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 »جوانان، فرهنگ و جامعهپژوهش « تخصصيـ  فصلنامه علميدو

  53- 74: 1389پاييز و زمستان ، پنجمشماره 
 05/03/1388 :تاريخ دريافت

  19/02/1389 :تاريخ پذيرش

  آموزان اسدآباد دانش فرهنگيهويت  برعوامل مؤثر 
  * احمد محمدپور

  ** نيا موسي طيبي

  

  چكيده

كنـوني   اوضـاع ساختار هويت است و پرداختن به آن در هويت فرهنگي يكي از ابعاد اصلي 
اين مقاله كه برگرفته از طرحـي پژوهشـي بـا    . كشور بيش از هر زمان ديگري ضرورت دارد

آمـوزان   فرهنگـي دانـش    هويـت هاي تأثيرگذار بر  متعينبررسي در پي همين عنوان است، 
   .استدبيرستاني در شهر اسدآباد از توابع استان همدان 

 آمـوزِ  دانـش  آن تحليـل  و واحـد  اسـت شناسي پژوهش حاضر مبتني بر كار پيمايشي  روش
نفر بوده و اطالعات مورد نياز با استفاده از پرسشـنامه و   364حجم نمونه . دبيرستاني است

  .آوري شده است اي متناسب جمع گيري طبقه با روش نمونه
تحصيالت (و متغيرهاي مستقل  )هويت فرهنگي(ها نشان دادند كه بين متغير وابسته  يافته

عملـي، مشـاركت سياسـي، اسـتفاده از      تعهد مذهبيِ والدين،والدين، درآمد خانواده، شغل 
درصـد رابطـة   95در سطح اطمينان  )راديو داخلي، استفاده از تلويزيون، استفاده از روزنامه

 واسـط عـزت  ، متغيرهاي مستقل مذكور از طريق متغير اين با وجود. معناداري وجود ندارد
  .اند نفس بر متغير وابستة هويت فرهنگي تأثيرات معناداري داشته

   

  .شهر اسدآباد، آموزان دبيرستاني دانش عزت نفس،ثرگذار، اهاي  متعينهويت فرهنگي،  :كليدي هاي هواژ

                                                 
  A.mohammadpur@basu.ac.ir             همدان سينا شناسي دانشگاه بوعلي جامعهاستاديار گروه : نويسنده مسئول *

  Tayabi53@yahoo.com                       همداناسدآباد شناسي و مدرس دانشگاه پيام نور  كارشناس ارشد جامعه **
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   مقدمه

به ذهن مـا خطـور    ،غيره االتي از قبيل كه هستيم؟ چه هستيم؟ براي چه هستيم؟ وؤگاهي س
ريشه و خاستگاه  هاالت ما را متوجؤاين س. پاسخ دهيم آنهاو در صدد هستيم به نحوي به  كند مي

كه همان تالش براي تعيـين   هويت خود يابي ريشه براي ديگر، عبارت به. سازد بنيادي خودمان مي
بيشتر مردمـي   ؛براي ديگران نيز اهميت دارد كه ما به كجا تعلق داريم. كنيم است، حركت مي آن

كوشند ما را در كشوري قرار دهند كه در آن مليتي داشـته باشـيم،    كنيم مي برخورد مي آنهاكه با 
يا به موقعيت، جايگاه و لنگرگاهي پيوند دهند كه بر اساس آن بتوانند رفتارهـاي اجتمـاعي مـا را    

 ةي دربـار چيزي است كه وقتـ  اصلي آن ةاين جنب. پذير نمايند تحليليا پذير  بيني پذير، پيش تفسير
تواند ابعاد  االتي كه مطرح شد ميؤس. )126: 1380 ،لبروآ( شاره داريمابه آن  ،گوييم هويت سخن مي

بـا  . سـت ما خود بگيرد كه بيانگر هويت به...) ابعاد ملي، سياسي، فرهنگي، ديني ومانند  ( مختلفي
خـودي و گـروه   نـوعي تفـاوت بـين گـروه      اي بـه  مشخص شدن اين ابعاد براي هر گروه يا جامعـه 

   .)1996و ولف،  1993اسميت، ( شود غيرخودي يا ديگري آشكار مي
بـه مـا اجـازه     زيـرا  ؛ي اجتمـاعي دارد يما چه كسي هستيم، معنـا اينكه بودن يا  احساس كسي

ا ديگـران چگونـه مـا را در    يـ  ديـده دهد به اين واقعيت پي ببريم كـه مـا چگونـه خودمـان را      مي
 ،هويـت كـه  شناسـان معتقدنـد    جامعه .ثابت و غيرقابل تغيير نيست ،يتهو، اين يابند؛ با وجود مي

هويـت   ،البتـه بـراي برخـي افـراد    . يابـد  شكل پوياي زندگي اجتماعي است، يعني گاهي تغيير مي
ـ كند و چشمگيري تغيير مينح سريع و بهطور  هب طـور   نـدي و بـه  ُك مـان بـه   ا بيشـتر مـا هويـت   ، ام

بـودن همـان    احساس كسي .)2008؛ پري، 1994و اريكسون،  1993 اسميت،( كند نامحسوسي تغيير مي
عمدتاًهويت را  .استهويت فرد  احساسي است كه معرف انـد كـه    ء يا شخص دانسته شي حقيقت

ي لغـوي، هويـت را متـرادف شخصـيت، ذات،     اهمچنـين در معنـ  . است ماهويمشتمل بر صفات 
شناسي اجتماعي مفهوم هويـت بـا مفهـوم     در روانا ام. اند هستي، وجود و نيز اين هماني برشمرده

؛ بريـول و  1997باولز و لـيالن،   -بريدول( صورت هويت اجتماعي است اجتماعي درنظر گرفته شده و به

  .)2004، وستونه
شـامل   اسـت كـه   ، هويـت فرهنگـي  شـود  در اين مقاله بدان توجه مـي يكي از ابعاد هويت كه 

  .كند ها يا جوامع تعريف مي عنوان افراد، گروه ما را به كهاست اي از خصوصيات فرهنگي  مجموعه
و نفـس ايـن تـداوم خـود بـر      داده مفهوم هويت فرهنگي تداوم بين گذشته و حـال را نشـان   

اولين قاعده نـاظر بـه   . كردكلي توجه  ةبايد به دو قاعد بارهدر اين . كند شناخت گذشته داللت مي
هويـت  . »كه هسـتيم؟ «توانيم بدانيم  نمي »كه بوديم؟«م هويت فرهنگي اين است كه تا نداني ةمقول

گذشته براي ما در اسناد، هنرهـاي دسـتي، بناهـاي    . به گذشته وابسته است بارهفرهنگي در اين 
هـا و   هـايي از خواسـت   ها و نهادهايي نهفته است كه خود نشـانه  ها، سنت ها، گونه تاريخي، داستان
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   55 / آموزان اسدآباد دانش فرهنگيعوامل مؤثر در هويت 
ـ هاي نياكان ما براي فراتـررف  توانايي اسـت كـه    آندوم  ةقاعـد . رود شـمار مـي   بـه  آنهـا  ةتن از زمان

. »ايم؟ رسيده ،جايي كه در آن هستيم چگونه به«مگر آنكه بدانيم  »رويم؟ كجا مي«توانيم بدانيم  نمي

: 1374هنـري،  ( گردنـد  هويت هميشه به زمان حال بر مـي  ةديگر، اين هر دو فرضيه دربار به سخنِ

عادي افراد نسبت  وضعيتيعني در . طور ناخودآگاه در ما وجود دارد هويت فرهنگي به. )142 – 43
  . رسد ظهور مي ةبه منص ا به محض آنكه حالتي بحراني پديد آيد، امدبه آن آگاه نيستن

ـ  ةلئمس ،با آن روبرو هستندامروزي يكي از مسائلي كه نوجوانان  طـور عـام و هويـت     ههويت ب
گذشـته و   ةرهنگي در بين نوجوانان شكل بگيـرد، زنجيـر  اگر هويت ف. طور خاص است فرهنگي به

حال كامل خواهد شد و در اين ميان نوجوانان ميراث فرهنگي خود را حفظ و انسـجام درونـي در   
  . آيد وجود مي هساختار فرهنگي و اجتماعي ب

فرهنگي و ميراث فرهنگـي در نسـل    ةست كه گذشتا بر آن در شهرستان اسدآباد شواهد دالّ
طور كه بايد و شايد جايگـاه   كمرنگ شده و نتوانسته است آن آموزان ويژه در بين دانش به وجديد 

ايـن شـواهد    ةهاي مختلـف از جملـ   نوجوانان در زمينه اين رفتارهاي اجتماعي. خود را حفظ كند
هـاي   ، آداب و رسوم، خوراك و پوشاك و برخي جنبههاي كهن حفظ سنت ةدر زمين ،مثالً .ندهست
هايشـان   نوجوانان دچار نوعي سردرگمي در نقشاين . هستيم آنهاميان شاهد تغييراتي در  اريرفت

و ايـن خـود   بـوده   شـان  هـاي نياكـان   مخـالف ارزش  آنـان هاي  زيرا در برخي موارد ارزش ؛اند شده
از آنجا كـه نوجوانـان مـذكور عمـدتاً در     . نسلي شده است اي با عنوان شكاف بين لهئساز مس زمينه

