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سكينه جمعهنيا ،دانشجوي دكتري مشاوره دانشگاه آزاد اسالمي واحد بجنورد ،ايران
چكيده
هدف اين مقاله ،بررسي نقش عوامل اجتماعي (خانواده ،مدرسه و گروه همساالن) در جامعهپذيري دانششآمشوزان اسشتان گلسشتان بشود .روش
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است كه با استفاده از فرمول برآورد حجم نمونه كوكران ،حجم نمونهاي برابر با  077نفر از جامعة آمشاري انتاشاش ششدند .روش نمونشهگيشري
خوشهاي چندمرحلهاي و تصادفي ساده بود .ابتدا شهرهاي استان ،سپس مدارس و در نهايت از طريق ليست دبيران نمونهها به طشور خوششهاي
چند مرحلهاي و تصادفي انتااش شدند .يافتهها نشان داد بين گروه همسشاالن ،خشانواده ،مدرسشه و جامعشهپشذيري رابةشة همتسشتگي م تشت و
معنيداري وجود داشت .همچنين بين گروههاي سني ماتلف و جنس (دختر و پسر) ،تفشاو

معنشاداري در جامعشهپشذيري وجشود داششت .در

خاتمه همچنين خانواده ،پيشبينيكنندة جامعهپذيري دانشآموزان گزارش شد .نتايج اين پژوهش با پژوهشهشاي بسشياري هشمخشوان بشود .در
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سنتي ،مدرن اوليه و مدرن متأخر دگرگون شده است؛ اما همچنان نقش خانواده منحصر به فرد و بيبديل مانده است.
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 .)2015:نوجواني ازجمله مراحلي در فرايند رشد است كشه

مقدمه و بيان مسأله

13

جامعه پذيري يا اجتماعيشدن ،7ازنظر لغوي بهمعناي انةتاق و

بسياري از نظريهپردازان در حوزههاي ماتلف روانشناسشي و

آشناسازي با جامعه است (حقششناس و همكشاران .)102 :7910 ،در

علوم اجتماعي به آن توجه ميكنند و هر كدام از آنها براي اين

جامعهشناسي ،اين مفهوم به فرايندي اطالق ميشود كه در آن،

مرحله ،اهميت خاصي قائشل ششدهانشد .ايشن مرحلشه بشهعلشت

افراد ويژگيهايي كسب ميكنند كه شايستة عرشويت آنهشا در

عمدهاي كه ر ميدهد بهطور ويژه توجه متاصصان

تغييرا

 .)Scruton,بششهعتششار ديگششر،

را به خود جلب كرده است .برخشي از ادوار زنشدگي بشهدليشل

جامعهپذيري نوعي فرايند كنش متقابل اجتماعي اسشت كشه در

تأثيرا

فيزيكي با اهميت تلقي مشيششوند و برخشي ديگشر از

آن ،فرد هنجارها ،ارزشها و ديگر عناصر اجتمشاعي ،فرهنگشي

لحشا تشأثيرا

و سياسي موجشود در گشروه يشا محشير پيرامشون خشود را فشرا

باتوجهبه هر دو مورد مهم است (شرفي.)72 :7917 ،

جامعششه اسششت

(2007: 649

روحششي درخشور اعتنشا هسششتند؛ امشا نوجششواني

ميگيرد ،آن را دروني و بشا شاصشيت خشود ،يگانشه مشيكنشد

با جامعهپذيري ،نوجوانان به رسميت شناختن ،برچسشب و

(سليمي و داوري .)700 :7911 ،بعد از خشانواده ،گشروه همسشاالن،

مديريت نمايش عشاطفي خشود را يشاد مشيگيرنشد و همچنشين

دومين عامل جامعهپذيري ناميده ميشود (ستوده.)7911 ،

هنجارهاي اجتماعي خود را بازنگري ميكننشد (

به گروهها يشا زمينشههشاي اجتمشاعي كشه فراينشدهاي مهشم

& Shipman et al., 2003

Morris et al.,

 .)2007والششدين ،عامششل عمششدة

اجتمششاعيشششدن در آنهششا ر مششيدهششد بششهعنششوان عوامششل

اجتماعيشدن در سنين پايين هستند و اين نفشو در نوجشواني

اجتماعيشدن (جامعه پذيري) اشاره مي شود .جامعه پشذيري در

نيز ادامه دارد .بااينحال ،دوستان صميمي ،زمينة ديگري بشراي

دو مرحلة كلي صور

اجتماعيشدن در دوران نوجواني به شمار ميروند (

ميگيرد:

Rubin et

الف) جامعهپذيري ناستين2؛ فرايندي است كه ميان فرد و

 .)al., 2011 & Collins & Laursen, 2004والشدين و دوسشتان در

گروهي ر ميدهشد كشه بشا او در تمشاس نزديشص و صشميمي

طيشف وسشيعي از اسشتراتژي اجتمشاعي ششركت دارنشد؛ ماننششد

هستند و بيشتر در سالهاي اوليه زندگي اتفاق ميافتد .عوامشل

مدلسازي بيان احساسا

نوجوانشان و

اصلي اين مرحله ،خانواده و گروه همساالن هستند.

