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  :چکیده

مشکین شهربهعنوانیکیازقطب هاي جدیدگردشگریایران با جاذبه هایغنیومواهبطبیعیومصنوعی، هرسالهمیزبانتعدادزیادیاز 

.گردشگرانداخلیوخارجیاستکهبررسیتأثیراتاجتماعیایندستازگردشگرانامریاجتناب ناپذیراست

پذیري اجتماعی دانش آموزان  تحلیلیاستفادهشدهتاتأثیرگردشگریبرهویت-توصیفیدرپژوهشحاضر،ازروشتحقیقپیمایشیاز نوع

 بااستفادهنیاز به روش نمونه گیري خوشه اي وداده هایمورد.گیردموردمطالعهوتجزیهوتحلیلقراردختر شهر مشکین شهر

ش آموز در مدارس دخترانه دوره نفر دان 1501در این تحقیق از بین تعداد . پرسشنامه یتدوینشده یپژوهشگرگردآوریشدهاستاز

افته هاي تحقیق بر اساس نظریه صنعت فرهنگ ی. نفر دانش آموز نمونه گیري شدند و مورد مطالعه قرار گرفتند 306متوسطه، 

گروه مرجع بعد از  کهبه صراحت نشان داده شد  و با استفاده از آزمون همبستگی اسپرمن  آدورنو مورد تفسیر قرار گرفتند

  .موثري دارد مثبت و عه گردشگري نقشیري هویت اجتماعی دانش آموزان توسدر شکل گ ،والدین

  والدین، پایگاه اقتصادي و اجتماعیگروه مرجع  توسعه گردشگري، صنعت فرهنگ، :  کلید واژه 

  

  مقدمه

همیشگی  و متعارف به عقیده پل روبره، گردشگري عمل مسافرت کردن و طی مسافرت نمودن و رفتن به جایی غیر از مکان 

با این که هدف اصلی از این جابجایی غیر . زندگی به منظور لذت بردن است، حتی اگر این کار شامل یک جابجایی کوچک باشد

از تفنن و لذت بردن بوده و گردشگر کسی است که این کار را به دلیل کنجکاوي یا بیکاري و براي لذت بردن و تفریح یا باالخره 

  ).20: 1380محالتی، (ي این که مسافرت کرده است انجام می دهد به منظور ادعا

در مجموع توریسم به مجموعه فعالیت ها و اقداماتی گفته می شود که به شکلی مرتبط با فرد گردشگر به همراه کلیه ي فعالیت 

بنابراین ویژگی . می گیردهایی که گردشگران در هنگام مسافرت به مکانی خارج از محل سکونت شان انجام می دهند، صورت 

اصلی توریسم این است که در درجه اول، به سفري اطالق می شود که دور از خانه یا محل کار است، و دوم، اقامت کوتاه مدتی 

.است که گاهی ممکن است بدون توفق شبانه باشد

عالیت اقتصادي منفعت زا نقش گردشگري پدیده اي چند وجهی و فرابخشی است که از ابتداي اهمیت یافتن، بعنوان یک ف

گردشگري به عنوان یک پدیده مدرن اساسا اقتصادي . مهمی در رشد و توسعه مناطق و مقاصد گردشگري ایفا نموده است

با انگیزه هاي فردي و اجتماعی است که اثرات متفاوت مثبت و منفی اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی را ) 22: 1385پاپلی یزدي (

  .تدر پی داشته اس

در کشورهاي صنعتی، توسعه صنعت گردشگري موجب تنوع درآمدها و کاهش ناهماهنگی در اقتصاد می شود و در کشورهاي 

لواسانی، . (در حال توسعه، فرصتی براي صادرات ایجاد می کند؛ به طوري که نرخ رشد آن از اشکال سنتی صادرات بیشتر است

1385 :34.(  
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گردشگري فعالیتی است که غیر از مزایاي اقتصادي و اشتغال زایی، تأثیرات اجتماعی و فرهنگی بسیاري دارد؛ از تعامل افکار، 

در واقع گردشگران داخلی و خارجی می توانند در تعامل . اندیشه ها، سالیق و باورها گرفته تا نحوه پوشش و تظاهرات جسمانی

  . منشا اثر باشندودها ي متفاوتی با جامعه میزبان به اشکال و نم

اثرات اجتماعی و فرهنگی گردشگري، تغییراتی است که در زندگی مردم جامعه میزبان گردشگران رخ می دهد و این تغییرات 

