است نیاحاکی از  یاد شده،با توجه به تأثیر متغیرهاي هاي پژوهش حاضر  یافته. است

گیـري   معکوس بـا شـکل   اي  هاي جمعی رابطه میزان تحصیالت والدین و میزان استفاده از رسانه اجتماعی،

ه همسـاالن و  ومیزان تعلق بـه گـر  رسه، میزان تعلق به مد(و سه متغیر دیگر  ندداشت هویت اجتماعی دختران

در  .برخـوردار بـوده انـد   گیري هویـت اجتمـاعی دختـران     مستقیم با شکلاي رابطه از  )ها انتظارات خانواده

یانس تغییرات مربوط به متغیـر وابسـته هویـت اجتمـاعی را تبیـین      ردرصد از وا 43/0این متغیرها  ،مجموع

 .کنند می

  و دختران جمعی يها رسانه انتظارات خانواده،، هویت اجتماعی :کلیدي واژگان
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  مقدمه

زنـدگی   يهـا  حـوزه است که عوامل گوناگونی در  1هویت اجتماعی يریگ شکلیکی از ابعاد زندگی انسانی 

بـه آن نقـش    یدهـ  شـکل و  يریـ گ شکلدر فرآیند …و ها رسانهاجتماعی مانند خانواده، دوستان، همساالن، 

در محـیط  است که ارتباطی  يفراگرد ،به هویت جوانان یده شکلدر  ها رسانهنقش  ،اساس نیهم بر .دارند

، آنچـه بـین خـود    ، بلکه بر ادراکاتگذارد یم ریتأثبر فراگرد ارتباطی و نوع آن  تنها نهمحیط  ؛ردیگ یمشکل 

کـنش و واکـنش مـا در مقابـل      .گـذارد  یمـ  ریتأثنیز  میریگ یمو حتی در سطحی که ارتباط  میکن یم ردوبدل

تحـوالت عظـیم در فنـون    . اجتماعی و شرایط فیزیکـی حـاکم بـر ماسـت     يها نظامیکدیگر در چهارچوب 

بنیـاد مـادي    ،یک نظام ارتباطی جدید مبتنی بر زبـان همگـانی دیجیتـالی    يریگ شکلاطالعاتی و ارتباطی و 

 دورو حتـی   تابـد  یبرنمـ را  يریـ گ کنـاره انـزوا گزینـی و    گونـه  چیهجامعه را چنان دگرگون کرده است که 

 جهانی ناتوان هستند يها شبکهو  ها انیجرجوامع نیز از بستن مرزهاي خود به روي  نیتر یسنتو  نیتر افتاده

  ). 38: 1381، گل محمدي(

، بـا توجـه بـه    میشـو  یمـ  تـر  کینزدهر چه به دوره جدید و وسایل ارتباطی جدید مانند ماهواره و اینترنت 

 ؛دگیـر  یمـ قـرار   هـا  انسـان پـیش روي   درو شـرایط جدیـدي    هـا  یژگیو، ها آندر  کاررفته به يها يتکنولوژ

، صنعتی شدن فرهنگ، ظرفیت باالي نگهداري و انتقال متن، عکس و یاثربخشمانند جذابیت و  ییها یژگیو

و قابلیـت   يریپـذ  انعطـاف ، افزایش سرعت دسترسـی،  ییتمرکززدا، تحرك، یزمان ناهمصوت، جمع زدایی، 

وسایل سـنتی ارتبـاط در   . یحیتفر وصوتی، تصویري  يها رسانهعظیم و غنی استفاده گسترده از آرشیوهاي 

وسایل جدید بـا   .اخیر جاي خود را به وسایل الکترونیکی و دیجیتالی ارتباط از راه دور داده است يها سال

 ،تکنولوژي. در تغییر ابعاد مختلف جامعه به عهده دارند يا کننده نییتعنقش  ،فراوان يها تیقابلو  ها تیظرف

که درصدد بسته ماندن و دوري گزیدن از جهـان برآیـد، قـادر بـه      اندازه هر يا جامعهاست که هر  يا دهیپد

، برتـري در عرصـه   یرسان اطالعدر عصر ). 22: 1380، محسنی(مصون کردن خویش از آثار آن نخواهد شد 

). 44: 1383، رتوبسـ ( شـود  یمـ اعمال سلطه بر جهان در پرتو تسلط بر تکنولـوژي نـوین ارتباطـات تعیـین     

امکان . کند یمتغییرات عمیقی در مصرف تلویزیون ایجاد  ،تلویزیونی يها برنامهاستفاده از ماهواره در پخش 

از اولین نتایج استفاده از ماهواره در پخش  ،شبکه تلویزیونی و باال بردن قدرت انتخاب افراد ها دهاز استفاده 

کشورهاي فرسـتنده  . نمودرا تسهیل دیگر دریافت برنامه از جوامع  ،از آن تر مهمتلویزیونی بود و  يها برنامه

                                           
١ Social identity 



 

و  نـد هنگـی را افـزایش داد  ، سرعت اشـاعه فر ندابعاد مختلف فرهنگی خود را به درون سایر جوامع فرستاد

  . ساختندیکپارچگی فرهنگی  جوامع را با مشکل مواجه 

از فواصل  ها امیپ و ردیپذ یمارتباطات در جهان مدرن این است که در مقیاسی جهانی صورت  يها یژگیواز 

  : کند یم بیان ها رسانهویندال سه عامل را براي توجه به اثرات . دنگرد یمارسال  یآسان بهدور 

براي نفوذ در مردم اسـتفاده شـود تـا     ها رسانهاز تحقیقات این بوده که از  يا عمدهاول اینکه، هدف قسمت 

  . کاري را انجام دهند که در حالت عادي ممکن است انجام ندهند

  . است و رفتارهایی مانند آن ییاعتنا یبمانند پرخاشگري،  ها رسانهدوم، ترس از آثار بد 

  ). 1376، سون و همکاران(در جامعه است  ها رسانهسوم، ارزیابی اهمیت و نتایج 

رفتار و  يها وهیشاز محتواي پیام خود جدا نیستند، بلکه شرط اساسی شکل گرفتن  تنها نهارتباطی  يها رسانه

و  هـا  نگـرش خود بر فرهنگ و تفکر افراد و همچنین  يها امیپاز طریق  ها رسانه که چرا ،باشند یمکردار هم 

 گذارند یماثر  ها خانوادهبر زندگی  چنان آنآنها . دهند یمو به آن شکل  گذارند یم ریتأثمردم عمیقاً  يها نشیب

به طرز عجیبـی   ها رسانه يها برنامه ریتأث، افکار و انتظارات خانواده تحت ها قهیسل میکن یممشاهده  یکه گاه

همگانی برکنار مانده باشند، حتی در  يها رسانه ریتأثامروزه جوامعی که کامالً از . هم استبه یکسان و شبیه 

وحـدت اجتمـاعی را تهدیـد     سـو  کیاز  ،جمعی يها رسانهکه  رسد یمبه نظر . جوامع سنتی بسیار معدودند

که از طرف سایر نیروهاي اجتماعی متوجه همـین  پادزهري براي تهدیداتی هستند  ،و از سوي دیگر کنند یم

  . شود یموحدت 

در سـطح   هـا  برنامـه تلویزیونی تحول عظیمی در تولید و پخش  يها برنامهبراي پخش  ها ماهوارهاستفاده از 

 يمرز برون يها برنامهباعث شده که حجم وسیعی از  يا ماهوارهعدم امکان کنترل امواج  و کرده دوسیع ایجا

چه تکنولوژي هر. گذاردب ریتأثو بر ابعاد مختلف زندگی فردي و اجتماعی  ودبه فضاي فکري جامعه وارد ش

اي ما ترسـیم نمـوده   از پیامدهاي منفی وسایل ارتباطی بر يتر وحشتناكرسانه بیشتر پیشرفت کرده، کابوس 

  ). 45: 1382 ،مک کوایل(است 

هـاي خـاص    این ویژگـی  .فرد از دیگري است  زکنندهیمتماهاي  به معناي ویژگی ،ترین تعبیر هویت در ساده

فـرد    چگونگی رابطه  کننده انیب ،همچنین. است... شامل زبان، نژاد، تاریخ، دین، فرهنگ، جغرافیا، معماري و 

  .کل است  منزله بهجزء با جامعه  مثابه به

هویـت اجتمـاعی، درك   . »شود بازي می رودررو«هویت اجتماعی یک بازي است که در آن   ،از نظر جنکینز

ما از این مطلب است که چه کسی هستیم و دیگران کیستند و از طرفی، درك دیگـران از خودشـان و افـراد    



 

متعـددي   يهـا  تیـ هوتابع هـویتی واحـد نیسـتند، بلکـه بـه       ها انسان). 21: 1381 جنکینز،(دیگر چیست؟ 

هویت ملی، مذهبی، قومی، طبقاتی و سیاسی خاصی داشته باشد و هیچ  زمان هم تواند یمشخص . اند وابسته

هویت اجتماعی و مضامین مربـوط   سازه ندهیفزااهمیت و رواج . خورد ینمبه چشم  ها تیهوتعارضی میان 

 -حرکت از جامعه سـنتی بـه جامعـه مـدرن     -معاصر، ناشی از واقعیتی است که دوران گذار  دورهبه آن در 

توجه به موضوع ). 17: 1385جی دان، (که موجب تغییرات شدید هویتی شده است  يا دوره؛ شود یمنامیده 

، توسـعه  درحـال و  افتـه ی توسـعه در ملـل   تـوان  یمآن را  يها نشانه وجوانان به کشور خاصی محدود نیست 

 .و باالخره جوامع دموکراتیک و غیر دموکراتیـک یافـت   یغرب وشرقی  يها دولتکشورهاي سنتی و مدرن، 

