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 چکیده

شناسایی عوامل مرتبط با هویت اجتماعی زنان شهرستان پاسارگاد است.  پژوهش این هدف کلی    

اي است. حجم نمونه شامل   اي چند مرحله خوشه گیري اشد. شیوه نمونهب میپیمایش  پژوهشروش 

سال بخش مرکزي شهرستان پارساگاد بوده است. ابزار پژوهش  64تا  18نفر زن واقع در سن  377

فرضیه  9هاي گیدنز و تاجفل  محقق ساخته است. با استفاده از نظریه نامه پرسش پژوهشدر این 

ي ها مهارتداشتن -4ساعات مطالعه،  - 3، تحصیالت -2سن ، -1مطرح شد و ارتباط متغیرهاي: 

عضویت در -8شرکت در مجالس مذهبی، -7وضعیت اشتغال،  -6رضایت از زندگی،  -5فردي، 

وضعیت تاهل، با هویت اجتماعی زنان مورد مطالعه قرار گرفت. اعتبار این -9و  گروههاي ورزشی

 بدست آمده. نتایج شدمحاسبه  85/0صوري و روایی آن با استفاده از ضریب آلفاي کرنباخ  پژوهش

جز متغیر عضویت در گروههاي ه ها نشان داد که ارتباط تمامی متغیرها ب از تحلیل دو متغیره داده

ها  از تحلیل چند متغیره داده بدست آمدهدار است. نتایج  معنازنان ورزشی با متغیر هویت اجتماعی 

متغیر رضایت از زندگی، ساعات مطالعه،  4هد که د میبا استفاده از رگرسیون گام به گام نشان 

؛ بترتیب وارد معادله رگرسیونی شده و بر ي فرديها مهارتشرکت در مجالس مذهبی و داشتن 

از متغیر واریانس وابسته را  33/0متغیر هویت اجتماعی تاثیرگذار بودند. این چهار متغیر روي هم 

  تبیین کردند. 
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 پیشگفتار

نخست عبارت است از متمایز بودن از افراد یا گروههاي دیگر، احساس تداوم و  ههویت در درج«    

ثبات در طول زمان و احساس تعلق داشتن به جمع. بنابراین، هر گونه هویت یابی و هویت سازي 

بدون .  (Golmohamady,2004)» مستلزم ایجاد مرز و توسل به مرجع هاي ثابت و پایدار است

وان از وجود اجتماع صحبت کرد. یعنی بدون وجود چارچوب هاي مشخصی ت میهویت اجتماعی، ن

سازند، افراد یک جامعه امکان برقراري ارتباطی معنادار،  ها را آشکار می ها و تفاوت که شباهت

این که  با وجودع مدرن در جوام ،. با این حال (Saiedy,2008)مستمر را میان خود نخواهد داشت 

تر  هاي جدید و مورد اتفاق و بیش باز تعریفی مناسب تر پیدا کند و مرجع» هویت«انتظار می رفت 

اي داشته باشد، هویت مراجع متعددي در جوامع مدرن پیدا کرد و همین امر بستر ساز مسایل  یگانه

 . (Turner,2003)مهم و ناهمگون در جامعه شد 

و ثبات در  گروهیمبانی نظري رفتار انسان و عدم تعلق به نمادها و رفتارهاي  تضعیف و سستی    

 سويها کاسته شده است و از  ها، بحران هویت است. در جوامع در حال گذار که از نفوذ سنت آن

حالتی از سرگردانی در مبانی رفتاري انسان ها   هاي مدرن به روشنی تحکیم نیافته است، دیگر سنت

در چنین شرایطی است که سرخوردگی هاي روانی، فردگرایی خودخواهانه، جمع «ید، آ بوجود می

گرایی خاص گرایانه، بی تعهدي، فساد اخالقی، هنجار شکنی و اختالل در نظم و کنترل اجتماعی، 

گرایی  تخریب منابع و پایمال شدن منافع ملی، خشونت و احساس عدم امنیت، نارضایتی و برون

گرایی  ضعف هویت جمعی در سطح جامعه، زمینه را براي برون  (Abdolahi,2006).آید پدید می

آورد. اگر ارزش ها و هنجارهاي اجتماعی نتوانند  افراد و تشدید نفوذ عامل خارجی فراهم می

واند جهت رفتار ت میاقتداري آمرانه داشته باشند و مدیریت اخالقی الزم را بر فرد اعمال کنند، فرد ن

رد و ب میین کند. در نتیجه فرد در وضعیتی قرار می گیرد که به درون خود پناه خویش را تعی

   . (National Youth Organization,2005)ند ک میبدبینانه پیوندهاي اجتماعی را نفی 

هاي نزاع  ترین محل له زنان و دختران در جوامع در حال گذار یکی از بنیاديئمس ،دیگر سوياز     

نت و مدرن است. این در حالی است که پیامدهاي بحران هویت بر زنان تاثیرگذار در برخورد بین س

ود، اما ش میله انگاشته ئاین که هویت و بحران آن در میان کل جامعه مس با وجودتر است. بنابراین، 

ند ک میتر  زنان شرایط متفاوت و حساس تري دارد که لزوم توجه به آن را بیش مورداین امر در 

هاي  وان به صورت فردگراییت میهاي منفی وضعیت نابسامانی یا آنومیک جامعه را پیامد«

خودخواهانه، ضعف مشارکت مدنی، تضعیف اخالق دینی، ضعف تولید اخالق مدنی و بروز انواع 

آسیب هاي اجتماعی نظیر اعتیاد و قاچاق مواد مخدر، پرخاشگري اعم از خودکشی و دیگرکشی یا 
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ترین قربانیان خود را  ه، تکدي، روسپیگري، سرقت و غیره مشاهده نمود که بیشجنایت، فرار از خان