بـين   فرهنگي ثر بر هويتؤلذا اين مطالعه به بررسي عوامل مكنند،  طع دبيرستاني تحصيل ميمقا
  .آموزان دبيرستاني شهرستان اسدآباد از توابع استان همدان مي پردازد دانش
  

  شده  مطالعات انجاممروري بر 

 عوامل مـؤثر بـر ابعـاد گونـاگون هويـت صـورت       ةمطالعات داخلي و خارجي متعددي در زمين
در ايـن  . انـد  شناسي خاصي به آن پرداخته گرفته است كه هر كدام از انها با رويكرد نظري و روش

  .شود داخلي و خارجي مرتبط با موضوع اشاره مي ة، به چند تحقيق انجام شدمقالهبخش از 
گيـري هويـت    ثر بـر شـكل  ؤبررسي عوامـل مـ  « با نامكارشناسي ارشد خود  ةپورجبلي در رسال

داري بـين  ابه اين نتيجـه رسـيده اسـت كـه روابـط معنـ       »هنگي جوانان شهر اروميهفر -اجتماعي

متغيرهاي احساس تعلق به خانواده و مدرسه، انتظـارات خـانواده از فـرد، سـواد والـدين، نـواحي       
گيري هويت اجتماعي و فرهنگي وجـود   هاي تصويري با شكل مختلف تحصيلي و استفاده از رسانه

  .)1375 پورجبلي،( دارد
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گيـري هويـت فرهنگـي     بر شـكل مؤثر خود به بررسي عوامل ارشد كارشناسي  ةآلمال در رسال
خـانواده و   .1: خود را چنين عنوان كرده است ةنتايج مطالع او. دانش آموزان تهراني پرداخته است

موقعيـت اجتمـاعي    .2انـد   بـوده مؤثر پذيري بر هويت فرهنگي  ساير عوامل جامعه مدرسه بيش از
فاعلي تنها عـاملي   منِ. 3 آموزان نداشته است گيري هويت فرهنگي دانش شكل ثيري درأه تخانواد

عوامل ذهني و تعلقات نظري بـيش   .4 بوده استمؤثر طور مستقيم در هويت فرهنگي  است كه به
پذيري در  عوامل جامعه ثيرأميزان ت .5عوامل عملي واريانس هويت فرهنگي را تشكيل مي دهد  از

گيري هويـت فرهنگـي    شكل جمعي در اوقات فراغت و وسايل ارتباط .6 ع يكسان نيستجوام ةهم
  .)1375 ،لمالآ( مهمي ندارد اثر

ثير فضاي سـايبرنتيك بـر هويـت اجتمـاعي     أدكتري خود به ت ةدوران نيز در قالب رسالبهزاد 
ايبرنتيك بـا  فضاي سـ  ةداري ميان تجربابه اين نتيجه رسيده است كه رابطه معن او. پرداخته است

دربـين  ) هويـت ملـي   هويـت خـانوادگي، همـاالن و   ( هيچ كدام از سـه سـطح هويـت اجتمـاعي    
  .)1381،دوران( دهندگان مشاهده نشده است پاسخ

اي بـراي   پرسشـنامه : آن ةهويـت فرهنگـي و سـنج   «باعنوان در پژوهشي  همكاران و دينش

بـه   بخـش نظـري   در. انـد  هدر دو بخش نظري و پژوهشـي بـه ايـن پديـده پرداختـ      »ها ييآسيا

كردن ايـن   بخش پژوهشي به پياده هويت فرهنگي و در ةهاي عملي براي تنظيم پرسشنام شيوه
پژوهشـي روانكاوانـه محسـوب     ايـن مقالـه اساسـاً   . انـد  پرسشنامه روي بيماران هندي پرداختـه 

نسبت بـه  گرايي  تفاوت در سنت ايجادكليدي كه در  عوامل دهد ميآن نشان شود كه نتايج  مي
هـاي مـذهبي، زبـاني كـه بـا آن       مـذهب و آيـين  : ند ازا مدرنيسم مهم هستند به ترتيب عبارت

خانواده موازي با ارتباطات  بارةدر گيري ازدواج، تصميم شود، عقايد مربوط به تدارك صحبت مي
   .)1999دنيش، ( هاي قومي همسان جامعه در داخل گروه

روي  چـالش پـيش  : يكـم  و ويت فرهنگـي در قـرن بيسـت   درك ه«عنوان  تحت اي مطالعهآمبر در 

 ايـن  نتـايج . پرداختـه اسـت   دركشـور امـارات   فرهنگي هويت گيري يند شكلآفر به »جوانان اماراتي

مـذهب   ،دهندگان پاسخ% 90دهندة هويت فرهنگي براي  مهم تشكيل عواملنشان داد كه از  تحقيق
 صـل و نسـب  ا ،)77,1(% هـاي فرهنگـي   رزش، ا)86(% ترتيـب زبـان   طـور بـه   همـين . بسيار مهم بود

   .)2005آمبر، ( دهندگان داشته است كمترين اهميت را براي پاسخ )62,4(% ازدواج باو ) 74,4(%
بـه   »هويتي جوانان ثير اينترنت بر رشد خودأت«عنوان  تحقيق خود بادر ) 2007(و همكاران  النگ

نتايج اين تحقيق نه تنهـا  . پردازد چيني ميگيري هويت فردي نوجوانان  شكل اينترنت در اثرگذاري
هاي جديـدي از   بلكه شيوه ،گذاشته است اثرنشان داد كه كاربرد اينترنت بر چهار بعد از رشد هويت 

در اين بررسي نشان داده شد كه استفاده از اينترنـت  . شود بندي هويت نيز مشاهده مي درك صورت
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بنـدي شـده اسـت و رشـد هويـت نيـز        برنتيك مفهـوم شده در محيط سـاي  دريافت تجربيات همثاب به

   .)النگ و ديگران( گردد ميزان تعهد به يك مفهوم معين از خود درك مي همچون

  چارچوب نظري

 عرضـه طـور خـاص    طور عام و هويت فرهنگـي بـه   هويت به ةرويكردهاي نظري متعددي دربار
 هـاي  نظريـه يبـي از  تركرويكـرد  يـك   ايـن پـژوهش   ةنظـري مـورد اسـتفاد    چـارچوب . شده است

ـ  برگرفتـه  بر همين اساس متغيرهاي. شناختي است شناختي و روان جامعه مختلـف   هـاي  هاز نظري
توان به متغير عـزت   مي مثالً ؛تحليلي پژوهش آمده است الگويشناختي در  ن شناختي و روا جامعه
ـ   ، جامعه)مارشيا( ، تعهد)آلپورت و اريكسون( نفس ، )ايـي نمـادين  گر تعامـل ( طـور عـام   هپـذيري ب

، پايگاه )گرايي نمادين تعامل( وسايل ارتباط جمعي ،)پارسونز( طور خاص هپذيري فرهنگي ب جامعه
؛ 2006؛ تمپـل،  2001؛ هالنـد و ديگـران،   1994ن، وكـال ( اشـاره نمـود  ) هويـت  ةنظريـ ( اقتصادي اجتماعي

   .)2008نيكلسون و سيدمن، 
 اونظـر   به. كند هويتي تلقي مي هويت و بي بارةرمارشيا متغير تعهد را يكي از متغيرهاي مهم د

، فرد تعهد نسبتاً پايداري را در خـود  استشده  هويت كسب ةگيري هويت كه مرحل در زمان شكل
تواند بر بحران هويتي كـه در مراحـل    و از اين طريق مي )335: 1382اميديان و شكركن، ( ايجاد كرده

تـوان   مارشيا مـي  ةشده در نظري ا توجه به مباحث مطرحب .است، غلبه كند  قبلي با آن مواجه شده
بـا  . گيـرد  بيشـتر شـكل مـي    آنهـا هر چه تعهد افراد بيشتر باشد هويت : به قضاياي زير اشاره كرد
هـر چـه    كـه  قضيه رسيداين توان به  تحليلي اين پژوهش نيز مي الگوياستنباط از اين قضيه در 

تـر   بيشـتر و قـوي   آنهـا د بيشتر باشد، هويت فرهنگـي  افرا) از بعد عقيدتي و عملي( تعهد مذهبي
  .خواهد بود

اسـت  هويـت   ةدهنـد  يكـي از عناصـر شـكل    كـه نيـز  ) شـدن  اجتمـاعي ( پذيري فرآيند جامعه
در جريان تعامـل  . آيد متفاوتي است كه در طول زندگي بر فرد وارد مي هاي اثرگذاري ةدربرگيرند

ها و هنجارهاي گروه و جامعـه   با ارزش ،ديگر عبارتي به. شود پذير مي اجتماعي است كه فرد جامعه
 پـذيري از طريـق عـامالني    گرايـان، فرآينـد جامعـه    با توجه به ديـدگاه تعامـل  . شود خود آشنا مي

نمادين  گرايي پيروان مكتب تعاملهاي  هنظري. گيرد شكل مي...) خانواده، گروه دوستان، مدرسه و(
ميـد هربرت  پذيريِ ، مراحل بازي و نقش)70: 1381جنكينز، ( كوليهربرت  سانِ ينهيآ همچون خود 

پذيري در فرآيند تعامـل بـين كنشـگران اجتمـاعي      بيانگر نقش جامعه) 250-53: 1372 اسـكيدمور، (
   .توان به انواع مختلف آن پي برد پذيري مي با نگاهي خاص و ويژه به جامعه. است