. هـاي اخیـر اسـت    از این توجه تازه، افزایش چشمگیر شمار مطالعات مربوط به جوانان طـی سـال   يا نشانه

ضرورت بحث از هویت در این است که داشتن تعریفی از خود، اولین قدم در ایفـاي نقـش و از مقـدمات    

چیسـتی خـود پرسـیده اسـت      ور بر کرة خاکی، انسـان مرتـب از کیسـتی و   از ابتداي ظه. انسان بودن است

  ). 12: 1386 رجایی،(

تغییر در رفتارها و الگوهاي جوانان مانند باال رفـتن سـطح توقعـات، مـدگرایی، گـرایش بـه        ،طرف  کی از

تلویزیونی  يها برنامهاستفاده از ماهواره براي دریافت  ،تحصیالت و مقابله با الگوهاي سنتی و از طرف دیگر

ماننـد میـزان اسـتفاده از     یسـؤاالت بنابراین تحقیق حاضر به منظور پاسخگویی بـه  . هستیمرا شاهد خارجی 

عـواملی نظیـر موقعیـت     ،بـه هویـت جوانـان دارنـد     یدهـ  شکلبر  يریتأثداخلی و خارجی چه  يها رسانه

داخلی و خارجی چه نگرشی در جوانـان   يها رسانهبه  يمند عالقهاقتصادي، میزان تحصیالت و  -اجتماعی

  .تدوین گردیده است ،چگونه است... ایجاد نموده و میزان تعلق آنان به هویت ملی، دینی، خانوادگی و

هویـت   گوناگونهاي داخلی به نحو بسیار مطلوبی در جهت تعمیق ابعاد  استفاده از رسانه ت کهنیستردیدي 

در  ها ماهواره خصوص بههاي خارجی  رسانه جا هرروشن است  وضوح بهبوده و همچنین  رگذاریتأثجوانان 

گونـاگون   يهـا  حـوزه در  افرادبسیار عمیقی در کاهش سطح هویت  راتیتأث ،اند کردهمیان جوانان نفوذ پیدا 

این امر شاید به این دلیـل باشـد   . اند گذاشتههویت ملی بر جاي  به ویژههویت شخصی، خانوادگی، مذهبی 

که از روابـط آزادتـري    هایی بیشتر رواج دارد استفاده آزاد از امکاناتی چون ماهواره و اینترنت در خانوادهکه 

گیرد و آن این است که چـون در جامعـه مـا از     اما این مسئله از عامل دیگري نیز سرچشمه می. برخوردارند

اطالعـاتی و ارتباطـاتی بیشـتر مـروج     ها و امکانـات   شود و این رسانه منطقی استفاده نمی صورت بهماهواره 

زاي آن کـاهش تعلقـات هـویتی در     هـاي آسـیب   نگر و فردگرایانه غربی هستند، یکی از جنبـه  فرهنگ مادي

شخص را دچار آنومی ارزشی و سرگشـتگی و   ،خارجی يها رسانهلذا استفاده از . نوجوانان و جوانان است



 

اسـتفاده سـازنده و مطلـوب از مـاهواره و     .  نـد ک هویت شخصی او را دستخوش ضعف و عدم انسجام مـی 

حمایـت و نظـارت   نیاز به آموزش و بلوغ فکري و اجتمـاعی دارد و چنانچـه فـرد در کـودکی از      ،اینترنت

و احسـاس   شـده برطرف  یخوب بهنیازهاي عاطفی او ، برخوردار بوده ياعتماد قابلوالدین و افراد شایسته و 

بـا  منطبق  -شایسته گونه ايهاي دینی و اخالقی به  بنیان حال نیدرعرا تجربه کرده و  نفس اعتمادبهامنیت و 

 زا بیآسـ  يهـا  انیـ جردر او استوار شده باشد، قدرت مقاومت و ایستادگی او در برابر این  -الگوهاي عملی

و بـر   نمایدرا تحلیل  ها آن خود يپیش رو يها دهیپددر برابر  تأملبا بازاندیشی و  تواند یمو  شود یمبیشتر 

  . ق آیدئهاي هویتی فا چالش

شـود و   سازمان روانی فـرد چیـره مـی    بر یابی تیهواست که در آن بحران  یدوران ،یو جوان یدوره نوجوان

در  تـا  دینما یممختلف و گاه متضاد  يها ارزشنوجوان و جوان تشنه هویت را وادار به جستجو و سنجش 

تردیـدي نیسـت کـه تحـوالت      .احساس هویت داشتن را براي وي به ارمغان بیاورد ،پایان این دوره بحرانی

به تعداد و تنوع و گاه تعارض نتایج  ،ساختاري يها عرصه درفرهنگی و چه  يها نهیزماخیر چه در  يها دهه

هاي جهانی به بحران هویت در بین بسـیاري   ساز منجر شده و گسترش نوگرایی و نوسازي در عرصه هویت

  ).4: 1389وخانی و رفعت جاه، سار( جوانان دامن زده است ژهیو بهاقشار  از

بهـره   یجمع يها رسانههاي اجتماعی و  گروه ،مدرسه ،نوجوان و جوان براي کسب هویت خود از خانواده 

تا چه میزان بـر   )خانواده، مدرسه و رسانه هاي جمعی( مطرح است که این عوامل سؤالحال این  .جوید می

 .است رگذاریتأثهویت اجتماعی آنان  يریگ شکل

   مروري بر تحقیقات پیشین

هویـت اجتمـاعی    يریـ گ شـکل تنیدگی بـر   ریتأثبررسی «در پژوهشی با عنوان ) 1397(قیطاسی و طباطبایی 

نفـر از دانـش آمـوزان شـهر      638که با روش پیمایش و تعداد نمونه  »دانش آموزان دختر متوسطه دوره اول

ي هویـت  ریـ گ شـکل رسیدند که بین تنیدگی با رضـایت از زنـدگی و    نتیجهبه این  شده بود،سراوان انجام 

میزان تنیـدگی در دانـش آمـوزان بـاالتر از حـد       ،نیهمچن. اجتماعی دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد

گی قـادر بـه   تنیـد  بعـالوه، . باشـد  یمـ از حد انتظـار   تر نییپاانتظار و میزان رضایت از زندگی دانش آموزان 

ي مختلف تحصیلی دانـش آمـوزان   ها هیپاتنیدگی در در و تفاوت معنادار  باشد یمی هویت اجتماعی نیب شیپ

  .داشت وجود



 

 دادندنشان  »هویت مدرن در دانشجویان دختر يریگ شکل ینیب شیپ«با عنوان  در پژوهشی )1396(افشاریان 

  .ندینما یمهویت مدرن ایفا  يریگ شکلنقش اساسی در  ،اجتماعی مجازي يها شبکهکه استفاده از 

بـر هویـت اجتمـاعی     مـؤثر بررسی عوامل اجتمـاعی  «در تحقیقی با عنوان ) 1394(عبدالحسینی و حقیقتیان 

 29تـا   15که هویت اجتماعی در بـین جوانـان    ندافتیدر »)ساله شهر اصفهان 29تا  15جوانان : موردمطالعه(

بـین متغیرهـاي سـرمایه فرهنگـی،      ،ساله اصفهان از سطح باالیی برخوردار است و بر اساس نتایج استنباطی

 يدار یمعن، وضعیت شغلی و هویت اجتماعی همبستگی تأهل، جلب توجه، سن، وضعیت يا رسانهمصرف 

  .درصد از واریانس هویت اجتماعی را تبیین کنند 365/0تا  اند توانستهوجود داشته و این متغیرها 

در  یاجتمـاع  تیـ و هو یمطالعه رابطه سبک زنـدگ «با عنوان  یدر پژوهش) 1393(و همکاران  ينور خواجه

مـدرن، سـبک    -ییقایموسـ  یسبک زندگ ،یمذهب یند که سبک زندگنشان داد »جوانان شهر بندرعباس نیب

ـ نزد درمجمـوع دوستانه  یمعطوف به ورزش و سبک زندگ یسبک زندگ ،یسنت -ییقایموس یزندگ بـه   کی

  .کردند نییرا تب یاجتماع تیهو ریمتغ راتییدرصد از تغ 7/62

بر هویـت شـغلی در    دیتأکبررسی هویت در دختران نوجوان با «عنوان  بادر پژوهشی ) 1374(فیض درگاه 

آیا هویت فردي و شغلی در دختران سـال سـوم    کهدر پی پاسخگویی به این پرسش بودند  »اواخر نوجوانی

از  ب نظري این تحقیق تعریفی است که  اریکسـون  چارچو دبیرستان با نحوه پرورش والدین ارتباط دارد؟

سطح تحصـیالت والـدین و سـطح اقتصـادي در رشـد       دهد یمهاي تحقیق نشان  یافته. دهد هویت ارائه می

مالك تربیتی در رشـد هویـت موفـق نقـش     وجود  ت روش تربیتی و کیفی اما ،نیست کننده نییتعهویت فرد 

اگــر والــدین تحصــیالت دانشــگاهی داشــته باشــند و از ســطح اقتصــادي بــاالیی برخــوردار باشــند، . دارد

سواد و با فقـر اقتصـادي مواجـه     همچنان که اگر والدین بی. نوجوانانشان الزاماً هویت موفق نخواهند داشت

پس تعامل مادر و کودك و مالك تربیتی ثابـت در  . توانند هویت موفق داشته باشند می نوجوانان آنان ،باشند

  . رشد هویت موفق نقش دارد

 »گیري هویت فرهنگی دانش آموزان دختر در شکل مؤثربررسی عوامل «عنوان  پژوهشی بادر ) 1375(آلمال 