بحث دربارة احساسا

ش) جامعششهپششذيري ثششانوي يششا مجششدد9؛ ايششن فراينششد در

در پاسخ به احساسا
بشا نوجوانشان

( ;Eisenberg et al., 1998

.)Morris et al., 2007 & Brechwald & Prinstein, 2011

وضعيتهشاي رسشميتشر ر مشيدهشد؛ امشا هشي يشص از ايشن

ازآنجاكه پيوند نوجوانان با والدينشان بهتدريج ضشعيفتشر

وضششعيتهششا شاصششي نيسششت .در ايششن مرحلششه ،عوامششل

ميشود ،همساالن در رشد رواني آنان نقش حساسي مييابنشد.

جامعهپذيري ،باشي از مسشئوليتهشاي خشانواده را بشه عهشده

همساالن ،امكاناتي براي يادگيري مهار هاي اجتماعي ،كنترل

ميگيرند .عوامل اصلي در اين مرحلشه مدرسشه و رسشانههشاي

رفتار و در ميان گذاشتن مشكال

مششابه فشراهم

ارتتاط جمعي هستند (ستوده و همكاران.)772 :7906 ،

ميكنند .پذيرفتهشدن از سوي همساالن و داشتن چند دوسشت

و احساسا

گسشترده و متعشدد و افشزايش

نزديص در زندگي نوجوان بسيار اهميت دارد .دوستان نزديشص

آسيبپذيري همراه است .معموالً شروع بلوغ با بلشوغ روانشي

معموالً همسن و همجشنس هسشتند و زمينشههشاي خشانوادگي،

زودهنگام يا ديرهنگام و ريسصپذيري باال همراه اسشت و در

ارزشها و هدفهاي مشابهي دارند؛ اما است نا هم وجشود دارد

دوران نوجواني با تغييشرا

نوجوانان دختر و پسر به شكل متفاوتي ظهور ميكند

( Gilbert,

(جذابيتهاي آدمهايي كه خصوصشياتي ماشالف خصوصشيا
نوجوان دارند).

1
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افراد به طور معقول به برابريطلتشي گشرايش دارد .گشروههشاي

