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چکیده
به باور بسیاری از اندیشمندان جامعه شناسی نبود یک شناخت علمی از گروه های مرجع و ابعاد کارکردی آن ها
به ویژه از نظر جوانان دانشجو باعث بروز اشتباهات و لغزش های چشم گیر در مواجه با جوانان شده است.
بنابراین هدف اصلی تحقیق حاضر ،تحلیل جامعه شناختی رابطه بین هویت اجتماعی با نوع گزینش گروه
مرجع دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه است .روش پژوهش کمی به شیوه ی پیمایشی بوده و اطالعات 313
نفر از دانشجویان ،از میان جامعه آماری  15 001نفری دانشگاه رازی کرمانشاه با روش نمونه گیری سهمیه ای
غیر احتمالی جمع آوری و تحلیل گردیده است .جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی فی کرامر از
طریق نرم افزار  SPSSبهره گرفته شده است .گروه مرجع دانشجویان در سه بعد عضویت -غیر عضویت ،خودی –
غیر خود ی و متکثر و ترکیبی شاخص بندی شده که نتایج پژوهش حاکی است که رابطه ی همبستگی
معناداری بین هویت اجتماعی در ابعاد (دینی ،ملی و جهانی) ،با گروه مرجع در ابعاد (عضویت-خودی ،غیر
عضویت -غیر خودی و متکثر و ترکیبی) وجود داشته ،اما بین هویت قومی و نوع گروه مرجع عضویت رابطه ای
وجود نداشته است.
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مقدمه

گیدنز معتقد است سنت بیش از گذشته معنای خود را از دست داده است و زندگی روزانه افراد
یگیرد و بیشتر افراد مجبورند از میان
بیشتر تحت تأثیر دیالکتیک امر محلی و امر جهانی شکل م 
بها چیزهایی را گزینش کنند(گیدنز .)921 : 85 31 ،کاستلز ،پیدایش جامعۀ شبکه
مجموعه انتخا 
ای را دلیل شکل گیری انواع مختلف هویت ها بیان می کند .او نیز با گیدنز موافق است که در

دورۀ مدرن  ،هویت افراد یا " خود " آنها به برنامه ای بازتابی تبدیل می شود که شخص
برحسب زندگینامه اش به طور بازتابی آنرا می فهمد .اما کاستلز  ،استدالل می کند که این

پیدایش جامعۀ شبکه ای است که فرایندهای برساختن هویت را در دورۀ مدرن زیر سؤال می برد
 ،و بدین ترتیب شکل های جدیدی از تغییر اجتماعی خلق می کند .از طرفی دیگر ،تجربۀ
قدرت در قالبهای زمانی مکانی متفاوت نیز مزید بر علت شده اند .بنابراین برنامه ریزی بازتابی
زندگی– غیرممکن می شود  ،مگر برای نخبگانی که در فضای بی زمان جریانهای شبکه های
جهانی و در مناطق فرعی تر آنها سکونت دارند و همچنین پایه ریزی صمیمیت و نزدیکی بر
اساس اعتماد  ،متسلزم تعریفی مجدد از هویت به نحوی که مستقل از منطق شبکه ساز نهادها و
سازمانهای غالب است .در این شرایط جدید ،جستجوی معنا فقط در بازسازی هویتهای دفاعی
حول اصول اجتماع اشتراکی مقدور میشود کاستلز از چند فرایند  ،بنیادگرایی دینی ) که به نظر
او مهمترین منبع هویت ساز در جامعۀ شبکه ای است (  ،ملی گرایی  ،هویت قومی و منطقه ای
به عنوان فرآیندهای کلیدی در برساختن هویت جمعی در یک جامعۀ شبکه ای یاد می کند
)کاستلز .)72- 29 : 85 31،

1

یشوند .اما مسئلهی اصلی این است که چگونه از چه
به نظر کاستلز تمام هویتها «برساخته» م 
چیزی، توسط چه کسی و به چه منظوری .برای برساختن هویتها از مواد و مصالحی مثل تاریخ،
جغرافیا ،زیستشناسی ،نهادهای تولید و بازتولید« ،2خاطرهی جمعی"« ،3رؤیاهای شخصی»،4

«دستگاه و جهاز قدرت»« ،5وحی و الهامات دینی »1استفاده میشود .اما افراد ،گروههای اجتماعی
. Constructed

.Institutions production and reproduces
.Collective memories
. personal dreams

. Apparatus and power devices
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یپرورانند و معنای آنها را مطابق با الزامات اجتماعی و
و جوامع ،تمامی این مواد خام را م 
پروژههای فرهنگی که ریشه در ساخت اجتماعی و چارچوب زمانی -مکانی آنها دارد؛ از نو
تنظیم میکنند .به نظر کاستلز اینکه چه کسی و به چه منظوری هویت جمعی را برسازد تا حد
نکنندهی محتوای نمادین هویت مورد نظر و معنای آن برای کسانی است که خود را
زیادی تعیی 
یکنند(کاستلز .) 24 : 85 31 ،به هرحال به طور کلی
یدانند یا بیرون از آن تصور م 
با آن یکی م 
یناپذیر شباهت و
هویت شخصی – اجتماعی ترکیب یافتن مضمونهای درهم آمیخته و جدای 
یشود و عملی فرایندی است و از
تفاوت انسانی در خالل عمل اجتماعی است .آن دائمًاًا ساخته م 
یشود .شکلگیری هویت هر فرد از طریق
طریق دیالکتیک درونی و برونی شناسایی حاصل م 
شها ی سازمان یافته اجتماعی این گروهی
شها ی فردی دیگران در قالب نگر 
سازماندهی نگر 
یسازد و احساسی که نسبت به خود
شکل میگیرد به عبارت دیگر تصویری که فرد از خود م 

یکند بازتاب نگرشی است که دیگران نسبت به او دارند) . (Mead, 1964: 222معنای
پی د ا م 