   (Abdolahy,2012). »از میان زنان جوان می گیرند 

هاي متفاوتی از زن بودن  له هویت براي زنان در ایران، از این رو اهمیت می یابد که برداشتئمس    

دیگر،  بیانرداشت انسان کامل فاصله دارد. به در جامعه وجود دارد. برخی از این برداشت ها با ب

هویت زنان شکل کاملی به خود نگرفته است. در یک سطح جامعه و ساختارهاي آن هویت زنان را 

وان به موانع قانونی ت میاند و در این راستا  ند که گویی آنان موجوداتی ناقصک میترسیم  اي گونهبه 

ز طرف دیگر ساختارهاي جامعه به گونه اي با هم ترکیب و موارد تبعیض علیه زنان اشاره کرد. ا

ند. بخشی از این تصورات باعث ک میشده اند که باورهاي نادرست در مورد زنان را به خود آن ها القا 

. (Dehghany,2012)ود که زنان گاهی اوقات خود را مرد جلوه دهند و آروزي مرد بودن کنند ش می

در عرصه هاي مختلف را جدي نگیرند، نخواهند توانست به یک  اگر جوامع انسانی، حضور زنان«

نقش خطیر زنان در خانواده که به عنوان بنیادي ترین واحد  هجامعه سالم دست یابند. به واسط

پد و زن نیز ضربان ت میوان گفت که قلب جامعه در سینه خانواده ت میود، ش میجامعه محسوب 

  . (Madany,2008)حیات خانواده است 

هویت وجود دارد. این مطالعه  مورددر عرصه مطالعات علوم اجتماعی نظریه هاي گوناگونی در     

است. تاجفل هویت اجتماعی را با عضویت گروهی پیوند  ٢و گیدنز ١مستند بر دو نظریه تاجفل

زند. به نظر وي، هویت عبارت است از آن بخش از برداشت یک فرد از خود که از آگاهی او  می

به عضویت در گروه (گروههاي) اجتماعی سرچشمه می گیرد، همراه با اهمیت ارزشی  نسبت

نظریه تاجفل بر مبناي چند پیش فرض . (Golmohamady,2004)احساسی پیوست به آن عضویت 

ها  افراد در تالش براي حفظ یا افزایش عزت نفس خود هستند، آن - 1اساسی شکل گرفته است: 

ها با  گروههاي اجتماعی و یا دسته و عضویت در آن -2نند. ک می براي یک مفهوم مثبت تالش

مقداري مفهوم مثبت یا منفی ارزشی در ارتباط هستند و در این جا هویت اجتماعی ممکن است 

هاي هاي تعلق گروهی با اشاره به گروه ارزیابی -3مثبت یا منفی مطابق این ارزش ها ارزیابی شود. 

مردم گرایش  ،ود. بنابراینش میاجتماعی با صفت هاي ارزشی مشخص  مقایسه راهخاص دیگر را از 

به دسته بندي خود بر اساس عضویت در یک یا چند گروه و بر اساس آن متمایز شدن با دیگران 

گروهی که به  هپس از نظر تاجفل هویت اجتماعی فرد به وسیل .(Tajfel and Turner,1979) دارند 

. بر اساس این نظریه، تعلق به یک گروه خاص، عامل عمده براي ودش میآن تعلق دارد، تعیین 

به نظر  .)Abdolahy & Ghaderzadeh,2003( تبعیض فرد نسبت به طرفداري از گروه خود است

هاي رفتار بین  واند منجر به گونهت میدسته بندي اجتماعی افراد در دو گروه مجزا،  تاجفل صرف

                                                           
1 -Henri Tajfel 
2  - Giddens 
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اعضاي گروه خود و به ضرر افراد بیرون از گروه عمل کنند.  به نفع تر بیشگروهی شود که افراد 

بنابراین، هویت اجتماعی به عنوان آگاهی فرد از تعلق به یک گروه و متمایز با گروههاي دیگر 

  .Doran & Mohseny,2004)مفهوم سازي شده است (

گیرد و نه بـه شـکل    به نظر گیدنز هویت یک فرد در ارتباط معمولی و روزانه با دیگران شکل می    

ود. هویت با توجه به واکـنش هـاي دیگـران و در    ش میخیالی. هویت یک فرد در رفتار وي فهمیده ن

دیگـر، رفتـار روز بـه روز     بیـان گیـرد. بـه    هد، شکل مـی د میپی حوادث و وقایعی که در جهان رخ 

ده قـدرت انتخـاب را   فزآینـ  اي گونـه هد. بنابراین، ما به د میاجتماعی است که هویت انسان را شکل 

  .(Giddense,1991)» چه می خواهیم باشیم«این که  موردداریم در 

هـاي فـردي و    اولیه خود یا هویت افراد از سه عامل اعتماد بنیادین، ویژگـی  هبه نظر گیدنز، هست    

هاي فردي شـامل ویژگـی هـاي ظـاهري، ویژگـی روانـی و        جامعه پذیري تشکیل شده است. ویژگی

ود. ش میجامعه پذیري مدرن و سنتی تقسیم  بخشپذیري به دو  اد به نفس است،. جامعهاعتم مقدار

نند و داراي یک ک میدر جامعه پذیري سنتی افراد حق انتخاب نداشته و از مراجع محدودي پیروي 

هاي متعدد، خودهاي متعـدد و حـق    اشند. جامعه پذیري مدرن باعث ایفاي نقشب میهویت انتسابی 

. اعتماد بنیادین تشـکیل دهنـده جهـت     (Eiman & Keizeghan:2003)وند ش میي فرد انتخاب برا

هاي عاطفی و شناختی است و تحت تاثیر توجهات محبت آمیز نخستین مراقبان و سرپرستان  گیري

کودك شکل می گیرد و رفته رفته هویت شخصی را به طـرز سرنوشـت سـازي بـه عالیـق دیگـران       

