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دانشگاه رازی  دانشجویانگروه مرجع  در انتخاب نوع هویت اجتماعی نقش

 کرمانشاه

 اردشیر آذرخش-1

 جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران تخصصی دکترای

E-Mail:ardashir.a163@gmail.com     

 مصطفی غالمی کیا-2

 فرهنگیان شهید رجایی کرمانشاهمدرس مشاوره و راهنمایی دانشگاه 

E-Mail: Gholami kia mostafa @gmail.com     

 علی بیگی-3

 مدرس مشاوره و راهنمایی دانشگاه فرهنگیان شهید رجایی کرمانشاه

E-Mail: ali beigi427@gmail.com     

 

 چکیده

 یژهو به ها آن کارکردی ابعاد و مرجع های گروه از علمی شناخت یک نبود شناسی جامعه اندیشمندان از بسیاری باور به        

یق تحق هدف اصلی بنابراین .است شده جوانان با مواجه در گیر چشم های لغزش و اشتباهات بروز باعث دانشجو جوانان نظر از

کمی روش پژوهش است.  نوع گروه مرجع دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه نقش هویت اجتماعی در انتخابحاضر، بررسی 

نفری دانشگاه رازی کرمانشاه با  10011نفر از دانشجویان، از میان جامعه آماری   313اطالعات  بوده و به شیوه ی پیمایشی

 آزمون همبستگیاز  جهت تجزیه و تحلیل داده هاروش نمونه گیری سهمیه ای غیر احتمالی جمع آوری و تحلیل گردیده است. 

 –غیر عضویت، خودی  -بهره گرفته شده است. گروه مرجع دانشجویان در سه بعد عضویت SPSSاز طریق نرم افزار فی کرامر 

هویت  معناداری بینهمبستگی  حاکی است که رابطه ی که نتایج پژوهش  غیر خود ی و متکثر و ترکیبی شاخص بندی شده

غیر خودی و متکثر و ترکیبی(  -خودی، غیر عضویت-(، با گروه مرجع در ابعاد )عضویتجهانیو ملی ، دینی)اجتماعی در ابعاد 

  وه مرجع عضویت رابطه ای وجود نداشته است.اما بین هویت قومی و نوع گر وجود داشته،

 

خودی ، گروه مرجع عضویت و غیر عضویت، گروه مرجع دانشجویان هویت اجتماعیگروه مرجع دانشجویان،  کلمات کلیدی:

 و غیر خودی، گروه مرجع ترکیبی
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 و بیان مسأله: قدمهم

گیدنز معتقد است سنت بیش از گذشته معنای خود را از دست داده است و زندگی روزانه افراد بیشتر تحت تأثیر        

ها چیزهایی را گزینش گیرد و بیشتر افراد مجبورند از میان مجموعه انتخابدیالکتیک امر محلی و امر جهانی شکل می

 او کند.  می بیان ها هویت مختلف انواع گیری شکل دلیل را ای شبکه جامعۀ پیدایش کاستلز،(. 121: 1331کنند)گیدنز، 

 شخص که شود می تبدیل بازتابی ای برنامه به آنها " خود " یا افراد هویت ، مدرن دورۀ در که است موافق گیدنز با نیز

 که است ای شبکه جامعۀ پیدایش این که کند می استدالل ، کاستلز اما .فهمد می آنرا بازتابی طور به اش زندگینامه برحسب

 خلق اجتماعی تغییر از جدیدی های شکل ترتیب بدین و ، برد می سؤال زیر مدرن دورۀ در را هویت برساختن فرایندهای

 بازتابی ریزی برنامه بنابراین .اند شده علت بر مزید نیز متفاوت مکانی زمانی قالبهای در قدرت تجربۀ ، دیگر طرفی از .کنید می

 آنها تر فرعی مناطق در و جهانی شبکه های جریانهای زمان بی فضای در که نخبگانی برای مگر ، شود می غیرممکن– زندگی

 که مستقل نحوی به هویت از مجدد تعریفی متسلزم ، اعتماد اساس بر و نزدیکی صمیمیت ریزی پایه همچنین و .دارند سکونت

 دفاعی هویتهای بازسازی در فقط معنا جستجوی ، جدید شرایط این در .است غالب سازمانهای و نهادها ساز شبکه منطق از

 ساز هویت منبع مهمترین او نظر به هک ( دینی بنیادگرایی ، فرایند چند از کاستلز .میشود مقدور اشتراکی اجتماع اصول حول

 در جمعی هویت برساختن در کلیدی دهایفرآین وانعن هب ای همنطق و ومیق تویه ، گرایی ملی ، ) است ای شبکه جامعۀ در

 (.22-21: 1331، کاستلز( کند می یاد ای شبکه جامعۀ یک

توسط چه کسی  از چه چیزی، ی اصلی این است که چگونهشوند. اما مسئلهمی 1«برساخته»ها به نظر کاستلز تمام هویت       

، 2نهادهای تولید و بازتولید شناسی،مثل تاریخ، جغرافیا، زیستها از مواد و مصالحی و به چه منظوری. برای برساختن هویت

شود. اما افراد، استفاده می «6وحی و الهامات دینی»، 1«دستگاه و جهاز قدرت» ،4«رؤیاهای شخصی»، 3"ی جمعیخاطره»

های هژالزامات اجتماعی و پروها را مطابق با پرورانند و معنای آنهای اجتماعی و جوامع، تمامی این مواد خام را میگروه

کنند. به نظر کاستلز اینکه چه ها دارد؛ از نو تنظیم میمکانی آن -فرهنگی که ریشه در ساخت اجتماعی و چارچوب زمانی

ی محتوای نمادین هویت مورد نظر و معنای آن برای کنندهرا برسازد تا حد زیادی تعیین کسی و به چه منظوری هویت جمعی

به هرحال به طور کلی هویت  .(24 :1331کاستلز، )کننددانند یا بیرون از آن تصور میکه خود را با آن یکی می کسانی است

ناپذیر شباهت و تفاوت انسانی در خالل عمل اجتماعی ترکیب یافتن مضمونهای درهم آمیخته و جدایی اجتماعی – شخصی

گیری لشود. شکاز طریق دیالکتیک درونی و برونی شناسایی حاصل میشود و عملی فرایندی است و است. آن دائماً ساخته می

ها ی سازمان یافته اجتماعی این گروهی شکل ها ی فردی دیگران در قالب نگرشهویت هر فرد از طریق سازماندهی نگرش

که  تاب نگرشی استکند بازسازد و احساسی که نسبت به خود پیدا میگیرد به عبارت دیگر تصویری که فرد از خود میمی

در  «2فریدمن»های اجتماعی در شرایط جهانی و به قول معنای هویت.  Mead, 1964: 222)(دیگران نسبت به او دارند