تهای اجتماعی در شرایط جهانی و به قول «فریدمن »2در پروسة جهانی دارای شباهت در
هوی 

عین تفاوت هستند .همه ما تا اندازهای تحت یک نظام شکوفای جهانی اطالعات تجارت و حمل
یکنیم که در آن شباهت های جهانی به همان اندازة تفاوتهای محلی
و نقل سریع زندگی م 
واضح است(جنکینز .)64 :1831 ،که با توجه به گسترش قلمرو روابط زندگی اجتماعی در دنیای
اجتماعی افراد ،احساس کنترل ناپذیر شدن چنین دنیایی را در آنها به وجود می آورد(کاستلز و
میلر .)2991،لذا امروزه دیگر ،فرهنگ در قالب های ملی و مرزهای جغرافیای یک جامعه نمی
گنجد و جریان های فرهنگ جهانی ،بر ایده آل ها ،ارزشها ،تصور از خود و همچنین الگوهای
فرهنگی و گروه های مرجع افراد تأثیر گذارده و آنان را در معرض انواع مختلف الگوها و مدل
ها ی نگرشی و ارزشی زندگی قرار می دهد .بدیهی است که بخش عمده مخاطبان این جریان
های فرهنگی ،جوانان هستند که نوگرایی و تنوع طلبی عمومًاًا در صدرارزشهای آنان قرار
دارد(فرهنگ عمومی.)2 : 83 31،
با توجه به اینکه هویت اجتماعی در نوع درک و شناخت از خود و دیگران در جامعه می تواند
مؤثر باشد ،شناخت نوع هویت اجتماعی افراد در جامعه و میزان برجستگی یکی تیوه داعبا زا     
1

. religious revelation and inspiration
. Friedman

2
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اجتماعی در افراد به خصوص جوانان می تواند در مسیریابی الگوهای فرهنگی و ارزشی آنها چه
ف دیگررر
در بعد داخلی و چه در بعد خارجی و جهانی تأثیری تعیین کننده داشته باشد .و از طرف ف
نوع هویت اجتماعی که افراد در زندگی از آن تبعیت می کنند ،می توانند در تعیین گرایش ها
و ارزش های آنها به ویژه نوع ارتباطات گروهی شان دخیل باشد .که دیدگاه ه  هیرظن و ا ه یا    
متعدد نشان می دهد که ظهور گروه های مرجع ب ساسا ر   

«ض اه ترور ی درکراک  ییی یییی»1و ایف یا

نقش مناسب آن ها در نظام اجتماعی حیاتی است .به باور بسیاری از اندیشمندان جامع ،یسانش ه   
نبود یک شناخت علمی از گروه های مرج نآ یدرکراک داعبا و ع

اه

ژیو هب ه ناناوج رظن زا

       

دانشجویی ،باعث بروز اشتباهات و لغزش های چشم گیر در مواجه با جوانان شده است .ک نیا ه   
گروه ها در واقع ،به مقوالتی اجتماعی اطالق می شوند که افراد را در توس ،اه شزرا دشر و هع    
نگرش ها ،رفتارها و تصورات شخصی خود راهنمایی می کنند(.)Merton,1968

از آنجا که جوانان ،بخش مهمی از جامعه ایرانی را تشکیل داده و به واسطه قرار گرفتن در شرایط
جهانی ش ه کبس اب ،ند

اااا ااااا و هوی اه ت ی   

مختلفی و یرون هجاوخ(دنتسه وربور یگدنز زا     

سروش .) 85 31،بنابراین بررسی رابطه بین هوی عامتجا ت یی ییی جواناننن( در ابع نید،یلم،یموق دا ی و 
جهانی) ،با نوع گزینش گروه های مرجع اجتماعی مرتبط با آنها می  دناوت  د د ر رر رررک و ش تخان
نگرش ها ،عالیق و رفتارهای جوانان جامعه در سطح ک وجشناد ناناوج و نال ی ر هاگشناد  ا یز     
کرمانشاه در سطح خرد ،محققین و مدیران اجرایی در حوزه ی بررسی مسائل و مشکالت جوانان
را یاری رساند .به ویژه اینکه در زمین ی هطبار ی ه

هوی ،یموق(داعبا رد یعامتجا ت م د،یل ینییییییی و

جهانی) با نوع گروه های مرجع جوانان تاکنون درکشور در سطح کالن و در کالنشهر کرمانشاه
و دانشگاه رازی در سطح خرد و ویژه پژوهشی هدش دای ناونع تحت 

تروص

فرگن ت تسا ه ،،،،،،،،، ،،،،،،،،

بنابراین هدف این پژوهش ،تحلیل جامعه شناختی رابط نیب ه    هوی عامتجا ت یی ییی جواناننن(در ابع دا
قومی ،ملی ،دینی و جهان وطنی) ،و نوع گروه مرجع ( از نظر عضویت  -غیر عضویت ،خودی -
غیر خودی و ترکیبی) در بین دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه است .ح ب هجوت اب لا ه دراوم      
فوق ،در این پژوهش این مسأله مطرح است «که بین هویت اجتماعی دانشجویان( در ابعاد ق ،یمو
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دینی ،ملی و جهانی) ،و نوع گروه های مرجع آنها( از نظر عضویت و خودی ،غیر عضویت و غیر
خودی ،و ترکیبی) چه رابطه می تواند وجود داشته باشد؟.در راستای چنین مسأله ای به نظر می
رسد که -1 :اگر هویت قومی در دانشجویان مسلط باشد ،گروه مرج  تیوضع عون زا رتشیب ع و   
خودی است -2.اگر هویت دینی در دانشجویان مسلط باشد ،گروه مرجع بیشتر از نوع عضویت و
خودی است -3.اگر هویت ملی در دانشجویان مسلط باشد ،گروه مرجع بیشتر از نوع عض و تیو
خودی است -4.اگر هویت جهانی در دانشجویان مسلط باشد ،گروه مرجع بیشتر از نوع ترکیبی
است.
ادبیات تحقیق و چارچوب نظری:

در این پژوهش برای تبیین روابط بین متغیرهای اصلی تحقیق که در قالب فرضیات شماره( )1تا
( )4ذکر گردیده است از نظریات مرتن(  ،) 1968نیوکامب(  ،) 1943مظفر شریف( ) 1948برای
تحلیل مفهوم گروه های مرجع دانشجویان ،و از نظریات تاچفل و ترنر(  ،) 1979کاستلز(،) 85 31
برای تحلیل هویت اجتماعی دانشجویان بهره گرفته شده است.
گروه مرجع :

عبارت گروه مرجع منطبق با نظر هربرت هایمن در آرشیو های

روانشناسی(  ) 1942است که برای گروهی به کار رفته است که در مقابل یک فرد موقعیت یا
عملکرد خودش را ارزیابی می نماید .هایمن تمایزی را بین یک گروه عضویت که افراد به آن
تعلق دارند و یک گروه مرجع که به عنوان پایه ای برای مقایسه بوده به کار برده است .در جریان
تصمیم گیریها ،شکل 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 که دو
نوع کارکرد متفاوت در قالب دو نوع گروه مرجع ایفا می کنند .نظریه ی گروه مرجع دو
نوع«گروه مرجع تجویزی( هنجاری )» 1و «گروه مرجع تطبیقی( مقایسه ای )»2را از هم متمایز می
کند( هایمن  1942 ،؛ شریف  . ) 1948 ،چنین تقسیم بندی از جانب «کلی»  1952بین گروه های
). Normative reference group (normative

). Comparative reference group (comparison
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مرجع مقایسه ای و فرمایشی که حالتی پایه ای دارد مطابق با دو نوع عملکرد از گروههای مرجع
به صورت استانداردهای مقایسه ای برای خود ارزیابی ،و به صورت منبع هنجارها ،نگرش ها و
ارزش های فردی است ،صورت گرفته است (.)Kelly, 1952
«تئودور نیوکامب»(  ) 1943از گروههای مرجع برای توضیح ارزش ها و نگرش های در حال تغییر
دانشجویان کالج بنینگتون استفاده کرد .از نظر مرتن «نظریه گروه مرجع نظریهای است با برد
متوسط و در کل قصد دارد عوامل تعیین کننده و نتایج آن دسته فرایندهای ارزیابی و خودسنجی
که طی آن فرد ارزشها و معیارهای افراد و گروههای دیگر را به منزله چهارچوب های مقایسهای
یگزیند نظاممند نماید» (.)Merton 1968: 288
مرجع بر م 
دراین تحقیق گروه های مرجع دانشجویان شامل افراد ،دسته ها و گروه هایی نظیر والدین،
دوستان و همساالن ،دانشجویان ،معلمان ،اساتید دانشگاه ،هنرمندان ،ورزشکاران ،روحانیون،گروه
های مجازی و...است .که گروه های مرجع دانشجویان در قالب سه بعد عضویت و غیر عضویت ،
خودی و غیر خودی  ،متکثر و ترکیبی صورت بندی شده است.
 -1گروه مرجع :به گروه ،جمع ،رده اجتماعی و یا شخصی (به عنوان نماد یک گرایش یا گروه
اجتماعی) که فرد در بعضی یا در همه عرصه های حیات اجتماعی آن را معیار قضاوت خود قرار
یکند .این تبعیت در ارتباط با سبک زندگی ،نگرشها ،رفتارها و
داده و یا از آنها تبعیت م 
معیارهای الزم برای سنجش خود و دیگران است(انتظاری.) 84 31،
.2بعد عضویت  -غیر عضویت :به معنای میزان پیوند و فعالیت و عضویت فرد در رده ها ،دسته
ها و گروه های اجتماعی و فرهنگی مورد نظر است( خسروشاهی .) 0،8 9 13در این تحقیق حضور
و عضویت عینی و معنادار در رده ها  ،دسته ها و گروه هایی نظیر خانواده  ،دوستان ،همکالسی
ها ،خویشاوندان ،انجمن های علمی و فرهنگی و ورزشی و شبکه های اجتماعی مجازی(نظیر
فیس بوک  ،تویتر  ،تانگو ،تلگرام و )..را شامل می شود.
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 .3بعد گروه خودی-غیرخودی :1در مقابل گروه مرجع غیرخودی قرار دارد و فرد ،گروه ،رده
اجتماعی و یا جمعی است که دارای ملیت و یا تبار ایرانی باشد .بعد گروه مرجع غير خودی :2در
مقابل گروه مرجع خودی قرار دارد و فرد ،گروه ،رده اجتماعی و یا جمعی است که دارای ملیت
و یا تبار غیر ایرانی باشد.
.4گروه مرجع ترکیبی :3به گروه هایی که افراد برای زندگی خود چه برای مقایسه و ارزیابی و
چه تبعیت هنجاری ،در حوزه های متعدد زندگی سیاسی ،اخالقی ،علمی ،اقتصادی ،هنری و...
برمی گزینند و افرادی که چنین مرجع هایی در زندگی انتخاب می کنند ،اکثرًاًا دارای تحصیالت
تکمیلی(ارشد و دکتری) می باشند .در شکل ( )1وضعیت سازه ی گروه مرجع دانشجویان با
شاخصه های آن ذکر گردیده است.
عضویت  -غیر عضویت
گروه مرجع
دانشجویان

خودی  -غیر خودی
متکثر و ترکیبی

شکل  :1وضعیت متغیر وابسته گروه مرجع دانشجویان

هویت اجتماعی :4نظریه هویت اجتماعی را تاجفل به همراه ترنر 5در سال  1979توسعه داده
است .این نظریه به طور عمده به منظور درک پایههای روانشناختی تمایز بین گروهها به کار رفته
است .تاجفل و همکاران ( )1 97 1تالش کردهاند «شرایط حداقلی»6را تعیین کنند که براساس آن
یگیرد
اعضای یک گروه ،درون گروهی را که به آن متعلق هستند و در مقابل برون گروه قرار م 
. Own reference group