دیگران وابسته می سازد. این امر نوعی اجتماعی شـدن ناخودآگـاه اسـت    درباره فرد یا خوشامدهاي 

(Purjabaly,2000).   
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  .مدل مفهومی پژوهش -1نمودار 

  

شـده   برداشـت از نظریه تاجفل، مفهوم گروه و از نظریه گیدنز مفهوم زنـدگی در جامعـه مـدرن        

در آن و متناسب با آن، فرد عضویت در گروههـاي  سن از این رو که با تغییرات  ،است. بر این اساس

شده است. وضعیت اشتغال نیز باعث عضویت فـرد در   گرفتهند، از این نظریه ک میرا تجربه  گوناگون

گذارد. وضعیت تاهـل بـه عضـویت در     بر هویت اجتماعی تاثیر می راهگروههاي شغلی شده و از این 

ود؛ بنابراین، هر دو متغیـر از  ش میبر هویت اجتماعی گروههاي خویشاوندي منجر شده و تاثیر گذار 

نظریه تاجفل قابل اخذ هستند. دو متغیر دیگر یعنی عضـویت در گـروه هـاي ورزشـی و شـرکت در      

  اشند.   ب میمجالس مذهبی، نیز مستند به این نظریه 

ابـط  سه عنصر نظریه گیدنز، یعنی اعتمـاد بنیـادین، ویژگـی هـاي فـردي و جامعـه پـذیري (رو           

ي فـردي و  هـا  مهـارت متقابل)، را در مفهوم زندگی در جامعه مـدرن، قـرار دادیـم. بـر ایـن اسـاس       

هاي فردي هستند که در نظریه گیدنز به عنوان سازندگان هویت  تحصیالت، دو متغیر مهم از ویژگی

 رهايپنـدا اشند. متغیر رضایت از زندگی کـه متـاثر از   ب می نتیجه گیريفردي در جامعه مدرن قابل 

چنین، به  است. هم برداشتمثبت و محبت دیگران است، از بخش اعتماد بنیادین نظریه گیدنز قابل 

نظر ما یکی از عواملی که در زندگی مدرن تاثیر دارد و خود بر ویژگی هاي فردي در نظریـه گیـدنز   

  

  تحصیالت

زندگی در  

ــه  جامعـــ

  مدرن 

ــاعات   (گیدنز) سـ

  مطالعه

ــارت  مهـ

ــاي  هـــ

  فردي

رضــایت 

  از زندگی

  

  
  
  

  گروه

  (تاجفل)

  
  
  
  
  

  سن  

ــعیت  وضـــ

  اشتغال  

شــــرکت در 

ــالس  مجــــ

  مذهبی

ضــویت در ع

ــاي   ــروه ه گ

  ورزشی

  وضعیت تاهل

جتماعی زنانهویت ا  
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بـه عنـوان    شپـژوه تاثیر دارد و نیز از تحصیالت متاثر است، متغیر ساعات مطالعه است که در این 

  یک متغیر یک فرضیه مورد آزمون قرار گرفته است. 
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   پژوهشروش 

اجتمـاعی،   پـژوهش مسـایل  هـر یـک از انـواع    «به صورت کمی و پیمایشی است.  پژوهشروش     

، نوعی موضوع یا نگرانی است که بایستی مـورد  پژوهشله ئمستلزم روش هاي معینی است. یک مس

شناسایی عوامل تاثیر گذار بـر یـک موضـوع     پژوهشله ئ، چنان چه مسبراي مثالبررسی قرار گیرد. 

  .(Creswell,2003)  »مناسب تر است ١باشد، رویکرد کمی

آمـاري مـا    هسال زن شهرسـتان پاسـارگاد جامعـ    65سال تا  18افراد از  تمامی، پژوهشدر این     

اسـتخراج   1390نفر است. این رقم از آمار سـال   11023اشند. جمعیت آماري ما بر این اساس ب می

  .(www.amar.org.ir,2016)شده است 

اده کـردیم. بـر   اسـتف  ٢از جدول تعیین حجم نمونه لین پژوهشبراي انتخاب حجم نمونه در این     

نفر مـی رسـد    377این رقم به  11023و جمعیت آماري،  05/0این اساس، با انتخاب مقدار خطاي 

(Lin,1974: 437) . در ایـن  «خوشه اي چند مرحله اي بوده است.  پژوهششیوه نمونه گیري در این

سـپس از میـان    به جاي لیستی از افراد مورد نظر، فهرستی ازخوشه ها را تهیه کرده و پژوهشگرجا 

وند. ش میاز انتخاب خوشه ها، تمام افراد هر خوشه وارد نمونه  پسند. ک میگیري  ها نمونه این خوشه

انجـام   ٣اي چند مرحلـه اي  این کار انجام گیرد؛ خوشه گوناگونیدر مواردي که نیاز است در مراحل 

                                                           
1 -Quantitative 
2 -Lin 
3  -  Multistage Cluster Sampling 
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نـیم و  ک مـی تر را انتخاب  هاي کوچک هاي بزرگ خوشه که در آن از میان خوشه گونه، بدین ودش می

  (Cozby,2003: 109).» مـورد نظـر خـود برسـیم     ههیم تا به جمعیت نموند میهمین روند را ادامه 

هـا   خوشه ها منـاطق شـهري و در مرحلـه دوم خوشـه     نخستبدین سان طی دو مرحله، در مرحله 

مرکـز شهرسـتان   بـا اسـتفاده از نقشـه،     نخسـت هاي مناطق در نظر گرفته شدند. در مرحله  خیابان

تقسیم شده وسپس با استفاده از قرعه دو منطقـه شـمال و    بخشپارساگاد (بخش مرکزي) به چهار 

با استفاده از قرعه در هر یـک از ایـن دو منطقـه، سـه      دوبارهغرب انتخاب شدند. در مرحله بعد نیز 

  خیابان انتخاب شدند.  