                                                           
1 . Constructed 
2 .Institutions production and reproduces 
3 .Collective memories 
4 . personal dreams 
5 . Apparatus and power devices 
6. religious revelation and inspiration 
7 . Friedman 
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ای تحت یک نظام شکوفای جهانی اطالعات تجارت و حمل پروسۀ جهانی دارای شباهت در عین تفاوت هستند. همه ما تا اندازه

 .(46: 1331جنکینز های محلی واضح است)کنیم که در آن شباهت های جهانی به همان اندازۀ تفاوتو نقل سریع زندگی می

را در  یی اجتماعی در دنیای اجتماعی افراد، احساس کنترل ناپذیر شدن چنین دنیایگسترش قلمرو روابط زندگ توجه به با که

(. لذا امروزه دیگر، فرهنگ در قالب های ملی و مرزهای جغرافیای یک جامعه نمی 1112آنها به وجود می آورد)کاستلز و میلر،

چنین الگوهای فرهنگی و گروه های مرجع افراد گنجد و جریان های فرهنگ جهانی، بر ایده آل ها، ارزشها، تصور از خود و هم

زندگی قرار می دهد. بدیهی است که بخش ی نگرشی و ارزشی تأثیر گذارده و آنان را در معرض انواع مختلف الگوها و مدل ها 

 دارد)فرهنگارزشهای آنان قرار جوانان هستند که نوگرایی و تنوع طلبی عموماً در صدر ،عمده مخاطبان این جریان های فرهنگی

 (.2: 1333عمومی،

 نوع شناخت ،می تواند مؤثر باشند  جامعه در درک و شنناخت از خود و دیگران  نوع در هویت اجتماعی اینکه به توجه با      

به خصنننوو جوانان می تواند در  افراد هویت اجتماعی افراد در جامعه و میزان برجسنننتگی یکی از ابعاد هویت اجتماعی در

 .ی تأثیری تعیین کننده داشته باشدمسیریابی الگوهای فرهنگی و ارزشی آنها چه در بعد داخلی و چه در بعد خارجی و جهان

 های ارزش و ها گرایش تعیین در توانند می کنند، می تبعیت آن از زندگی در افراد که هویت اجتماعی نوع دیگر و از طرف

دیدگاه ها و نظریه های متعدد نشننان می دهد که وهور گروه های که  . باشنند یژه نوع ارتباطات گروهی شننان دخیلآنها به و

و ایفای نقش مناسننب آن ها در نظام اجتماعی حیاتی اسننت. به باور بسننیاری از 1«ضننرورت های کارکردی»مرجع بر اسنناس 

مرجع و ابعاد کارکردی آن ها به ویژه از نظر جوانان اندیشنننمندان جامعه شنننناسنننی، نبود یک شنننناخت علمی از گروه های 

دانشنجویی، باعث بروز اشتباهات و لغزش های چشم گیر در مواجه با جوانان شده است. که این گروه ها در واقع، به مقوالتی  

نمایی می اجتماعی اطالق می شنوند که افراد را در توسنعه و رشند ارزش ها، نگرش ها، رفتارها و تصنورات شخصی خود راه    

   .(Merton,1968کنند)

از آنجا که جوانان، بخش مهمی از جامعه ایرانی را تشنکیل داده و به واسطه قرار گرفتن در شرایط جهانی شدن، با سبک        

 رابطه بین هویت اجتماعی(. بنابراین بررسی 1331مختلفی از زندگی روبرو هسنتند)خواجه نوری و سنروش،   و هویت های  ها

ک و می تواند در در آنهانوع گزینش گروه هنای مرجع اجتماعی مرتبط با   ) در ابعناد قومی،ملی،دینی و جهنانی(، بنا    جواننان 

شناخت نگرش ها، عالیق و رفتارهای جوانان جامعه در سطح کالن و جوانان دانشجوی دانشگاه رازی کرمانشاه در سطح خرد، 

به ویژه اینکه در زمینه ی رابطه ی یاری رساند. را  انو مشنکالت جوان در حوزه ی بررسنی مسنائل    اجراییمحققین و مدیران 

در سنننطح کالن  و در  با نوع گروه های مرجع جوانان تاکنون درکشنننور  هویت اجتماعی در ابعاد)قومی،ملی،دینی و جهانی(

 بنابراین هدف ه است،پژوهشی تحت عنوان یاد شده صورت نگرفتکالنشنهر کرمانشناه و دانشنگاه رازی  در سطح خرد و ویژه    

نوع گروه مرجع ) از در انتخاب (، ملی، دینی و جهان وطنی، قومی) در ابعاد جوانان هویت اجتماعی بررسی نقشاین پژوهش، 

به  حال با توجه غیر خودی و ترکیبی( در بین دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه است. -غیر عضویت، خودی  -عضویت نظر 

بین هویت اجتماعی دانشجویان) در ابعاد قومی، دینی، ملی و جهانی(، که » این مسأله مطرح است موارد فوق، در این پژوهش

می تواند وجود داشته  رابطه چه و نوع گروه های مرجع آنها) از نظر عضنویت و خودی، غیر عضویت و غیر خودی، و ترکیبی(  

اگر هویت قومی در دانشجویان مسلط باشد، گروه مرجع بیشتر از  -1 :به نظر می رسد که ی چنین مسأله ای .در راستاباشند  

اگر هویت دینی در دانشننجویان مسننلط باشنند، گروه مرجع بیشننتر از نوع عضننویت و خودی  -2نوع عضننویت و خودی اسننت.

اگر هویت جهانی در  -4نوع عضویت و خودی  است.اگر هویت ملی در دانشجویان مسلط باشد، گروه مرجع بیشتر از  -3است.

 دانشجویان مسلط باشد، گروه مرجع بیشتر  از نوع ترکیبی است.

 :ادبیات پژوهش
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( ذکر گردیده است 4( تا )1در این پژوهش برای تبیین روابط بین متغیرهای اصلی تحقیق که در قالب فرضیات شماره)        

(برای تحلیل مفهوم گروه های مرجع دانشجویان، و از نظریات 1143(، مظفر شریف)1143نیوکامب)(، 1163از نظریات مرتن)

 (، برای تحلیل هویت اجتماعی دانشجویان بهره گرفته شده است.1331، کاستلز)(1121)تاچفل و ترنر

 :گروه مرجع 

( است که برای گروهی به کار رفته 1142در آرشیو های روانشناسی) عبارت گروه مرجع منطبق با نظر هربرت هایمن        

فراد که امن تمایزی را بین یک گروه عضویت است که در مقابل یک فرد موقعیت یا عملکرد خودش را ارزیابی می نماید. های

 ر جریان تصمیم گیریها، شکلد ی برای مقایسه بوده به کار برده است.یک گروه مرجع که به عنوان پایه ا به آن تعلق دارند و

گیری نگرشها و کنش های انسانها در جامعه، عواملی چند نقش آفرینی دارند که از جمله ی مهمترین آنها شامل افراد، گروهها 

و نهاد هایی هستند که مبنا و معیار قضاوت و ارزشیابی کنشگران اجتماعی قرار می گیرند. اینها گروه مرجع گفته می شوند 