و   پـذیري، آمـوزش رسـمی    عوامـل جامعـه   ریتأثو میزان   گیري هویت فرهنگی درك چگونگی شکلدر پی 

گاه کـنش  این پژوهش با تکیه بـر دیـد   .بودگیري هویت فرهنگی در دانش آموزان  بر فرایند شکل یررسمیغ

آموزان مورد مطالعه در ایـن   دانش. ایش با استفاده از پرسشنامه بودپیم آن،روش و  متقابل نمادین انجام شد

 عـواملی چـون   ریتـأث  نهایت توانسـت در این پژوهش . اند سطه بودهصل در سال سوم متوتحقیق دختران مح



 

گیري هویت فرهنگی  هاي جمعی را در شکل و رسانه  یررسمیغهاي آموزشی  ، گروهپایگاه اجتماعی خانواده

  . قرار دهد دیتأکمورد 

در یک پویایی هویت شخصی و اجتماعی دانش آموزان «در پژوهشی با عنوان ) 2016(برسوکوا و همکاران 

و پس از آن هویت  استدانش آموزان ابتدایی نخست هویت فردي برجسته  دریافتند که در »مطالعه تجربی

اما در دوره دبیرستان درجه هویت اجتماعی نسبت به هویـت فـردي در دانـش آمـوزان      ،اجتماعی قرار دارد

  .ابدی یمافزایش 

و اجتماعی بـین دختـران و دانـش آمـوزان     تعامالت شخصی «در تحقیقی با موضوع ) 2012(فرلند اسمیت 

که تعـامالت فـردي و اجتمـاعی     ندبه این نتیجه دست یافت »حیاتی برساخت هویت يها جنبهبررسی : جوان

اعضاي یک جامعه  عنوان بهو برمبناي تجربیات خود  می دهدرا از دانشمندان شکل  ها آندختران، تصورات 

  .ردیگ یمشکل  ها آنعلمی  يها تیهو ،علمی

پژوهشی را در مورد بررسی این مطلب که چگونه ارزیابی شخصی به فرآیندهاي  1991در سال  1بورگ پیتر

بورگ در این پژوهش این مسئله را بررسی کرد که چگونه نگرانـی  . انجام داداست،   مرتبطهویت و نگرانی 

 -1: گذارد می او چهار مکانیسم مداخله فرآیندهاي هویت را به بحث .واند به تغییر در هویت منجر شودت می

، شـده  کنتـرل  ازحد شیبهاي هویت  تمسیس -3هاي هویت،  دخالت بین سیستم -2هویت،   هاي شکسته حلقه

ایجاد احساس   ته شدهانیسم با شرایط شناخهار مککه هریک از این چ یچندبخشهاي  درخواست هویت –4

  .اند مرتبطنگرانی، 

ـ  ستیز براي خـود «نوان ع باش خود در پژوه) 1998( 2یلمن ت اجتمـاعی در میـان دختـران    ،  قـدرت و هوی

 نیرنشـ یفقاي  در منطقـه  یگیري هویت در میان دختران نوجوان دبیرستان به بررسی چگونگی شکل »نوجوان

شـان   براي شکل دادن به هویتان نوجوان مشکالت ویژه دختر، در این پژوهش .در انگلستان پرداخته است

هویتی که از  ریتأثدر این راستا . استمورد بررسی قرار گرفته  یسال بزرگقدرتمند و محکم براي  صورت به

 ریتـأث  شود، شود و هویتی که از طریق شکل ظاهري تعریف می اقتصادي تعریف می -طریق پایگاه اجتماعی

نویسـنده بـر   . گیري هویت مورد بحث قرار گرفته است شکل رخانواده و اجتماع ب ریتأثهاي جمعی و  رسانه

شـان ارائـه    ها و نیز اجتماع به این دختران براي شکل دادن به هویت این تصور است که الگوهایی که رسانه

هـویتی کارآمـد و مفیـد در    محکم و قدرتمند براي داشـتن   یالگوی و محتواست دهند بسیار سطحی و بی می

                                           
١. Peter bork 
٢.Elizabet Helman   



 

وي بـا  . باشد یمرنگ و ضعیف  گیري کم لنقش خانواده در این شکهمچنین، . می آیدبه شمار ن یسال بزرگ

گیـر الگوهـاي    زیـاد و همـه   راتیتـأث کند که در مقابل  این موضوع را مطرح می تیدرنهاتشریح این مسائل 

در  يمـؤثر نقـش   تواننـد  یمـ مدرسـه و معلمـان    د،نکن ا براي دختران عرضه میه مدرنیته که جامعه و رسانه

  . محکم و فعال و کارآمد داشته باشندتشویق این دختران نوجوان براي دستیابی به هویتی قوي و 

سرگردانی هویتی در جامعـه امـروزي ایـران تـا      در مؤثرعوامل  ،ي انجام شدهها هاي پژوهش بر اساس یافته

 الگـوي  چنـدین  و کنـد  نمی پیروي علمی و مشخص الگوي یک از ما جامعه درواقع، .حدودي روشن است

ـ پرداز یمـ  نقـش  ایفـاي بـه   اجتمـاعی  نظـام  در نظري مرجع عنوان به زمان هم طور به یرعلمیغ و پراکنده  .دن

جامعه در اداره نظام اجتماعی باعـث تزلـزل در    رندگانیگ میتصمگروهی  و شخصی تعصبات ورود همچنین

نظام اجتماعی ایران بـه   افتهی سازمانورود  ،در این بحران مؤثراز دیگر عوامل  .شود یمهویت اجتماعی افراد 

 نابسـامانی  نوعی دچار دوره این در افراد که است این گذار دوران خصوصیات از یکی .سیستم جهانی است

 .دنشو ی ناشی از عدم جدایی کامل از هویت گذشته و انتقال کامل به هویت جدید میهویت

   پژوهش چارچوب نظري

  1مید هربرت

 ایده در و پردازد می ذهن و خود مفهوم بررسی به که است نمادین متقابل کنش پردازان نظریه از مید هربرت

 گروهـی  زندگی در مشارکت فرآورده ذهن و خود« که است معتقد او .دارند خاصی جایگاه ذهن و خود ،او

 شـوند،  مـی  پدیدار دارد، انسانی موجودات دیگر با خردسال طفل که متقابلی کنش فرآیند در ها آن .باشند می

   ).175: 1372 زیلتین،(»است فرآیند در خود تکوین چون

 هویـت  یـا  »فـاعلی  من« میان مید،. کند می تقسیم) ME( مفعولی من و) I( فاعلی من به را خود مفهوم مید

 و تجـارب  جریـان  در  هـا  مـن  ایـن  دوي هر. دوش می قائل تفاوت اجتماعی هویت یا »مفعولی من« و فردي

 مـن  و است دیگران نظر وجهه به اندام حساسیت نمایانگر ،فاعلی من. گیرند می شکل اجتماعی هاي فعالیت

 مـن  سـازمان  دیگري، نظرات وجهه یعنی ؛است دیگران متظاهر نظرات از یافته سازمان اي مجموعه ،مفعولی

 حاصـل  کـه  اسـت  اجتمـاعی  یـا  مفعولی من ،شود می تأکید آن بر اینجا در آنچه. دهد می تشکیل را مفعولی

 تبلـور  اجتماعی من اساس، این بر. است آموخته را آن فرد که می باشد گرفته شکل رفتارهاي از اي مجموعه

 اجتمـاعی  مـن  درواقـع . اسـت  گرفتـه  قرار پذیرش مورد که باشد می جامعه اخالقیات و هنجارها ها، ارزش

                                           
١  Herbert Mead  



 

 ،بزند سر شخص از اجتماعی قوانین و  ها ارزش خالف عملی اگر .است اجتماعی کنترل و نوایی هم سازوکار

 تقلید و انگیزه »خود« رفتار منشأ اگرچه بنابراین. خیزد برمی مخالفت به داده، نشان العمل عکس اجتماعی من

 گـردد  می برخوردار خاصی اهمیت از اجتماعی پویش حین در تفکر و آگاهی بعدي، مراحل در لیکن ،است

 خویشـتن  از ما تصورات و  ها برداشت اعظم قسمت ،درواقع. کند می ایفا را اساسی نقش خود تشکیل در که

 مـا  درباره دیگران نظر و تلقی طرز اگر و است مربوط و وابسته ما از دیگران تصویر و برداشت به نحوي به

  ). 1373 توسلی،( کرد خواهد تغییر قوي احتمال به نیز خودمان از ما تصور کند، تغییر

در . ها براي حصول خود، عالوه بر زبان به یادگیري چیزهاي دیگري نیـز نیـاز دارد   آدم از نظر میدهمچنین 

یـاد   را مانند پدر، مادر، برادر یـا خـواهر  هایی را که برایش مهم است،  هاي آدم نمایشی، کودك نقش  مرحله

 ازآنجاکه. بخشد زندگی، ادراك متنوعی از زندگی اجتماعی به کودك می  مهم در چرخه  این مرحله. گیرد می

گذارد، از خـودش ادراك بسـیار متنـوعی را     هاي متنوع را به نمایش می نقش رشته کیکودك در این مرحله 

متفـاوت او را   يهـا  آدممچنـان کـه   ه -هاي گونـاگون ببینـد   تواند خودش را به شیوه  کودك می. پروراند می

در ایـن   هـا  آن. بازي شوند  آوردن ادراك مختصري از خود، باید وارد مرحله دست بهکودکان براي . بینند می

بـه تعبیـر   . کنند را پیدا می درباره موقعیت و خود خویش يتر افتهی میتعمآوردن نظر  دست بهمرحله، توانایی 

  ).279: 1374ریتزر، ( ردیگ یمرا یاد  افتهی میتعمنقش دیگري  پذیرش در این مرحله، ها آن مید،