نمي رود؛ بلكه پابهپاي نهاد آموزش و پرورش حركت ميكنشد

هماالن ،گروههاي دوستي همسن هستند .روابر هماالن ،امروز

و نهادهاي اجتماعي ديگر اين عمل را تا پايان عمر فرد تشداوم

حتي بيشتر از پيش اهميت دارد كشه بشهدليشل افشزايش نسشتت

ميباشند (رباني خوراسگاني ومؤمنيراد.)11 :7931 ،

زناني است كه اكنون جزء نيروي كار هستند و فرزندانششان در

تأثيرا

والدين و گروه همساالن در بسياري موارد همسو

مراكز مراقتت روزانه با همديگر به سر ميبرنشد .نظريشه هشاي

هستند و بشا هشم تعارضشي ندارنشد (.)Hartup, 1983: 196-103

ميد و پياژه 7هريص بهحشق بشر اهميشت روابشر همشاالن تأكيشد

برخالف عقيدة رايج ،همساالن ،ارزشهاي اساسشي والشدين را

ميكنند .پياژه بهويژه بر اين واقعيت تأكيد مي كند كشه روابشر

تقويت ميكنند و با آن ماالف نيستند؛ هرچند ممكن است از

هماالن ،دموكراتيصتر از روابر ميان كودك و پشدر و مشادرش

لحا سليقه يا آداشورسوم اختالفاتي داشته باشند .گروههشاي

است .روابر هماالن برپايشة رضشايت متقابشل اسشتوار اسشت و

همساالن نوجوان شامل جمعيت بزرگتر و غيرشاصي و نيشز

برپاية وابستگي نيست كه اتشي موقعيشت خشانوادگي اسشت و

دستة كوچص تر و دوستيهاي فردي است .عوامل بسشياري در

(گيشدنز،

پذيرفتهشدن نوجوانان از سوي همساالنشان تأثير ميگشذارد و

 .)16 :7937همساالن ،باشي از زندگي نوجوانشان هسشتند كشه

ايشن عوامششل عتارتنششد از هششوش ،شششكل ظششاهري ،مهششار هششا،

نوجوانان را حمايت ميكنند تا وارد جامعه شوند .همساالن به

موقعي شت اجتمششاعي و اسششتعدادهششاي خششا

 .بششهطششور كل شي،

نوجوان كمص مي كنند تا تمشرين الگوپشذيري و نقششپشذيري

نوجوانششان ،همسششاالني را تششرجيو مششيدهنششد كششه بدشششانس،

داشته باشد (گيدنز.)771 :7937 ،

انعةاف پذير ،خوشطينت و مشتاق باشند؛ از نظر آنها افشرادي

ناچار بايد ميزان زيادي بِدهبِستان وجشود داششته باششد

در اصةالح عوام ،واژة همساالن تقريتشاً بشا واژة نوجشواني
مترادف است .در بسياري از جوامع ،روابر با همساالن ،همراه

محتوبند كه به ديگران ياري ميدهند تا احساس كنند از سشوي
سايرين پذيرفته شدهاند (كيگان و همكاران.)7917 ،

خانواده و مدرسه ،مهمترين زمينه براي رشد ويژگيهاي فردي

مدارس نيز در فرايند اجتماعيشدن نقش دارنشد .آمشوزش

و دانش اجتماعي مهار هاي الزم بشراي نقششهشا و وظشايف

در مدارس ،فرايندي رسمي است .برنامة معيني وجود دارد كه

بزرگسال است (شهرآراي.)237 :7910 ،

بايد از دروس فرا گرفته شوند .در كنار برنامة آموزشي رسمي،

در همة فرهنگ ها ،خانواده ،عامل اصلي جامعشه پذيرششدن

چيششزي وجششود دارد كششه بعرششي جامعششهشناسششان آن را برنامششة

كودك در دوران طفوليت است .خشانواده ،اساسشيتشرين نهشاد

آموزشي پنهشان ناميشدهانشد كشه يشادگيري كودكشان را مششروط

جامعهپذيركردن كودك بشهويشژه در سشالهشاي حسشاس اوليشة

ميكند .در مدارس از كودكان انتظار ميرود به موقع در كالس

زندگي است .خشانواده بشا ششراير صشحيو ،كودكشان را آمشاده

حاضر باشند ،در كالس آرام باشند ،مقررا

انرتاطي مدرسشه

ميكند تا تواناييهاي بالقوة خود را شناسايي كنند و بشهعنشوان

را بپذيرند و نستت به آن پاسخگو باشند .واكنشهشاي معلمشان

افراد بالغ در جامعه نقشهاي سشودمندي را بشر عهشده گيرنشد.

نيز بر انتظاراتي تأثير مي گذارند كه كودكان از خودشان دارنشد

كودكان در فرايند جامعهپذيري در خانواده ،امرونهشي والشدين،

و به نوبة خود با تجربة شغلي آنها زماني پيوند مشيخشورد كشه

تقليد و همانندسازي را ياد ميگيرند كه از مهمترين شيوههشاي

مدرسه را ترك ميكنند (گيدنز.)776 :7912 ،

(محسشني،

روابر هماالن ،بيشتر در سراسر زنشدگي شاصشي اهميشت

انتقال ارزشها ،هنجارها و سنت هاي اجتماعي است

 .)797 :7910جامعه پذيري در خانواده آغاز مي شود و بشا رفشتن

خود را حفظ ميكند؛ بهويژه در نواحي كشه تحشرك اجتمشاعي

فرد به جامعه و محير هاي آموزشي ،فعاليشت خشانواده از بشين

زياد نيست ،افراد ممكن اسشت در بيششتر يشا همشة زندگيششان

Meade & Piaget
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عرو يص جرگه 7غيررسمي باشند يا يص گشروه از دوسشتان را

متغيرهاي استفاده از رسشانههشاي جديشد ،پايگشاه اقتصشادي -

حفظ كنند؛ حتي در جاييكشه ايشنگونشه نتاششد ،احتمشال دارد

اجتماعي و كنترل اجتماعي خانواده با جامعشهپشذيري معنشادار

روابر گروه هماالن ،فراتر از دوران كودكي و نوجشواني ،تشأثير

است .متغيرهاي استفاده از رسانههاي جديد ،كنترل اجتمشاعي

مهمي داشته باشد .گروههاي غيررسمي افشرادي كشه در سشنين

و پايگاه اقتصادي  -اجتماعي با بلوغ زودرس رابةشة معنشادار

مشابهي هستند ،در محل كار يا حوزههشاي ديگشر ،معمشوالً در

دارند .همچنين با كنترل متغير بلوغ زودرس ،سةو معنشاداري

شكلدادن به نگرش ها و رفتار افشراد اهميشت پايشداري دارنشد
(گيششدنز .)771 :7937 ،سششاوين و همكششاران )1990( 2و بششراون