 –بعبارتی دیگر اصصالح اثرات اجتماعی .بیشتر به سبب تماس مستقیم اهالی و ساکنان آن دیار و گردشگران صورت می گیرد

ا به معناي تغییراتی بکار می برند که در تجربه هاي روزانه ارزش ها شیوه زندگی و محصوالت هنري و فکري جامعه فرهنگی ر

  ).237: 1388نوري کرمانی، (میزبان رخ می دهد 

به هرحال توسعه و گسترش گردشگري در یک منطقه و یا یک شهر، موجب تغییرات اجتماعی و فرهنگی آن منطقه گردیده و 

بدین . زبان مورد بررسی و مالحظه قرار گیرندست جهت جلوگیري از آثار منفی و نیز تقویت آثار مثبت آن در جامعه میمی بای

سه راه کلی و مکمل را براي بررسی گردشگري بر شرایط اجتماعی فرهنگی کشورهاي جهان سوم ارایه ) 1996(منظور جان لی 

را به صورت پدیده ایی قابل شناسایی با شماري از پیامدهاي مثبت و منفی  نخستین شیوه، برخورد گردشگر و میزبان. می دهد

دومین راه عبارت است از دیدگاه کارکردي عناصر مختلف جامعه جهان سومی که ممکن است تغییري را به . به تصویر می کشد

دیدگاه جنبه هاي تغییر فرهنگی را  سومین. تجربه کند - نظیر رفتار اخالقی، زبان و بهداشت - عنوان  پیامد مستقیم گردشگري 

  .در نظر می گیرد که ناشی از نفوذ گردشگري در بازنگري مهارتها و رسوم سنتی است، می باشد مانند صنایع دستی و غیره

شارپلی . از جمله پیامدهاي دیگر گردشگري، می توان به تأثیر آن بر زندگی و رفتار زنان و جوانان نواحی میزبان اشاره نمود

. معتقد است که توسعه گردشگري باعث افزایش نقش زنان در جوامعی که سنتی و دور افتاده اند می شود) 1977(

، در حالی که با بررسی مطالعات مختلف می توان دریافت که که پیامد توسعه گردشگري براي زنان بسیار )42: 1380شارپلی،(

ي سنتی تربیت کودکان، افزایش فرصت هاي شغلی و پایگاه اجتماعی زنان، مبهم و پیچیده است و اثراتی مانند  تغییر در الگوها

ایجاد استقالل و خودکفایی، ایجاد فرصت هایی براي کسب موقعیت ها و جایگاه مدیریتی و رهبري و افزایش فرصت ها براي 

  ).11: 2001باتلر، (نیز مبهم است همچنین پیامد آن برروي جوانان .  زنان در فعالیت ها و موقعیت هاي جانبی را بدنبال دارد

از یک طرف جوانان با بدست آوردن درآمد و فرصت هاي وابسته به گردشگري، انگیزه ماندگاري بیشتري جهت سکونت در شهر 

محل سکونت خود پیدا می کنند و از طرف دیگر با شیوه زندگی جدید و کاالهاي تجمالتی و لوکس که گردشگران به آن ناحیه 

این موضوع خود می تواند به عنوان . ، آشنا می شوند که منجر به تقلید از آنها و روي آوردن به سبک آنها می شودمی آورند

عالوه بر این موارد، در این جا می توان به تأثیر گردشگري بر کاهش و یا . عامل منفی در توسعه گردشگري مطرح گردد

گردشگري در این نواحی اشاره نمود که مستقیما به افزایش فرصت هاي جلوگیري مهاجرت جوانان به عنوان پیامد دیگري از 

  .شغلی که با توسعه گردشگري ایجاد شده، وابسته است

بعضی جنبه هاي منفی توسعه گردشگري براي جوانان، تأثیر شیوه و سبک زندگی گردشگران بر آمال و آرزوهاي جوانان و 

یکی از تأثیرات مثبت اجتماعی، فرهنگی گردشگري بر جوامع میزبان، ایجاد . باشدافزایش تشابهات بین گردشگران و جوانان می 

فرصت هایی براي تعامل و روابط متقابل مردم محلی و گردشگري می باشد که در این خصوص برخی از مطالعات نشان داده اند 

فرهنگ هاي مختلف خارج از محل  که مردم محلی از این فرصت ها که موجب افزایش درك و آگاهی شان نسبت به افراد و

  ).2001:12باتلر، (زندگی شان می شود، لذت می برند 

با توجه به اینکه شهرستان مشکین شهر در چند سال اخیر در وضعیت گذار از شکل سنتی به وضعیت شبه مدرن می باشد 