. بـا اسـتفاده از مفهـوم هویـت اجتمـاعی و      محقق ساخته است نامه پرسش ها دادهآوري گردابزار     

گویه براي سنجش هویت اجتماعی در نظر گرفته شـدند کـه    50بیش از  هایی پژوهشپیشینه هاي 

 30) و یک آزمون مقدماتی (پیش آزمون) با ١(اعتبار صوري پژوهشگرانپس از ابراز نظر چند تن از 

طیف لیکـرت در   چارچوباجتماعی در  گویه براي سنجش هویت 42 ،نفر از حجم نمونه، در نهایت

گویـه انجـام گرفتـه     5). سنجش متغیر رضایت اجتماعی نیز با اسـتفاده از  4نظر گرفته شد (جدول 

 –). سطح سنجش متغیرهاي مسـتقل سـن، تحصـیالت و سـاعات مطالعـه، نسـبی       1است (جدول 

اي، اشـتغال   لیکرت فاصلهي فردي و رضایت از زندگی با استفاده از طیف ها مهارتاي، داشتن  فاصله

اسمی، شرکت در مجالس مذهبی و عضویت در گروههاي ورزشی رتبه اي و متغیر مستقل وضـعیت  

گیـري   اي انـدازه  تاهل اسمی و باالخره سطح سنجش متغیر وابسته با استفاده از طیف لیکرت فاصله

  شده است. 

اسـایی اعتبـار شـاخص هـا یـا      منظـور از اعتبـار صـوري، شن   «صوري است.  پژوهشاین  ٢اعتبار    

مراجعه به داوران. وفاق آنان در مورد بررسی شاخص هـا، دلیلـی بـر     راههاي پژوهش است از  معرف

 » اعتبار آنان است. عدم اتفاق نظر در مـورد هـر شـاخص بـه معنـاي عـدم اعتبـار صـوري آنسـت         

(Sarokhany,2001: 139). است. این ضریب  ٤نباخبا استفاده از ضریب آلفاي کر پژوهشاین  ٣روایی

  بوده است.  85/0براي متغیر وابسته 

مقیاس لیکرت، یک مقیاس تجمعی متشکل از یک رشته گویـه اسـت. پاسـخگویان موافقـت یـا          

نند. نمره مقیاس شامل اندازه شدت ک میمخالفت خود را با هر گویه بر روي مقیاس فشرده مشخص 

در ایـن مقیـاس نـه بـه تعـداد زیـاد از       (Miller,2001: 208) نگرش ابراز شده در تمام گویه هاست 

                                                           
1 -Face Validity 
2 -Validity 
3 - Relaiability 
4 - Cronbach. 
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تـر و قابـل    نتایج حاصله از دقت و اعتبار بیش ،ین حالبا اها نیاز است و نه به قضاوت داوران و  گویه

 . (Rafie Pur, 2009: 261)توجه تري برخوردار است

       

  پژوهشي ها یافته

  ي توصیفیها یافتهالف) 

ترین سنی که  سال بوده است. بیش 18ها  ترین آن سال و پایین 60باالترین سن پاسخگویان     

درصد پاسخگویان  8/74سال بوده است.  30تري در میان پاسخگویان داشته است،  تکرار بیش

درصد پاسخگویان  9/43درصد آن ها مطلقه و بیوه بوده اند.  5/0درصد مجرد و  6/23متاهل، 

 1/8درصد شاغل نیمه وقت و  7/10شاغل تمام وقت،  درصد 4/14درصد محصل،  2/19دار،  خانه

ترین فراوانی در میان پاسخگویان طبقه دیپلم  تحصیالت افراد، بیش مورددرصد بی کار بوده اند. در 

درصد  9/28نفر یعنی  109درصد پاسخگویان و تحصیالت کارشناسی با  3/29نفر یعنی  110با 

نفر داراي تحصیالت ابتدایی هستند.  9نفر بی سواد و  2پاسخگویان بوده است. در میان پاسخگویان 

ي ها مهارتي فردي که شامل خیاطی و بافندگی، رانندگی، آرایشگري، آشپزي و ها مهارت مورددر 

ترین مهارت پاسخگویان مربوط به مهارت آشپزي و سپس  هنري بوده است، باید گفت که بیش

خگویان از آن برخوردار بوده اند، مهارت آرایشگري ترین مهارتی که پاس ي هنري است. کمها مهارت

 بوده است. 

 
  .توزیع فراوانی درصد پاسخگویان بر حسب رضایت از زندگی - 1جدول 

کامالً   

  مخالف

بی   مخالف 

  نظر

کامالً   موافق 

  موافق

جمع 

  کل 

  4/98  3/5  7/55  8/5  3/26  3/5  از وضعیت مالی ام نسبتاً رضایت دارم

  9/99  3/5  4/20  5/17  4/42  3/14  ز اقوام و فامیل ام ندارممن رضایت چندانی ا

  4/99  1/37  8/44  8/5  8  7/3  از وضعیت فعلی خانوادگی ام رضایت دارم

  5/99  7/3  8/13  17  3/52  7/12  من رضایت کاملی از دوستانم ندارم

از وضعیت فعلی زندگی ام رضایت کاملی هنوز  در کل

  ندارم

6/18  2/42  5/8  7/22  8  100  
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  .ي فرديها مهارتتوزیع فراوانی درصد پاسخگویان بر حسب داشتن  - 2جدول 