گروه مرجع تجویزی) »نوع کارکرد متفاوت در قالب دو نوع گروه مرجع ایفا می کنند. نظریه ی گروه مرجع دو نوعکه دو 

( . چنین  1143؛ شریف ،  1142را از هم متمایز می کند) هایمن ، 2(«گروه مرجع تطبیقی) مقایسه ای »و  1(«هنجاری 

سه ای و فرمایشی که حالتی پایه ای دارد مطابق با دو نوع بین گروه های مرجع مقای 1112«کلی»تقسیم بندی از جانب 

عملکرد از گروههای مرجع به صورت استانداردهای مقایسه ای برای خود ارزیابی، و به صورت منبع هنجارها، نگرش ها و ارزش 

 (.Kelly, 1952های فردی است، صورت گرفته است )

توضیح ارزش ها و نگرش های در حال تغییر دانشجویان کالج بنینگتون ( از گروههای مرجع برای 1143«)تئودور نیوکامب» 

و در کل قصد دارد عوامل تعیین کننده و نتایج آن  ای است با برد متوسطنظریه گروه مرجع نظریه»از نظر مرتن  .استفاده کرد

دیگر را به منزله چهارچوب های دسته فرایندهای ارزیابی و خودسنجی که طی آن فرد ارزشها و معیارهای افراد و گروههای 

  (.Merton 1968: 288)« مند نمایدگزیند نظامای مرجع بر میمقایسه

ی نظیر والدین، دوستان و همساالن، دانشجویان، ، دسته ها و گروه هایه های مرجع دانشجویان شامل افراددراین تحقیق گرو  

روحانیون،گروه های مجازی و...است. که گروه های مرجع دانشجویان در قالب ، ورزشکاران، معلمان، اساتید دانشگاه، هنرمندان

 سه بعد عضویت و غیر عضویت ، خودی و غیر خودی ، متکثر و ترکیبی صورت بندی شده است.

به گروه، جمع، رده اجتماعی و یا شخصی )به عنوان نماد یک گرایش یا گروه اجتماعی( که فرد در بعضی یا  گروه مرجع: -1

کند. این تبعیت در ارتباط با سبک در همه عرصه های حیات اجتماعی آن را معیار قضاوت خود قرار داده و یا از آنها تبعیت می

 .(1334زندگی، نگرشها ،رفتارها و معیارهای الزم برای سنجش خود و دیگران است)انتظاری،

عضویت فرد در رده ها ،دسته ها و گروه های اجتماعی و به معنای میزان پیوند و فعالیت و غیر عضویت:  -بعد عضویت .2

در این تحقیق حضور و عضویت عینی و معنادار در رده ها ، دسته ها و گروه .(1310،3فرهنگی مورد نظر است) خسروشاهی  

اعی هایی نظیر خانواده ، دوستان ،همکالسی ها، خویشاوندان، انجمن های علمی و فرهنگی و ورزشی و شبکه های اجتم

  .شامل می شود راو..(  ، تلگراممجازی)نظیر فیس بوک ، تویتر ، تانگو

                                                           
1 . Normative reference group (normative) 

2 . Comparative reference group (comparison) 
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در مقابل گروه مرجع غیرخودی قرار دارد و فرد، گروه، رده اجتماعی و یا جمعی است که  :1غیرخودی-بعد گروه خودی .3

خودی قرار دارد و فرد، گروه، رده : در مقابل گروه مرجع 2بعد گروه مرجع غیر خودی  .دارای ملیت و یا تبار ایرانی باشد

 غیر ایرانی باشد. اجتماعی و یا جمعی است که دارای ملیت و یا تبار

به گروه هایی که افراد برای زندگی خود چه برای مقایسه و ارزیابی و چه تبعیت هنجاری، در حوزه : 3گروه مرجع ترکیبی.4

و افرادی که چنین مرجع هایی در زندگی  هنری و...  برمی گزینند های متعدد زندگی سیاسی، اخالقی، علمی، اقتصادی، 

( وضعیت سازه ی گروه مرجع 1در شکل ) .انتخاب می کنند، اکثراً دارای تحصیالت تکمیلی)ارشد و دکتری( می باشند

 دانشجویان با شاخصه های آن ذکر گردیده است.

 

 

 

 

 

 

 گروه مرجع دانشجویان وابسته وضعیت متغیر :1شکل 

 : 4هویت اجتماعی

توسعه داده است. این نظریه به طور عمده به منظور درک  1121در سال  1نظریه هویت اجتماعی را تاجفل به همراه ترنر      

را 6«شرایط حداقلی»اند ( تالش کرده1121شناختی تمایز بین گروهها به کار رفته است. تاجفل و همکاران )های روانپایه

 یردگل برون گروه قرار میتعیین کنند که براساس آن اعضای یک گروه، درون گروهی را که به آن متعلق هستند و در مقاب

ندارد، بلکه دارای چندین خود  2«یشخص خود»در تئوری هویت اجتماعی تاجفل و ترنر یک شخص تنها یک  .متمایز کنند

های متفاوت اجتماعی ممکن است یک شخص را به فکر هم خوانی دارد. زمینه 3«های عضویت گروهیچرخه»است که با 

طبق   . (Turner, 1987)اش برانگیزاندیا ملی خانوادگی ردۀ خود شخصی، بر مبنایکردن، احساس کردن و عمل کردن 

هویت اجتماعی برداشت افراد از خود است که از عضویت ادراک شده در گروه های اجتماعی ناشی  تعریف این محققان

د به خودی خو تئوری هویت اجتماعی در این راستا است که عضویت گروهی.  (Hogg & Vaughan, 2002)شودمی

کند او عضویت کند. تاجفل بین هویت اجتماعی و عضویت گروهی ارتباط برقرار میبندی درون گروهی را ایجاد میمقوله

که به میزان آگاهی شخص به متعلق بودن در یک گروه  :داند: الف( عنصر معرفتی یا شناختیمی گروهی را شامل سه عنصر

                                                           
11 . Own reference group 

2 . Reference group outsiders 

3 . A combination Reference Group 

4 . Social Identity 

5. Turner 

6. minimal conditions 
7. Personal self 
8. Cycles of group membership 

 گروه مرجع

 دانشجویان

 غیر عضویت -عضویت 

 غیر خودی -خودی 

 متکثر و ترکیبی
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( جشود که فرد دربارۀ پیامدهای مثبت و یا منفی عضویت گروهی دارد. مل محاسباتی میکه شا :ب( عنصر ارزشی .گرددبرمی

 ،ای با آن گروه دارندکه به میزان احساسات نسبت به یک گروه و نیز افراد دیگری که رابطه ویژه :عنصر عاطفی و احساسی

برداشت یک فرد از خود به نسبت شناخت و آگاهی »عبارت است از:  از دیدگاه تاچفل اشاره دارد. برهمین مبنا هویت اجتماعی

 (.Tajfel 1978, 63.«) از عضویت در یک گروه به همراه بعد ارزشی و احساسی مرتبط با آن عضویت
هویتی است که به افراد نسبت داده می شود تا در فضای اجتماعی قرار گیرند و بر مبنای خصوصیت »هویت اجتماعی: 

« وعموض»کنش های اجتماعی می پردازند، که جهت گیری افراد نسبت به دیگران به مثابه اجتماعی و فرهنگی شان به 

« و ابراز می دارند خود را در تعامل و تقابل با دیگران می شناسند« عامل»اجتماعی را شکل می دهد و افراد به عنوان 

((Touraine 2000,36.)گرش ها و رفتار خود در تقابل با در این تحقیق باز شناسایی )احساسات ، ن .)تعریف نظری

تعریف عملیاتی(. در شکل «) دیگران در قالب مقوالتی و شاخصه هایی نظیر ؛ قومیت، دین، ملیت و جهانی وطنی است.