و نیازمند بررسی و تحقیق علمی  بودهمسائل اجتماعی جدیدي پیدا می شود، که اجتناب ناپذیربالطبع در جریان این فرایند 

  .دقیق می باشد



در جوامع سنتی، ساختارها و شالوده هاي سنتی حاکم بر نگرشها و رفتارهاي افراد بود که با برکنده شدن چنین ساختارهایی  

یر و دگرگونی در رفتارهاي جدیدي در زندگی افراد شکل می گیرد که یکی از نمونه هاي این امر تغی ،در جوامع در حال گذار

زیرا در سنت و فرهنگ سنتی ما نقش و هویت زنان و دختران تا حد زیادي  .نقش و هویت اجتماعی دختران در جامعه است

مشخص و معین شده بود اما با ورود جامعه ما به وضعیت مدرن این نقش و هویت تغییر ماهیت و معنا داده و زنان و دختران 

تر و روابط اجتماعی و گروههاي اجتماعی جدیدتر و مشارکت همه جانبه تر در زندگی اجتماعی خواهان نقش اجتماعی مستقل 

  .هستند

در جهان امروز، هویت پذیري سازوکاري است که براساس آن یک فرد یا گروه خود را شناخته و انتظار دارد دیگران نیز او را بر 

توان به عنوان خصوصیات اجتماعی، عقاید، ارزش ها، رفتارها و  از همین رو هویت یابی اجتماعی را می. آن اساس بشناسند

  .نگرش هاي متمایزي که افراد و گروه ها در فرایند دیالکتیک ساختاري  و ارتباط متقابل  اجتماعی کسب می کنند، تعریف کرد

مولفه ها و مقوله هاي بعد ساختاري شامل . در این تعریف هم بعد ساختاري و هم بعد فردي مورد توجه قرار گرفته است

و بعد فردي لحاظ شده در این تعریف، تصویر فرد از خود در  ند طبقه، جنس، مذهب، ملیت، قومیت و غیره است؛گوناگون مان

  .ارتباط با دیگران و هم چنین قضاوت هاي دیگران را شامل می شود

کنجکاوي و حساسیت زیاد که خصیصه  دوره نوجوانی می دانش آموزان به علت اینکه در دوره نوجوانی قرار دارند با انرژي و با 

هم چنین نوجوانان در فرایند جامعه پذیري آماده پذیرش  و . باشد در برابر بازتاب هاي محیط به دنبال کسب هویت می باشند

جعی همچون در دوره نوجوانی به رغم وجود گروه هاي مر. یا رد عناصر محیط اجتماعی هستند که براي آنها عرضه می شود

والدین، معلمان و خویشاوندان، نوجوانان در بسیاري از نقش ها و تفکرات خود بدنبال هویت اجتماعی جدیدي هستند که غالبا 

نظریه صنعت فرهنگ آدورنو با بررسی تأثیر ارتباطات و اطالعات بر هویت پذیري . بواسطه نفوذ صنعت فرهنگ ایجاد شده اند

مهمترین مفاهیم نظریه صنعت فرهنگ  آگاهی کاذب،  نیازهاي غیرواقعی و ایدئولوژي فاسد . است اجتماعی در ارتباط مستقیم

همین مفاهیم و فاکتورهاي موجود در نظریه آدورنو در بررسی هویت پذیري اجتماعی ). 261: 1376ریتزر، . (کننده می باشند

  .افراد حایز اهمیت می باشد

ن و ارائه سبک متفاوت زندگی می باشد؛ است حضور قابل توجه گردشگران در شهرستاآنچه تأمل پژوهش حاضر را برانگیخته 

  .که این امر به نظر می رسد تأثیرات گسترده اي بر خانواده ها  و متعاقبا دانش آموزان دارد

  

  پیشینه تحقیق

  تحقیقات داخلی

بررسی رابطه گردشگري با هویت اجتماعی جوانان روستایی شهرستان « ، در تحقیقی تحت عنوان )1395(حیدري ساربان 

-که از لحاظ هدف، توسعه اي و از لحاظ ماهیت توصیفی و پیمایشی و نیز از نوع علی » دهستان سردابه: اردبیل، مطالعه موردي

نتایج تحقیق وي نشان . گردشگري با هویت اجتماعی جوانان روستایی می پردازداي و تحلیلی بوده، به مطالعه رابطه مقایسه 