در . پـذيري فرهنگـي اسـت    جامعه است،ظر پذيري كه در اين پژوهش مدن يكي از انواع جامعه
. اند پذيري فرهنگي داشته  پردازاني مانند پارسونز توجه خاصي به اهميت جامعه اين خصوص نظريه
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ست كـه فرهنـگ   ا  ن داده و بر آ قرار ها نظام ةس همأفرهنگ را در ر ،خود الگويپارسونز در  مثالً

ريتزر، ( شود ذهن كنشگران مي ةام شخصيت ملكو در نظ يافتهها و هنجارها تجسم  صورت ارزش به

 .شـوند  پـذير مـي   در اين فرآيند كنشگران از لحـاظ فرهنگـي جامعـه    ،ديگر عبارتي به. )139: 1374
پذيري فرهنگي بيشتر شكل  هر چه جامعه كرد كهاساسي را استنباط  ةتوان اين قضي مي ،بنابراين

  .كل خواهد گرفتتر ش گرفته باشد، هويت فرهنگي نيز بيشتر و قوي
در پيوستاري كـه  . دارد ويژهكيد أگيري هويت نيز ت هويت بر نقش پايگاه افراد در شكل ةنظري

هويت خود با آن در تالش  ةافراد با درنظرگرفتن معياري براي مقايس ،دهد اين نظريه پيشنهاد مي
در فرآينـد   .نمايـد  هاي يك هويت را مشخص مي چيزي است كه ويژگي هستند و اين معيار همان

وجود نداشته  آنهاگيري هويت اگر افراد هويت خود را با معيار مقايسه كنند و سازگاري بين  شكل
؛ نيكلسـون و سـيدمن،   2006؛ تمپـل،  2006؛ تـايلي،  1991بـورك،  ( هويت شكسته خواهد شـد  ةحلق ،باشد

بر همـين   ؛شوند ويت ميطبق اين نظريه، افراد با پايگاه باالتر بيشتر با گروه خود تعيين ه .)2008
 ،اجتماعي افراد باالتر باشـد   -هر چه پايگاه اقتصاديكه  قضيه را استنتاج كرد نايتوان  مي ،اساس
  .تر و بيشتر خواهد شد گيري هويت فرهنگي قوي شكل

هـاي متفـاوت    به شيوه ،شود عزت نفس نيز كه متغير مهم و واسط در اين تحقيق محسوب مي
 مثابه  بهعزت نفس  )الف: شود ميمعموالً عزت نفس به سه شيوه بررسي . پردازي شده است نظريه

 )ب. شـوند  يندهايي است كه سبب توليد يا منـع عـزت نفـس مـي    آپيامد كه در اينجا تمركز بر فر
هايي كه سـبب رشـد يـا     شيوه بهانگيزه كه به تمايل افراد به رفتاركردن  خود مثابه  عزت نفس به
ري براي حفظ خود پعنوان س عزت نفس به )ج. شود، اشاره دارد بت خود ميهاي مث تقويت ارزيابي

  .)2008؛ پري، 2007حبيب و شاپيرو،  بن( كند آور حمايت و حفاظت مي زيان ياتكه از آن در برابر تجرب
افرادي كه عزت نفس باالتري  .دياب تحقق مي هاي گوناگون عزت نفس به شيوه ارتقايحفظ يا 

افـراد بـا عـزت     آنكـه حـال  . بيشتر است آنهاو لذا تالش  كنند ميها را كنترل  قعيتدارند، بهتر مو
هـا نيـز كنتـرل كمتـري دارنـد و       بلكه بر موقعيـت  ،كنند تنها احساس حقارت مي تر نه نفس پايين

بين عـزت نفـس و بحـران هويـت رابطـه       پس احتماالً. تر است در انجام وظايفشان كم آنهاتالش 
هـر   اينكـه  اساسي در اينجا عبـارت اسـت از   ةقضي .)2007؛ آلكوف و منديتا، 1994، يويسد( وجود دارد

بنـابراين،   .تر خواهد شـد  گيري هويت فرهنگي نيز بيشتر و قوي چه عزت نفس بيشتر باشد، شكل
گيـري هويـت فرهنگـي تأكيـد داشـته و آن را       هاي فوق بر بعد يا ابعادي از شكل هر يك از نظريه

هاي مذكور، فرضياتي به شـرح زيـر    ر اين مطالعه با توجه به مباني نظري نظريهد. كنند تبيين مي
  . اند شده عرضهبررسي  براي
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 هاي تحقيق فرضيه

درآمـد  ي، والـدين  ةابطـ از تحصـيالت والـدين، ر  انـد   عبـارت متغيرهاي مستقل در اين تحقيق 
، مدرسـه  ،گـروه دوسـتان  ، خانواده، )شامل راديو، تلويزيون و روزنامه( ها رسانهاستفاده از ، خانواده

و عزت نفس كه در  مشاركت سياسي، )عملي تعهد مذهبيِو  عقيدتي تعهد مذهبيِ( تعهد مذهبي
هـا    فرضـيه . هويت فرهنگي فرضيه سازي شده و مورد آزمون قرار گرفتنـد  ةارتباط با متغير وابست

سپس . فرهنگي وجود دارد ويتهمعناداري بين هر يك از عوامل فوق و  ةبيانگر آن بودند كه رابط
از طريق متغير واسط عزت نفس نيز در رابطه بـا متغيـر   ) به استثناي عزت نفس( متغيرهاي فوق

  :ند ازا ي اين تحقيق عبارتها هفرضي. هويت فرهنگي آزمون شدند
  .رسد بين ميزان تحصيالت والدين و هويت فرهنگي رابطه معناداري وجود دارد به نظر مي .1
  .رسد بين خانواده و هويت فرهنگي رابطه معناداري وجود دارد ظر ميبه ن .2
  .رسد بين گروه دوستان و هويت فرهنگي رابطه معناداري وجود دارد به نظر مي .3
  .رسد بين درآمد خانواده و هويت فرهنگي رابطه معناداري وجود دارد به نظر مي .4
  .رابطه معناداري وجود داردرسد بين تعهد مذهبي و هويت فرهنگي  به نظر مي .5
  .رسد بين مشاركت سياسي و هويت فرهنگي رابطه معناداري وجود دارد به نظر مي .6
رسد بين ميـزان اسـتفاده از وسـايل ارتبـاط جمعـي و هويـت فرهنگـي رابطـه          به نظر مي .7

  .معناداري وجود دارد
  .ري وجود داردرسد بين روابط والدين و هويت فرهنگي رابطه معنادا به نظر مي .8
و هويت فرهنگي رابطه معناداري وجود  جامعه پذيري فرهنگي مدرسهرسد بين  به نظر مي .9
  .دارد

  .رسد بين عزت نفس و هويت فرهنگي رابطه معناداري وجود دارد به نظر مي .10
رسد بين عوامل مذكور از طريق عزت نفش با هويت فرهنگي رابطه معنـاداري   به نظر مي .11
  .اردوجود د

  .شود در ادامه، تنها به تعريف برخي از متغيرهاي موردنياز پرداخته مي
هـاي   صـورت تعـداد كـالس    منظور ميزان تحصيالت پدر و مادر است كه به :تحصيالت والدين

  .اي است و سطح سنجش آن فاصله شود ميشده سنجش  گذرانده
در مـاه در ازاي  ) رپرسـت خـانواده  پدر، مادر يا س( مقدار پول دريافتي خانواده :درآمد خانواده

  .اي است خدمات است و يك متغير فاصله
جرياني است كه از طريق آن فرد با هنجارهـاي جامعـه    ،پذيري جامعه :پذيري فرهنگي جامعه
آورد تا بتواند متناسب با هنجارهـاي گـروه    اجرا در مي ةآموزد و به مرحل شود و آنها را مي آشنا مي
  .برد زندگي كند سر مي به اي كه در آن و جامعه
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هـا، آداب و   ارزش( پذيري فرهنگي فرايند آشنا شدن و يـادگيري هنجارهـاي فرهنگـي    جامعه
  .است) رسوم، عرف

و عمـل بـه   ) عقيـده ( منظور از اين متغير پايبندي و وفاداري پاسـخگو در نظـر   :تعهد مذهبي
و عملـي را در بـر   ) يـدتي عق( مسائل ديني و مذهبي است و با سـؤاالتي كـه هـر دو بعـد نظـري     

  .اي است گيرد سنجش شده است و سطح سنجش آن فاصله مي
مشاركت سياسي عبارت اسـت از فعاليـت خصوصـي شـهروندان بـه قصـد        :مشاركت سياسي

 ةاي جهاني است نه به اين معنا كـه همـ   مشاركت سياسي پديده. گيري دولت گذاري بر تصميماثر
جوامع بـه يـك    ةردازند و نه اينكه از نظر شكل يا وسعت در همپ افراد لزوماً به فعاليت سياسي مي

ايـن متغيـر بـا     .شـود  اندازه معمول است، بلكه بـه ايـن مفهـوم كـه در همـه جوامـع يافـت مـي        
هـاي سياسـي، شـركت     ها، شركت در جلسات و سخنراني هايي مانند شركت در راهپيمايي شاخص