اصالً و   

  خیلی کم

خیلی   زیاد   متوسط  کم 

  زیاد 

  جمع کل

  3/97  9/5  5/7  3/29  3/29  3/25  خیاطی و بافندگی

  4/98  8  4/16  4/16  1/19  5/38  رانندگی

  8/96  2/4  5/8  8/22  26  3/35  آرایشگري

  4/99  5/35  3/31  1/19  5/8  5  آشپزي

  9/98  6/10  6/10  8/39  3/22  6/15  ي هنريها مهارت

  

  .آماره هاي توصیفی مربوط به متغیر وابسته (هویت اجتماعی) - 3جدول 

نما   میانه  میانگین  نام متغیر 

  (مد)

انحراف 

  استاندارد

ضریب   چولگی  کشیدگی  بیشینه  کمینه  واریانس 

  تغییرات 

هویت 

  اجتماعی 

3/159  161  159  8/15  7/250  118  188  3/0-  3/0-  01/0  

است. در مقایسه  126گویه مربوط به هویت اجتماعی،  42میانگین فرضی ما در پاسخ به      

اشد با میانگین فرضی، با توجه به این که در کد ب می 3/159میانگین بدست آمده که در این جا 

به کامالً موافق تعلق گرفته باید  5 به کامالً مخالف تعلق گرفته است و نمره 1گذاري طیف، نمره 

تر از  میانگین واقعی ما بیش واحد 33گفت که میانگین واقعی ما از میانگین فرضی باالتر است؛ 

 زیاد پژوهشوان گفت که هویت اجتماعی پاسخگویان در این ت میمیانگین فرضی است. بنابراین 

  .است
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   .ر حسب هویت اجتماعیتوزیع فراوانی درصد پاسخگویان ب -4جدول 

کامالً   

  مخالف

بی   مخالف 

  نظر

کامالً   موافق 

  موافق

جمع 

  کل 

به نظر من مدیریت خانواده باید بین زن و مرد 

  تقسیم شود
1/1  1/2  7/2  9/49  8/43  6/99  

حقوق اجتماعی و قانونی زنان باید با مردان برابر 

  باشد
6/1  8/4  8/5  5/48  7/38  4/99  

راحت هستم و دوست داشتم مرد از زن بودن خود نا

  بودم
5/43  5/30  4/7  9  8  4/98  

هاي  واند با اعتماد به نفس بر محدودیتت مییک زن 

  ناشی از جنسیت خود پیروز شود
8/5  2/4  9/14  7/37  7/34  3/97  

دختران باید براي انتخاب همسرشان آزادي داشته 

  باشند و نباید اجباري ازدواج کنند
7/2  2/3  7/3  9/32  5/56  99  

مشاغلی مانند معماري، مهندسی و پزشکی به وسیله 

  مردان بهتر از زنان انجام می گیرد
6/27  4/29  3/14  18  9  3/98  

حق طالق و جدایی باید براي زنان نیز وجود داشته 

  باشد 
4/6  9/6  4/6  3/35  5/42  5/97  

  6/99  8/52  5/34  8  7/2  6/1  همد میمن به پوشش ام اهمیت زیادي 

ست در تصمیم گیري هاي سیاسی، فقط بهتر ا

  مردان تصمیم گیري کنند
6/18  2/33  18  2/20  5/9  5/99  

به عنوان یک زن از خطراتی که ممکن است در حال 

  3/97  6/19  6/41  9/14  8/13  4/7  رسمت میو یا آینده مرا تهدید کند، ن

اگر از دستم برآید و تشخیص دهم، خودم مستقالً به 

  نمک میدیگران کمک 
1/2  2/3  9  1/41  43  4/98  

در کل مردان توانایی هاي بیشتري نسبت به زنان 

  دارند
3/22  3/23  9  9/28  4/15  9/98  

من براي خودم ارزش زیادي قایل هستم و خودم را 

  دست کم نمی گیرم
2/3  2/4  7/3  5/34  3/52  9/97  

وم ش میاگر کسی انتقاد درستی از من کند، ناراحت ن

  ا اصالح کنمنم خودم رک میو سعی 
2/4  5/4  3/5  4/5  34  4/98  
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وظیفه اصلی زن فقط نگهداري از فرزندان و کار در 

  خانه است
2/42  2/30  8/4  18  7/3  9/98  

قدرت مواجه شدن با موقعیت هاي واقعی زندگی را 

  نمک میدارم و از مشکالت فرار ن
2/3  4/7  7/11  4/46  2/30  9/98  

ادق هستند، من به افرادي که نیت خوبی دارند و ص

  نمک میاعتماد 
7/2  2/4  9/6  44  6/41  4/99  

هم، به دیگران د میکارهایی که انجام  تر بیشدر 

  وابسته هستم
4/16  3/53  8/5  1/19  7/2  3/97  

من آدم منزوي نیستم و در خانواده و خویشان 

  نمک میبخوبی رابطه برقرار 
5/0  4/6  7/3  6/49  7/37  9/97  

دوستان و آشناهایم اهمیت رابطه داشتن با من، براي 

  دارد
1/2  7/7  3/22  2/46  1/19  4/97  

  4/97  9  2/42  2/12  5/25  5/8  نمک میگاهی اوقات در زندگی احساس خال و کمبود 

  5/97  1/53  5/38  7/3  1/1  1/1  در روابطم به دیگران احترام می گذارم

اکثر کارهایم برآیم، زیرا به  هوانم از عهدت میخودم 

  دارمخودم اعتماد 
5/0  9/6  9  48  4/34  8/97  

  9/96  8  8/22  4/15  1/40  6/10  این روزها آرامش من در زندگی خیلی کم است

من با دیدن پرچم ایران در مجامع بین اللملی 

  نمک میاحساس غرور و سربلندي 
6/1  7/3  5/9  5/25  5/56  8/96  

در من » اي ایران اي مرز پر گهر«شنیدن سرود 

  9/97  57  7/29  8  1/2  1/1  وجود می آورداحساس شور و شعف به 

اگر از دستم بر بیاید حاضر نیستم یک لحظه در 

  ایران بمانم
3/52  8/22  9  8  8/5  9/97  

  8/97  4/33  7/47  9/11  2/3  6/1  آگاهی از تاریخ ایران برایم مهم است

ایران یکی از غنی ترین فرهنگ هاي دنیا را داشته 

  است
2/3  2/4  8/5  2/33  9/50  3/97  

اگر امکان داشت کشور دیگري براي زندگی انتخاب 

  ردمک می
6/41  4/24  1/10  8/13  4/6  3/96  

حس شدید و قوي اي از تعلق به قومیت در من 

  وجود دارد
7/3  7/12  7/20  7/42  18  8/97  
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دوست دارم با کسانی رفت و آمد کنم که هم قوم 