. Reference group outsiders

. A combination Reference Group
. Social Identity

1
2
3
4
5

. Turner

6

. minimal conditions
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متمایز کنند .در تئوری هویت اجتماعی تاجفل و ترنر یک شخص تنها یک «خود شخصی»

1

ندارد ،بلکه دارای چندین خود است که با «چرخههای عضویت گروهی» 2هم خوانی دارد.
زمینههای متفاوت اجتماعی ممکن است یک شخص را به فکر کردن ،احساس کردن و عمل
یاش برانگیزاند ) .(Turner, 1987طبق
کردن بر مبنای ردة خود شخصی ،خانوادگی یا مل 
تعریف این محققان هویت اجتماعی برداشت افراد از خود است که از عضویت ادراک شده در
یشود ) .(Hogg & Vaughan, 2002تئوری هویت اجتماعی
گروه های اجتماعی ناشی م 
در این راستا است که عضویت گروهی به خودی خود مقولهبندی درون گروهی را ایجاد
یکند او عضویت گروهی
یکند .تاجفل بین هویت اجتماعی و عضویت گروهی ارتباط برقرار م 
م 
را شامل سه عنصر میداند :الف) عنصر معرفتی یا شناختی :که به میزان آگاهی شخص به متعلق
بودن در یک گروه برمیگردد .ب) عنصر ارزشی :که شامل محاسباتی میشود که فرد دربارة
پیامدهای مثبت و یا منفی عضویت گروهی دارد .ج) عنصر عاطفی و احساسی :که به میزان
احساسات نسبت به یک گروه و نیز افراد دیگری که رابطه ویژهای با آن گروه دارند ،اشاره دارد.
برهمین مبنا هویت اجتماعی از دیدگاه تاچفل عبارت است از« :برداشت یک فرد از خود به
نسبت شناخت و آگاهی از عضویت در یک گروه به همراه بعد ارزشی و احساسی مرتبط با آن
عضویت.)Tajfel 1978, 63 (».
تعریف هویت اجتماعی« :هویتی است که به افراد نسبت داده می شود تا در فضای اجتماعی
قرار گیرند و بر مبنای خصوصیت اجتماعی و فرهنگی شان به کنش های اجتماعی می پردازند،
که جهت گیری افراد نسبت به دیگران به مثابه «موضوع» اجتماعی را شکل می دهد و افراد به
عنوان «عامل» خود را در تعامل و تقابل با دیگران می شناسند و ابراز می دارند» ( Touraine
().36:2000تعریف نظری) .در این تحقیق باز شناسایی (احساسات  ،نگرش ها و رفتار خود در
1

. Personal self

2

. Cycles of group membership
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تقابل با دیگران در قالب مقوالتی و شاخصه هایی نظیر ؛ قومیت ،دین ،ملیت و جهانی وطنی
است (».تعریف عملیاتی) .در شکل ( )2باز شناسی ابعاد مفهوم هویت اجتماعی دانشجویان در
قالب قومیت،دین،ملیت و جهان وطنی آمده است.
هویت قومی

هویت ملی

هویت اجتماعی

هویت دینی

هویت جهانی

شکل :2وضعیت ابعاد متغیر مستقل هویت اجتماعی دانشجویان

پیشینه تحقیقات:

در زمینه رابطه و تأثیر هویت اجتماعی جوانان در ابعاد(قومی،ملی،دینی و جهانی) بر نوع و گروه
های مرجع آنان ،با توجه به بررسی های محقق در اسناد و بانک های اطالعاتی مربوط به مقاالت
و پایان نامه های دانشجویی در کشور متأسفانه عنوانی دقیق و مشابه یافت نشد ،و محقق کار را با
عناوینی نزدیک به موضوع آغاز کرده که در ادامه مطرح می گردد :ابراهیم پاشا و فالح زاده
( ،) 89 31در مقاله ای تحت عنوان «بررسی هویت دینی و ملی نوجوانان و جوانان شهر تهران با
تاکید بر گروه مرجع» نتیجه گرفته اند که هویت دینی در بین زنان بر هویت ملی برتری دارد در
حالی که این وضعیت در بین مردان برعکس است .در رابطه با هویت ملی تغییر اهمیت دادن به
دیدگاه گروهای مرجع روحانیون (  ، )./. 92معلمان ( ، )./311ثروتمندان ( ، )-./09رزمندگان
( ، )./.034نویسندگان( ، )./.5و در رابطه با هویت دینی اهمیت به دیدگاه روحانیون( ، )./ 204
بسیجیها (  ، )./. 70ثروتمندان (  ، )-./. 98نویسندگان (  ، )-./. 59قضات ( )./.46و رزمندگان ( )./. 81
تعیین شده است .بیات( )1831در تحقیقی تحت عنوان «بحران هویت جوانان و ارتباط آن با
برخی متغیرهای اجتماعی» به این نتیجه می رسد که اگر گروههای خودی مشروعیت مرجع بودن
را از دست بدهند ،افراد به دنبال گروههای غیر خودی خواهند بود و آن گاه ثبات نظام اجتماعی
مختل خواهد شد .ذوالفقاری و صوفی زاده (  ) 1392در پژوهشی به این نتیجه رسیده اند که جامعه
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ایالم ،یک جامعه همگرا و درون گروهی است و زنان ایالمی تمایل زیادی به گزینش گروه های
مرجع غیر عضویتی ندارند .ساختار اجتماعی بسته شهر ایالم و به تبع آن ،تحرک اجتماعی پایین
و نیز محلی گرایی در بین زنان ،از مهمترین عوامل مؤثر در گزینش گروه های مرجع عضویتی و
به ویژه خانواده است .حبیب خسروشاهی (  ،) 1390در تحقیقی به بررسی گروههای مرجع جوانان
تهرانی پرداخته است .یافته های این پژوهش نشان می دهد که گرایش به گروههای مرجع خودی
تا حدی در میان جوانان تهرانی دیده می شود .همچنین 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.
غیور باغبانی و اصغر پور ماسوله ( ،)1 39 1طی پژوهشی تحت عنوان «عوامل مؤثر بر اولویت بندی
گروه های مرجع جوانان» به مطالعه پرداخته اند که نتایج حاصله نشان می دهد که جنسیت بر
انتخاب گروه مرجع اصلی تأثیر ندارد و این انتخاب تحت تأثیر متغیرهای تحصیالت و درآمد
معنادار است .هزار جریبی و آقابیگی کالکی (  ) 1390در پژوهشی به بررسی «عوامل مؤثر بر
گزینش گروه مرجع در بین دانشجویان؛ مطالعه جامعه شناختی تغییر گروه مرجع در بین
دانشجویان دانشگاه های اصفهان و صنعتی اصفهان» پرداخته اند ،که نتایج حاکی است که
مطلوبیت نظام فرهنگی ،ارزشی ،و سبک زندگی جوامع غربی ،باالترین تأثیر را در تغییر گروه
مرجع داشته است .میمار و تقی پور( ،)1 39 1در مقاله ای تحت عنوان « نقش گروههای مرجع بر
ارزشهای فرهنگی دانشجویان » به تحقیق پرداخته اند که نتایج پژوهش حاکی است که بین
انتخاب گروههای مرجع و هواخواهی از ارزشهای سنتی در بین دانشجویان رابطه ای معنادار
وجود دارد .و در واقع گروه های مرجع سنتی والدین  ،معلمان و ...در شکل دادن به ارزشهای