 مفهوم هویت اجتماعی دانشجویان در قالب قومیت،دین،ملیت و جهان وطنی آمده است. ابعاد( باز شناسی 2)

 

 

  

  
 : وضعیت ابعاد  متغیر مستقل هویت اجتماعی دانشجویان2شکل

 :پیشینه تحقیقات

بر نوع و گروه های مرجع آنان، با توجه  در ابعاد)قومی،ملی،دینی و جهانی( جوانان هویت اجتماعیدر زمینه رابطه و تأثیر        

 به بررسی های محقق در اسناد و بانک های اطالعاتی مربوط به مقاالت و پایان نامه های دانشجویی در کشور متأسفانه عنوانی

م پاشا و ابراهی مشابه یافت نشد، و محقق کار را با عناوینی نزدیک به موضوع آغاز کرده که در ادامه مطرح می گردد: دقیق و

 «بررسی هویت دینی و ملی نوجوانان و جوانان شهر تهران با تاکید بر گروه مرجع»(، در مقاله ای تحت عنوان 1331فالح زاده )

نتیجه گرفته اند که هویت دینی در بین زنان بر هویت ملی برتری دارد در حالی که این وضعیت در بین مردان برعکس است. 

( -/.10/.( ، ثروتمندان )113./.( ، معلمان )12یر اهمیت دادن به دیدگاه گروهای مرجع روحانیون )در رابطه با هویت ملی تغی

./.( ، 20/.( ، بسیجیها )204./.( ، و در رابطه با هویت دینی اهمیت به دیدگاه روحانیون)1./.( ، نویسندگان)430، رزمندگان )

( در تحقیقی 1331./.( تعیین شده است. بیات)31./.( و رزمندگان )64( ، قضات )-./.11( ، نویسندگان )-./.13ثروتمندان )

به این نتیجه می رسد که اگر گروههای خودی « بحران هویت جوانان و ارتباط آن با برخی متغیرهای اجتماعی»تحت عنوان 

ات نظام اجتماعی مختل مشروعیت مرجع بودن را از دست بدهند، افراد به دنبال گروههای غیر خودی خواهند بود و آن گاه ثب

( در پژوهشی به این نتیجه رسیده اند که جامعه ایالم، یک جامعه همگرا و درون 1312ذوالفقاری و صوفی زاده ). خواهد شد

گروهی است و زنان ایالمی تمایل زیادی به گزینش گروه های مرجع غیر عضویتی ندارند. ساختار اجتماعی بسته شهر ایالم و 

اجتماعی پایین و نیز محلی گرایی در بین زنان، از مهمترین عوامل مؤثر در گزینش گروه های مرجع عضویتی  به تبع آن، تحرک

(، در تحقیقی به بررسی گروههای مرجع جوانان تهرانی پرداخته است. یافته 1310حبیب خسروشاهی ) و به ویژه خانواده است.

 

 اجتماعیهویت 

 هویت قومی

 

 هویت جهانی

 

 هویت ملی

 

 هویت دینی
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ع خودی تا حدی در میان جوانان تهرانی دیده می شود. همچنین های این پژوهش نشان می دهد که گرایش به گروههای مرج

تأثیر گذارترین گروههای مرجع در دنبال کردن آرزوها و اهداف به ترتیب اعضای خانواده، دوستان نزدیک و کمترین به ترتیب 

 هنرمندان ، ورزشکاران و روحانیون می باشد.

های مرجع  عوامل مؤثر بر اولویت بندی گروه»طی پژوهشی تحت عنوان (، 1311اصغر پور ماسوله )غیور باغبانی و         

نتایج حاصله نشان می دهد که جنسیت بر انتخاب گروه مرجع اصلی تأثیر ندارد و این که  به مطالعه پرداخته اند« جوانان

وهشی به بررسی ( در پژ1310هزار جریبی و آقابیگی کالکی ) انتخاب تحت تأثیر متغیرهای تحصیالت و درآمد معنادار است.

عوامل مؤثر بر گزینش گروه مرجع در بین دانشجویان؛ مطالعه جامعه شناختی تغییر گروه مرجع در بین دانشجویان دانشگاه »

پرداخته اند، که نتایج حاکی است که مطلوبیت نظام فرهنگی، ارزشی، و سبک زندگی جوامع « های اصفهان و صنعتی اصفهان

نقش گروههای » (، در مقاله ای تحت عنوان 1311میمار و تقی پور) ثیر را در تغییر گروه مرجع داشته است.غربی، باالترین تأ

که نتایج پژوهش حاکی است که بین انتخاب گروههای مرجع به تحقیق پرداخته اند « نشجویان مرجع بر ارزشهای فرهنگی دا

معنادار وجود دارد. و در واقع گروه های مرجع سنتی والدین ، و هواخواهی از ارزشهای سنتی در بین دانشجویان رابطه ای 

( در 2013و دیگران )1«کوین اسپینگ»معلمان و... در شکل دادن به ارزشهای فرهنگی دانشجویان نقش مهمی ایفا می کنند. 

وههای جوان و اثر گربررسی ارتباط بین هنجارهای توصیفی )برداشت از تالش دیگران( در ورزشکاران نو» تحقیقی تحت عنوان 

به مطالعه پرداخته اند. که نتایج مطالعه حاکی است که برداشت از هنجارهای توصیفی پیش بینی شده ی « مرجع مختلف

تالش فردی، مربوط به سخت کار کردن است. و از نظر گروه مرجع تالش های فردی بیشتر با قواعدی از گروه دوستان همراه 

 2«سنکنی» تار دیگران بر روی رفتار فردی فرد، سبب شده که تالش فرد در ورزش تأیید شود.بوده است و تأثیرات درک رف

به بررسی دو اثر مهم استراتژی خطر می پردازد. « گروههای مرجع و متغیر استراتژی خطر »( در تحقیقی تحت عنوان 2003)

که نتایج پژوهش هم جایگاه گروههای مرجع در زندگی و آرمان های افراد را نشان می دهد و هم میزان تفکیک پذیری گروه 

چند گانه و متکثر افراد جوان شده را به تصویر می کشد و اینکه هویت های مرجع که سبب شکل گیری گروه های مرجع 

اجتماعی جوانان مدرن در عصر جدید و منابع هویت دهنده به نگرش ها و شخصت اجتماعی آنها متکثر می باشد که این منابع 

گروه مرجع به تحقیق تجربی پرداخته نیز درباره « شیبوتانی» و نهادها می توانند افراد و گروه های مهم در زندگی آنها باشند.