 انسانی تفاوت و شباهت ناپذیر جدایی و ختهیآم درهم  هاي مضمون یافتن ترکیب اجتماعی، هویت یطورکل به

 و درونـی  دیالکتیـک  طریـق  از کـه  اسـت  فرآیندي اجتماعی، هویت بنابراین. است اجتماعی عمل خالل در

 دیگـران  فـردي   هاي نگرش یده سازمان طریق از فرد هر هویت گیري شکل. شود می حاصل شناسایی برونی

 خـود  از فـرد  که تصویري ،گرید عبارت به. گیرد می شکل گروهی اجتماعی یافته سازمان  هاي نگرش قالب در

 مید،( دارند او به نسبت دیگران که است نگرشی بازتاب کند، می پیدا خود به نسبت که احساسی و سازد می

1967 :222 .(  

  ١بورك تریپ

 یاجتمـاع  تیـ هو یبـه بررسـ   يطورجـد  بـه است کـه   نیکنش متقابل نماد پردازان هینظراز  یکیبورك  تریپ

 نینمـاد  یکـنش متقـابل   نیرا فراتر از چارچوب نمـاد  تیهو يها يتئورکه  دینما یمپرداخته است و تالش 

و افراد با توجه به  کند یمرا مطرح  ها تیهواز تعارض  یناش یاجتماع يها اضطراببورك . نشان دهد یسنت

                                           
١ Peter Burke 



 

 فیـ کـه در تعر  یمجموعه معان کیرا  تیبورك هو. شوند یمجداگانه  يها تیهو يمختلف دارا يها نقش

و نمادهـا   یطیمنابع مح. داند یم ،شود یمرده ببکار  ستیشخص ک نکهیاز ا یاجتماع تیموقع اینقش و  کی

 طیذهـن فـرد و جامعـه محـ    ( خود نیب هک یواقع شده و با توجه به دروندادها در تعامل یاجتماع طیدر مح

اسـت کـه    گـران ید یذهن يارهایبا مع سهیدر مقا .ردیگ یمصورت  هیداد اول برون ،ردیگ یمصورت ) یاجتماع

 طیمح نیا .شود یم یاجتماع طیو وارد مح گردد یمواقع  باشد یمفرد  یکه همان رفتار اجتماع ییبرونداد نها

 يارهـا یو نمادها با مع یطیمنابع مح نکهیو با توجه به ا گردد یم گریدادراك کنشگران  يبرا یمنبع یاجتماع

کنشگران  نیمشترك در ب یمعان ستمیس کی ،یطی، در ادراك از منابع محدشو یم سهیمقا تیخود از هو یذهن

بـه   تیدرنهاو  سهیمقا یمعان ستمیس نیبا ا را )يرفتار فرد(شود فرد رفتار خود  یکه موجب م گردد یمواقع 

 یاجتمـاع  طیمشـارکت خـود در محـ    سرمنشأ تواند یم یرفتار اجتماع این .دیبروز نما یشکل رفتار اجتماع

 .شوند یبه هم مربوط م یمعان ستمیس کی قیو رفتار از طر تیدر کار بورك، هو). 138: 1997بورك، (گردد 

. فرد مشخص شود يبرا دیت بایهو یمعان ،کند یمشخص چگونه رفتار  کی که نیاکردن  ینیب شیپ منظور به

 تیـ کـه شـخص هو   ییگو ،ردیگ یم ادی گرانیرا در واکنش با د تیهو يکه شخص معنا کند یم انیبورك ب

 کند یمکسب  گرانید يها واکنش قیرا از طر تشیهو يهر شخص معنا نیبنابرا. متناسب با رفتارش را دارد

  .)15: 2000بورك، (

خود بکـار   فیتعر يبرا یاجتماع تیاست که فرد با موقع یاز معان يا رشته یاجتماع تیهو ،يو دگاهید از

شـامل تصـور    ن،یجـزء نمـاد  . اسـت  نینمـاد ریو هم غ نینماد يهم شامل اجزا ،یرشته از معان نیا. برد یم

شـامل منـابع    نیرنمـاد یجـزء غ  ،آمده اسـت  نیکه در کنش متقابل نماد طور همان .است یما از معان یعموم

ـ ا .نقش شخص در جامعه تحـت کنتـرل او درآمـده اسـت     واسطه بهاست که  یگوناگون  یرشـته از معـان   نی

 يریـ گ شکلبنابراین  .رود یمجامعه به کار  شخص از خودش در یابیارز يمنبع با استاندارد برا کی عنوان به

  .هویت اجتماعی یک حلقه برگشتی و دور کامل دارد

 ١آنتونی گیدنز

 واست که بـر سـازوکارهاي نـوین هویـت شخصـی متمرکـز اسـت         شناسانه جامعه يا هینظر ،نظریه گیدنز 

ـ ازا. دهنـد  یمـ شکل  ها آنهم زاییده نهادهاي امروزي هستند و هم به  حال نیدرع مفهـوم  » خـود « جهـت  نی

رویکـرد   اسـاس  بـر او ) 16: 1378گیـدنز،  . (باشد گرفته شکلتحت تأثیرات برونی  صرفاًمنفعلی نیست که 

                                           
١ Anthony Giddens 



 

در » جامعـه «و » خـود «خود معتقد است که براي نخستین بار در تـاریخ بشـریت،   ) ساختار و عامل(تلفیقی 

 گیدنز با تأکید بر مسئله شناسـایی هویـت و آگـاهی بـه آن،    . پردازند یممحیطی جهانی با یکدیگر به تعامل 

بایـد  » خـود «روایت : پدیدهاي منتظم، مستلزم روایت معینی است عنوان بههویت شخصی، «معتقد است که 

 يهـا  ادداشتی، ترتیب دادن »خود«براي ایجاد و استوار داشتن مفهوم جامعی از . صریح و بی اما و اگر باشد

در زنـدگی اجتمـاعی   ). 113: همـان ( »عمـده اسـت   يها هیتوصمنظم روزانه و تدوین زندگینامه شخصی از 

 يها متن، مانند دیگر ییها نامهیزندگچنین . دهد یمهسته اصلی هویت شخصی را تشکیل  نامه یزندگ ،مدرن

  .ابتکار و خالقیت به خرج داد ها آنو در تدوین و تنظیم  کارکردگرانه، چیزي است که باید روي آن  روایت

 قـاً یدقزندگی  يزیر برنامهدر زمینه نقش ساختارهاي اجتماعی، گیدنز بر آن است که انتخاب شیوه زندگی و 

بلکـه مـرتبط بـا     ،آن زندگی نیسـتند  دهنده لیتشکاجتماعی یا از عناصر  يها عاملبطن زندگی روزمره » در«

همچنـین  ) همـان . (خود شـکل دهنـد   يها کنشتا به  کنند یمنهادینی هستند که به افراد کمک  يها تیموقع

 ایـ هویـت شخصـی   » محتـواي «بنـابراین   .داند یمو متغیر  یرقطعیغگفت که گیدنز هویت را امري  توان یم

وجـودي،   يهـا  عرصـه مانند دیگر  شود یمساخته  ها آنکه زندگینامه شخص از  ییها یژگیو، گرید عبارت به

است که امروزه تمام تحـوالت بشـري توسـط     معتقداو  ).85: همان(اجتماعی و فرهنگی متغیر است  ازنظر

نقش هویت عالوه بر انتقال پیام از فرستنده به گیرنده،  ها رسانه درواقعقرار گرفته است و  ریتأثرسانه تحت 

تواننـد نقشـی بسـیار     مـی  هـا  همچنین او معتقد است که رسانه .اند گرفتهبه مخاطبان را نیز به عهده بخشی 

مواجـه   یرواقعـ یغمخاطبان خود را بـا دنیـایی    درواقعي مخاطبان خود برجاي بگذارند و مخرب نیز بر رو

که حتی خود این مخاطبان از کـاذب   يا گونه به ؛تواند هویتی کاذب به آنان ببخشد ه میههمین مواج .سازند

  .بودن این هویت اطالعی ندارند

  1تاجفل

 بیـان  وي. شـود  مـی  ناشـی  گروهـی  عضویت از که است هویت از  هایی جنبه به توجه ،تاجفل نظریه اساس

 هـاي  ویژگـی  از تـابعی  شود و می تعیین دارد تعلق آن به که گروهی لهیوس به فرد اجتماعی هویت که کند می

 هویـت  او ).48: 1382 مرودشـتی، ( باشـد  مـی  گـروه  بـرون  و گـروه  درون تفسیر بر مبتنی و گروه فرهنگی 

 عنصـر «: دانـد  مـی  عنصـر  سه از متشکل را گروهی عضویت و زند می پیوند گروهی عضویت با را اجتماعی

 پیامـدهاي  دربـاره   هـایی  فـرض ( »ارزشـی  عنصـر « ،)دارد تعلق گروه یک به فرد که این از آگاهی( »شناختی

                                           
١Taajafl  



 

 افـراد  بـه  نسـبت  و گروه به نسبت احساسات( »احساسی عنصر« و) گروهی عضویت منفی یا مثبت ارزشی

 اسـت  عبارت تاجفل دیدگاه از اجتماعی هویت اساس، این بر). دارند گروه آن با خاص اي رابطه که دیگري

 سرچشمه اجتماعی  هاي گروه در عضویت به نسبت او آگاهی از که خود از فرد یک برداشت از بخش آن :از

 زمینـه  سـه  تاجفـل ). 164: 1987 تاجفل،( عضویت آن به منظم احساسی و ارزشی اهمیت با همراه گیرد می

 هویـت  تاجفـل . نفس عزت و اجتماعی مقایسه اجتماعی، طبقه: کند می مطرح را اجتماعی هویت از برجسته