اما بین . رابطه معناداري وجود ندارد) توسعه گردشگري(داد که بین متغیرهاي هویت فردي و هویت گروهی با متغیر مستقل 

  .طه معناداري وجود داردمتغیرهاي هویت مذهبی، هویت ملی، هویت خانوادگی و هویت جنسیتی با متغیر مستقل راب

با طرح این سوال اصلی که » ارزیابی آثار گردشگري در تقویت هویت ملی«، در تحقیقی با عنوان )1393(شجري و فضلی نژاد 

نقش گردشگري داخلی در تعمیق و تقویت هویت ملی تا چه اندازه است؟ و با استفاده از روش تحقیق کیفی از نوع تحلیل 

تالش آنها این بوده است که استدالل کنند که گردشگري با تقویت یکی از . د به این سوال پاسخ دهندتاریخی سعی کرده ان



در طول تاریخ، نقش به سزایی در توسعه و تعمیق هویت ملی در میان ایرانیان ) آگاهی تاریخی(مهمترین عناصر هویت ایرانی 

  .ی بر هویت ملی تأثیر گذار استبنابراین گردشگري داخلی از طریق تقویت آگاهی تاریخ. دارد

نشان دادند که » شهر شیراز: تجربه گردشگري و هویت ملی؛ مورد مطالعه«، با عنوان )1392(در تحقیقی دیگر شیانی و هاشمی 

از میان متغیرهاي مورد بررسی متغیرهاي سن، سفرخارجی، سفر مذهبی، سطح تحصیالت، وضعیت تأهل، خاطره انگیز بودن 

بوده اند و ) هویت ملی(سفر، رضایت، تجربه تجربی و تجربه وجودي داراي رابطه معناداري با متغیر وابسته سفر، کیفیت 

  .متغیرهاي سفر داخلی، تجربه تفریحی، جنسیت و قومیت رابطه معناداري با متغیر وابسته نداشته اند

  تحقیقات خارجی

در این رابطه وي تالش نموده . در مطالعات خود به بررسی و کشف ماهیت تجربه سفر خاطره انگیز می پردازد) 2009(تونگ 

نتیجه وي با استفاده از مصاحبه هاي عمیق به این . است که ماهیت تجربه خاطره انگیز را در زمینه گردش و سفر بررسی نماید

اصر ویژه مربوط به مقصد در تجربه خاطره انگیز افراد از سفر بسیار برجسته تر از سایر دست یافت که گونه هاي تجربه سفر و عن

  .عوامل می باشد

. نیز در مطالعه به بررسی تأثیر تجارب سفر خارجی برروي جهان بینی گردشگران آمریکایی پرداخته است) 2008(کاننینگ 

نتایج مطالعه وي نشان می دهد که جهان . ي خارجی می باشدهدف وي کشف فرآیند تغییر جهان بینی افراد از طریق سفرها

  .بینی افراد مورد مطالعه بعد از سفرهاي خارجی تغییر یافته است

وي . در مطالعه اي به بررسی تأثیر جهانی شدن فرهنگی بر روي هویت هاي شهري پرداخته است) 1999(در نهایت نیجمان 

انبوه گردشگران به یک مکان خاص موجب تجدید هویت شهروندان از یک سو و  معتقد است که رشد سریع و حرکت و جابجایی

  .تغییر معناي مکان ها از سوي دیگر می باشد

  

  سابقه نظري تحقیق

در تحلیل و بررسی هویت ، نظریه هاي گوناگونی توسط جامعه شناسان مختلف ارائه گردیده است که بطور کلی به سه  دسته 

  : قابل تفکیک اند 

– Macro( نظریه هاي کالسیک یا کالن ــ 1 theories  (  

– Micro( ــ  نظریه هاي خرد  2 theories (  

  )   Macro & Micro –theories(ــ  نظریه هاي خرد ـ کالن 3

  نظریه هاي کالسیک یا کالن درباره هویت 

اجتماعی به لحاظ وجود شناسی وجه تمایز نظریه هاي کالن با نظریه هاي خرد در بررسی پدیده ها و واقعیت هاي 

)Ontology ( و معرفت شناسی )Epistemology ( یا رویکرد جامعه شناختی مورد توجه جامعه شناسان و فالسفه می

به این معنا که آنچه ماهیت پدیده . مهمترین مفهومی که براي جامعه شناسان کالن اهمیت دارد ساختار اجتماعی است . باشد 