موضوع خود را توصیف می کند و به این نتیجه می رسد که انتخاب نوع « کنش متقابل نمادین»است و در چهارچوپ نظریه  

« جفری میلم» (.2000،چاپمن و داوسون 1122است)پارک و لسینگ فرد  گروه مرجع تحت تأثیر شبکه ارتباطات اجتماعی 

است. اهمیت و گستره این ارتباط و پرداخته تأثیر گروه های همسال بر نگرش دانشجویان هشی به بررسی در پژو(، 1113)

نفوذ، قطعی و مشخص نیست و به زیر گروه هایی بستگی دارد که دانشجو خود را متعلق به آن می داند یا بسته به فضای 

روابط نظری ( 2در پایان این بخش در قالب مدل شماره ی ) دانشکده ای است که در آن باید دانشجویان به تعامل می پردازد.

 مطرح می گردد:بین مفاهیم اصلی تحقیق 

                                                           
. Spink1 

2. Knudsen 
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 روابط نظری بین مفاهیم اصلی تحقیق :2شکل 

 :روش پژوهش

از مقیاس پایایی، تحلیل موضوعی، آزمون فرضیه ها، تحلیل داده ها جهت  روش تحقیق این پژوهش کمی می باشد.            

در این پژوهش برای جمع آوری داده های   استفاده شد.ج آلفای کرونباخ، وزن های عاملی و آزمون همبستگی فی کرامر نتای

کمی از تکنیک پرسشنامه محقق ساخت استفاده شده است که سؤاالت مربوط به متغیر وابسته تحقیق، گروه مرجع دانشجویان، 

سؤال(، 1) هویت قومی؛ چهار بعددر قالب  هویت اجتماعیسؤال طرح گردیده است و سؤاالت مربوط به 11مجموعاً در قالب 

پایایی ابزار  سؤال را شامل می شود. 23سؤال(، که در مجموع 2) هویت جهانیسؤال(، 1) هویت ملیسؤال(، 6) ینیهویت د

حقیق تبه اساتید متخصص جامعه شناسی، بخصوو اساتید راهنما و مشاور پرسش نامه  ی سواالتبا ارائه  سنجش این تحقیق

بعد از چند مرحله تغییر و اصالح سواالت برای اجرا نهایی سازی شده بینی و بررسی علمی قرار گرفته، که در نهایت مورد باز

نفر دانشجوی  10011در این تحقیق، جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان دانشگاه رازی کالنشهر کرمانشاه شامل  است.

 13-14تحصیلی دختر و پسر که در مقاطع، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای و دکترای تخصصی، در سال 

./. محاسبه کرده است، که 11حجم نمونه ی به کمک فرمول کوکراین برای سطح اطمینان و  مشغول به تحصیل اند می باشد

که داده های تحقیق به شیوه ی نمونه گیری سهمیه ای جمع  نفر از دانشجویان دختر و پسر بوده است. 313رقمی در حدود 

 آوری شده است.

 آزمون آلفای کرونباخ برای متغیر وابسته و متغیر مستقل( وضعیت 1جدول)

 آلفای کرونباخ گویه ها گویه محذوف تعداد گویه بعد متغیر

 0/0 31 2شماره  2 غیر عضوت-عضویت گروه مرجع

 023/0 11شماره 4 غیر خودی-خودی

 026/0 11شماره  4 ترکیبی-متکثر 

 031/0 ندارد 1 قومی هویت اجتماعی

 033/0 ندارد 1 ملی

 033/0 ندارد 6 دینی

 031/0 ندارد 2 جهان وطنی

 

 :فرضیه ها

 
نوع گروه مرجع  

 دانشجویان

هویت اجتماعی  

 دانشجویان

 

 در ابعاد

)قومی،ملی،دینی و  

 (جهانی

 

 بعد عضویت و

 غیر عضویت 

 بعد ترکیبی و تلفیقی

 بعد خودی و

 غیر خودی 
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بین هویت اجتماعی دانشجویان) در ابعاد قومی، دینی، ملی و جهانی(، و نوع گروه های مرجع آنها) از نظر عضویت و خودی، »

 غیر عضویت و غیر خودی، و ترکیبی( رابطه وجود دارد.در این راستا:

 هویت قومی در دانشجویان مسلط باشد، گروه مرجع بیشتر از نوع عضویت و خودی است.اگر  -2-1

 اگر هویت دینی در دانشجویان مسلط باشد، گروه مرجع بیشتر از نوع عضویت و خودی است. -2-2

 اگر هویت ملی در دانشجویان مسلط باشد، گروه مرجع بیشتر از نوع عضویت و خودی  است. -2-3

 جهانی در دانشجویان مسلط باشد، گروه مرجع بیشتر  از نوع ترکیبی است. اگر هویت -2-4

 :تجزیه و تحلیل داده ها

 ذکر شده است.  ذیلدر قالب جداول  تجزیه و تحلیل داده هانتایج  

 همبستگی بین متغیر هویت قومی و گروه مرجع عضویت و خودی  : 2جدول 

 گروه مرجع خودی عضویتگروه مرجع  آزمون آماری و معناداری متغیر

 هویت قومی

 611/0 614/0 همبستگی فای 

 000/0 001/0 معناداری

 303/0 233/0 همبستگی کرامر

 000/0 001/0 معناداری 

 313 313 تعداد

            --------------------------------------------------------------------------------- 

 همبستگی بین متغیر هویت دینی و گروه مرجع عضویت و خودی  : 3جدول 

 گروه مرجع خودی گروه مرجع عضویت آزمون آماری و معناداری متغیر

 هویت دینی

 246/0 326/0 همبستگی فای 

 000/0 001/0 معناداری

 323/0 332/0 همبستگی کرامر

 000/0 000/0 معناداری 

 313 313 تعداد

             ---------------------------------------------------------------------------------- 

 همبستگی بین هویت ملی و گروه مرجع عضویت و خودی : 4جدول   

 گروه مرجع خودی گروه مرجع عضویت آزمون آماری و معناداری متغیر

 هویت ملی

 623/0 632/0 همبستگی فای 

 000/0 013/0 معناداری

 343/0 231/0 همبستگی کرامر

 000/0 013/0 معناداری 

 313 313 تعداد

                 ------------------------------------------------------------------------------- 
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 همبستگی بین متغیرهویت جهانی و گروه مرجع ترکیبی  : 5جدول 