 بـا  اجتمـاعی  گـروه  از عضـوي  عنوان به( فرد شناخت از که داند می فرد خودانگاره از بخش آن را اجتماعی

 مقایسـات  بـر  اجتمـاعی  هویـت  بنابراین. ودش می ناشی گروه آن اعضاي به نسبت) عاطفی اهمیت و ارزش

  ).18: 2006 ترپت،( است استوار گروهی برون و یگروه درون

 متفـاوت   هـاي  گـروه  آن در کـه  اسـت  مراتبـی  سلسـله  نظـام  یک جامعه که است این تاجفل اساسی فرض

 و سـیاه  مـرد،  و زن مثـل ( دارند هم با رابطه در مختلفی جایگاه پایگاهی روابط و قدرت روابط در اجتماعی

 نظیـر  ناپایـدارتر  و تر کوچک  هاي گروه در پایگاه، در قدرت، در تفاوت این که) پروتستان و کاتولیک سفید،

 کـه  اسـت  ایـن  اجتمـاعی  هویـت  نظریـه  در مسـئله  ایـن  اصلی محور. شود می دیده نیز مدرسه يها کالس

 یـا  سـازمان  مثـل  کوچـک   هـاي  گـروه  و کلیسـا  یا ملت یک مثل بزرگ  هاي گروه نظیر( اجتماعی  هاي مقوله

 از ،اسـت  چگونـه  و کیست شخص این که این تعیین و کنند می ایجاد اجتماعی هویت با را اعضایی) کلوپ

 رفتـار  بلکـه  ،کننـد  مـی  توصیف را خود اعضاي تنها نه اجتماعی  هاي هویت. است اجتماعی هویت وظایف

 خـاص  هـویتی  بـا  را خـودش  تنهـا  نـه  فرد بنابراین،. )هنجارها نظیر( نمایند می تجویز آنها را براي مناسب

 و صفات ازلحاظ شخص این همچنین. کند می ارزیابی و شناسد می نام این با نیز را سایرین بلکه ،شناسد می

 فرد اجتماعی هویت که کند می بیان نظریه این ،بیترت نیدب .کند می رفتار و اندیشد می شیوه این با  ها ویژگی

 و گـروه  آن فرهنگـی   هاي ویژگی از تابعی هویت این و شود می تعیین ،دارد تعلق آن به که گروهی لهیوس به

  ). 78 همان،( باشد می گروه برون و گروه درون تفسیر بر مبتنی

متغیـري در نظـر    عنـوان  بهتوان آن را اقتصادي، در عمل متغیري است که می –متغیر تحقیق پایگاه اجتماعی

زمـانی کـه   ). 31: 1384قاسمی، (هاي اجتماعی اذعان دارند به تأثیر آن پدیده نظران صاحبگرفت که اغلب 

 –شک بـه پایگـاه اجتمـاعی   بی ،طبعاً احساس تعلق بیشتري به جامعه دارند کرده لیتحصافراد  شودگفته می

 هپایگـا  به همـین دلیـل، تاجفـل معتقـد اسـت کـه      . هاي آن اشاره دارداقل برخی از شاخصحداقتصادي یا 

اقتصـادي،   -یپایگـاه اجتمـاع   ،درواقع .و غرور مردم است نفس عزتاقتصادي، منبع مهمی براي  -اجتماعی



 

دهـد  یک احساس وابسته بودن به جهان اجتمـاعی را بـه افـراد مـی    هویت اجتماعی یا  داشتن یک احساس

  .)1: 1987تاجفل، (

  انتظارات والدین

آنـان ارتبـاط    نیدر مدرسه با انتظارات والـد  رندگانیادگی یلیکه عملکرد تحص اند آن انگریمطالعات متعدد ب

با فرزندانشان  ی، به تعامل کالمبرخوردارند خوبی یلیتحص شرفتیکه پ یآموزان دانش نیوالد. دارند میمستق

ـ برانگتفکـر   يها سؤالاز فرزندان خود  نیوالد نیا. دهند یم يشتریب تیاهم  يو آنـان را بـرا   پرسـند  یمـ  زی

 یلیتحصـ  شـرفت یموفق در مدرسـه دارنـد، از پ   یکه فرزندان ییها خانواده. زندیانگ یبرمدرست سخن گفتن 

ـ بـر م  زیـ در خـانواده ن  يتالشگر هیوجود روح. اند آگاهآنان  بـه   یابیدسـت  يبـرا  رنـدگان یادگیکوشـش   زانی

ـ کـار هـم    جهیبه نت ادهنوع نگرش خانو. ندیافزا یم یلیتحص يها هدف فرزنـدان اثـر    یلیتحصـ  شـرفت یر پب

 شـرفت یبـر پ  ياثرگذار نهی، در زمدانند یمرا حاصل کار و کوشش خود  تیکه موفق ییها خانواده .گذارد یم

عمـل   تـر  موفق، دهند یمرا به شانس و اقبال نسبت  تیکه موفق ییها خانوادهبا  سهیدر مقا فرزندان یلیتحص

ـ ، مفرزندان یابی دوستکه بر نحوه  ینیوالد .کنند یم  صیتخصـ  ونیـ زیتلو يتماشـا  يکـه بـرا   یسـاعت  زانی

 نیوالـد  .دارند يشتریب خودکنترلفرزندان  ي، روکنند یمآنان نظارت  برنامه فوق يها تیفعالو نوع  دنده یم

از نـوع   یزمـان الزم اسـت جـدول    بگذارنـد،  فرزندانشـان  یلیتحصـ  شرفتیبر پ يتر شیب ریتأث که نیا يبرا

با توجه به امکانات  تواند یمصورت خانواده  نیدر ا. کنند میآنان تنظ یدرس فیو تکال یحیترج يها تیفعال

 داشته باشـد  يمؤثردخالت  ها آنرفتار  يساز نهیبهدر  ایدهد  رییفرزندان خود را تغ يها شیگرا، نوع موجود

  ).85: 1382 دمنش،، به نقل از را19970 ،یبرادل(

 :متغیرهاي پژوهش در جدول زیر آمده استاستخراج   خالصه نحوه

  ها هینظراز  خالصه استخراج متغیرهاي پژوهش :1جدول 

  دیدگاه  متغیرها

  گیدنز  هویت اجتماعی

  گیدنز  ها رسانه

  بورك/ مید  احساس تعلق فرد به مدرسه

  تاجفل  احساس تعلق فرد به همساالن

  برادلی  والدینانتظارات 

  تاجفل  اجتماعی -پایگاه اقتصادي

  



 

  هاي پژوهش فرضیه    

  .وجود دارد يدار یمعنرابطه  یاجتماع تیهو يریگ و شکل والدینانتظارات  نیب .1

  .وجود دارد يدار یمعنرابطه  یاجتماع تیهو يریگ احساس تعلق فرد به مدرسه و شکل نیب .2

  .وجود دارد يدار یمعن رابطه یاجتماع تیهو يریگ تعلق فرد به همساالن و شکل نیب .3

  .وجود دارد يدار یمعنرابطه  یاجتماع تیهو يریگ و شکل ها رسانهاستفاده از  زانیم نیب .4

  .وجود دارد يدار یمعنرابطه  یاجتماع تیهو يریگ و شکل نیوالد التیتحص نیب .5

  .وجوددارد يدار یمعنرابطه  یاجتماع تیهو يریگ و شکل یاجتماع -ياقتصاد گاهیپا نیب .6

  پژوهش یشناس روش

واحـد تحلیـل در   . از روش پیمایش بهره گرفته شده است ،با توجه به متغیرهاي پژوهشدر پژوهش حاضر 

  .باشد این تحقیق، فرد می

  يریگ نمونهروش  و نمونه حجم وجامعه آماري 

 ها آنکه تعداد ادند د یمتشکیل  اهواز شهر مقطع متوسطه پژوهش حاضر را کلیۀ دانش آموزانجامعه آماري 

 يبنـد  طبقـه  يریـ گ نمونـه از روش  ،نمونـه  حجم براي انتخاب .)مرکز آمار خوزستان(  باشد نفر می 28718

سـطح   و 05/0 يریـ گ نمونهتوجه به خطاي  تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران با. متناسب استفاده شد
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آلفـاي   ضـریب  و پایـایی آن بـا اسـتفاده از    به دست آمدهبا استفاده از روایی صوري  نامه پرسشروایی این 

، 76/0، انتظارات خـانواده  78/0محاسبه گردیده است که مقدار آن براي متغیرهاي هویت اجتماعی  کرونباخ

 همچنـین مقـدار   .باشـد مـی   74/0و رسانه  69/0به همساالن  ، احساس تعلق71/0احساس تعلق به مدرسه 

 .که حاکی از پایایی مناسب پرسشنامه تحقیق است باشد می 73/0 آلفاي کل پرسشنامه برابر با

   ها داده لیوتحل هیتجزآماري  هايابزار پژوهش و آزمون

هـا و   و تـدوین شـاخص   پـس از تهیـه  بدین گونه که  ؛استفاده شده استابزار پرسشنامه  ازدر این پژوهش 

روي یک نمونـه  بر  مقدماتی يا مطالعه ،تعیین میزان پایایی پرسشنامهجهت  طراحی صورت اولیه پرسشنامه،

نیـز از ضـریب    هـا  دادهبـراي تحلیـل   . صـوت گرفـت  شهر اهـواز  متوسطه دختر نفري از دانش آموزان  35

 ،همچنین قبل از فرایند تحلیـل اسـتنباطی  . شده است استفاده ریمسهمبستگی پیرسون و رگرسیون و تحلیل 



 

شـده   بررسـی ) k- S(اسـمیرنف   –آزمون کلموگروف   وسیله نرمال بودن متغیرهاي اصلی تحقیق بهوضعیت 