هـا، ديـدن و    هاي سياسي مجالت و روزنامه ن بخشدر انتخابات، فعاليت در ستاد انتخاباتي، خواند
  .اي است شود و سطح سنجش آن فاصله سياسي سنجيده مي ةشنيدن برنام

راديـو،  ( معنـاي ميـزان اسـتفاده از وسـايل ارتبـاط جمعـي عمـومي        بـه  :جمعي وسايل ارتباط
  .اي است كه سطح سنجش آن فاصله است) تلويزيون و روزنامه

صورت روابط سـالم و يـا    كه به استع روابط والدين در محيط خانواده منظور نو :روابط والدين
اي  اين متغير در سطح سنجش فاصـله . شود گسيخته در قالب طيفي از سؤاالت سنجيده مي از هم

  .گيرد قرار مي
هـاي   ارزش دربارةيابي كلي از خود  عزت نفس باوري است كه فرد بر اساس ارزش :عزت نفس

برداشت ذهني فرد از خود  ةتوان برحسب نحو نفس عمومي يك فرد را مي عزت. دروني خود دارد
، عزت نفس يا مثبت اسـت و يـا   ديگر به عبارتي. گيري كرد در قالب جمالت مثبت يا منفي اندازه

كه عزت نفـس منفـي    در حالي. كند اي ارزش خود را منعكس مي عزت نفس مثبت تا اندازه. منفي
  .شود اسات منفي راجع به خود ناشي ميكم گرفتنِ خود و احس از دست

كنـد   هاي ديگر جهان پيرامون متمايز مي آن بخش از هويت كه ما را از هويت :هويت فرهنگي
ايـن نـوع هويـت كـه     . هـا مـان بـا آن   نـه اخـتالف   اسـت ديگـران   نسبت بـه هاي ما  و بيانگر تفاوت

ترين اجـزاي هويـت    از مهم ترين و فراگيرترين نوع آن در بين شهروندان يك كشور است، گسترده
نحوي خودآگـاه و   ابعاد فرهنگي است كه به ةملي است كه سبب توافق فرهنگي شده و شامل كلي

عناصـر فرهنگـي    بـارة اين متغير با طيفي از سؤاالت در. دهد يا ناخودآگاه ما را تحت تأثير قرار مي
  .اي است سنجيده شده و سطح سنجش آن فاصله
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  شناسي تحقيق وشر

دستيابي به دو هدف توصيف و تبيين پديدة مـورد   برايين مطالعه از روش بررسي پيمايشي در ا
آمـوز   از هويـت فرهنگـي دانـش   اند  عبارتواحد و سطح تحليل به ترتيب . بررسي استفاده شده است

آمـوزان   در ايـن پـژوهش جامعـه آمـاري عبـارت اسـت از دانـش       . رددبيرستاني و سطح تحليـل ُخـ  
حجـم  اي متناسب بوده و  گيري، طبقه روش نمونه. هستندنفر  6859ر اسدآباد كه هاي شه دبيرستان

  . نفر برآورد شده است 364 ،نمونه در اين مطالعه با استفاده از فرمول كوكران
برخـي از  . وابسـته اسـتفاده شـده اسـت     و واسـط  ،متغير مستقل دستهدر اين پژوهش از سه 

) پذيري فرهنگي، تعهدمذهبي و مشـاركت سياسـي   جامعهوالدين،  ةرابط( متغيرهاي مستقل مانند
متغيـر  . هايي در نظر گرفته شـد  منظور عينيت بخشيدن به آنها شاخص متغيرهاي كيفي بوده و به

عـزت نفـس    ةاسـتاندارد شـد   ةواسط پژوهش عزت نفس بود كه بـراي سـنجش آن از پرسشـنام   
هويت فرهنگي است كـه   ،پژوهش ةمتغير وابست .استفاده شد استگويه  10كه حاوي  »روزنبرگ«

  .گيري شده است گويه اندازه 24با استفاده از 
هـايي   الؤها س براي هريك از شاخص ،هاي الزم براي متغيرهاي پژوهش پس از تعيين شاخص

بـراي  . پرداختـه شـد  اي به جمع آوري اطالعـات مـورد نيـاز     طراحي گرديد و در قالب پرسشنامه
ـ  tمختلفي مانند تحليل واريانس، آزمون  يهاي آمار وشها از ر تجزيه و تحليل داده فه، ، آزمـون ش

هـاي   جهت دستيابي بـه گويـه  . ضريب همبستگي پيرسون، رگرسيون و تحليل مسير استفاده شد
آماري مورد نظر انتخاب شـد   ةنمونه از جامع 20، ابتدا 1ز آزمون مقدماتياپايا و معتبر با استفاده 

ضـريب قابليـت    Spssآوري آنها بـا اسـتفاده از نـرم افـزار      ها و جمع كه پس از توضيح پرسشنامه
دسـت آمـده بـراي     لفـاي بـه  آميـانگين  . دست آمد هها از طريق روش آلفاي كرونباخ ب اعتماد گويه

  .درصد بوده است 83حدود شده متغيرهاي بررسي  ةهاي كلي طيف

  ها يافته

نظـر بـه تعـداد    . شـوند  مي عرضهتبييني هاي توصيفي و  دو دسته يافته ،در اين بخش از مقاله
  . اند صورت فشرده آمده بودن حجم مقاله، جداول به متغيرها و جداول مربوطه و اجتناب از طوالني

  

                                                 
1. Pre-Test 
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  توصيف آماري متغيرها .1

  اي جامعة آماري هاي زمينه مشخصه 1جدول شمارة 

حداقل، حداكثر، 

 و ميانگين نمره
 مشخصه ميانگين مشخصه

جزئيات به 

 درصد
 مشخصه

، حداكثر 3حداقل 
 29/9، ميانگين 15

تعهد مذهبي از 
 بعد عملي

 دقيقه 48
ميانگين استفاده از 
 روزنامه در شبانه روز

دختران، 
2/49 

، حداكثر 6حداقل  جنسيت
، ميانگين 29

06/18 

مشاركت 
 سياسي

 ساعت 6
ميانگين استفاده از 

  روز تلويزيون در شبانه
 8/50پسر، 

، حداكثر 1حداقل 
 85/5، ميانگين 9

 ساعت 1 عزت نفس

ميانگين استفاده از 
راديو داخلي در شبانه 

 روز

 6/75شهر، 

محل 
، حداكثر 3حداقل  تولد

، ميانگين 15
47/10 

جامعه پذيري 
فرهنگي از 
 طريق مدرسه

 دقيقه 47

ميانگين استفاده از 
راديو خارجي در شبانه 

  روز
 4/24روستا، 

، حداكثر 3حداقل 
 ، ميانگين15

61/13 

تعهد مذهبي از 
 بعد عقيدتي

، 5حداقل 
، 28حداكثر 
 27/21ميانگين 

 ميانگين نمره رابطه با
 والدين

 4/36كرد، 

 1/1لر، 

 2/29ترك، 

 27فارس، 

 3/6فارس، 

تعلق 
 قومي

، حداكثر 50حداقل 
، ميانگين 116

44/88 

 هويت فرهنگي

، 3حداقل 
، 15حداكثر 
 32/12ميانگين 

نمره ميانگين جامعه 
يري فرهنگي از پذ

 طريق خانواده

 75حداقل 
هزارتومان، حداكثر 

ميليون تومان، 1
هزار  241ميانگين 

 تومان

 درآمد خانواده

، 2حداقل 
، 10حداكثر 
 07/6ميانگين 

جامعه پذيري فرهنگي 
 از طريق گروه دوستان

  .اند به روشني بيان شده شده مطالعه ةهاي عمومي جامع در جدول فوق، مشخصه

 

  تبيين آماري متغيرها .2

عـزت  ( و واسـط ) هويـت فرهنگـي  ( متغيرهاي مستقل و وابسته ةرابط 3و  2 ةشمار در جدول
  :ازاند  عبارتكار برده شده در اين جداول  هاي به برخي از آماره. نشان داده شده است) نفس

مقـدار  . اي اي است براي تلخيص رابطة دو متغير فاصله آماره): R(ضريب همبستگي پيرسون 
  .هر نوع رابطة خطي بين دو متغير است برايضريب همبستگي پيرسون شاخص عددي شدت و 
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2( ضريب تعيين

R :(دهد كه چه ميزان از واريـانس   نشان مي)  ـ ) متغيـر وابسـته  xوسـيلة   هب
1شده تبيين شده است؛ اين مقدار را واريانس تبيين) متغير مستقل(

2تفاضل  .خوانند مي 
R  از يك

)2
1-R (واريـانس   ،تـر باشـد   هر چه رابطـة دو متغيـر قـوي   . شود خوانده مي 2نشده ريانس تبيينوا
2يعني  ،شود تر مي شده بزرگ تبيين

R 176: 1376دواس، ( شود بيشتر مي(.  
ثير متغيري بر متغير ديگر أبيني مقدار ت پيشبه توان  مي) Betaيا  b(ي ئكمك رگرسيون جز هب

  .)212 – 14: همان(بيني را ارزيابي كرد  دقت پيشتوان  ميي ئجزهمبستگي از طريق پرداخت و 
آزمـودن ضـريب   نيـز   و داري تفاوت بـين دو ميـانگين   امنظور تبيين معن اين آماره به: tآماره 
 Fاز آمـارة   ،شـود  مـي در مواردي كه ميانگين بـيش از دو گـروه بررسـي    . رود كار مي هرگرسيون ب
  .شود استفاده مي