 گروه مرجع ترکیبی آماری و معناداریآزمون  متغیر

 هویت جهانی

 323/0 همبستگی فای 

 002/0 معناداری

 211/0 همبستگی کرامر

 002/0 معناداری 

 313 تعداد

 

 :هانتایج فرضیه 

ر د «اگر هویت قومی در دانشجویان مسلط باشد، گروه مرجع بیشتر از نوع عضویت و خودی است.»:  اولفرضیه  

اساس ( ضریب همبستگی بین متغیر وابسته ی گروه مرجع عضویت و هویت قومی افراد آزمودنی، بر 2اول جدول )ستون 

معنادار است. این رابطه با  (Value=233/0و  Sig=001/0( و کرامر )Value=614/0و  Sig=001/0ضریب همبستگی فای )

دوم نشان می دهد ضریب همبستگی بین متغیر وابسته  ( ستون2. در جدول )عالمت همبستگی مثبت و مستقیم استتوجه به 

و کرامر  (Value=611/0و  Sig=000/0)ی گروه مرجع خودی و هویت قومی افراد آزمودنی، بر اساس ضریب فای

(000/0=Sig  303/0و=Value)  معنادار است، این رابطه با توجه به عالمت همبستگی مثبت و مستقیم بوده، به عبارتی هرچه

ی اگر یعن» انتخاب می کند. در نتیجه فرضیه ی اولیک فرد دارای هویت قومی باالیی باشد، بیشتر گروه های مرجع خودی را 

با سطح اطمینان « ت و خودی را انتخاب می کند.هویت قومی در دانشجویان مسلط باشد، به احتمال زیاد گروه مرجع عضوی

 معنادار بوده و شدت همبستگی آن در سطح زیاد محاسبه می شود. 0/ 01و و خطای  011/0

ریب ض« اگر هویت دینی در دانشجویان مسلط باشد، گروه مرجع بیشتر از نوع عضویت و خودی است.»: دومفرضیه 

وابسته ی گروه مرجع عضویت و هویت دینی افراد آزمودنی، براساس ضریب  (، بین متغیر3همبستگی در ستون اول جدول)

( معنادار است. این رابطه با توجه Value=332/0و  Sig=000/0و کرامر ) (Value=326/0و  Sig=000/0همبستگی فای )

ای باشد، بیشتر گروه هبه عالمت همبستگی، مثبت و مستقیم است؛ به عبارتی هر چه یک فرد دارای هویت دینی قوی تری  

( ستون دوم نشان می دهد ضریب همبستگی بین متغیر وابسته ی گروه مرجع 3در جدول ). مرجع عضویت را انتخاب می کنند

و  Sig=000/0( و کرامر )Value=246/0و  Sig=000/0خودی و هویت دینی افراد آزمودنی، براساس ضریب فای)

323/0=Valueبا توجه به عالمت همبستگی، مثبت و مستقیم است؛ به عبارتی هرچه یک فرد دارای  (معنادار بوده و این رابطه

ی یعنی اگر هویت دین»هویت دینی باالیی باشد، بیشتر گروه های مرجع خودی را انتخاب می کند. در نتیجه فرضیه ی دوم 

و و  011/0با سطح اطمینان « کنند.در دانشجویان مسلط باشد، به احتمال زیاد گروه مرجع عضویت و خودی را انتخاب می 

 معنادار بوده و شدت همبستگی آن در سطح زیاد محاسبه می شود.0/ 01خطای 

«  اگر هویت ملی در دانشجویان مسلط باشد، گروه مرجع بیشتر از نوع عضویت و خودی  است.»: سومفرضیه 

هویت ملی افراد آزمودنی، بر اساس ضریب (، بین متغیر وابسته ی گروه مرجع عضویت و 4ضریب همبستگی در جدول )

( معنادار است. این رابطه با توجه Value=231/0و  Sig=013/0( و کرامر )Value=632/0و  Sig=013/0همبستگی فای )
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به عالمت همبستگی، مثبت و مستقیم است؛ به عبارتی هر چه یک فرد دارای هویت ملی قوی تری  باشد، بیشتر گروه های 

( ستون دوم نشان می دهد ضریب همبستگی بین متغیر وابسته ی گروه مرجع 4در جدول ) .را انتخاب می کندمرجع عضویت 

و  Sig=000/0)( و کرامر Value=623/0و  Sig=000/0)خودی و هویت ملی افراد آزمودنی، براساس ضریب فای

343/0=Value) مستقیم است، به عبارتی هرچه یک فرد  معنادار بوده و این رابطه با توجه به عالمت همبستگی، مثبت و

ت یعنی اگر هوی»؛ سومدارای هویت ملی باالیی باشد، بیشتر گروه های مرجع خودی را انتخاب می کند. در نتیجه فرضیه ی 

 011/0با سطح اطمینان « ملی در دانشجویان مسلط باشد، به احتمال زیاد گروه مرجع عضویت و خودی را انتخاب می کنند.

معنادار بوده و شدت همبستگی آن در سطح زیاد محاسبه می شود.در مجموع می توان گفت دانشجویانی که 0/ 01ای و و خط

ملی و دینی در آنها مسلط باشد، به احتمال فراوان گروه های مرجع ارزشی و هنجاری آنها بیشتر جزو گروه های  هویت قومی،

 .عضویت و خودی است

ول در جد «در دانشجویان مسلط باشد، گروه مرجع بیشتر  از نوع ترکیبی است. اگر هویت جهانی» فرضیه چهارم:

( ضریب همبستگی بین متغیر وابسته ی گروه مرجع ترکیبی و متغیر مستقل هویت جهانی افراد آزمودنی، بر اساس ضریب 1)

است. این رابطه با توجه معنادار  (Value=211/0و  Sig=002/0)و کرامر  (Value=323/0و  Sig=002/0)همبستگی فای 

به عالمت همبستگی مثبت و مستقیم است به عبارتی هر چه یک فرد دارای هویت جهانی قوی تری  باشد، بیشتر گروه های 

یعنی اگر هویت جهانی در دانشجویان مسلط باشد، به احتمال »، چهارممرجع ترکیبی را انتخاب می کند. در نتیجه فرضیه ی 

معنادار بوده و شدت همبستگی آن 0/ 01و و خطای  011/0با سطح اطمینان « بی را انتخاب می کنند.زیاد گروه مرجع ترکی

 در سطح باالیی محاسبه می شود.