 .اند اي سنجیده شده در سطح فاصله دییتاپس از  کهاست 

پژوهشمتغیرهاي  و عملیاتیی تعریف مفهوم  
  متغیرهاي مستقل

  احساس تعلق به مدرسه

 يبـرا  .خـود دارد   که فرد نسبت بـه مدرسـه  اي است  به مدرسه، احساس دلبستگیمنظور از احساس تعلق  

 صورت به و ریز يها هیبا گو ریمتغ نیا ،نامه پرسشدر . شده است  سؤال استفاده 8از  جمعاً ریمتغ نیسنجش ا

  : شده است دهیسنج کرتیل فیط

 يو هنجارهـا  هـا  ارزشبـا   ییآشـنا  يبـرا  یمناسـب  طیمحـ  مدرسه - .است یمیگرم و صم طیمح مدرسه -

 يها تیفعال ،اردو( مدرسه یعموم در مراسم - .خانه دوم ماست مدرسه ندیگو یم دیموافق -. ستا یاجتماع

) یعلمـ  يادهایالمپ مثالً( یعلم يها تیفعالشرکت در  - .دیکن یمشرکت ...) نماز جماعت ،یو فرهنگ یعلم

مشـورت   مدرسـه  نحـل مشـکالت خـود بـا مسـئوال      يبرا - .شود یم آموزان دانش یآگاه شیموجب افزا

مراجعـه   مدرسـه  يهـا  کتابخانـه بـه   - .است بخش لذت تانیبرا مدرسه یعلم -یحیتفر ياردوها - .دیکن یم

  .دیکن یم

  احساس تعلق به همساالن

 يهـا  یژگـ یواریکسون معتقد است که یکـی از  . گروه همساالن عبارت است از گروه هم سن و سال افراد 

ینـد بـه دسـت آوردن    آبخشی از فر عنوان به وساالن سن همافزایش معاشرت با  ،در جوانان خصوصبکلیدي 

  :شده است  سؤال استفاده سهاز  جمعاً ریمتغ نیسنجش ا يبرا. است استقالل

در حل مشـکالت خـود    -پیش آمدن مشکل براي دوستانتان باید اقدامی براي حل انجام داد؟  صورت در -

  است؟ بخش لذتگذراندن اوقات فراغت با دوستان برایتان -کنید؟  از دوستانتان درخواست کمک می

  ـ اقتصاديپایگاه اجتماعی 

آلـن بیـرو    ازنظر. شودبه موقعیت و اعتبار فرد در جامعه، با توجه به موقعیت مالی و اجتماعی وي گفته می 

پایگـاه او در برابـر ایـن     ،کنـد  نیز جایی که یک فرد خاص در نظامی مخصوص و در زمانی معین اشغال می

  :شده است  استفاده ت زیراز سؤاال ریمتغ نیسنجش ا يبرا ).481: 1380بیرو، (شود  نظام خوانده می



 

قیمـت تقریبـی منـزل     - مـادر وضعیت شغلی پدر و  - پدر و مادر  درآمد ماهیانه - ادرتحصیالت پدر و م-

  .قیمت تقریبی اتومبیل خانواده -مسکونی

   از رسانهمیزان استفاده 

 امیهستند که پ یلیوسا ،و مطبوعات نترنتیا و،یراد ون،یزیتلو. کند یرا منتقل م امیاست که پ يا لهیوس ،رسانه

 دانش آموزاناستفاده  انیزکردن م یاتیعمل يبرا. )1388 ،یبانیش( کنند یبه مخاطب منتقل م امیرا از سازنده پ

  .استفاده شده است ها مجلههمانند میزان استفاده از رادیو، تلویزیون، ماهواره، کتاب و  یسؤاالتاز   رسانهاز 

  انتظارات والدین

 نیـ سـنجش ا  يبـرا . دارنـد در پیشرفت تحصـیلی   فرزندان شانعبارت است از میزان توقعی که والدین از  

   :شده است  استفاده ت زیراز سؤاال ریمتغ

بیشـتر اوقـات والـدینم بـرایم      -. ادامـه تحصـیل بـرآورده کـنم     زمینـه دوست دارم آرزوي والـدینم را در  -

مـن   - .دهم یمادامه تحصیل  ،من به دلیل اینکه والدینم دوست دارند -. دهند یمتحصیلی انجام  يزیر برنامه

  . دهم یمادامه تحصیل  ،به خاطر سربلندي والدینم

  متغیر وابسته

  اجتماعیهویت 

هاي اجتمـاعی و   متمایز گروه يها نگرشها، رفتارها و  عبارت است از خصوصیات اجتماعی، عقاید، ارزش 

دهـد   بازتـابی از خـود ارائـه مـی     صورت بههاي اجتماعی و  تعریفی است که فرد بر مبناي عضویت در گروه

بر مبناي عضـویت   تعریفی است که فردبیان، ترین  ساده در هویت اجتماعی). 5: 1381اباذري و چاوشیان، (

ـ متغ نیـ سـنجش ا  يبرا ).771: 1985براون، (هاي اجتماعی از خویشتن دارد  در گروه هویـت   بعـد  دواز  ری

فردي و هویت جمعی استفاده شده است که هویت فـردي شـامل میـزان اهمیـت افـراد بـه مسـائلی چـون         

شخصـی، معیارهـاي اخالقـی، خیـاالت، تصـورات، اهـداف شخصـی، احسـاس اینکـه فـردي            يها ارزش

احساس تعلق  هویت جمعی شامل. شود یماست و عقیده شخص نسبت به شخصیتی که دارد  فرد منحصربه

و پایبندي بـه   یمشارکتبه جامعه، پذیرش منافع و مصالح جمعی بر مصالح فردي، مقبولیت گروهی، روحیه 

  .است امهنجارهاي ع

  .اند شدهساخته سنجیده  و در طیف لیکرت پرسشنامه محقق صورت بهتمامی متغیرهاي این پژوهش 

  



 

  پژوهش هاي یافته

 مـؤثر عوامل  تبیینشش فرضیه به  با ر دو سطح عمده توصیفی و استنباطیآماري د يها دادهنتایج حاصل از 

  .پرداخته استاهواز  دختران مقطع دبیرستان در شهر و فرهنگی هویت اجتماعی يریگ شکلدر 

دار  اي معنـی  رابطـه اجتمـاعی  گیري هویت  خانواده و شکل اجتماعی -اقتصادي پایگاهبین : فرضیه اول

  .وجود دارد

 هویت اجتماعی يریگ شکلاجتماعی و  -همبستگی بین پایگاه اقتصاديضریب :1جدول 

 اجتماعی- اقتصادي پایگاه  آماره  متغیرها

  هویت اجتماعی
 -146/0 کندالهمبستگی 

  006/0 يدار یمعنسطح 

  

 گونـه  همـان . اقتصادي استبین دو متغیر هویت اجتماعی و پایگاه نوع ارتباط  کننده انیب ،1جدول يها داده 

همبسـتگی معکـوس    دهنده نشانکه  است -146/0مقدار ضریب همبستگی  ،گردد که در جدول مشاهده می

توان نتیجه گرفت که بـین   می ،دار است معنی درصد 5 سطح دربا توجه به اینکه ضریب . بین دو متغیر است

وجـود   دار یمعنـ  يا رابطه ها آنآموز و پایگاه اقتصادي خانواده  دختران دانش) هویت اجتماعی(متغیر وابسته 

  .شود می دییتا درصد 95اطمینان رد و فرض اول با سطح  فرض صفر جهیدرنت. دارد

  .گیري هویت اجتماعی رابطه وجود دارد بین انتظارات خانواده و شکل: فرضیه دوم

 هویت اجتماعی يریگ شکل همبستگی بین  انتظارات خانواده وضریب  :2جدول

  

  

  

با توجـه بـه   . گیري هویت اجتماعی است بیانگر نوع رابطه بین دو متغیر انتظارات خانواده و شکل ،2جدول

همبستگی مستقیم  دهنده نشانباشد که  می 124/0، مقدار ضریب همبستگی و نتایج موجود در جدول ها داده

توان نتیجـه   می ،است شده  گرفتهدر نظر  درصد 5داري  و با توجه به اینکه سطح معنی باشد بین دو متغیر می

 .دار وجـود دارد  رابطه معنـی  آموز گرفت که بین دو متغیر انتظارات خانواده و هویت اجتماعی دختران دانش

  .شود اطمینان تأیید می درصد 95در نتیجه فرضیه صفر رد و فرضیه اول با 

 انتظارات خانواده  آماره متغیرها

 هویت اجتماعی 
 124/0 همبستگی پیرسون

 023/0 يدار یمعنسطح 



 

دار وجـود   اي معنـی  رابطه اجتماعی هویتگیري  لق فرد به مدرسه و شکلبین احساس تع :فرضیه سوم

  .دارد

  هویت اجتماعی يریگ شکلهمبستگی بین متغیر احساس تعلق فرد به مدرسه و  :3جدول

 احساس تعلق فرد به مدرسه آماره متغیرها

 هویت اجتماعی
 485/0 همبستگی پیرسون

 000/0 يدار یمعنسطح 

با توجه به . بیان کننده نوع ارتباط بین دو متغیر هویت اجتماعی و میزان تعلق فرد به مدرسه است ،3جدول 

همبستگی بـین   دهنده نشانکه باشد  می 485/0همبستگی بیضر مقدارنتایج به دست آمده از جدول مربوطه 

 دهنـده  نشـان گفت که احساس تعلق فرد بـه مدرسـه    توان یمدو متغیر است و با توجه به باال بودن ضریب 

در نتیجـه   ،در نظر گرفته شده است درصد 5داري  با توجه به اینکه سطح معنی. باالتر استهویت اجتماعی 