فرهنگی دانشجویان نقش مهمی ایفا می کنند« .کوین اسپینگ»1و دیگران (  ) 2013در تحقیقی
تحت عنوان « بررسی ارتباط بین هنجارهای توصیفی (برداشت از تالش دیگران) در ورزشکاران

نوجوان و اثر گروههای مرجع مختلف» به مطالعه پرداخته اند .که نتایج مطالعه حاکی است که
. Spink

1
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برداشت از هنجارهای توصیفی پیش بینی شده ی تالش فردی ،مربوط به سخت کار کردن است.
و از نظر گروه مرجع تالش های فردی بیشتر با قواعدی از گروه دوستان همراه بوده است و
تأثیرات درک رفتار دیگران بر روی رفتار فردی فرد ،سبب شده که تالش فرد در ورزش تأیید

شود« .کنیسن» ) 2008 ( 1در تحقیقی تحت عنوان «گروههای مرجع و متغیر استراتژی خطر » به
بررسی دو اثر مهم استراتژی خطر می پردازد .که نتایج پژوهش هم جایگاه گروههای مرجع در
زندگی و آرمان های افراد را نشان می دهد و هم میزان تفکیک پذیری گروه های مرجع که
سبب شکل گیری گروه های مرجع چند گانه و متکثر افراد جوان شده را به تصویر می کشد و
اینکه هویت اجتماعی جوانان مدرن در عصر جدید و منابع هویت دهنده به نگرش ها و شخصت
اجتماعی آنها متکثر می باشد که این منابع و نهادها می توانند افراد و گروه های مهم در زندگی
آنها باشند« .شیبوتانی» نیز درباره گروه مرجع به تحقیق تجربی پرداخته است و در چهارچوپ
نظریه «کنش متقابل نمادین» موضوع خود را توصیف می کند و به این نتیجه می رسد که انتخاب
نوع گروه مرجع تحت تأثیر شبکه ارتباطات اجتماعی فرد است(پارک و لسینگ ، 1977چاپمن و
داوسون « .) 2000جفری میلم» ( ،)8991در پژوهشی به بررسی تأثیر گروه های همسال بر نگرش
دانشجویان پرداخته است .اهمیت و گستره این ارتباط و 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 دانشکده ای
است که در آن باید دانشجویان به تعامل می پردازد .در پایان این بخش در قالب شکل شماره ی
( )3روابط نظری بین مفاهیم اصلی تحقیق مطرح می گردد:

هویت اجتماعی

نوع گروه

دانشجویان

مر ج ع

در ابعاد(قومی،ملی،دینی

دانشجویان

بعد عضویت و غیر عضویت
بعد خودی و غیر خودی
بعد ترکیبی و تلفیقی

شکل  :3روابط نظری بین مفاهیم اصلی تحقیق

1

. Knudsen
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روش شناسی

روش تحقیق این پژوهش کمی می باشد .جهت تحلیل داده ها از مقیاس پایایی ،تحلیل
موضوعی ،آزمون فرضیه ها ،نتایج آلفای کرونباخ ،وزن های عاملی و آزمون همبستگی فی
کرامر استفاده شد .در این پژوهش برای جمع آوری داده های کمی از تکنیک پرسشنامه محقق
ساخت استفاده شده است که سؤاالت مربوط به متغیر وابسته تحقیق ،گروه مرجع دانشجویان،
مجموعًاًا در قالب  15سؤال طرح گردیده است و سؤاالت مربوط به هویت اجتماعی در قالب
چهار بعد؛ هویت قومی (5سؤال) ،هویت دینی (6سؤال) ،هویت ملی (5سؤال) ،هویت جهانی(
7سؤال) ،که در مجموع  23سؤال را شامل می شود .پایایی ابزار سنجش این تحقیق با ارائه ی
سواالت پرسش نامه به اساتید متخصص جامعه شناسی ،بخصوص اساتید راهنما و مشاور تحقیق
مورد بازبینی و بررسی علمی قرار گرفته ،که در نهایت بعد از چند مرحله تغییر و اصالح سواالت
برای اجرا نهایی سازی شده است .تحلیل داده ها با کمک آزمون فی-کرامر(به دلیل این که
متغیرها در سطح سنجش ترتیبی – اسمی بوده اند) انجام گرفته است .در این تحقیق ،جامعه
آماري شامل تمامي دانشجویان دانشگاه رازی کالنشهر کرمانشاه شامل  10015نفر دانشجوی
دختر و پسر که در مقاطع ،کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای و دکترای تخصصی،
در سال تحصیلی  93 - 94مشغول به تحصیل اند می باشد و حجم نمونه ی به کمک فرمول
کوکراین برای سطح اطمینان  ./.99محاسبه کرده است ،که رقمی در حدود  313نفر از
دانشجویان دختر و پسر بوده است .که داده های تحقیق به شیوه ی نمونه گیری سهمیه ای جمع
آوری شده است.
جدول :1وضعیت آزمون آلفای کرونباخ برای متغیر وابسته و متغیر مستقل
متغیر