 

 :بحث و نتیجه گیری

است که در ادامه ی تحقیقاتش، به بررسی « مظفرشریف»در حوزه ی نظری یکی از اندیشنمندان روانشنناسی اجتماعی         

گروههای مرجع پرداخته اسنت. وی گروه مرجع را گروهی می داند که فرد در صدد کسب عضویت آنها است یا  ابعاد هنجاری 

حداقل از حیث ذهنی و روانی پیوسننتن به آنها را آرزو می کند. بنابراین ارزشننها و هنجارهای گروه مرجع یک فرد، مهمترین  

های ل می دهد. گروههای مرجع از نظر شننریف، لزوماً گروهتکیه گاه او را در شننکل گیری هویت فردی و اجتماعی اش تشننکی

گیری درک فرد از عضنویت فرد نیستند بلکه هر گروهی که مورد توجه وی قرار گیرد و ارزشها و هنجارهای آن گروه در شکل 

جوانانی که  . بنابراین می توان گفت(2000گردد)چاپمن و داوسن،موقعیت و هویتش نقش ایفا کند، گروه مرجع وی تلقی می

هوینت و کیسنننتی اجتمناعی خود را در حوزه داخلی و مؤلفه های قومیت، دین و ملیت تعریف می کنند بیشنننتر گرایش به   

 فرضیه اول، دوم و سوم در قالب همراهی با الگوها و شناخصنه های فرهنگی گروه های مرجع عضنویت و خودی دارند ) نتایج   

در واقع هویت اجتماعی که به قول تاچفل مرتبط با عضنننویت در گروه  .می کنند (، این فرضنننیه را تأیید(4(،)3(،)2)جداول

هاسنت، به دنبال تأثیرات گروهی در هر سطحی پذیرا می شود. برای مثال جوانی که بیشتر در گروه ها و دسته جات مذهبی  

نسنننان ها، این جوان بیشنننتر تمایل دارد فعالیت دارد با توجه به نگاه و نگرش ایدئوژیک اعتقادی به نگرش ها، عقاید و رفتار ا

درون گروه خود را از برون گروه خود برتر دانسته و کمتر از دایره ی خط قرمز هویت مذهبی عدول کند، در نتیجه گروه ها و 

ایده آل های این جوان بیشنتر مرتبط با مفاهیم و اصطالحات حوزه ی مذهب است و این جوان در تقابل با گروه های خودی  
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احتمال فراوان گروه خودی و هم کیش خود را برمی گزیند و الگوها، نمادها و مفاخر فرهنگی و اجتماعی درون گروه خود  بنه 

را بیشننتر قبول دارد و خود را با این الگوها تطبیق و همراه می کند. این قضننیه در ارتباط با جوانانی که از دریچه ی قومیت و 

رهنگی نگاه می کنند صادق است. البته این شرایط در حالت رضایت اعضای یک گروه ملیت خودی به الگوها و سنمبل های ف 

و جامعه از وضعیت و فضای اجتماعی جامعه ی خودی بیشتر می تواند صادق باشد. در شرایط بحرانی که گروه خودی به قول 

ه با توجه به لیاقت های اکتسننابی در مرتن توان دادن پرسننتیژ و اعتبار به اعضننای گروه خودی را ندارد و بیشننتر اعضننای گرو

جامعه به نوعی در حاشنیه محصنور و ایزوله شنده اند، در این وضنعیت تمایل برای گروه ها و  فضاهای اجتماعی جدید و غیر     

خودی که به نوعی  به نیروهای حاشنیه نشنین خودی شنخصنیت و اعتبار می بخشنند، بیشنتر می شود. اینجاست که مرتن       

جوامعی که دارای فضننای اجتماعی باز هسننتند و تحرک اجتماعی در سننطوح موقعیت ها و پایگاه اجتماعی در اعتقاد دارد که 

سنطحی باال فرض می شنود، افراد دوست دارند خود را بیشتر با گروه های غیر خودی و برون گروه مقایسه کنند. این فرض و   

دارد. در این فرضنننیه  هنگیاین پژوهش هما( 1جدول ) در چهارمنتیجنه ی نظری مرتن با نتایج تحلیل داده های فرضنننیه  

گروه های مرجع ترکیبی را انتخاب کنند. در د بیشتر تمایل داشتند که دانشنجویانی که از هویت جهانی باالیی برخوردار بودن 

پردازند و در این ، نگرش ها و هنجارهای جوامع مختلف می گرایانه خود به مقایسنننه ی ایده هاواقع آنها با دید باز و نسنننبی 

مقایسنه اسنیر یک ایده و یک فکر خاو و بسته نمی شوند و نه تنها از داشته های فرهنگی و ارزشی درون گروه خودی بهره   

می گیرند لیکن تمایل دارند برای تکمیل رویکردهای نگرشنننی و رفتاری خود، ارزشنننها، افکار و نحوه ی اعمال و کنش های 

تا در این راسنن ببینند، تحلیل کنند و در جای خود از آنها گرته برداری انتخابی داشننته باشننند.دیگر گروه های غیر خودی را 

الگوبرداری از هنرمندان شننهیر داخلی و خارجی، دانشننمندان و محققین حوزه های علمی مختلف، ورزشننکاران رشننته های   

اعی و مجازی می تواند هماهنگ با نتایج فرضیه و رفتاری شنبکه های اجتم ورزشنی و نهایتاً تأثیر پذیری از الگوهای فرهنگی  

 معناداری همبستگی (جهانیو دینی، ملی ، قومی) هویت اجتماعی جوانان در ابعاددر مجموع می توان گفت نوع چهارم باشد. 

غیر خودی و ترکیبی( دانشننجویان در دانشننگاه رازی   -غیر عضننویت، خودی -گروه مرجع )در ابعاد عضننویتگزینش نوع  با 

 ؛2013اسپینگ  ؛1113میلم جفری  ؛1333)شفرزنتایج به دست آمده در این تحقیق با پژوهش های  رمانشناه داشته است. ک

خسروشاهی  صبوری؛ 1331بیات  ؛1310هزار جریبی و آقابیگی کالکی؛ 1331میمار و تقی پور ؛ 1163مرتن  ؛2003کنیسن 

غیور باغبانی و اصنننغرپور ؛ 1313چابکی ؛1331حمزه ای و دیگران  ؛1336؛ انتظاری 1322منطقی  ؛2002رفعت جاه؛ 1310

باید گفت جوانان دانشجو در عصری به سر می مجموع در  .داشته باشدجنبه ها هماهنگی می تواند در بعضی (. 1311 ماسوله

ه ای ی اطالعاتی و شبک برند که عالوه بر تأثیر پذیری از منابع هنجاری و الگویی متنوع که یکی از ویژگی های اصننلی جامعه

هویت اسننت، به دنبال حضننور در محیط های ارتباطی و مجازی متنوعی شنناخصننه های ( 1113)کنونی به عقیده ی کاسننتلز

در حال متنوع و ترکیبی  هویت های جهان وطنی، اجتماعی آنها از سنطح قومی ،دینی و ملی با برجسنتگی خاصنی به سمت   

که این تغییر در مؤلفه  هماهنگی دارد(1331و بیات  1310شاهی روخس صنبوری های )این نتیجه با یافته تغییر شنکل اسنت  

 و های مرجع تطبیقیهای هویت به دلیل قرار گیری در فضای اجتماعی و مجازی جهانی می تواند نوع و شکل گزینش گروه 