توان نتیجه گرفـت کـه بـین دو متغیـر احسـاس تعلـق دختـران بـه مدرسـه و           شود و می می دییتأفرضیه ما 

 95در نتیجه فـرض صـفر رد و فـرض اول بـا     . دار وجود دارد طه معنیراب ها آنگیري هویت اجتماعی  شکل

  .شود می دییتأاطمینان  درصد

ـ اي  گیري هویت اجتمـاعی رابطـه   به گروه همساالن و شکل احساس تعلقبین : فرضیه چهارم  دار یمعن

  .دارد وجود

 هویت اجتماعی يریگ شکلهمبستگی بین میزان تعلق فرد به همساالن و : 4جدول

 به همساالن احساس تعلقمیزان   آماره  متغیرها

 اجتماعی هویت
 561/0 همبستگی پیرسون

 000/0  يدار یمعنسطح 

  

 اجتمـاعی گیـري هویـت    به گروه همسـاالن و شـکل   احساس ریمتغنوع رابطه بین دو  دهنده نشان ،4جدول 

 561/0همبسـتگی بـین دو متغیـر مـذکور      بیضـر  مقـدار  ،هاي موجود در جـدول  با توجه به داده. باشد می

 درصد 5داري  با توجه به اینکه سطح معنی. باشد می باشد که بیانگر همبستگی با شدت زیاد متغیر مذکور می

گیري هویت  دار بین دو متغیر میزان تعلق فرد به گروه همساالن و شکل در نظر گرفته شده است، رابطه معنی

 درصـد  95شود و فرضیه اول ما با سطح اطمینان  نتیجه فرضیه صفر رد می در .اجتماعی دختران وجود دارد

  .شود تأیید می



 

    .وجود دارد دار یمعناي  هویت اجتماعی رابطه يریگ شکل تحصیالت والدین و بین: فرضیه پنجم

  هویت اجتماعی يریگ شکلهمبستگی بین متغیر تحصیالت والدین و  :5جدول 

  مادر و پدر تحصیالت  آماره  متغیرها

 هویت اجتماعی
 -208/0 همبستگی پیرسون

 000/0 يدار یمعنسطح 

 يهـا  دادهبا توجـه بـه   . نوع رابطه بین دو متغیر هویت اجتماعی و تحصیالت والدین است گر انیب ،5 جدول

مـی  همبستگی معکوس بـین دو متغیـر    دهنده نشانکه  است -208/0ضریب همبستگی   ،موجود در جدول

بین تحصـیالت والـدین    جهیدرنت ،است شده  گرفتهدر نظر  درصد 5 داري به اینکه سطح معنی با توجه. باشد

رد  توان گفت که فرض صـفر  و می دار وجود دارد اي معنی آموز رابطه و هویت اجتماعی دختران دانش ها آن

   .شود می دییتااطمینان  درصد 95/0اول با  فرض و

داري  هویت اجتماعی رابطـه  معنـی   يریگ شکلهاي جمعی و  بین میزان استفاده از رسانه :فرضیه ششم

  .وجود دارد

 هویت اجتماعی يریگ شکلو  ها رسانهمربوط به همبستگی بین میزان استفاده از  :6جدول

 ها رسانهمیزان استفاده از   آماره  متغیرها

 هویت اجتماعی
 -36/0 پیرسون یهمبستگ

 000/0  يدار یمعنسطح 

ضریب همبستگی بین دو متغیر هویت اجتماعی و میزان استفاده از  ،6هاي موجود در جدول  با توجه به داده

سـطح   با توجه بـه اینکـه   .شد که بیانگر ضریب همبستگی معکوس بین دو متغیر استبا می -36/0 ها رسانه

  . گردد می دییتافرض صفر رد و فرض اول  جهیدرنت. شود می دییتاباشد، فرضیه ما  می درصد 5 داري معنی

  بینی هویت اجتماعی دختران معادله رگرسیون پیش

 هـا  آنهویت اجتماعی دختران، متغیرهایی که سـطح سـنجش    ی متغیرنیب شیپبراي ساختن معادله رگرسیون 

و هویت اند  شدهمتغیر مستقل در نظر گرفته  عنوان به ،اند اي و داراي رابطه معنادار با متغیر وابسته بوده فاصله

 7در جـدول   آمـده  دسـت  بـه بررسی نتایج  .گردیده استمتغیر وابسته وارد معادله  عنوان بهاجتماعی دختران 

از واریـانس متغیـر    درصـد  43توانـد   بینی میزان هویت اجتماعی دختران مـی  که معادله پیش است آنبیانگر 

  .یا ضریب تعیین قابل دریافت است R2این مطلب از  بینی نماید که وابسته را پیش



 

. شـود  یمـ بینـی   معادلـه پـیش   لهیوسـ  بـه کـه  است  مقادیري و مقادیر واقعی همبستگی بین میزان  ، Rمقدار 

با توجه به سـطح   .با مقادیر واقعی یکسان هستند شود یمبینی  از مقادیري که پیش درصد 65 ،گرید عبارت به

مـدل   ، می تـوان گفـت کـه   باشند آماري معنادار می ازلحاظ درصد 95در سطح باالتر از که معناداري مقادیر 

، گـروه همسـاالن و تحصـیالت    به مدرسه پژوهش توانسته است با استفاده از انتظارات خانواده، میزان تعلق

  .کند بینی می از واریانس متغیر وابسته را پیش درصد 43هاي جمعی  والدین و میزان استفاده از رسانه

 تجزیه واریانس رگرسیون چند متغیر هویت اجتماعی فرهنگی دختران :7جدول 

  داري سطح معنی  Fمقدار   میانگین مربعات  مربعات مجموع  درجه آزادي  منبع تغییرات

  6  رگرسیون  باقیمانده
41/6032  

30/8099  
40/1005  21/41  000/0  

      39/24  71/14131  332  کل

  

R= ٠/٦٥ R٤٣ =٢  
 مستقل يرهایمتغمقدار تبیین متغیر وابسته توسط : 8جدول

R شده لیتعد  ضریب تعیینR خطاي استاندارد  

653/0  427/0  417/0 939/4 

   

   : زیرند قرار به ،اند متغیرهاي مستقلی که وارد معادله رگرسیون شده

Y= )200/0(  + )187/0(  + )158/0) + (163/0) + (181/0(  

هرکدام از متغیرهاي  به این معناست که با افزایش یک واحد انحراف استاندارد درارقام مندرج در معادله باال 

در . آن متغیر بر متغیر وابسته یعنی هویـت اجتمـاعی، افـزوده خواهـد شـد     ) Beta(بتاي  ي اندازه به ،مستقل

تبیـین هویـت   شود که متغیر انتظارات خانواده در مقایسه با سایر متغیرها، سهم بیشتري در  اینجا مالحظه می

 .اجتماعی دارد

  تحلیل مسیر 

متغیر مستقل وضعیت اقتصادي خانواده و متغیر میزان تحصیالت والدین بـه دلیـل معنـادار نبـودن از مـدل      

 .اند شده حذف

استفاده از رگرسـیون چنـد متغیـره     آماري، تحلیل مسیر است که با يها داده لیتحل یاصل يها روشاز  یکی

 -بین متغیرها آزمون کنـد  ینیب شیپبررسی روابط غیرقابل  را براي ها داده مجموعه تواند یمو  ردیگ یمانجام 



 مـدل را بـه دسـت آورد    نیتـر  مناسب

  مستقل ي

  مجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم

35/0-    

65/0  

69/0  

41/0  

انتظـارات  ، بـه ترتیـب   دهند یمنتایج تحلیل مسیر بر اساس اثرات مستقیم و غیرمستقیم در حالت کلی نشان 

بر متغیـر وابسـته دارنـد و     ریتأث ین

  .دارند ریتأثمعکوس و منفی بر هویت اجتماعی جوانان 

اولـین  . از متغیرهاي مستقل با متغیر وابسته مورد ارزیابی قـرار خواهـد گرفـت   

دهد که ضریب همبستگی پیرسون بین متغیر 

 5باشد که رابطه این دو متغیر در سطح 

هر چه پایگاه  ،گرید عبارت به. رابطه این دو متغیر معکوس است

مناسبمختلف،   يها مدل قیو از طر -یرمستقیمغ خواه مستقیم باشد، خواه

195.(  

 نمودار تحلیل مسیر

يرهایمتغ میرمستقیو غ میاثرات مستق :9جدول

  اثرات غیرمستقیم  اثرات مستقیم

19/0 -  15/0 *31/0-  

3/0  35/0  

14/0  12/0  *25/0  *18/0  

41/0  -  

  

نتایج تحلیل مسیر بر اساس اثرات مستقیم و غیرمستقیم در حالت کلی نشان 

یندرصد بیشتر 41و  65 ، 69با  تعلق به مدرسه و گروه همساالن

معکوس و منفی بر هویت اجتماعی جوانان  صورت به

  

از متغیرهاي مستقل با متغیر وابسته مورد ارزیابی قـرار خواهـد گرفـت    هرکدام

دهد که ضریب همبستگی پیرسون بین متغیر  نتایج تحقق نشان می .باشد متغیر مورد بحث پایگاه اقتصادي می

باشد که رابطه این دو متغیر در سطح  می -255/0گیري هویت اجتماعی فرهنگی   پایگاه اقتصادي و شکل

رابطه این دو متغیر معکوس است کهدهد  این نشان میو 

 

خواه مستقیم باشد، خواه

195: 1388، فر منصور(

 
 

  

  

  