را در  yنشـده   بيني هاي پيش شاخصي است كه تغييرپذيري اندازه: ردخطاي استاندارد برآو
بينـي   پـيش  ،تر باشـد  هر چه خطاي استاندارد برآورد كوچك. دهد اطراف خط رگرسيون نشان مي

  .)184: همان(تر است  تر و ضريب همبستگي قوي دقيق
  همبستگي متغيرهاي مستقل با هويت فرهنگي 2  شمارةجدول 

 R متغير مستقل
2
R 

خطاي 
  استاندارد

ضريب 
b 

Beta 
مقدار 

T 

مقدار 
F 

  سطح
 اريدمعنا

 575/0 315/0 56/0 03/0 04/0 57/11 001/0 53/0 تحصيالت والدين

 029/0 79/4 19/2 12/0 29/0 39/11 02/0 12/0 رابطه والدين

 961/0 002/0 04/0 003/0 000/0 69/12 000/0 01/0 درآمد خانواده

 023/0 20/5 -28/2 -13/0 -73/1 30/12 02/0 13/0 استفاده از راديو خارجي

 332/0 95/0 -972/0 -05/0 - 66/0 40/12 003/0 05/0 استفاده از راديو داخلي

 0/.696 15/0 39/0 02/0 07/0 34/12 00/0 02/0 استفاده از تلويزيون

 799/0 06/0 254/0 02/0 273/0 47/12 000/0 02/0 استفاده از روزنامه

جامعه پذيري فرهنگي 
 خانواده

19/0 04/0 16/12 17/1 19/0 60/3 96/12 000/0 

جامعه پذيري فرهنگي 
 گروه دوستان

16/0 03/0 26/12 05/1 16/0 09/3 52/9 002/0 

جامعه پذيري فرهنگي 
 مدرسه

18/0 03/0 22/12 79/0 18/0 29/3 85/10 001/0 

 000/0 70/42 53/6 33/0 14/1 72/11 11/0 33/0 پذيري فرهنگيجامعه 

 000/0 17/9 24/6 32/0 21/2 75/11 10/0 32/0 تعهد مذهبي عقيدتي

 069/0 32/3 82/1 10/0 40/0 34/12 01/0 10/0 تعهد مذهبي عملي

 000/0 71/15 96/3 22/0 62/0 12/12 05/0 22/0 تعهد مذهبي

 148/0 09/2 -45/1 -08/0 -20/0 39/12 01/0 08/0 مشاركت سياسي

 000/0 36/23 83/4 32/0 2/2 22/12 10/0 32/0 عزت نفس

                                                 
1. Explained Variance 

2. Unexplained Variance 
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همبستگي متغيرهاي مستقل با متغير وابسته از طريق متغير واسط عزت  3شمارة جدول 

  نفس

 R متغير مستقل
2
R 

خطاي 

  استاندارد
ضريب 

b 
Beta 

ر مقدا
T 

مقدار 
F 

  سطح

 معنا داري

 000/0 57/12 54/3 18/0 83/0 47/11 03/0 18/0 تحصيالت والدين

 000/0 13/17 14/4 23/0 57/0 46/1 05/0 23/0 رابطه والدين

 028/0 86/4 21/2 13/0 001/0 49/1 02/0 13/0 درآمد خانواده

 312/0 03/1 01/1 06/0 019/0 47/1 003/0 06/0 استفاده از راديو خارجي

 574/0 32/0 -56/0 -03/0 -05/0 46/1 001/0 03/0 استفاده از راديو داخلي

 901/0 02/0 12/0 01/0 01/0 49/1 00/0 01/0 استفاده از تلويزيون

 023/0 19/5 28/2 13/0 27/0 48/1 02/0 13/0 استفاده از روزنامه

جامعه پذيري فرهنگي 
 خانواده

18/0 03/0 48/11 80/0 18/0 29/3 60/10 001/0 

جامعه پذيري فرهنگي 
 گروه دوستان

08/0 006/0 48/1 06/0 08/0 38/1 92/1 167/0 

جامعه پذيري فرهنگي 
 مدرسه

06/0 004/0 48/1 03/0 06/0 18/1 38/1 240/0 

 011/0 53/6 55/2 14/0 05/0 47/1 02/0 14/0 جامعه پذيري فرهنگي

 003/0 17/9 03/3 16/0 14/0 47/1 03/0 16/0 تعهد مذهبي عقيدتي

 016/0 91/5 43/2 13/0 06/0 48/1 02/0 13/0 تعهد مذهبي عملي

 002/0 43/9 07/3 19/0 06/0 47/1 04/0 19/0 تعهد مذهبي

 046/0 01/4 2 11/0 03/0 47/1 01/0 11/0 مشاركت سياسي

  
تحصـيالت  ( لمتغيرهاي مستقو ) هويت فرهنگي( متغير وابسته بارةدربر اساس جداول فوق، 

تعهد مذهبي عملي، مشاركت سياسـي، اسـتفاده از    ،والدين، درآمد خانواده، شغل پدر، شغل مادر
درصـد، متغيرهـاي    95% در سطح اطمينان) راديو داخلي، استفاده از تلويزيون، استفاده از روزنامه

متغيرهـاي  عزت نفـس يكـي از   . هويت فرهنگي نداشتند ةمعناداري با متغير وابست ةمستقل رابط
. عنوان متغير واسط يا مياني از آن اسـتفاده شـده اسـت    شناختي است كه در اين پژوهش به روان

با توجه بـه نتـايج   . استخودباوري و اتكاء به نفس  ةعزت نفس به بهترين وجه ممكن بازگو كنند
 طور مستقيم اثر مثبت و قـوي بـر هويـت فرهنگـي داشـته     ه عزت نفس ب ،حاصل از اين پژوهش

آموزان بيشتر باشد، هويت فرهنگي آنـان نيـز بيشـتر خواهـد      نفس دانش ، يعني هر چه عزتستا
ثير بيشتري روي هويت فرهنگي أتوانند ت نفس مي ساير متغيرها از طريق اثر مثبت روي عزت. بود

پـذيري فرهنگـي از طريـق گـروه دوسـتان،       شـغل مـادر، جامعـه    متغيرهايي ماننـد . داشته باشند
 ،فرهنگي از طريق مدرسه، استفاده از راديو خارجي و داخلـي، اسـتفاده از تلويزيـون    پذيري جامعه
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تواننـد   نمـي  مـذكور هيچ يك از متغيرهاي  ،به عبارت ديگر. نفس نداشتند رابطه معناداري با عزت

  .نفس را تبيين كنند اي از واريانس متغير عزت درصد قابل مالحظه
  

  تحليل مسير

ليل رگرسيوني است كـه در آن بـراي هـدايت مسـئله يـا آزمـودن       شكلي از تح ،تحليل مسير
توان اثرهاي مستقيم  با استفاده از آن مي. شود هاي پيچيده از نمودارهاي مسير استفاده مي فرضيه

اين اثرها در ضرايب مسـير كـه   . يا غيرمستقيم متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته را محاسبه كرد
تحليـل  . كننـد  هستند، انعكاس پيدا مـي ) Beta( ستاندارد شدهدر عمل همان ضرايب رگرسيون ا

. صورت نمودار علّي است ي بهالگويرود و مستلزم تنظيم  كار مي هاي علّي به الگومسير براي آزمون 
متغيرهـايي كـه در تحليـل وارد    . در نمودار مسير بايد متغيرها را بر اساس نظم علّي مرتـب كـرد  

علّي همه به تصميم محقق  ةرابط ةدهند هاي نشان و فلش الگونها در شوند، ترتيب قرارگرفتن آ مي
اي  در واقع تحليل مسير راهي است براي ارزيابي ميزان تناسب و همخواني مجموعـه . بستگي دارد

گيرنـد و   در ترسيم نمودار مسير، متغيرهاي علّي مقدم در سمت چـپ قـرار مـي   . الگوها با  از داده
رفته به آخرين متغير كه همـان متغيـر وابسـته اسـت      راست تا رفته متمتغيرهاي علّي آخر در س

بتوانيم با كمترين متغيرها، هويت فرهنگي را تبيين نمـاييم از   اينكهدر اين پژوهش براي . برسيم
روش رگرسيون گام به گام براي تحليل مسير استفاده شده است و متغيرهاي واردشده در معادلـه  

  .ده استدر نمودار مسير آورده ش
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X9 

X8 

X7 

X6 

  
 نمودار مسير هويت فرهنگي 1 ةنمودار شمار

     
  
  
  
  
  
  

X5 

X4 

X3 

X2 

X1 

P111 = 0.102 

P112 = 0.095 

P102 = 0.185 

P103 = 0.115 

P104 = 0.169 

P105 = 0.179 

P106 = 0.123 

P107 = 0.132 

P108 = 0.127 

P118 = 0.136 

P119 = -0. 112 

  پذيري  جامعه
  فرهنگي خانواده

  پذيري  جامعه
  فرهنگي دوستان

  فرهنگي پذيري جامعه

  سياسي مشاركت

  والدين رابطه

  خانواده درآمد

  عملي تعهد مذهبي

  عقيدتي تعهد مذهبي

راديو  استفاده از
  خارجي

 ��ت ���

X10 

 

 هويت فرهنگي

X11 

 