9

رابةشة متغيرهشاي اسشتفاده از رسشانههشا ،پايگشاه اقتصشادي -
اجتماعي و كنترل اجتماعي خشانواده بشا جامعشهپشذيري تغييشر

( )1990در پژوهش خود نشان دادهاند نوجوانان ،بيششتر خشود

ميكند؛ يعني متغير بلوغ زودرس ،بهعنوان متغيشر واسشر ،بشر

تصميم مي گيرند تا اينكه دنتالهرو خواسشتههشاي همسشاالن يشا

رابةهها تأثير دارد.
اسدنژاد ( )7939نشان داد بين جامعهپذيري ديني بهعنوان

بزرگساالن باشند.
برپاية پژوهش ها ،نوجوانان در سه مورد از همساالن الگشو
ميگيرند كه عتارتند از:

متغير وابسته و متغيرهاي مستقلي مانند سشن ،پايشة تحصشيلي،
رشتة تحصيلي ،درآمد ،نوع مسشكن ،نقشش الگشويي خشانواده،

 -ظاهر (تيپ ظاهري ،مو و )...

سرماية فرهنگي ،نقش معلم ،شيوههشاي فرزنشدپروري ،انشواع

 -پوشش (لتاسها ،مدها و )...

ستصهاي مديريت ،نقش مربي و نقشش محتشواي كتشاشهشاي

 -زبان (تكيه كالمها و)...

درسي رابةة معناداري وجود دارد؛ اما بين جامعهپذيري دينشي

روابر ضعيف با همساالن در دوران كشودكي و نوجشواني،

و تحصيال

پدر ،تحصيال

مادر ،شغل پدر ،ششغل مشادر و

ناسازگاريهاي عاطفي دوران بزرگسالي ،بزهكاري ،اختالال

بعد خانوار رابةة معناداري وجود ندارد .جامعهپشذيري دينشي

در سازگاري جنسي و سشاير رفتارهشاي ناسشازگارانه را منجشر

دانشششآمششوزان از حششد متوسششر باالتراسششت .خششانواده در

ميشود (هاشميان.)7932 ،

جامعهپذيري ديني دانشآموزان بيشتر از مدرسه نقش دارد.

يگانگي اجتماعي ،شرط بقاي هر جامعه است؛ ازاينرو هر

دسترنج ( )7932نتيجه گرفت متغيرهاي تحصيال

مشادر،

جامعه ميكوشد با جامعهپذيري ،اعراي خود را با هنجارها و

وضعيت اشتغال مادر ،شغل مادر ،شغل پدر ،تحصيال

پشدر،

ارزشهاي اجتماعي آشنا كنشد و بشه آنهشا مةشالتي بيشاموزد تشا

درآمد خانوادگي با جامعهپذيري رابةة معنادار دارند كه برخي

بتوانند متناسب با هنجارهاي جامعة خشود زنشدگي كننشد .اگشر

از آنها با جامعهپذيري رابةة مستقيم و برخي رابةة معكشوس

فرايند اجتماعيشدن ناموفق باشد و هنجارهاي جامعه را ملكة

داششششتهانشششد .سشششيدي ( )7932نشان داد مدرسه در مقام كارگزار

هن افراد نكند ،افرادي در جامعه پرورش مييابند كه بهعلشت

اجتماعيشدن توانسته است سيمايي مشروع در نظر دانشآموزان

درونشينششدن هنجارهشا ،از تالششف و قشانونششكني احسششاس

داشته باشد و عاملي اثرگذار در شكلگيري ارزشهاي ديني،

پشيماني و شرمساري نميكنند و تنها نيروي دروني بازدارنشدة

سياسي ،اجتماعي و اقتصادي معرفي شششود .حاضششري و شششريفي

آنها از انحرافا

( )7911در پژوهش خود دريافتنشد در دورة جديشد ،تغييشرا

اجتماعي از بين ميرود (چلتي.)7913 ،

چشمگيري در عوامشل جامعشهپشذيري صشور

صداقتزادگان و اميدوار ( )7930دريافتند بلشوغ زودرس
جسمي با جامعهپذيري رابةشة معنشادار دارد .همچنشين رابةشة

گرفتشه اسشت؛

بهطوريكه امروزه ،حرشور در فرشاي مجشازي ،هشم بشر فشرد
جامعه پذير و هم بر ديگر عوامل جامعهپذيري تأثير ميگشذارد.