  من هستند
7/2  3/23  1/19  2/34  6/18  9/97  

ادم با غیر از قوم د میاشتم، ترجیح اگر فرزندي د

  خودم ازدواج کند
7/12  9/27  3/23  7/20  4/15  100  

اگر کسی با هم قوم خودش ازدواج کند، کمتر دچار 

  ودش میمشکل 
5/9  7/37  4/15  8/26  5/9  9/98  

در انتخابات، یکی از مهم ترین مالك هایم براي 

  انتخاب کردن فردي، هم قوم بودن با وي است
1/11  3/35  2/21  26  2/4  8/97  

در روابط اجتماعی هیچ عالقه اي به معرفی کردن 

  قومیت خودم ندارم
1/11  39  5/25  6/19  7/3  9/98  

  100  3/48  3/37  5/8  8/4  1/1  نم نمازم را بخوانمک میدر هر شرایطی سعی 

  9/99  2/77  4/16  2/4  0  1/2  به نظرم خدا همیشه ناظر بر اعمال ماست

  6/99  4/6  7/11  33  2  43  اي رفتن به اماکن مذهبی ندارماعتقاد زیادي بر

اگر مشکل پزشکی و غیره نداشته باشم، سعی 

  نم روزه هاي ماه رمضان را بگیرمک می
2/3  3/5  2/7  8/39  44  5/99  

  4/98  66  9/23  3/5  1/2  1/1  .قطعاً آخرتی براي حسابرسی همگان وجود دارد

بانی کردن امروزه دیگر اعتقادي به نذر دادن و قر

  .ندارم
3/49  8/30  1/10  6/6  1/2  9/98  
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  ) ها فرضیهي استنباطی (آزمون ها یافتهب) 

  ) تحلیل دو متغیره داده ها1

آزمون رابطه بین سن زنان، تحصیالت، ساعات مطالعه، داشتن مهارت و رضایت از  -5جدول 

  .تا پنجم) نخستي ها فرضیهزندگی با هویت اجتماعی (

  R  فرضیه  شماره
  

R2  
 

R  
تعدیل 

  یافته

B  ضریب  

beta  
  

F T   سطح

  معناداري

  /009  64/2  99/6  15/0  08/0  019/0  023/0  15/0  فرضیه اول (سن)

        94/1  81/3  12/0  46/0  011/0  015/0  12/0  فرضیه دوم (تحصیالت)

فرضیه سوم (ساعات 

  مطالعه)
3/0  12/0  09/0  6/0  3/0  8/30  1/4  000/0  

(داشتن فرضیه چهارم 

  مهارت)
15/0  024/0  021/0  72/0  15/0  2/7  6/2  008/0  

فرضیه پنجم (رضایت 

  زندگی)
45/0  206/0  203/0  9/1  45/0  35/78  85/8  000/0  

با توجه به سطح سنجش متغیرهاي مستقل و متغیر وابسته از آزمون رگرسیون ساده براي     

نشان داده  5حاصل که در جدول  تا پنجم استفاده شده است. نتایج نخستي ها فرضیهسنجش 

گر ارتباط معناداري متغیرهاي مستقل هر پنج فرضیه (سن زنان، تحصیالت فرد،  شده است، بیان

 Rساعات مطالعه، داشتن مهارت و رضایت از زندگی) با هویت اجتماعی بوده است. با توجه به مقدار 

تر از چهار متغیر دیگر است  ماعی بیشوان گفت که ارتباط متغیر رضایت از زندگی با هویت اجتت می

اشد. رابطه متغیر ساعات مطالعه نیز با هویت ب میاین مقدار به لحاظ عملی، رابطه بسیار قوي 

اجتماعی رابطه قوي بوده است. با این وجود، دو رابطه متغیرهاي داشتن مهارت و سن زنان 

همبستگی تقریباً  با وجودت نیز اند و متغیر تحصیال همبستگی متوسط با هویت اجتماعی داشته

  ضعیف ارتباط معناداري با هویت اجتماعی زنان داشته است

که  betaرابطه متغیرهاي مستقل هر پنج فرضیه با هویت اجتماعی زنان با توجه به ضریب  براي    

هد به ازاي افزایش سن، افزایش د میاین امر نشان  ،ها مثبت بوده است در هر یک از آزمون

الت، افزایش ساعات مطالعه، افزایش داشتن مهارت و افزایش رضایت از زندگی، متغیر وابسته تحصی

ها نیز هویت اجتماعی  یابد. بدیهی است که با کاهش آن (هویت اجتماعی زنان) نیز افزایش می

  کاهش می یابد.
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بین نمونه آماري  هر یک از متغیرهاي مستقل در به وسیلهتبیین متغیر وابسته  مقدار،  R2آماره     

، داشتن مهارت 12/0، ساعات مطالعه 015/0، تحصیالت 023/0است. بر این اساس، سن زنان 

درصد از واریانس هویت اجتماعی را در میان پاسخگویان تبیین  206/0و رضایت از زندگی  024/0