بنابراین . بعبارت دیگر هیچ نقشی براي فرد قایل نیستند . قعیت آنها را شکل می دهد ساختار اجتماعی است هاي اجتماعی و وا

نظریه هاي کالن به لحاظ وجود شناسی به ساختار و عینیت در مقابل فرد و ذهنیت معتقدند و به لحاظ معرفت شناسی روش 

  .د تأکید قرار می دهند اثباتی و تبیینی را در مقابل روش تفهیمی و تفسیري مور

بنابراین می توان نتیجه گرفت که نظریه هاي کالن در بررسی هویت به ساختار اجتماعی تأکید می کنند و روشی را که براي 

بعبارت دیگر برا ساس نظریه هاي کالن آنچه هویت افراد را تشکیل . بررسی هویت به کار می برند روش اثباتی و تبیینی است 

  .و کنش او نیست بلکه ارزشها و هنجارهاي اجتماعی است که مهمترین مقوله آن جامعه پذیري می باشد می دهد فرد 



به اعتقاد آنها هویت فرایندي دیالکتیکی و . به اعتقاد نظر یه پردازان کالن ، هویت واقعی بیرونی و مستقل از فرد و ذهن اوست 

ندي است که نمود برجسته آن اجتماعی شدن و نقش و منزلت اجتماعی باز اندیشانه درجریان کنش متقابل نیست  بلکه فرای

  .می باشد که هویت اصلی فرد را تشکیل می دهند 

  نظریه هاي خرد 

بینش فلسفی . نظریه هاي خرد  در بررسی پدیده ها و واقعیت هاي اجتماعی درنقطه مقابل نظریه هاي کالن قرار می گیرند    

نظریه هاي خرد به لحاظ وجود شناسی به فرد و ذهنیت معتقدند وبه لحاظ معرفت . م قرار دارد آنها بر مبناي ذهنیت و تفه

بر طبق نظریه هاي خرد آنچه . شناسی  روش تفهمی و تفسیري  را در بررسی واقعیت هاي اجتماعی مورد تأکید قرار می دهند 

مهمترین نظریه خرد ، کنش . ود ارزیابی فردي می باشد در بررسی هویت حائز اهمیت است نه ساختار اجتماعی بلکه فرد  یا خ

  .متقابل نمادین می باشد 

نظریه هاي جورج هربت مید  و چارلز هورتون . نظریه کنش متقابل نمادین نیز چشم انداز گسترده اي در مورد هویت دارد 

راه یافته است که نظریه مانفورد کون می باشد  کولی شیرازه اصلی این نظریه را فراهم کرده اند اما رهیافت علمی تري نیز به آن

معتقدند کیستى فرد در فرآیند پیچیده اى شکل مى گیرد که همان رابطه مداوم او با )) Gooley(، کولى ) Mead(مید  .

وح مید تجربه حسى، خودآگاهى، ر.کیستى یک فرد به واقع تعیین کننده جایگاه او درجامعه است.محیط اطرافش یا جامعه است

و کیستى فرد را پدیده اى از پیش موجود نمى داند، بلکه برآن است که این ویژگى ها ماحصل کنش ها و واکنش هاى اجتماعى 

از نظر او هم علّت و هم معلول کنش هاى اجتماعى یک » کیستى خویش « .اند و خود نیز دو باره براین کنش ها اثر مى گذارند

در چنین .تنها در مقابله با دیگران است که پدید مى آید» خویش « د که درك و شناخت کولى به خوبى دریافته بو.فرد است

  )1381:17بنایى، (حالتى فرد خود را با چشم دیگران مى بیند 

. نظریه کنش متقابل نمادین مسئله هویت را در فرایند کنش متقابل کنشگران اجتماعی مورد تحلیل قرار می دهد     

قابل نمادین پدیده ها و واقعیت هاي اجتماعی ـ هویت اجتماعی ــ در جریان کنش متقابل اجتماعی ساخته بنابرنظریه کنش مت

می شود اما مهمترین عاملی که کنش متقابل را امکان پذیر می سازد معانی و نمادهاي اجتماعی است که آنها نیز در جریان 

مهمترین .وواقعیت ها خصوصیت دیالکتیکی و باز اندیشانه دارند  بنابراین پدیده ها. کنش متقابل تفسیر و تعدیل می شوند 