Clique
Savin et al.
Brown

1
2
3

وزن و تركيب عوامل جامعه پذيري (خانواده ،مدرسه ،همشاالن
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و رسششانه) در سششه دورة سششنتي ،مششدرن اوليششه و مششدرن متششأخر

آيزنتششرگ 2شششيوههششاي تربيتششي را در جامعششهپششذيري كششودك

دگرگون شده است .روايي ( )7901در پژوهش خود نشان داد

بهصور

زير برشمرده اسشت .7 :الگوسشازي؛  .2تشأثير پنشد و

بين ميزان احترام و منزلت فرد و الگوپذيري رابةه وجشود دارد

اندرز بزرگساالن؛  .9راهنمايي براي كمشصكشردن؛  .0انتسشاش

و با افزايش احترام و منزلت فرد ،الگوپذيري از او نيز افشزايش

صفا

معين اجتماعي؛  .1تنتيه و تشويق و  .6اهميت آموزش

مي يابد .بشين ميشزان بشرآوردهششدن نيازهشاي دانشش آمشوزان و

همدلي .همچنين پايگاه اجتماعي  -اقتصادي خانواده با توجشه

الگوپششذيري رابةششه وجششود دارد و بششا افششزايش بششرآوردهشششدن

به نظرا

گود ،اعزازي و برنشتاين در شكلگيري رفتشار فشرد

نيازهاي دانشآموزان ،الگوپذيري آنان نيشز افشزايش مشييابشد.

بسيار مهم است .از تعاريف متفاو

همچنين مشاص شد ميزان مستتدبودن والدين در الگوپذيري

شيوه هاي اين فرايند ،از برآيند متاحث انديشمندان ،موارد زيشر

تأثير دارد و بشا كشاهش اسشتتداد والشدين ،الگوپشذيري از آنشان

برگزيده شدهاند :الگوسازي ،تنتيه ،تششويق ،روابشر عشاطفي و

افزايش مييابد .از نتشايج ديگشر پشژوهش اينكشه بشين نوبشودن

برهان و دليشل .بشه نظشر مشيرسشد خشانواده بشهعنشوان نهشادي

پوشش ،رفتار و افكار فرد الگوپذير رابةه وجود دارد؛ اما بشين

غيررسمي در رسالت جامعهپذيري خود ،تفاو هايي دارند كه

ميششزان محتششت فششرد بششا الگوپششذيري رابةششهاي مشششاهده نشششد.

گششاهي ايششن تفششاو هششا بششروز تعششاری شششديد در افششراد

باتوجهبه آنچه گفته شد ،سؤال اصلي پژوهش ايشن اسشت كشه

جامعهپذيرشونده را باعث ميشود .اين تفشاو هشا يشا در نشوع

نقش عوامل اجتماعي در جامعشهپشذيري دانششآمشوزان اسشتان

هنجارها و ارزشهايي است كه اين دو نهاد قصد درونيكردن

گلستان چگونه است.