  متغیر مستقل

  رسانه

  تعلق به مدرسه

  خانواده انتظارات

  گروه همساالن

نتایج تحلیل مسیر بر اساس اثرات مستقیم و غیرمستقیم در حالت کلی نشان 

تعلق به مدرسه و گروه همساالن خانواده،

بهدرصد  -35با رسانه 

  گیري نتیجهبحث و 

هرکدامرابطه  بخش،در این 

متغیر مورد بحث پایگاه اقتصادي می

پایگاه اقتصادي و شکل

و دار است  معنی درصد



 

نتایج این فرضیه با نتایج تحقیـق فـیض   . گردد هویت اجتماعی در دختران تضعیف می ،االتر باشداقتصادي ب

تاجفل است نتایج نظریه  دییتااین فرضیه در  همچنین نتیجه. همخوانی دارد) 1998(و یلمن ) 1374(درگاه 

پایگـاه   درواقـع  .و غرور مـردم اسـت   نفس عزتاقتصادي، منبع مهمی براي  -که معتقد بود پایگاه اجتماعی

   وابسته بودن بـه جهـان اجتمـاعی را بـه افـراد       وهویت اجتماعی  داشتن اقتصادي، یک احساس -یاجتماع

  .دهدمی

 ضریب همبسـتگی بـین دو متغیـر    مقدار .متغیر بعدي است که با متغیر وابسته رابطه دارد ،انتظارات خانواده

نتیجـه   تـوان  یمـ  ،دار اسـت  معنـی   رصدد 5باشد و با توجه به اینکه رابطه این دو متغیر در سطح  می 124/0

اجتمـاعی دختـران   گیـري هویـت    شکل بر ،انتظارات خانواده از دختران بیشتر باشدسطح هر چه  گرفت که

   .خواهد داشت يتأثیر بیشتر

دو ایـن  بـین   پیرسـون  ضریب همبستگی .است این پژوهش متغیر دیگر ،میزان احساس تعلق فرد به مدرسه

رفتن  ن معناست که با باالابد این .استهمبستگی مستقیم بین دو متغیر  دهنده نشانباشد که  می 485/0متغیر 

دار  معنـی  5/0رابطه این متغیر در سـطح   ورفت احساس تعلق فرد به مدرسه، هویت اجتماعی باالتر خواهد 

  .همخوانی دارد) 1998(یج تحقیق یلمن نتایج این فرضیه با نتا .است

ضریب همبستگی پیرسـون بـین دو   . متغیر دیگر تعلق به گروه همساالن است که با متغیر وابسته رابطه دارد

باشد که بیانگر همبستگی مستقیم و زیاد بین دو متغیر میزان تعلق به گروه همسـاالن   می 561/0متغیر مذکور 

دار   معنـی  درصـد  5باشد و با توجه به اینکه رابطه این دو متغیر در سـطح   میگیري هویت اجتماعی  و شکل

گیـري هویـت    در شـکل  ،تعلق دختران به گروه همساالن بیشتر باشـد  زانیمهر چه  ، می توان گفت کهاست

خـورده   پیونـد  گروهـی  عضویت اجتماعی فرد با تاجفل معتقد است که هویت .اجتماعی تأثیر بیشتري دارد

 او آگـاهی  از کـه  خـود  از فـرد  یـک  برداشت از بخش آن :از است عبارت اجتماعی هویت از نظر او .است

 آن به منظم احساسی و ارزشی اهمیت با همراه گیرد می سرچشمه اجتماعی  هاي گروه در عضویت به نسبت

بـه ظهـور   در گـروه  که داند  او هویت اجتماعی را بخشی از هویت فرد می ،بر این اساس .گروهی عضویت

  .و خود فرد نیز به این عضویت گروهی آگاهی تام دارد رسد می

رابطه وجود  -208/0گیري هویت اجتماعی با ضریب همبستگی  تحصیالت والدین و شکل سطح بین متغیر

که هر چه تحصیالت والدین  ستن معناابد این ؛دار است معنی درصد 5 ر سطحرابطه این دو متغیر د ودارد 

) 1374(نتایج این فرضیه با نتایج تحقیـق فـیض درگـاه     .ابدی یمافزایش  فرزند هویت اجتماعی ،باالتر باشد

  .همخوانی دارد



 

ضریب همبستگی بـین  . که با متغیر وابسته رابطه دارد است هاي جمعی میزان استفاده از رسانه ،آخرین متغیر

باشـد کـه بیـانگر همبسـتگی      مـی  -36/0گیري هویـت اجتمـاعی    ها و شکل دو متغیر میزان استفاده از رسانه

هویـت   ،هـاي جمعـی   میزان استفاده از رسانه رفتن باالکه با  ستن معناابد ؛ اینمعکوس بین دو متغیر است

نتایج این فرضیه بـا نتـایج تحقیقـات    . تماعی تأثیر کمتري داردگیري هویت اج و در شکل فیتضعاجتماعی 

گیدنز معتقد اسـت کـه   . همخوانی دارد) 1998(و یلمن ) 1394(و حقیقتیان  ی، عبدالحسین)1396(افشاریان 

پیام  انتقالعالوه بر  ها رسانه درواقعقرار گرفته است و  ریتأثامروزه تمام تحوالت بشري توسط رسانه تحت 

 همچنین او معتقد اسـت کـه   . اند گرفتهاز فرستنده به گیرنده، نقش هویت بخشی به مخاطبان را نیز به عهده 

 درواقـع توانند نقشی بسیار مخرب نیز بر روي مخاطبان خـود برجـاي بگذارنـد و     نیز می زمان هم ها رسانه

 ؛تواند هویتی کاذب بـه آنـان ببخشـد    میه همواجه سازند و همین مواج یرواقعیغمخاطبان خود را با دنیایی 

از واقعیـت غـایی    يا گونـه که این مخاطبان از کاذب بودن ایـن هویـت اطالعـی ندارنـد و آن را      يا گونه به

  .پندارند می

انتظـارات خـانواده، میـزان    اه اقتصادي، میزان تعلق به مدرسـه، گـروه همسـاالن،    متغیرهاي پایگ یطورکل به 

واریـانس هویـت اجتمـاعی را تبیـین      از درصـد  43هاي جمعی و سطح تحصیالت والدین  استفاده از رسانه

توان گفت پایگاه اقتصادي، تحصـیالت والـدین و میـزان     هاي پژوهش حاضر می بنابراین طبق یافته. دنکن می

وجـود چنـین   . ي هویـت اجتمـاعی دختـران دارد   گیر هاي جمعی ارتباطی معکوس با شکل استفاده از رسانه

در وضـعیت   یطـورکل  بـه اي خود حاکی از تغییراتی است که در دیدگاه و نگرش دختران جامعه ما و  رابطه

هاي  یکی از جلوه که یاد شدهش عوامل که بیان شد نق طور همانبنابراین . آمده است وجود بهاجتماعی آنان 

دهی بـه هویـت اجتمـاعی      تأثیر به سزایی در شکل، نسل گذشته استت والدین نسبت به آن سطح تحصیال

فرهنـگ   جـز  بـه فرهنگ دیگري  ادختران را ب ،هاي جمعی همچنین تنوع رسانه .دختران دارد ژهیو بهفرزندان 

. تضعیف شـود  هویت اجتماعی به نسبت آنان شود گرایش که همین امر باعث می سازد یمجامعه خود آشنا 

تـري در   گسـترده  طـور  بـه ساز که  هویت اصلی یکی از منابع عنوان بهها  که بیان شد رسانه طور همانبراین ابن

نقـش مهمـی در    تواننـد  یمـ  است کـه از سـطح اقتصـادي بـاالیی برخـوردار هسـتند       ییها خانوادهدسترس 

   .داشته باشنداجتماعی دختران  گیري هویت شکل

با توجه به دوره سنی بسیار حساس  ها خانوادهکه  گردد پیشنهاد مینتایج به دست آمده از این پژوهش،  بنابر

 و همواره ارتباطی منطقی و معقول بین خواسته مبذول نمایند  جوانی، به مسائل فرزندان خود توجه بیشتري

هویـت  ( هستند آنچهو انتظارات خود از فرزندانشان برقرار سازند تا فرزندان دچار دوگانگی هویتی بین  ها



 

ایـن   که در غیر اینصـورت   -نشوند )هویت مورد انتظار( خواهند باشند می نشانیوالد ازنظر آنچهو  )عیواق

   . شود میمنجر بیگانگی از خویش به گم گشتی هویتی و  روند

  رسانه اندرکاران دست شود که در دنیاي مدرن امروزي، پیشنهاد می ها رسانههمچنین با توجه به نقش پررنگ 

مدیران و برنامه ریزان اجتماعی به هـدایت جوانـان بـه    ، روانشناسان و از جامعه شناسان با کمک گرفتن اي

  .ورزند اهتمام )نه کاذب( مستقل و سمت هویتی واقعی
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The research is to investigate the sociological factors affecting the formation of 
social identity of high school girl students in Ahvaz. It was conducted through a 
survey method and a questionnaire was used as a tool for collecting data. For 
this purpose, ٣٨٣ high school students from Ahvaz were selected through 
stratified sampling. For assessing the reliability of the questionnaire, Cronbach's 
alpha coefficient was used which coefficient was ٠/٧٣, that indicates the good 
reliability of the questionnaire. The theoretical frame work of this survey was 
based on Giddens, Tajfel, Mead, Burke and Bradley theories. 

 In this research, the effects of independent variables such as socio-economic 
status, family expectations, school attendance, peer group membership, the use 
of mass media and parents' education on the social identity of high school girl 
students have been studied. The findings indicated that socioeconomic status, 
parental education and the use of mass media have a reverse relationship with 
the formation of the social identity of girls, whereas the other three variables, 
such as degree of belonging to the school, the degree of belonging to the peer 
group And the expectations of families are directly related to the formation of 
the social identity of girls. Totally, these variables account for ٠/٤٣٪ of variance 
of changes related to the dependent variable of social identity. 
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