  :عناصر نظریه کنش متقابل نمادین عبارتند از 

  .ـ  واقعیت ها در جریان کنش متقابل اجتماعی شکل می گیرند  1

  .ــ در جریان کنش متقابل معانی و نمادها یاد گرفته می شوند  2

  .متقابل را امکان پذیرمی سازند ــ معانی و نمادها فرایند کنش  3

ـ کنشگران می توانند در جریان کنش متقابلشان معانی و نمادها را برپایه تفسیري که از موقعیت می کنند ، تعدیل یا تغییر  4

  .دهند 

  ).281: 1374، ریتزر( ــ الگوهاي کنش متقابل ، گروهها و جامعه ها را می سازند  5

  کالن- نظریه هاي خرد-

این نظریه ها در بررسی پدیده ها و فرایند هاي اجتماعی به .کالن رویکردي چند بعدي و کثرتگرا هستند- هاي خردنظریه 

به اعتقاد این نظریه پردازان پدیده ها و فرایند هاي اجتماعی .ترکیب سطوح خرد و کالن و ساختار و کنش می پردازند

هویت اجتماعی نیز از این قاعده .کتیک بین عین و ذهن استمحصول دیالکتیک بین ساختار و کنشگر اجتماعی یا دیال

  .مستثنی نیست



می  ،نظریه  هابرماس و  نظریه گیدنز   مهمترین این نظریه ها در بررسی هویت اجتماعی نظریه صنعت فرهنگ آدورنو

  . باشد

  

  

  چارچوب نظري تحقیق

اجتماعی دختران دانش آموز در جوامع مدرن و در حال گذار تأثیر و نفوذ صنعت فرهنگ و کاالهاي فرهنگی بر هویت پذیري 

صنعت فرهنگ به ساختارهاي عقالنی و دیوانساالري چون شبکه هاي تلویزیونی اطالق می . داراي اهمیت فوق العاده می باشد

با توجه به ). 261: 1374ریتزر، . (شود که روساختار فرهنگی جامعه نوین را ساخته و پرداخته و به توده هاي مردم القا می کند

اینکه حوزه هاي خودآگاه و ناخودآگاه افراد عمیقا وبه طور فزاینده اي مورد تجاوز قرار می گیرد ضرورت توجه به پدیده صنعت 

این صنعت از توده هاي مخاطب خود انفعال، تسلیم، آمادگی براي پذیرش هر چیز و نوعی . فرهنگ اهمیت پیدا می کند

همسانی و همگونی با هنجارها و ارزش هاي غالب به . ستاوردهاي بالفعل و بالقوه فردي را خواستار استاحساس رضایت از د

  .وسیله این کاالهاي فرهنگی جا انداخته می شود

همچنین کاالهاي فرهنگی شامل آن دسته از کاالهایی هستند که هدف مستقیم و بالفصل آنها، انتقال اندیشه یا احساس، در 

این مقوله عمدتا با توسعه صنعت فرهنگ مرتبط است و در خصوص جوامع جدید بیشترکاربرد . در هر صورت است هر قالب یا

  .رسانه ها و وسایل فرهنگی مرتبط استدارد تا جوامع سنتی و بر استفاده از 

همین مفاهیم در . اشدمهمترین مفاهیم نظریه صنعت فرهنگ، آگاهی کاذب، نیازهاي غیر واقعی و ایدئولوژي فاسد کننده می ب

صنعت فرهنگ به اشکال مختلف می تواند هویت افراد را تغییر داده و . بررسی هویت پذیري اجتماعی افراد حایز  اهمیت است

  .شکل دهد، از قبیل تولید کاالهاي مصرفی و مهمتر از همه کاالهاي فرهنگی

هیت اشکال فرهنگی را تعیین می کند و با شکل بخشیدن به صنعت فرهنگ با تولید کاالهاي فرهنگی و نیاز هاي غیر واقعی ما

نفوذ این صنعت بر شکل گیري هویت افراد . سلیقه ها، اولویت ها و ارزش هاي افراد هویت آنها را زیر نفوذ خود قرار می دهد

  .چه اتفاقی افتاده است بسیار زیاد بوده اما تحت لواي تبلیغات افراد چنان تحت تأثیر قرار می گیرند که هرگز پی نمی برند

  

  فرضیات تحقیق

  .به نظر می رسد توسعه گردشگري تأثیر بیشتري بر هویت پذیري اجتماعی دختران دانش آموز دارد: فرضیه اصلی

  :فرضیه هاي فرعی

.به نظر می رسد دختران دانش آموز بیشتر از والدین خود هویت می پذیرند تا گروهاي دیگر- 1