آنها را در فرد جامعه پذير دارند يا در نوع شيوة تربيتي (م تشت

و ماتلف جامعهپذيري و

و منفي) است كه در فرايند جامعهپذيري اتاا

ميكنند (چلتشي،

 7913به نقل از الفقاري زعفراني و علينيا.)719 :7913 ،

مبانی نظري و پيشينة پژوهش
در تئوري كالسيص ،اصليترين و مهمترين عامل جامعهپشذيري،

اريكششا كلششري 9بششه جامعششهپششذيري م تششت و منفششي و ابعششاد

خانواده برشمرده ميشد و در كنار آن ،گروه همساالن و مدرسشه

جامعه پذيري م تشت اششاره كشرده بشود .گفتنشي اسشت عوامشل

جزء عوامل بعدي مةرح بودند .خانواده ،متغير اصلي تحليلها و

جامعهپذيري (خانواده و مدرسه) در صورتي در جامعهپشذيري

نظريششههششاي دانشششمنداني اسششت كششه دربششارة جامعششهپششذيري

فرد نقش م تت دارند كه ابتدا نقش الگويي بشراي فشرد داششته

اجتمشاعي ،نقشش

باشند؛ دوم ،تنتيه و تشويق مناسب در شيوة تربيتي خود داشته

محوري در بحثهاي جامعهپشذيري كشودك و افشراد دارد و بشه

باشند؛ سوم ،روابر عاطفي قوي با فرد داشته باشند و چهشارم،

نظريهپردازي كردهاند .خانواده ،نهاد پر قشدر

متغيرهاي ديگر ماننشد مدرسشه و همسشاالن در ردههشاي بعشدي
توجه شده است (حاضري و شريفي.)06-00 :7911 ،
ويليامز جي گود 7معتقد اسشت خشانواده ،مهشمتشرين نهشاد
جامعه پذيري ،بشا عمشلكشردن بشه ششيوه هشاي زيشر در فراينشد
جامعه پذيري كودك موفق است .7 :داشتن روابشر عشاطفي بشا
فرزند؛  .2اقتشدار ششناختهششده؛  .9داششتن نقشش الگشويي؛ .0
پايداري در روابر؛  .1دادن آزادي به فرزند؛  .6برقراري ارتتاط
با ارائة توضيو و دليشل و  .0تتنيشه و تششويق مناسشب .نانسشي
Wiliam J. Good

1

رابةة منةقي همراه با ارائة برهان و دليشل بشراي آمشوزشهشاي
خود به فرد اتاا كنند .در غير اين صور  ،نوع جامعهپذيري
آنها منفي است .طتق نظريههاي كشولي 0و پارسشونز ،1خشانواده
اهميت بهسزايي در شكلگيري رفتار و گرايش هاي فشرد دارد.
دوركيم 6بر اهميت مدرسه و آموزش و پرورش اشاره كشرده و
گفته است :خانواده و مدرسشه دو نهشاد مهشم در درونشيكشردن
2

Nansi Ayzenberg
Erika Clery
4
Cooley
5
Parsons
6
Durkheim
3

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و نهم ،شماره پياپي ( ،)07شماره دوم ،تابستان 7930
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اجتماعي رابةشه وجشود دارد .در نهايشت ،بشين متغيشر

ارزش ها و هنجارهايي هستند كه خود حامل آن هستند و ايشن

و حيا

هنجارها يا با شيوة جامعهپذيري از نوع م تت يا از نشوع منفشي

اصلي و مستقل خانواده و متغير وابسشتة جامعشهپشذيري رابةشة

به فرد ارائه ميشوند .طرفداران جنشتش «آمشوزش در خانشه» و

معنادار يا ضريب  %31وجود دارد.

«ايلي » به تفاو هاي اساسي بين اين دو نهشاد اششاره كردنشد.

حاضري و شريفي ( )7911در پژوهش خشود دريافتنشد در

طتششق نظششر آنششان ،مدرسششه نهششادي مناسششب بششراي آمششوزش و

چششمگيري در عوامشل جامعشه پشذيري

دورة جديد ،تغييشرا

جامعششهپششذيري واقعششي در افششراد نيسششت .مدرسششه بششهدليششل

صور

متفاو بشودن در نشوع هنجارهشا ،ارزشهشا و نشوع آمشوزش و

مجازي هم بر فرد جامعه پذير و هم ديگر عوامل جامعهپذيري

دارد و همچنششين هنجارهششا و

تششأثير گذاشششته اسششت .وزن و تركيششب عوامششل جامعششهپششذيري

ارزش هاي درون نهاد مدرسه و برنامة مدون آنها براي آموزش

(خانواده ،مدرسه ،هماالن و رسانه) در سه دورة سنتي ،مشدرن

افراد ،كودكان و نوجوانان را به جهان واقعي متصل نمشي كنشد

اوليه و مدرن متأخر دگرگون شده است.

ارتتششاط بششا خششانواده تفششاو

كه در آينده بستر فعاليتهاي آنان است ( تنهايي.)7903 ،

گرفته است؛ به طوريكشه امشروزه ،حرشور در فرشاي

روايي ( )7901در پژوهش خود نشان داد كشه بشين ميشزان

حسنپور ( )7939در پژوهش خود نشان داد بين الگوهاي

احترام و منزلشت فشرد و الگوپشذيري رابةشه وجشود دارد و بشا

جامعه پذيري دانش آموزان و ميزان آگاهي هويت جنسي رابةه

افزايش احترام و منزلشت فشرد ،الگوپشذيري از او نيشز افشزايش

وجود دارد .همچنين ،بين الگوي دموكراتيص و ميشزان آگشاهي

مي يابد .بشين ميشزان بشرآوردهششدن نيازهشاي دانشش آمشوزان و

هويت جنسي ،بين الگوي اسشتتدادي و ميشزان آگشاهي هويشت

الگوپششذيري رابةششه وجششود دارد و بششا افششزايش بششرآوردهشششدن

جنسي و بين الگوي آسانگير و ميزان آگشاهي هويشت جنسشي

نيازهاي دانش آموزان ،الگوپذيري آنان نيشز افشزايش مشييابشد.