P1110 = 0.345 
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  بر هويت فرهنگيمؤثر محاسبة اثر مستقيم و غيرمستقيم عوامل  4 جدول شمارة

 مستقيم آثار

  )پذيري فرهنگي خانواده جامعه( �) هويت فرهنگي( <= 102/0
  )پذيري فرهنگي دوستان جامعه( �) هويت فرهنگي( <= 095/0

  )عقيدتي - مذهبي  تعهد( �) هويت فرهنگي( <= 136/0
  )استفاده از راديو خارجي( �) هويت فرهنگي( <= -112/0

  آثار 

  غيرمستقيم

پذيري  جامعه( �)عزت نفس( �)فرهنگي  هويت( <=)185/0)* (345/0= (064/0
  )فرهنگي دوستان

 پذيري جامعه( �)عزت نفس( �)فرهنگي  هويت( <=)115/0)* (345/0= (039/0
  )فرهنگي

مشاركت ( �)عزت نفس( �)فرهنگي  هويت( <=)169/0)* (345/0= (058/0
  )سياسي

  )رابطة والدين( �)عزت نفس( �)فرهنگي  هويت( <=)179/0)* (345/0= (062/0
  )درآمد خانواده( �)عزت نفس( �)فرهنگي  هويت( <=)123/0)* (345/0= (042/0
 -تعهد مذهبي( �)عزت نفس( �)فرهنگي  هويت( <=)123/0)* (345/0= (045/0

  )عملي
 -تعهد مذهبي( �)عزت نفس( �)فرهنگي  هويت( <=)127/0)* (345/0= (044/0

  )عقيدتي

كل 

  اثرمستقيم
221/0  

كل اثر 

  غيرمستقيم
354/0  

  575/0  كل اثر عّلي

  
شود، مجموع كل اثر علّي متغيرهاي مستقل بـر   مالحظه مي 4 ةطور كه در جدول شمار همان

ايـن  . اسـت اثر غيرمستقيم  4/35اثر مستقيم و  1/22بوده كه از اين مقدار  5/57نگي هويت فره
بيشـتري بـر متغيـر وابسـته      آثـار به آن معني است كه متغيرهاي مستقل از طريق متغير واسـط  

پـذيري   تأثير علّي مستقيم متغيرهاي جامعـه . اند كه خود نشان از اهميت متغير واسط دارد داشته
، تعهـد مـذهبي از   5/9پذيري فرهنگي از طريـق دوسـتان    ، جامعه2/10ق خانواده فرهنگي از طري

همچنـين، ميـزان تـأثير عّلـي     . بـوده اسـت   -2/11و استفاده از راديـو خـارجي    6/3بعد عقيدتي 
پـذيري فرهنگـي از طريـق     براي متغيرهاي جامعه) عزت نفس( غيرمستقيم از طريق متغير واسط

والـدين در خـانواده    ةرابط ،8/5، مشاركت سياسي 9/3ري فرهنگي پذي درصد، جامعه 4/6دوستان 
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 4/4و تعهـد مـذهبي از بعـد عقيـدتي      5/4، تعهد مذهبي از بعـد عملـي   2/4، درآمد خانواده 2/6
2مقدار. است

R درصـد از واريـانس    42پژوهش توانسته است  الگويطور كلي  دهد كه به نشان مي
مقـدار واريـانس متغيـري     ةدهنـد  نشـان ) 76/0(الگو  كميت خطاي. هويت فرهنگي را تبيين كند

واريـانس  ) E( بـا مجـذور كميـت خـط    . انـد  آن را تبيين نكـرده  الگوياست كه متغيرهاي متقدم 
درصـد از واريـانس    58است؛ به عبـارت ديگـر،    58/0 الگوآيد كه در اين  دست مي نشده به تبيين

) عزت نفـس ( توان گفت كه متغير واسط ميطور كلي  به. تبيين نشده استبا الگو هويت فرهنگي 
هويـت  ( پژوهش ضرورت داشته و متغيرهاي مستقل از ايـن طريـق بـر متغيـر وابسـته      الگويدر 

  .گذارند تأثير مي) فرهنگي

  

  هويت فرهنگي به روش مرحله به مرحله ةپيش بيني معادل

ش مرحله به مرحلـه  با رو) هويت فرهنگي( بيني متغير وابسته پيش ةدر اينجا به بررسي معادل
بيني ما  بيانگر آن است كه معادله پيش 5 ةدست آمده در جدول شمار بررسي نتايج به. پردازيم مي

 ةدر مرحلـ ) R( بر اساس جدول ذكرشده، ضـريب همبسـتگي چنـدمتغيره   . مرحله است 4داراي 
2( ضريب تعيين. است 65/0چهارم برابر با 

R (دهـد كـه    چهارم نشان مـي  ةدست آمده در مرحل به
پـذيري فرهنگـي، تعهـد مـذهبي عقيـدتي،       در نهايت چهـار متغيـر درون معادلـه يعنـي جامعـه     

هويـت  ( از واريـانس متغيـر وابسـته    42/0تواننـد   پذيري فرهنگي مدرسه و عزت نفس مـي  جامعه
2( ضريب تعيين. بيني كنند را تبيين يا پيش) فرهنگي

R (دست آمده در هـر چهـار مرحلـه در     به
در جدول بيـانگر مقـدار   R ∆ .درصد از لحاظ آماري معنادار بوده است 95ان حداقل سطح اطمين

2افزوده شده به 
R درصد 42يعني ( با توجه به اينكه تقريباً نيمي از واريانس متغير وابسته. است (

از واريـانس متغيـر وابسـته بـدون     ) 1 -42/0( درصـد  58حـدود   اند و متغيرهاي ما تبيين شده با
  .داردبيني نسبتاً مناسبي  فوق قدرت پيش الگويتوان گفت  مانده است، مي يتبيين باق

  
از مرحلة اول تا ( عناصر اصلي تحليل چندمتغيره به روش مرحله به مرحله  5جدول شمارة 

  )بيني متغير وابستة هويت فرهنگي مرحلة چهارم براي پيش

  R ∆ خطاي استاندارد
2

R
  

R  مرحله متغير واردشده 

  اول  پذيري فرهنگي جامعه 53/0 28/0 -   56/11
  دوم  تعهد مذهبي عقيدتي  59/0  35/0  07/0  15/11
  سوم  جامعه پذيري فرهنگي مدرسه  63/0  39/0  04/0  88/10
  چهارم  عزت نفس  65/0  42/0  03/0  76/10
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براي نمرات ) b( هاي آماري براي متغيرهاي درون معادله مانند ضريب رگرسيون ساير شاخص

تـوان در جـدول    را مـي  Tبراي نمرات استاندارد شده و نيز آزمـون  ) B (Betaده و استاندارد نش
براي هر چهار متغيـر در سـطح حـداقل     Bدهد كه ضريب  نشان مي Tآزمون . فوق مالحظه كرد

  .درصد از لحاظ آماري معنادار است 95
  

  گيري نتيجه

ويت فرهنگـي و متغيـر واسـط    مؤثر بر ه ييها به متغيرهاي معنادار و فاقد معنا در بخش يافته
نفـس   قابل توجه در زمينه متغيرهايي كه بر هويت فرهنگي و عـزت  ةنكت. عزت نفس پرداخته شد

فرهنـگ غربـي    اشاعههاي خارجي درصدد  رسانه. استهاي ملي و خارجي  رسانه اند، ثير نداشتهأت
افت سـنتي خـود را   و ب  جوامعي كه كمتر دچار تحوالت شده .هستندبه كشورهاي در حال توسعه 

شهر اسدآباد نيز يكـي از  . ندتر هاي خارجي مقاوم در مقابل تبليغات وسيع رسانه ،اند از دست نداده
خـانواده و  . كه هنوز بافت سنتي خود را كامالً از دست نـداده اسـت   استشهرهاي استان همدان 
هاي خـارجي كـه    سانهر. ثير زيادي در ترويج و تشويق فرهنگ بومي دارندأديگر نهادهاي رسمي ت

هاي آن و سهولت بيشتر در دسـتيابي   دليل كثرت و فراواني توزيع برنامه در قالب راديو خارجي به
هـر چـه از راديـو     ،به عبـارت ديگـر  . معكوسي با هويت فرهنگي داشت ةبه آن سنجش شد، رابط

در اين پـژوهش   ،از طرف ديگر. يابد افزايش ميهويت فرهنگي نيز  ،شود خارجي كمتر استفاده مي
آمـوزان شـهر    ثير معناداري بر هويت فرهنگي دانشأت) يمّل( هاي داخلي مشخص گرديد كه رسانه

كاركرد اصـلي  . ي باشدهاي مّل هاي رسانه شايد يكي از داليل اين امر محتواي برنامه. اسدآباد ندارد
كمتـر بـه    داخلـي هـاي   آيد كه رسـانه  نظر مي به .استهاي مختلف  اي رفع نياز در حوزه هر رسانه

بـا  . انـد  مبادرت نموده داخلي هايي به ساخت برنامهكمتر ي پرداخته و يا معرفي عناصر فرهنگ مّل
، اگـر افـراد نتواننـد منبـع اطالعـاتي خـود را از       رنـد جمعـي دا  توجه به اهميتي كه وسايل ارتباط