بع د

تعداد گویه

گروه مرجع

گویه محذوف

آلفای کرونباخ گویه
ها

هویت اجتماعی

عضویت-غیر عضوت

7

شماره 7

0/0 85

خودی-غیر خودی

4

شماره11

0/ 078

متکثر -ترکیبی

4

شماره 15

0/ 076

قومی

5

ندارد

0/9 08

مل ی

5

ندارد

0/ 088

دینی

6

ندارد

0/ 088
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جهان وطنی

7

0/9 08

ندارد

یافته ها

یافته های تحقیق در قالب جداول شماره های ( 4 ،2،3و )5ذیر ذکر شده است.

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

هویت قومی

آزمون آماری و معناداری

گروه مرجع عضویت

گروه مرجع خودی

همبستگی فای

0/496

0/516

معناداری

0/ 001

0/ 000

همبستگی کرامر

0/ 283

0/ 08 3

معناداری

0/ 001

0/ 000

تعداد

313

313

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

هویت دینی

آزمون آماری و معناداری

گروه مرجع عضویت

گروه مرجع خودی

همبستگی فای

0/628

0/647

معناداری

0/ 001

0/ 000

همبستگی کرامر

0/733

0/373

معناداری

0/ 000

0/ 000

تعداد

313

313

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

هویت ملی

آزمون آماری و معناداری

گروه مرجع عضویت

گروه مرجع خودی

همبستگی فای

0/ 687

0/ 673

معناداری

0/810

0/ 000

همبستگی کرامر

0/ 281

0/343

معناداری

0/810

0/ 000

تعداد

313

313
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جدول  : 5همبستگی بین متغیرهویت جهانی و گروه مرجع ترکیبی
متغیر

هویت جهانی

آزمون آماری و معناداری

گروه مرجع ترکیبی

همبستگی فای

0/3 87

معناداری

0/ 002

همبستگی کرامر

0/192

معناداری

0/ 002

تعداد

313

یافته های استنباطی

فرضیه اول «:اگر هویت قومی در دانشجویان مسلط باشد ،گروه مرجع بیشتر از نوع عضویت و
خودی است ».در ستون اول جدول شماره( )2ضریب همبستگی بین متغیر وابسته ی گروه مرجع
عضویت و هویت قومی افراد آزمودنی ،بر اساس ضریب همبستگی فای (  Sig=0/ 001و
 )Value=0/496و کرامر (  Sig=0/ 001و  )Value=0/ 283معنادار است .این رابطه با توجه به
عالمت همبستگی مثبت و مستقیم است .در جدول شماره( )2ستون دوم نشان می دهد ضریب
همبستگی بین متغیر وابسته ی گروه مرجع خودی و هویت قومی افراد آزمودنی ،بر اساس ضریب
فای(  Sig=0/ 000و  )Value=0/516و کرامر (  Sig=0/ 000و  )Value=0/ 08 3معنادار است،
این رابطه با توجه به عالمت همبستگی مثبت و مستقیم بوده ،به عبارتی هرچه یک فرد دارای
هویت قومی باالیی باشد ،بیشتر گروه های مرجع خودی را انتخاب می کند .در نتیجه فرضیه ی
اول «یعنی اگر هویت قومی در دانشجویان مسلط باشد ،به احتمال زیاد گروه مرجع عضویت و
خودی را انتخاب می کند ».با سطح اطمینان  0/590و و خطای 0 / 05معنادار بوده و شدت
همبستگی آن در سطح زیاد محاسبه می شود.
فرضیه دوم « :اگر هویت دینی در دانشجویان مسلط باشد ،گروه مرجع بیشتر از نوع عضویت و
خودی است ».ضریب همبستگی در ستون اول جدول شماره( ،)3بین متغیر وابسته ی گروه مرجع
عضویت و هویت دینی افراد آزمودنی ،براساس ضریب همبستگی فای (  Sig=0/ 000و
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 )Value=0/628و کرامر (  Sig=0/ 000و  )Value=0/733معنادار است .این رابطه با توجه به
عالمت همبستگی ،مثبت و مستقیم است؛ به عبارتی هر چه یک فرد دارای هویت دینی قوی تری
باشد ،بیشتر گروه های مرجع عضویت را انتخاب می کنند .در جدول شماره ( )3ستون دوم نشان
می دهد ضریب همبستگی بین متغیر وابسته ی گروه مرجع خودی و هویت دینی افراد آزمودنی،
براساس ضریب فای(  Sig=0/ 000و  )Value=0/647و کرامر (  Sig=0/ 000و
)Value=0/373معنادار بوده و این رابطه با توجه به عالمت همبستگی ،مثبت و مستقیم است؛ به
عبارتی هرچه یک فرد دارای هویت دینی باالیی باشد ،بیشتر گروه های مرجع خودی را انتخاب
می کند .در نتیجه فرضیه ی دوم «یعنی اگر هویت دینی در دانشجویان مسلط باشد ،به احتمال
زیاد گروه مرجع عضویت و خودی را انتخاب می کنند ».با سطح اطمینان  0/590و و خطای / 05
0معنادار بوده و شدت همبستگی آن در سطح زیاد محاسبه می شود.
فرضیه سوم « :اگر هویت ملی در دانشجویان مسلط باشد ،گروه مرجع بیشتر از نوع عضویت و
خودی است » .ضریب همبستگی در جدول ( ،)4بین متغیر وابسته ی گروه مرجع عضویت و
هویت ملی افراد آزمودنی ،بر اساس ضریب همبستگی فای ( Sig=0/810و  )Value=0/ 687و
کرامر ( Sig=0/810و  )Value=0/ 281معنادار است .این رابطه با توجه به عالمت همبستگی،
مثبت و مستقیم است؛ به عبارتی هر چه یک فرد دارای هویت ملی قوی تری باشد ،بیشتر گروه
های مرجع عضویت را انتخاب می کند .در جدول شماره ( )4ستون دوم نشان می دهد ضریب
همبستگی بین متغیر وابسته ی گروه مرجع خودی و هویت ملی افراد آزمودنی ،براساس ضریب
فای(  Sig=0/ 000و  )Value=0/ 673و کرامر (  Sig=0/ 000و  )Value=0/343معنادار بوده و
این رابطه با توجه به عالمت همبستگی ،مثبت و مستقیم است ،به عبارتی هرچه یک فرد دارای
هویت ملی باالیی باشد ،بیشتر گروه های مرجع خودی را انتخاب می کند .در نتیجه فرضیه ی
سوم؛ «یعنی اگر هویت ملی در دانشجویان مسلط باشد ،به احتمال زیاد گروه مرجع عضویت و
خودی را انتخاب می کنند ».با سطح اطمینان  0/590و و خطای 0 / 05معنادار بوده و شدت
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همبستگی آن در سطح زیاد محاسبه می شود.در مجموع می توان گفت دانشجویانی که هویت
قومی ،ملی و دینی در آنها مسلط باشد ،به احتمال فراوان گروه های مرجع ارزشی و هنجاری آنها
بیشتر جزو گروه های عضویت و خودی است.
فرضیه چهارم« :اگر هویت جهانی در دانشجویان مسلط باشد ،گروه مرجع بیشتر از نوع ترکیبی
است ».در جدول شماره ( )5ضریب همبستگی بین متغیر وابسته ی گروه مرجع ترکیبی و متغیر
مستقل هویت جهانی افراد آزمودنی ،بر اساس ضریب همبستگی فای (  Sig=0/ 002و
 )Value=0/3 87و کرامر (  Sig=0/ 002و  )Value=0/192معنادار است .این رابطه با توجه به
عالمت همبستگی مثبت و مستقیم است به عبارتی هر چه یک فرد دارای هویت جهانی قوی تری
باشد ،بیشتر گروه های مرجع ترکیبی را انتخاب می کند .در نتیجه فرضیه ی چهارم« ،یعنی اگر
هویت جهانی در دانشجویان مسلط باشد ،به احتمال زیاد گروه مرجع ترکیبی را انتخاب می
کنند ».با سطح اطمینان  0/590و و خطای 0 / 05معنادار بوده و شدت همبستگی آن در سطح
باالیی محاسبه می شود.
بحث و نتیجه گیری:

در حوزه ی نظری یکی از اندیشمندان روانشناسی اجتماعی «مظفرشريف» اس دا رد هک ت ا  هم ی
تحقيقاتش ،به بررسي ابعاد هنجاري گروههاي مرجع پرداخته است .وی گروه مرج يهورگ ار ع   
می داند كه فرد در صدد كسب عضويت آنها است يا حداقل از حيث ذهني و روان هب نتسويپ ي    
آنها را آرزو مي كند .بنابراين ارزشها و هنجارهاي گروه مرجع كي

فرد ،مهمترين ت يك ه گاه او را

در شكل گيري هويت فردي و اجتماعي اش تش يك ل مي دهد .گروهه ش رظن زا عجرم يا ر ،في     
لزومًاًا گروههاي عضويت فرد نيستند بلكه هر گروهي كه مورد توجه وي ق و دريگ رار و اهشزرا
لگيري درك فرد از موقعيت و هويتش نقش ايفا كند ،گ رم هور جج جججع
هنجارهاي آن گروه در شك 
وي تلقي ميگردد(چاپمن و داوسن .) 2000 ،بنابراین می توان گفت جوانانی که هویت و کیس یت
اجتماعی خود را در حوزه داخلی و مؤلفه ه م فیرعت تیلم و نید ،تیموق یا ی رتشیب دننک 

      

گرایش به همراهی با الگوها و شاخصه های فرهنگی گروه های مرجع عضویت و خودی دارند (
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نتایج فرضیه اول ،دوم و سوم در قالب جداول شماره های( ،))4(،)3(،)2این فرضی یأت ار ه ی یم د    
کنند .در واقع هویت اجتماعی که به قول تاچفل مرتبط ب وضع ا ی لابند هب ،تساه هورگ رد ت       
تأثیرات گروهی در هر سطحی پذیرا می شود .برای مثال جوانی ک اه هورگ رد رتشیب ه هتسد و      
جات مذهبی فعالیت دارد با توجه به نگاه و نگرش ایدئوژیک اعتق و دیاقع ،اه شرگن هب یدا    
رفتار انسان ها ،این جوان بیشتر تمایل دارد درون گروه خود را از برون گروه خود برت و هتسناد ر
کمتر از دایره ی خط قرمز هویت مذهبی عدول کند ،در نتیجه گروه ها و ایده آل های این جوان
بیشتر مرتبط با مفاهیم و اصطالحات حوزه ی مذهب است و این ج یاه هورگ اب لباقت رد ناو     
خودی به احتمال فراوان گروه خودی و هم کیش خود را برمی گزیند و الگوها ،نمادها و مف رخا
فرهنگی و اجتماعی درون گروه خود را بیشتر قبول دارد و خود را با این الگوه و قیبطت ا