دانشآموزان رابةة معنشاداري وجشود دارد .نتيجشة آزمشون تشي

همچنين ،مشاص شد ميزان مستتدبودن والدين در الگوپذيري

تست نشان داد ميزان آگاهي هويت جنسي بين پسران از ميزان

تأثير دارد و بشا كشاهش اسشتتداد والشدين ،الگوپشذيري از آنشان

آگاهي هويت جنسي دختران باالتر است .نتايج آزمون تحليشل

افزايش مييابد .نتيجة ديگر اينكه بين نوبودن پوشش ،رفتشار و

واريانس نشان داد ميزان آگاهي هويت جنسي دانشآموزان در

افكار فرد الگوپذير رابةه وجود دارد؛ اما بين ميزان محتت فرد

بشين خشانوادههشاي آسششانگيشر از خشانوادههشاي دموكراتيششص و

با الگوپذيري رابةه مشاهده نشد.

است؛ بشهطشوريكشه ميشزان آگشاهي هويشت

خوشفر ( )7900در پژوهش خود آورده اسشت خشانواده و

استتدادي متفاو

جنسي فرزندان خانوادههاي آسانگيشر پشايين و ميشزان آگشاهي

مدرسه از نهادهاي اولية اجتماعيكردن كشودك و نوجشوان بشه

هويت جنسي خانوادههاي دموكراتيص و استتدادي باال است.

شمار مي روند .اگر خانواده يص نوع خا

از ارزش ،مدرسشه

ويسي ( )7939در پژوهش خود نتيجه گرفشت از مجمشوع

نشوع ديگشري از ارزش و گشروه همسششاالن نشوع سشومي را بششه

عوامل مةرحشده ،متغيرهاي پايگاه اجتماعي  -اقتصادي (بعشد

كودكان و نوجوانان القا كنند ،نتايد به تعادل رفتاري كشودك و

عيني و هني) ،نشوع رسشانه ،جنسشت و  ...بشر جامعشهپشذيري

نوجوان اميدوار بود .در ايشن وضشعيت ،شاصشيت كشودك بشه

دانشآموزان دبيرستاني تأثيرگذار هستند.

خةر خواهد افتاد و فرايند جامعشه پشذيري نيشز دچشار اششكال

عزيزآبادي فراهاني ( )7937نشان داد بين متغير اسشتحكام

خواهد شد.

در خانواده و پيوند اجتماعي رابةشة معنشادار وجشود دارد .بشين

جمشيدي و همكاران ( )7900در پژوهش خود بشا عنشوان

در خانواده و پيوند اجتماعي رابةة معنادار وجود

مقدمششهاي بششر نقششش خششانواده ،مدرسششه و گششروه همسششاالن در

دارد .بين متغير پايگاه اقتصادي -اجتمشاعي و پيونشد اجتمشاعي

هنجارپذيري دانشآموزان معتقد است پيونشد قشويتشري ميشان

رابةة معنادار وجود دارد .بين متغير اختالف نسلي در خشانواده

نوجوانان بررسيشده و والدين آنها نستت به خشواهر و بشرادر

متغير نظار
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آنان وجود دارد .بين پدر و مشادر ،مشادر پايگشاه اول را دارد و

(.)Smedley, 1992

ارتتاط با او شديدتر است .روابر با دوستان همكالسي نسشتت

اليس و پيرسن ( )1992نشاد دادند چگونه ارزشهاي والشدين

به غيرهمكالسي بيششتر اسشت .نوجوانشان از سشازمان مدرسشه

بر تكنيصهاي پرورش كودك تأثير مشيگذارنشد .نتشايج نششان داد

ارزيابي م تتي دارند .بيشتر نوجوانشان ،ارزشهشا را در راسشتاي

نقش ارزشها روي پيرويكردن م تت است ،هشم بشا تنتيشه بشدني

ارزشهاي دوستان و خانواده ميبينند .در محير خانه ،مدرسشه

(همانطوركه قتالً نششان داده ششد) ،هشم بشا اسشتفاده از موعظشه و

و دوسششتان ،صششميمت ،تفششاهم ،يششصرنگششي و احتششرام متقابششل

كنترل كلي .بهطور مشابه ،نقش ارزشهشا در اعتمشاد بشه نفشس بشا

بيششششترين ارزش و مةلوبيشششت را در بشششين نوجوانشششان دارد.