در توجيـه  . كنند پيدا ميهاي خارجي گرايش  سمت رسانه آورند، ناگزير به دست هبي هاي مّل رسانه
شناسي مرتون بسـياري   بر اساس سنخ. شناسي مرتون اشاره نمود توان به سنخ نظري اين مدعا مي

شده و مورد قبول جامعه را براي دسـتيابي بـه اهـداف خـود      هاي نهادي از جوانان در جامعه شيوه
، د نظـر انتخـاب نماينـد   وسايل جديدي را براي رسيدن به اهداف مـور  به اينكهدانند و  كافي نمي

ي نيز بايد اعتراف نمود كه در پژوهش انجام شـده ايـن وسـايل    هاي مّل رسانه دربارة. گرايش دارند
كـم از ديـدگاه كـاركردي فاقـد      دست ،استبراي رسيدن به هدف كه همان رفع نيازهاي فرهنگي 
  .آن خواهند شد بديلهاي خارجي  كاركرد بوده و اگر اين روند استمرار داشته باشد رسانه

ـ  بين جامعه . دسـت آمـد   هپذيري فرهنگي از طريق خانواده و هويت فرهنگي رابطه معناداري ب
پذيري فرهنگي فرزندان نمايـد، هويـت فرهنگـي نيـز      يعني هر چه خانواده بيشتر اقدام به جامعه
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نفـس   پذيري فرهنگي از طريق خـانواده و عـزت   بين جامعه ،همچنين. تر خواهد شد بيشتر و قوي
پذيري فرهنگـي   هر چه خانواده بيشتر اقدام به جامعه ،به عبارت ديگر. حاصل شدمعناداري  ةرابط

خانواده اولين و كوچكترين نهادي است كه . آموزان نمايد، عزت نفس آنان بيشتر خواهد شد دانش
ول ئه مسـ خانواده بيش از هر گروه ديگري در جامعـ . يابد ، رشد و تربيت ميشدهفرد در آن متولد 

هاي  در گذشته نقش. هاي اجتماعي است ها و انگيزه ها، هنجارها، طرز تلقي ها، ارزش آموزش نقش
ـ   خانواده بود كه با پيچيدگي در ساختار اجتماعي برخي از اين نقش ةزيادي بر عهد صـورت   ههـا ب

ادهـا،  شـدن وظـايف نه   رغـم تخصصـي   به. ها قرار گرفت تخصصي در اختيار ديگر نهادها و سازمان
زيرا فرد انسـاني   ،گذار استاثرخانواده يكي از نهادهايي است كه كم و بيش در حوزه ديگر نهادها 

اگـر چـه عـزت    . مانـد  نصيب نمـي  هاي خانواده بي گاه از حمايت در طول زندگي زيستي خود هيچ
ميت و نقش با توجه به اه. شود شته مياهاي آن در خانواده گذ ا پايهام ،نفس غيرقابل تغيير نيست

پـذيري   جامعه ةريزي اصولي و درست در زمين پذيري فرزندان، با آگاهي و برنامه خانواده در جامعه
  .ريزي و تقويت عزت نفس به آنان كمك نمايد تواند در پي فرزندان مي

معنـاداري   ةاين عامل نيز رابط. استگروه دوستان  ،پذيري فرهنگي جامعه عوامليكي ديگر از 
 ،پذيري فرهنگي از طريق گروه دوستان بيشتر باشـد  يعني هر چه جامعه شت،نگي دابا هويت فره

پذيري فرهنگي از طريق گروه دوستان و  جامعه ةا در زمينام. هويت فرهنگي نيز بيشتر خواهد بود
هـاي   خود فراگيري طرز تلقـي  يگروه دوستان به اعضا. دست نيامده معناداري ب ةعزت نفس رابط

دهد، لذا پذيرش فرد در جمـع دوسـتان بـراي     مفهوم رفاقت و همكاري و غيره را مي نو، افكار نو،
هـا و   در گروه دوستان نيز مانند هر گروه ديگري اعضا بايد ارزش. استاهميت فراوان  ئزجوانان حا

  .ها و هنجارهاي گروه شكل دهند هنجارهاي گروه را دروني كرده و رفتار خود را بر اساس ارزش
گيـري شخصـيت    پذيري فرزندان و شكل دين در خانواده نقش مهمي در نحوه جامعهوال ةرابط

والدين در خانواده سالم و از هر گونه تنشي به دور باشد، افراد هويـت خـود را    ةاگر رابط. آنها دارد
ـ  . شوند شناسند و كمتر دچار سردرگمي و تعارض در نقش مي بهتر مي دسـت   هبا توجه به نتـايج ب

 ةآمـوزان رابطـ   والدين و هويت فرهنگي دانـش  ةپژوهش مشخص گرديد كه بين رابط آمده از اين
تـر باشـد، هويـت     والدين در محيط خانواده بهتر و سـالم  ةيعني هر چه رابط ؛معناداري وجود دارد

ـ   ةرابطـ  ،همچنين .تر خواهد بود آموزان نيز بيشتر و قوي  فرهنگي دانش ثير مسـتقيم و  أوالـدين ت
والـدين در محـيط خـانواده     ةهر چه رابطـ  ،عبارت ديگر به. آموزان دارد س دانشمثبت بر عزت نف

  .فته استافزايش ياآموزان نيز  عزت نفس دانش است، تر بوده بهتر و سالم

در اين پژوهش مشخص گرديد كه بيشتر پاسخگويان احساس خـوبي   يمذهب ةعالقدر زمينه 
تعهد  ،در نتيجه. اند ن زمينه از خود نشان دادهنسبت به مذهب داشته و عقايد محكم و قوي در اي

به ايـن صـورت    ؛مثبت و قوي با هويت فرهنگي و عزت نفس داشت ةمذهبي از بعد عقيدتي رابط
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هويت فرهنگي و عـزت نفـس نيـز     ،آموزان از بعد عقيدتي باال باشد كه هر چه تعهد مذهبي دانش

د مذهبي از بعد عملي يعني آمادگي بـراي  اهميت آن است كه تعه حائز اما نكته. گردد تقويت مي
تعهـد مـذهبي   ( آموزان كمتر از احساس نسـبت بـه مـذهب    انجام رفتارهاي مذهبي در بين دانش

  . بود) عقيدتي
الزم بـه ذكـر اسـت كـه     . اسـت مـؤثر  آموزان  در تقويت عزت نفس دانشنيز مشاركت سياسي 

يعنـي بـا افـزايش مشـاركت      ،تبين مشاركت سياسي و عزت نفس دوسـويه و تعـاملي اسـ    ةرابط
مشـاركت در امـور سياسـي نيـز افـزايش       ،سياسي، عزت نفس باال رفته و با باالرفتن عـزت نفـس  

طور كلي مشاركت سياسي مانع از خودبيگانگي سياسي كه نتيجـه عـزت نفـس پـايين      هب. يابد مي
  .شود مي ،است

ميـزان تحصـيالت والـدين     يعني هر چه ؛تحصيالت والدين رابطه معناداري با عزت نفس دارد
زيرا تحصيالت بـاال آگـاهي را افـزايش     ،آموزان نيز بيشتر خواهد بود زت نفس دانش، عباالتر باشد

. يا تقويت عزت نفس اسـتفاده شـود   تري براي ايجاد هاي بهتر و مناسب شود از راه و باعث ميداده 
هـاي مـوثرتري    سـازوكار اگر از . استديگري قابل تغيير  ةعزت نفس نيز مانند هر پديد ،رو از اين

  .گردد تقويت آن فراهم مي ةبدون شك زمين ،استفاده شود
يعني با افـزايش   ،دست آمد همعناداري ب ةبين درآمد خانواده و عزت نفس از لحاظ آماري رابط

تواند در عزت نفـس   يكي از عواملي كه مي. رود آموزان نيز باال مي عزت نفس دانش ،درآمد خانواده
...) اقتصادي، اجتمـاعي، فيزيكـي و   ( هاي مختلف منفي داشته باشد، كمبود و نقصان در زمينه ثرا

توان بـه تقويـت عـزت نفـس      ها مي متعادل در حد امكان در اين زمينه وضعيتبا ايجاد  ،لذا. است
  .اميدوار بود

پـدران و  يعني بين مشاغل مختلف  ؛آموزان دارد معناداري با عزت نفس دانش ةرابط ،شغل پدر
 -كه مشـاغل داراي پايگـاه اجتمـاعي    طوري ،آموزان اختالف ميانگين وجود دارد  عزت نفس دانش

، يمشـاغل كــارگر  ،مــثالً. شـود  آمـوزان مــي  اقتصـادي بـاالتر باعــث افـزايش عــزت نفـس دانــش    
آموزاني كه پدرشان يكـي   و دانش نداشتهاقتصادي بااليي  -پايگاه اجتماعي يو آشپز يفروش دست

  .تر است شان به نسبت پائين عزت نفس ةميانگين نمر ،اند ين مشاغل را داشتهاز ا
پـذيري فرهنگـي دوسـتان،     جامعـه ( در نمودار تحليـل مسـير مشـخص شـد كـه متغيرهـاي      

) والدين، درآمـد خـانواده و تعهـد مـذهبي عملـي      ةپذيري فرهنگي، مشاركت سياسي، رابط جامعه
اثـر   ،عبـارت ديگـر   بـه . گذارند مي اثرر هويت فرهنگي ب) عزت نفس( بيشتر از طريق متغير واسط