هارمه    

می کند .این قضیه در ارتباط با جوانانی که از دریچه ی قومیت و ملیت خودی به الگوها و سمبل
های فرهنگی نگاه می کنند صادق است .البته این شرایط در حالت رضایت اعضای یک گ و هور
جامعه از وضعیت و فضای اجتماعی جامعه ی خودی بیش طیارش رد .دشاب قداص دناوت یم رت       
بحرانی که گروه خودی به قول مرتن توان دادن پرستیژ و اعتبار به اعضای گروه خودی را ن دراد
و بیشتر اعضای گروه با توجه به لیاقت ه ب هعماج رد یباستکا یا ه روصحم هیشاح رد یعون و      
ایزوله شده اند ،در این وضعیت تمایل برای گروه ها و فضاهای اجتماعی جدید و غیر خودی که
به نوعی به نیروهای حاشیه نشین خودی شخصیت و اعتبار می بخشند ،بیشتر می شود .اینجاست
  

که مرتن اعتقاد دارد که جوامعی که دارای فضای اجتم متجا کرحت و دنتسه زاب یعا ا رد یع   

سطوح موقعیت ها و پایگاه اجتماعی در سطحی باال فرض می شود ،افراد دوس ار دوخ دنراد ت   
بیشتر با گروه های غیر خودی و برون گروه مقایسه کنند .این ف ی هجیتن و ضر

   

اب نترم یرظن

نتایج تحلیل داده های فرضیه چهارم در جدول شماره( )5ای مه شهوژپ ن ااا ااااهنگی دارد .در این
فرضیه دانشجویانی که از هویت جهانی باالیی برخوردار بودند بیشتر تمایل داشتند که گروه های
مرجع ترکیبی را انتخاب کنند .در واقع آنها با دید باز و نسبی گرایانه خود به مقایسه ی ای ه هد اا ااا،
نگرش ها و هنجارهای جوامع مختلف می پردازند و در این مقایسه اسی کی و هدیا کی ر رکف

    

خاص و بسته نمی شوند و نه تنها از داشته های فرهنگی و ارزشی درون گ رهب یدوخ هور ه یم     
گیرند لیکن تمایل دارند برای تکمیل رویکردهای نگرشی و رفتاری خود ،ارزشها ،افکار و نحوه
ی اعمال و کنش های دیگر گروه های غیر خودی را ببینند ،تحلیل کنند و در جای خود از آنها
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گرته برداری انتخابی داشته باشند .در این راستا الگوبرداری از هنرمندان شهیر داخلی و خ ،یجرا
دانشمندان و محققین حوزه های علمی مختلف ،ورزش  هتشر ناراک ه تیاهن و یشزرو یا ًاًا ت ریثأ       
پذیری از الگوهای فرهنگی و رفتاری شبکه های اجتماعی و مجازی می تواند هماهنگ ب اتن ا یج   
فرضیه چهارم باشد .در واقع می توان گفت نوع هویت اجتماعی جوانان در ابعاددد (ق مو ییی ،دینی،
ملی و جهانی) همبستگی معناداری با نوع گزینش گروه مرجع (در ابعاد عضویت -غیر عضویت،
خودی -غیر خودی و ترکیبی) دانشجویان در دانشگاه رازی کرمانشاه داشته است .نتایج به دست
آمده در این تحقیق با پ اه شهوژ ی    (ش رف ززز 83 31؛ جف یر

می مل 8991؛ اس گنیپ

 2013؛ کنیسن

 2008؛ مرتن  1968؛ میمار و تقی پور  89 31؛ هزار جریبی و آق کالک یگیبا ییییی  1390؛ بی تا

1831؛

صبوری خسروشاهی  1390؛ رفعت جاه 007 2؛ منطقی  1377؛ انتظاری  86 31؛ حمزه ای و دیگ نار
 89 31؛ چ کبا یی ی 13 93؛ غی نابغاب رو یسام روپرغصا و  ول هههههههه ه  .)1 39 1مییضعب رد دناوت         جنب هها     
هماهنگی داشته باشد .در مجموع باید گفت جوانان دانشجو در عصری به سر می برند که ع هوال
بر تأثیر پ راجنه عبانم زا یریذ ی و زا یکی هک عونتم ییوگلا و  ی اه یگژ ی ج یلصا  ا عم ههههههههههه هههههههههههه ی
اطالعاتی و شبکه ای کنونی به عقیده ی کاستلز( )8991است ،ب د روضح لابند ه ر یاه طیحم

    

ارتباطی و مجازی متنوعی شاخصه های هوی زا اهنآ یعامتجا ت لم و ینید ،یموق حطس ی اب         
ت هوی اه ت ی ینطو ناهج   ،،،،، ،،،،متن یبیکرت و عو    در ح یغت لا ی لکش ر    
برجستگی خاصی ب مس ه تت تت
است(این نتیجه با یافته های ص روب ییی خسروش یها

 1390و بی تا

1831هم دراد یگنها )) ک نیا ه   

تغییر در مؤلفه های هویت به دلیل قرار گیری در فضای اجتماعی و مجازی جهانی می تواند ن عو
و شکل گزینش گروه های مرجع تطبیقی و هنجاری آنه ی هزوح زا ار ا

خ و تیوضع و هب ید

   

حوزه ی غیر عضویت و غیر خودی و یا ترکیبی تغییر دهد که نتایج میدانی حاصل از جداول ()2
تا ( )5این تحقیق مؤید ای ت و هدوب هجیتن ن و تایرظن طس       (م تر ننن  1968؛ مظف رش ر ی فف ففف  1390؛ و
ن نظ یم یر   
فستینگر  1954؛ نیوکامب  1974؛ تاچفل و ترنر  1979؛ کاستلز 85 31؛ گیدنز  ) 1378تبیین ن
گردد.
منابع:
 .1بوردیو،پیر .)1 39 1( .تمایز .ترجمه دکتر چاوشیان .چاپ دوم.تهران :نشر ثالث.
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