  اند.  کرده

ان، تحصیالت، ساعات هد که به ازاي هر واحد افزایش متغیرهاي سن زند مینشان  Bمقدار     

، 6/0، 46/0، 08/0مطالعه، داشتن مهارت و رضایت از زندگی، متغیر هویت اجتماعی به ترتیب 

  یابد.  ، واحد افزایش می9/1، 72/0

یعنی ارتباط بین وضعیت اشتغال، شرکت در مجالس مذهبی و  8و  7، 6ي ها فرضیهبراي آزمون     

اي  ماعی زنان با توجه به سطح سنجش اسمی چند مقولهعضویت در گروه هاي ورزشی با هویت اجت

(وضعیت اشتغال) و رتبه اي (شرکت در مجالس مذهبی و عضویت در گروههاي ورزشی) با هویت 

مشاهده  6استفاده شده است که نتایج آن در جدول  سویهاجتماعی زنان از تحلیل واریانس یک 

ود ش می، مشاهده ها فرضیهاي هر یک از آزمون ود. با توجه به سطح معناداري مشاهده شده برش می

اما  ،که وضعیت اشتغال و شرکت در مجالس مذهبی با هویت اجتماعی زنان ارتباط معناداري دارد

  .)6عضویت در گروههاي ورزشی با هویت اجتماعی زنان ارتباط معناداري ندارد (جدول 

حسب وضعیت تاهل است. با توجه به ، آزمون تفاوت میانگین هویت اجتماعی زنان بر 7جدول     

اي سنجیده شده  صورت اسمی سه مقولهه در یک سوال ب نامه پرسشاین که وضعیت تاهل در این 

بود: مجرد، متاهل و مطلقه و بیوه و در عمل فراوانی طبقه آخر آن بسیار ناچیز بود، در عمل طبقه 

اي درآمد با  و مقولهد میغیر به صورت اساین مت ،مطلقه و بیوه با طبقه مجرد ادغام شد و در نهایت

دو گروه مستقل  tتوجه به سطح سنجش متغیر وابسته، یعنی هویت اجتماعی زنان از آزمون 

 001/0ود، سطح معناداري این آزمون رابطه ش میاستفاده شد. همان گونه که در جدول مشاهده 

بطه معنادار است. با توجه به است، بنابراین این را 05/0تر از  بدست آمده و این مقدار کم

توان چنین استنباط کرد که افراد متاهل  هاي بدست آمده و مقایسه این دو میانگین، می میانگین

  داراي میانگین هویتی باالتري نسبت به افراد مجرد، مطلقه و بیوه هستند. 
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ت در مجالس تحلیل واریانس هویت اجتماعی زنان با وضعیت اشتغال زنان، شرک -6جدول 

  .)8و  7، 6هاي  مذهبی و عضویت در گروه هاي ورزشی (فرضیه

انحراف   میانگین  فراوانی  وضعیت اشتغال

  معیار

درجه 

  آزادي

  مقدار

F  
  

سطح 

  معناداري

  54/17  35/155  73  محصل

4  27/4  002/0  

  61/13  42/163  166  خانه دار

  05/17  54/157  31  بی کار

  36/15  91/160  55  شاغل تمام وقت

  57/16  84/166  41  شاغل نیمه وقت

شرکت در مجالس 

  مذهبی

  

انحراف   میانگین  فراوانی

  معیار

درجه 

  آزادي

  مقدار

F  
  

سطح 

  معناداري

  8/19  146  20  کنم اصالً شرکت نمی

5  68/6  000/0  

  94/19  13/153  37  خیلی کم

  59/15  41/161  36  کم

  78/15  162  170  متوسط

  85/10  91/163  88  زیاد

  28/12  7/161  22  خیلی زیاد

عضویت گروههاي 

  ورزشی

  

انحراف   میانگین  فراوانی

  معیار

درجه 

  آزادي

  مقدار

F  
  

سطح 

  معناداري

  12/14  85/160  170  اصالً عضو نیستم

5  78/0  56/0  

  7/17  48/162  64  خیلی کم

  83/17  88/162  52  کم

  86/16  58/157  61  متوسط

  3/19  66/163  18  دزیا

  95/16  163  10  خیلی زیاد
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   .آزمون تفاوت میانگین هویت اجتماعی زنان بر حسب وضعیت تاهل - 7جدول 

سطح  Tمقدار df  انحراف معیار  میانگین  فراوانی  وضعیت تاهل

  داريمعنا

مطلقه  - مجرد

  بیوه و
91  66/155  74/17  

373  3/3-  001/0  

  07/15  58/162  282  متاهل

  

  ) تحلیل چند متغیره 2

تاثیرات متغیرهـا   لعمدر اشد زیرا ب مینیازمند تحلیلی فراتر از دو متغیره  ها یافتهتر  تحلیل جامع    

اشند. براي این منظور از آزمون رگرسیون گام بـه گـام اسـتفاده    ب میزمان و با یکدیگر  به صورت هم

متغیر به ترتیـب وارد معادلـه    4متغیر مستقل،  9آمده است. از  8شده است که نتایج آن در جدول 

از واریانس  16/0متغیر رضایت از زندگی وارد شده است که خود به تنهایی  نخستشدند. در مرحله 

 1/0هویت اجتماعی را تبیین کرده است، متغیر بعدي ساعات مطالعه است که تاثیر آن بـه تنهـایی   

بـه   05/0ت، شـرکت در مجـالس مـذهبی اسـت کـه      بوده است. متغیر سوم که وارد معادله شده اس

در مرحلـه آخـر داشـتن     ،رسـانده اسـت. در نهایـت    31/0تبیین اضافه کرده است و آن را به  مقدار

از واریانس کل متغیر  33/0متغیر  4این  ،تبیین اضافه کرده است. در مجموع مقداربه  02/0مهارت 