یدانی که نتایج م هنجاری آنها را از حوزه ی عضننویت و خودی به حوزه ی غیر عضننویت و غیر خودی و یا ترکیبی تغییر دهد

و  ؛1310مظفر شنننریف؛ 1163مرتن)د این نتیجه بوده و توسنننط نظریات ین مؤ این تحقیق (1)تنا   (2حناصنننل از جنداول )  

 نظری می گردد. ( تبیین1323گیدنز ؛1331ز؛ کاستل1121تاچفل و ترنر ؛1124نیوکامب ؛1114فستینگر
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 :منابع

 (. تمایز. ترجمه دکتر چاوشیان. چاپ دوم.تهران: نشر ثالث.1311بوردیو،پیر. ) -

. عوامل گرایش به گروههای مرجع غیر بومی: مطالعه ای در مورد کاربران ایرانی اینترنت. رساله دکتری. 1336انتظاری، اردشیر )علی(. -

 محمد حسین پناهی، دانشگاه عالمه طباطبایی.به راهنمایی 

. تبیین جامعه شناختی گرایش جوانان به سبک زندگی مدرن در شیراز، جامعه شناسی کاربردی، 1313ایمان،م، و مرحمتی،ن.-

 .1-20، شماره سوم،و 11،شماره پیاپی21سال

 الث.(. تمایز. ترجمه دکتر چاوشیان. چاپ اول.تهران: نشر ث1310بوردیو،پیر. )-

. رابطه تعامل با گروه های مرجع و تغییر نگرش سیاسی دانشجویان دانشگاه تهران با تأکید بر تفاوت های 1313چابکی، ام البنین.-

 .24-12،بهار.صص1، شماره 12دوره ، شریه زن در توسعه و سیاست جنسیتی.

 .12-42،صص11، ش 4ه پژوهش اجتماعی. س. بررسی گروه های مرجع جوانان تهران. فصانام1310صبوری خسورشاهی، حبیب.-

علوم اجتماعی؛زن در توسعه  . تعیین تفاوت های جنسیتی در گرایش جوانان به گروه های مرجع.1331و دیگران. . محمد رضا ، حمزه ای-

 .31و سیاست.شماره 

. مجله علوم اجتماعی "زندگی جوانان شیرازاستفاده از رسانه ها، سبک زندگی و کیفیت  "(. 1313خواجه نوری، بیژن و سروش، مریم.)-

 .41-21. صص1313دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، پاییز و زمستان 

. مطالعه گروه های مرجع زنان جوان در شهر ایالم. جامعه شناسی کاربردی. اصفهان: 1312دوالفقاری، ابوالفضل، و صوفی زاده، گلی.-

 .3،و24ره دانشگاه اصفهان، دو

 (.مبانی جامعه شناسی جوانان.کرامت ا... راسخ.تهران : نشر نی.1333شفرز،ب.)-

.عوامل مؤثر بر اولویت بندی گروه های مرجع جوانان.مجموعه مقاالت تحوالت 1312غیور باغبانی،سیده زینب.و اصغرپور ماسوله،احمد رضا.-

 .چاپ اول.2سبک زندگی .تهران:ئیساء.جلد

 (. مصرف و سبک زندگی. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.1332فاضلی، م. )-

 .3-2.صص33فصلنامه فرهنگ عمومی. شماره "جوانان و گروه مرجع "(. 1333فرهنگ عمومی )

 طرح : تهران ، چاوشییان و خاکبیاز ، قلییان علی احمد ترجمه ، فرهنگ و جامعه ، اقتصاد : اطالعات . عصر . (1385) مانوئل کاستلز،-

 نو

 (. تجّدد و تشخص: جامعه و هویت شخصی در عصر جدید. ترجمه ناصر موفقیان، تهران: نشر نی. 1332گیدنز، آنتونی)-

 (. پیامدهای مدرنیت. ترجمه محسن ثالثی، تهران: نشر مرکز.1323گیدنز، آنتونی.)-

 مه منوچهر صبوری، تهران: نشر نی. شناسی. ترج(. جامعه1331گیدنز، آنتونی.)-

وزارت فرهنگ و ارشاد  .. تاملی در شکل گیری نظام ارزشی نوجوانان و جوانان انقالب اسالمی ایران )راز گل سرخ(1322.منطقی، مرتضی-

                                                                                                                     .مرکز پژوهشهای بنیادی .اسالمی

. عوامل مؤثر بر گزینش گروه مرجع در بین دانشجویان؛ مطالعه جامعه شناختی 1310هزار جریبی،جعفر، و آقابیگی کالکی، محمد. - 

 .12-11، و 14دانشجویان دانشگاه اصفهان و صنعتی. فصلنامه علوم اجتماعی. پاییز، شماره تغییر گروه مرجع در بین 

 

-Bourdieu, Pierre. (1997).and loci Wacquant, E.Ds. An Invitation to Reflexive sociology (Chicago: university 

of Chicago press). 

Bourdieu, Pierre. (1984).Distinction: A social critique of the Judgment of Taste (Cambridge, M a: Harvard 

university press). 

-Castells, M. J. Miller. (1998). "The Age of Migration", Second Edition, London: Macmillan. 

-Chapman, E.A. and Dawson, E.M. (2000). “Reference Group Theory with Implications for Information 

Studies: A Theoretical Essay, Information Research, Vol.6, No.3. 

-Edginton, Christopher. (2006). "Word Leisure: Enhancing Quality of life" international Journal of Applied 

Sports Sciences.Vol.18.No.2.pp108-120. 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

14 
 

-Kelley, Harold H. (1952). "Two Functions   of Reference Groups." In Readings in Social Psychology, edited   

by G.E. Swanson, M. Newcomb and E.L. Maccoby. New York: Henry Holt. 

-Kevin S. Spink, Alyson J. Crozier, Blair Robinson. (2013).” Examining the relationship between descriptive 

norms and perceived effort in adolescent athletes: Effects of different reference groups” Psychology of Sport 

and Exercise 14 (2013) 813 e 818. 

-Milem, J.F. (1998). “Attitude Change in College Students; Examining the Effect of College Peer Groups and 

Faculty Normative Groups, “ The Journal of Higher Education, Vol.69, No.2, Mar- Apr 1998, Ohio State 

University Press, PP 117-140. 

-RafatJah, Maryam. (2007). Women’s Human Identity in the Challenge of Fashion and Mode, Journal of Women 

Strategic Studies, Vol. 9, No. 38, PP:135-171. [In Persian] Selassie, Tehran: Elemi Publication. [In Persian]. 

-Requena, Felix. (2003). "Social Capital, satisfaction and Quality of life in the work place". Social Indicators 

Research, Vol.61.No.3.pp331-360. 

-Schwartz, S.H. & Sagive, L. (1995). "Identifying Cultural- specifics in the content and structure of values". 

Journal cross- cultural psychology. Vol.126, No. 

 

www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