  .اجتماعی تأثیر زیادي روي هویت پذیري اجتماعی دختران دانش آموز دارد –به نظر می رسد پایگاه اقتصادي - 2

  روش شناسی تحقیق

دانش آموز دختر شاغل به تحصیل در شهر مشکین  1501در این پژوهش جامعه آماري شامل تمام مدارس دخترانه که شامل 

با توجه به اینکه پژوهش حاضر از نوع تحقیق نمونه اي است نه تحقیق اشباعی و یکی از اصول آن معرف بودن . شهر می باشد

دالیل . ا تعداد نمونه اتخاذ گردیده است شیوه تخمین آماري است نه نظريمی باشد، شیوه اي که براي تعیین حجم نمونه ی

استفاده از شیوه تخمین آماري این است که در این پژوهش جامعه آماري و چارچوب نمونه گیري کامال مشخص است و هدف 

تخمین آماري شانس مساوي براي  بر این اساس همه موردها باید مطابق با شیوه. اصلی تعمیم نتایج نمونه به جامعه آماري است

بنابراین براي برآورد حجم نمونه از شیوه آماري . انتخاب شدن داشته باشند و هریک از این موردها معرف جامعه آماري باشد



براي نمونه گیري . نفر می باشد 306کوکران استفاده شده است که بر اساس این فرمول حجم نمونه اي که بدست آمده است 

با توجه به اینکه در این پژوهش از روش تحقیق پیمایشی دارس از نمونه گیري خوشه اي استفاده شده است و در سطح م

سیستماتیک و ساختاري به کار رفته است، تکنیک تحقیق یا ابزار جمع ها  استفاده شده است و براي جمع آوري داده ها پرسش

  .آوري داده ها پرسشنامه است

  اآزمون و استنباط فرضیه ه

  .به نظر می رسد توسعه گردشگري تأثیر بیشتري بر هویت پذیري اجتماعی دختران دانش آموز دارد: فرضیه اول

  

  آزمون ضریب همبستگی اسپرمن براي سنجش رابطه میان تأثیر توسعه گردشگري بر هویت پذیري  –1جدول 

  

      هویت اجتماعی  توسعه گردشگري

    گردشگريتوسعه   ضریب همبستگی  1.000  .352

  

ضریب همبستگی 

  اسپرمن

  آزمون معناداري  .  . 033

  کل  306  306

  هویت اجتماعی  ضریب همبستگی  .352  .

  آزمون معناداري  .033  

  کل  306  306

  ـ آزمون همبستگی اسپیرمن میان تأثیر توسعه گردشگري بر هویت پذیري اجتماعی  2جدول 

  

  متغیرها

  
  

  تعداد

  
  

مقدار ضریب 
  ھمبستگی

  
  

  ./.)٥(سطح معناداری 

  /.٠٣٣  /.٣٥٢  ٣٠٦  توسعه گردشگري و هویت پذیري 

/. 352میزان ضریب همبستگی میان متغیرهاي توسعه گردشگري و هویت پذیري اجتماعی برابر با  2با توجه به جدول شماره 

بدین معنا که با افزایش . را نشان می دهدبدست آمده است که این میزان همبستگی ارتباط مثبت و نسبتا قوي بین دو مقدار 

است و /. 033با توجه به سطح معناداري این رابطه که برابر با . توسعه گردشگري میزان هویت پذیري اجتماعی افزایش می یابد

ویت یعنی بین توسعه گردشگري و ه. محاسبه شده است بنابراین فرض صفر رد و فرضیه پژوهش تأیید می شود/. 05کوچکتر از 

  .پذیري اجتماعی دختران دانش آموز رابطه معناداري وجود دارد

  

  

  

  

  

  

  

  



  .به نظر می رسد دختران دانش آموز بیشتر از والدین خود هویت می پذیرند تا گروهاي دیگر: فرضیه دوم

  آزمون ضریب همبستگی اسپرمن براي سنجش رابطه میان تأثیر والدین بر هویت پذیري  - 3جدول 

  

      هویت اجتماعی  والدین 

    والدین  ضریب همبستگی  1.000  .486

  

ضریب همبستگی 

  اسپرمن

  آزمون معناداري  .  . 015

  کل  306  306

  هویت اجتماعی  ضریب همبستگی  .486  .