  .  هویت اجتماعی را تبیین کرده اند

  

  .صر متغیرهاي مستقل درون معادله براي پیش بینی هویت اجتماعیعنا -8جدول 

 B beta t Sig 2R متغیر مراحل

 14/0 000/0 2/6 35/0 46/1 رضایت از زندگی  1

 25/0 000/0 2/5 29/0 32/9  ساعات مطالعه   2

 31/0 001/0 3/3 18/0 35/6  شرکت در مجالس مذهبی   3

 33/0 000/0 8/3 22/0 01/2  ي فرديها مهارتداشتن   4
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  .مدل ساختاري روابط علی بین متغیرهاي مستقل و وابسته پژوهش (تحلیل مسیر) - 2نمودار 
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  .عناصر متغیرهاي مستقل درون معادله براي پیش بینی هویت اجتماعی - 9جدول 

 اثر کل اثر غیر مستقیم اثر مستقیم 

 15028/0 00028/0 15/0 سن زنان

 1985/0 0785/0 12/0 تحصیالت

 437/0 117/0 32/0 ساعات مطالعه

 2839/0 103/0 15/0  ي فرديها مهارتداشتن 

 45/0 - 45/0  رضایت از زندگی

 2839/0 1139/0 17/0  وضعیت اشتغال

 265/0 045/0 22/0  شرکت در مجالس مذهبی

 0304/0 0304/0 -  عضویت در گروه هاي ورزشی

 1152/0 0052/0 11/0  لوضعیت تاه

 

  هانتیجه گیري و پیشنهاد

فرضیه مطرح شد و ارتباط متغیرهاي  9با استفاده از نظریه هاي تاجفل و گیدنز  پژوهشدر این     

 6رضایت از زندگی،  -5ي فردي، ها مهارتداشتن  -4ساعات مطالعه،  -3تحصیالت، -2سن، -1

وضعیت  9عضویت در گروههاي ورزشی و  -8شرکت در مجالس مذهبی،  -7وضعیت اشتغال، 

  تاهل، با هویت اجتماعی زنان مورد آزمون قرار گرفت. 

         از تحلیل دو متغیره داده ها با استفاده از آمار پارامتریک و آزمون هاي بدست آمدهنتایج     

T .Test  جز متغیر ه و رگرسیون، نشان داد که ارتباط تمامی متغیرها ب سویهتحلیل واریانس یک

عضویت در گروه هاي ورزشی با متغیر هویت اجتماعی زنان معنا دار است. رابطه هر یک از 

ي فردي و رضایت از زندگی با هویت ها مهارتمتغیرهاي سن، تحصیالت، ساعات مطالعه، داشتن 

 متغیر فوق افزوده شود، هویت 5 مقداراجتماعی مثبت یا مستقیم بوده است. به عبارت هر چه بر 

آن ها کاسته شود، هویت اجتماعی زنان کاهش  مقداراجتماعی زنان افزایش می یابد و هر چه از 

  می یابد. 

اشد نشان ب مینتایج حاصل از تحلیل چند متغیره داده ها که با استفاده از رگرسیون گام به گام     

ترتیب ه متغیر که ب 9از متغیر  4تمامی متغیرها را با هم در نظر بگیریم،  اثرهايهد که وقتی د می

ي فردي، ها مهارتعبارتند از رضایت از زندگی، ساعات مطالعه، شرکت در مجالس مذهبی و داشتن 

درصد  33متغیر در مجموع توانستند  در مراحل یک تا چهار وارد معادله رگرسیونی شدند. این چهار
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 بیان دیگر،یا به  نخستین. از واریانس متغیر وابسته یعنی هویت اجتماعی زنان را تبیین کنند

درصد از  14تاثیرگذارترین متغیر بر هویت اجتماعی زنان، رضایت از زندگی است که به تنهایی 

ي نظري در ها یافتهباید گفت که  پژوهشواریانس متغیر وابسته را تبیین کرده است. با توجه به این 

هاي آن  پژوهش و فرضیهاین توجه به  باهویت اجتماعی است.  موردتایید نظریه تاجفل و گیدنز در 

  .شود موارد زیر به عنوان پیشنهاد ارایه می

والن براي زنان؛ به عنوان نمونه ساخت و تاسیس ئباال بردن امکانات زندگی شهري از سوي مس-1

 مقدار راهاستخر، باشگاه ورزشی و مکان هاي تفریحی خانوادگی تا از این  مانندامکانات ورزشی 

  زندگی زنان افزایش یابد.رضایت از 

ي ها مهارتآموزشگاه خیاطی و بافندگی،  مانندراه اندازي آموزشگاههاي مهارتی براي زنان؛ -2

هنري، آرایشگري، رانندگی و حتی آشپزي در فرهنگ سراها از سوي اماکن دولتی و عمومی. هر 

رسد با  ی به نظر میاست، ول شدهچند در شهرهاي بزرگ این آموزشگاهها به بخش خصوصی واگذار 

اید ب  میشهرستان پاسارگاد بخش دولتی و بویژه شهرداري و نهادهاي عمو کنونیتوجه به امکانات 

  انجام دهند.  هایی در این راستا اقدام

  راي مطالعه زنان. ب میهاي عمو افتتاح کتابخانه و اختصاص دادن وقت و یا جایگاهی در کتابخانه -3

ست آمده از وضعیت تاهل و ارتباط آن با هویت اجتماعی، به اهمیت ازدواج با توجه به نتایج بد -4

  شود.  دختران و ضرورت تسهیل آن اشاره می

ود ش میاست، پیشنهاد  پژوهشبا توجه به این که متغیر رضایت از زندگی، مهم ترین متغیر این  -5

   گیرد. انجامجامعی  پژوهشرضایت از زندگی زنان و دختران  مورددر 
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