ـ . ستغيرمستقيم متغيرها بيشتر از اثرمستقيم آنها صـورت مسـتقيم بـر هويـت      همتغيرهايي كه ب
كـه   در حـالي . كننـد  از واريانس هويت فرهنگي را تبيـين مـي   22/0گذار هستند تنها اثرفرهنگي 

را ) هويـت فرهنگـي  ( واريـانس متغيـر وابسـته   از كـل   35/0 ندگذاراثرمتغيرهايي كه غيرمستقيم 
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منظور حفظ هويـت فرهنگـي و بـاال بـردن آن در بـين       توان گفت به مي ،بنابراين. كنند تبيين مي
عبارت  به. هاي شهر اسدآباد بايد به تقويت عزت نفس در بين آنها پرداخت آموزان دبيرستان دانش
آمـوزان   هويت فرهنگي در بين دانـش  يارتقا توان به حفظ و با توجه ويژه به عزت نفس مي ،ديگر

  .اميدوار بود
اي كـه بتـوان بـا آن متغيـر      نمـودن معادلـه   منظور مشخص در تحليل رگرسيون چندمتغيره به

پذيري فرهنگي، تعهد مذهبي عقيـدتي،   اي با متغيرهاي جامعه به معادله ،بيني كرد وابسته را پيش
واريانس متغير وابسـته از   42/0يافتيم كه نهايتاً  پذيري فرهنگي مدرسه و عزت نفس دست جامعه

  .طريق اين معادله تبيين شد
  :كرد عرضهشرح زير  ي بههايتوان پيشنهاد با توجه به نتايج حاصل از اين پژوهش مي

آموزان، آموزش اسـت كـه از طريـق     هاي ايجاد و تقويت هويت فرهنگي در دانش يكي از راه -
 ،عبارت ديگـر  به. توان به آن دست يافت مي... اده، آموزش و پرورش وهاي مختلف مانند خانو كانال

هـا و هنجارهـاي فرهنگـي     آشنا كـردن آنهـا بـا ارزش   ( فرهنگ ةافراد در حوز كردنپذير با جامعه
  . توان در اين زمينه گام اساسي برداشت مي) جامعه و تقويت اين عناصر فرهنگي در آنها

. اي شود توجه ويژهبدان مله متغيرهاي مهمي است كه بايد اتكاء به نفس يا عزت نفس از ج -
. مثبت و مسـتقيمي بـا هويـت فرهنگـي دارد     ةطور كه مشخص گرديد عزت نفس رابط زيرا همان

، نمـايش فـيلم،   مـثالً ( تقويت عزت نفس به طرق مختلف ةارتباط بين سازماني و آموزش در زمين
  .استمؤثر در اين زمينه ...) تئاتر، سخنراني و

پذيري  تعهد مذهبي يكي از عوامل ايجاد و تقويت هويت فرهنگي است كه به نوعي با جامعه -
هويت فرهنگـي   ديني،ها و هنجارهاي  به عبارت ديگر با دروني ساختن ارزش. داردمذهبي ارتباط 

  . شود انسجام گروهي مي گردد و اين خود باعث آيد و يا تقويت مي وجودمي هنيز ب
هاي مـرتبط   آموزان به مشاركت در امور سياسي و فعاليت زمينه و تشويق دانشكردن  فراهم -

شد عزت نفس باال باعث افـزايش   بيانطور كه قبالً  همان. با آن جهت باالبردن عزت نفس در آنها
هـاي مـرتبط بـا آن     مشاركت در امور سياسي و فعاليت ،عبارت ديگر به. هويت فرهنگي خواهد شد

 ةدادن افـراد در صـحن   مشـاركت . اسـت مؤثر هويت فرهنگي  يو ارتقادر حفظ طور غيرمستقيم  هب
  . شود ريشگي و از خودبيگانگي مي سياسي مانع از احساس بي

ـ   سالم و بـه  ةداشتن رابط ةآموزش، تشويق و آگاه ساختن والدين در زمين - ويـژه در   ههنجـار ب
  .ت سخنرانيها و جلسا همايشجمعي،  رتباطامحيط خانواده از طريق وسايل 

ها نقش مهمي در  رسانه رود، جهاني پيش مي ةدر دنياي كنوني كه به سمت دهكد - 
ي هاي و برنامه ها رسانه درشود  ها توصيه مي با توجه به اهميت اين رسانه. سازي جوامع دارند آگاه

   .شود گذاري بيشتر سرمايه كنند نقش مي يبومي ايفا ياي فرهنگ مّل ةكه در زمين

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

   73 / آموزان اسدآباد دانش فرهنگيعوامل مؤثر در هويت 

  منابع
  .نينشر ترجمه منوچهر صبوري، تهران،  ،شناسي مقدمات جامعه) 1380(لبرو، مارتين ا

  .ترجمه علي محمد حاضري و ديگران، تهران، سفيد ،تفكر نظري در جامعه شناسي) 1372(اسكيدرمور، ويليام 
علـوم  گيري هويت فرهنگي، پايـان نامـه كارشناسـي ارشـد رشـته       برشكلمؤثر عوامل ) 1375(فرنگيس  المال،

  .طباطبائيدانشكده علوم اجتماعي عالمه  ،تهران اجتماعي،
 ،»هاي هويت در ابعاد اعتقـادي و روابـط بـين فـردي     بررسي حالت«) 1382(اميديان، مرتضي و حسين شكركن 

  .شناسي دانشگاه فردوسي مشهد، جلد چهارم، شماره اول نامه مجله دانشكده علوم تربيتي و روان يژهو
فرهنگي، پايان نامه كارشناسي ارشد رشته  گيري هويت اجتماعي و شكل برمؤثر عوامل ) 1375(پورجبلي، ربابه 

  .طباطبائيتهران، دانشكده علوم اجتماعي عالمه  علوم اجتماعي،
شناسـي ايـران، مجموعـه     نامه انجمـن جامعـه   ،»له بحران هويت جوانانئمس«) 1380(حيدري بيگوند، داريوش 

  .101 – 111اعي ايران، صص مقاالت همايش مسايل اجتم
  .ترجمه تورج ياراحمدي، تهران، شيرازه ،هويت اجتماعي) 1381(جنكينز، ريچارد 

پايـان نامـه كارشناسـي ارشـد رشـته علـوم        هويت اجتمـاعي،  فضاي سايبرنتيك بر ثيرأت) 1381(بهزاد؛  دوران،
   .تهران، دانشگاه تربيت مدرس اجتماعي،

  .ترجمه محسن ثالثي، تهران، علمي ،شناسي در دوران معاصر هنظريه جامع) 1374(، جرج رزريت
  .هويت ملي و هويت فرهنگي، تهران، مركز) 1380(ستاري، جالل 

 .تهران، آگاه ،چهارم ،هاي تحقيق در علوم رفتاري روش) 1379(سرمد، زهره و ديگران 

  .67 شماره ،كلك ،»هويت ايراني از سامانيان تا قاجاريه«) 1374(هنري، ويليام 
 
Abdelal , Rawi (2009) Measuring Identity: A Guide for Social Scientists, First Edition, 

Cambridge University Press.  

Alcoff, Linda, and Eduardo Mendieta (2007) Identities: Race, Class, Gender, and 

Nationality, First Edition, Wiley-Blackwell. 
Amber, Haque. (2005) «Preserving Cultural Identity in the 21st Century: Challenges to the 

Emirati Youth», Department of Psychology, UAE University. 

Benhabib, Seyla, and Ian Shapiro (2007) Identities, Affiliations, and Allegiances, First 

Edition, Cambridge University Press.  

Brewer, Marilynn and, Miles Hewstone, (2004) Self and Social Identity, Wiley-Blackwell. 

Bridwell-Bowles, Lillian, (1997) Identity Matters: Rhetorics of Difference, Prentice Hall. 

Burke, Peter J. (1991) «Identity Processes and Social Stress», American Sociological 

Review, Vol. 56, pp.836-849. 

Calhoun, Craig, (1994) Social Theory and the Politics of Identity, Wiley-Blackwell. 

Davis, Fred (1994) Fashion, Culture, and Identity, University Of Chicago Press. 
Dinesh, Bhugra et al,. (1999) Cultural Identity and Its Measurement: A Questionnaire for 

Asians , International Review of Psychiatry,11, 2/3. 
Erikson, Erik (1994) Identity and the Life Cycle, W.W. Norton & Co.  

Holland, Dorothy et al, (2001) Identity and Agency in Cultural Worlds, Harvard 

University Press. 
Long, et al. (2007) «Impact of Internet on Adolescent Self-Identity Development», China 

Media Research, 3 (1). 
Nicholson, Linda and Steven Seidman, (2008) Social Postmodernism: Beyond Identity 

Politics, Cambridge University Press. 

Perry, John (2008) Personal Identity, University of California Press; 2 edition  

Smith, Anthony (1993) National Identity, University of Nevada Press. U.S.A. 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

74 
   …پنجمشماره ، گ و جامعهجوانان، فرهنپژوهش  /

Temple, Peter (2006) Identity Theory, MacAdam/Cage. 

 Tilly, Charles (2006) Identities, Boundaries, and Social Ties, Paradigm Publishers. 

Volf, Miroslav (1996) Exclusion and Embrace: A Theological Exploration of Identity, 

Otherness, and Reconciliation, Abingdon Press. 

 
  

www.SID.ir

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