  آزمون معناداري  .015  

  کل  306  306

  

  بر هویت پذیري اجتماعی  تأثیر والدینـ آزمون همبستگی اسپیرمن میان  4جدول 

  

  متغیرها

  
  

  تعداد

  
  

مقدار ضریب 
  ھمبستگی

  
  

  ./.)٥(سطح معناداری 

  /.٠١٥  /.٤٨٦  ٣٠٦  توسعه گردشگري و هویت پذیري 

بدست آمده /. 486میزان ضریب همبستگی میان متغیرهاي والدین و هویت پذیري اجتماعی برابر با  4با توجه به جدول شماره 

با توجه به سطح معناداري این رابطه . را نشان می دهداست که این میزان همبستگی ارتباط مثبت و نسبتا قوي بین دو مقدار 

یعنی بین . براین فرض صفر رد و فرضیه پژوهش تأیید می شودمحاسبه شده است بنا/. 05است و کوچکتر از /. 015که برابر با 

  .ش آموز رابطه معناداري وجود دارد و قابل تعمیم به جامعه آماري می باشدو هویت پذیري اجتماعی دختران دان متغیر والدین

  

ویت اجتماعی بر ه- آزمون ضریب همبستگی اسپرمن براي سنجش رابطه میان تأثیر پایگاه اقتصادي -5جدول 

  پذیري 

  

- پایگاه اقتصادي

  اجتماعی

      هویت اجتماعی

- پایگاه اقتصادي  ضریب همبستگی  1.000  .173

  اجتماعی

  

  

ضریب همبستگی 

  اسپرمن

  آزمون معناداري  .  . 046

  کل  306  306

  هویت اجتماعی  ضریب همبستگی  .173  .

  آزمون معناداري  .046  

  کل  306  306

  

  



  

  اجتماعی بر هویت پذیري اجتماعی - ـ آزمون همبستگی اسپیرمن میان تأثیر پایگاه اقتصادي 6جدول 

  

  متغیرها

  
  

  تعداد

  
  

مقدار ضریب 
  ھمبستگی

  
  

  ./.)٥(سطح معناداری 

  /.٠٤٦  /.١٧٣  ٣٠٦  و هویت پذیري  اجتماعی- پایگاه اقتصادي

  

پایگاه اقتصادي و اجتماعی و هویت پذیري اجتماعی برابر با میزان ضریب همبستگی میان متغیرهاي  6با توجه به جدول شماره 

با توجه به سطح . بدست آمده است که این میزان همبستگی ارتباط مثبت اما ضعیف بین دو مقدار را نشان می دهد/. 173

فرضیه پژوهش تأیید محاسبه شده است بنابراین فرض صفر رد و /. 05است و کوچکتر از /. 046معناداري این رابطه که برابر با 

یعنی بین متغیر پایگاه اقتصادي و اجتماعی و هویت پذیري اجتماعی دختران دانش آموز رابطه معناداري وجود دارد و . می شود

  .قابل تعمیم به جامعه آماري می باشد

  

  نتیجه گیري

. قیق و نتایج تحلیل آماري می باشدمعموال آنچه که در نتیجه گیري معیار قرار می گیرد، اهداف، فرضیات، چارچوب نظري تح

. هدف اصلی در این پژوهش بررسی تأثیرات اجتماعی بر هویت پذیري اجتماعی دختران دانش آموز شهر مشکین شهر بود

هویت پذیري اجتماعی دانش آموزان به عنوان متغیر وابسته و برخی عوامل موثر بر آن بر اساس چارچوب تحقیق، بعنوان 

  . مهمترین مفاهیم مورد بررسی در این هدف محسوب می شود متغیرهاي مستقل،

بنا بر یافته هاي تحقیق و با توجه به فرضیه هاي تحقیق، می توان این گونه استنباط کرد که هر یک از فاکتورهاي توسعه 

پذیري اجتماعی دانش اجتماعی خانواده دانش آموزان رابطه مثبتی با هویت  –گردشگري، گروه مرجع والدین و پایگاه اقتصادي 

براساس نتایج تجزیه و تحلیل آماري، میزان همبستگی بین دو متغیر توسعه گردشگري و هویت پذیري اجتماعی . آموزان دارد

این میزان همبستگی ارتباط مثبت و خوبی را بین این دو مغیر نشان می دهد و بعد از میزان درصد می باشد که  35.2

درصد، در جایگاه دوم قرار  48.6ه مرجع والدین با هویت پذیري اجتماعی دختران دانش آموز با همبستگی بین دو متغیر گرو

  .دارد و این امر نشانگر اهمیت و تأثیر پدیده نسبتا نو ظهور گردشگري در شهر مشکین شهر می باشد
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