استفاده از اين سه تكنيص منفي است (.)Ellis & Petersen, 1992

فراغشت ،بيششتر فراغشت خشود را

كاغششذچيباشششي ( )1990بششا ارائششة خالصششة گسششترده و

صرف گوشدادن به موسيقي ،مةالعة كتاش و گردش و تفريو

يصپارچشه از كشار ميشان فرهنگشي بشر خشانوادههشا و پشرورش

درخصو

گشذران اوقشا

ميكنند .هنجارپذيري دانشآموزان دختر دبيرسشتانهشاي ششهر
تهران ،خانواده و بهويژه گروه دوسشتان نسشتت بشه مدرسشه در
جذش نوجوانان موفقتر بوده اسشت و رابةشة عشاطفي آنهشا بشا
مادرانشان بيشتر از پدرانشان بوده است .نهادهاي خانه ،مدرسه
و گروه همساالن در ارائشه و انتقشال ارزشهشا و هنجارهشا بشه
نوجوانان نقش اساسي دارند.
اميري قمصري ( )7909نشان داد با افزايش سن والشدين و
گذشتن از زمان ازدواج ،اجتمشاعيششدن فرزنشدان بشهصشور
مناسب صشور

مشيگيشرد .آن دسشته از تئشوريهشايي بهتشر و

مناسبتر ميتوانند فرزندان خويش را اجتماعي كنند كشه بيشان
ميكنند خانوادههايي در ظاهر تأييد نميشوند كشه والشدين آن،
سةو تحصيال

باالتري دارند؛ اما درواقع تأثير خود را هنگام

ايفاي نقش آموزشي و الگويي به جاي ميگذارد .بررسي نتايج
متغير انتظارا

والدين از يكديگر اين مةلب مهم و اساسي را

بيششان مششيكنششد كششه اجتمششاعيشششدن در خششانوادههششايي بهتششر و
مناسب تر صور

ميگيرد كه والدين بشا هشم تفشاهم بيششتري

دارند و از يكديگر حمايت ميكنند.

كودكششان ،بعششد از نقششد گسششترده بششا اسششتفاده از روشهششاي
روانشناختي و جامعهشناختي ،خانواده را مةالعه كرده است و
نشان داد باتوجهبه زندگي و شيوة اجتماعي خانواده (بهعنشوان
م ال ،اعتقادا

والدين و ارزشها ،الگوهاي تعامل پدر و مادر

كودك و وابستگي  /استقالل) و مدل هاي ماتلشف از زنشدگي
خانوادگي و روند آن در جهان ،ما را به يص مدل سوم مشترك
هدايت ميكند (.)Kâgitçibaşi, 1990
اليسكيادوراسششن و تششورن ( )2002نشششان دادنششد كششار كششودك،
مدرسه و محير خانه در اجتماعيشدن فرزندان در خشانوادههشاي
فقير در تعامل نزديص است .اين پژوهش تأكيد مشيكنشد خشانواده،
جايگاه ممتازي در ايجاد ،حفاظت ،پشتيتاني و نگهداري از روابشر
در جامعة برزيل دارد (.)Auxiliadora Dessen & Torres, 2002
مويتوزو )2002( 7نشان داد بهتشرين مكشان بشراي آمشوزش
واقعي ،جهان واقعي و ارتتاط با مردم واقعي است كه كارهشاي
گوناگوني انجام مي دهند ،نشه در مكشاني كشه بشا مهشار هشاي
ماتلششف ب شا بزرگترهششا كنتششرل مششيشششود .والششدين ،ناسششتين
جهتدهندههاي كودك هستند؛ اما والدين و مدارس نتايد فقر
كنترلكنندة كودكان باشند؛ بلكه بايد براي آنها مششاور باششند.

اسمدلي ( )1992نشان داد كودكاني كشه در خانشه تحصشيل

در نتيجه« ،آموزش در خانه» ،بهترين متد براي آموزش واقعشي

ميكنند بهطور درخور توجهي اجتماعيتر و بالغتشر از كسشاني

است؛ آموزششي كشه والشدين نقشش اساسشي را در آن دارنشد و

بودند كه در مدرسه عمومي تحصيل ميكردند؛ يعني ،خشانوادة

آموزش در تمام عمر فرد ادامه دارد و هرگز كامشل نمشيششود؛

كودكاني كه در خانشه تحصشيل مشيكننشد بشه انشدازة كشافي بشه
نيازهاي اجتماعي فرزندان توجه مي كنند .بنابراين ممكن است

بلكه فرد هر روز بر تجربيا

خود ميافزايد.

اسمدي ( )1992در پژوهش خود نتيجه گرفت بچشههشايي

بششه بششازنگري اسششاس در فراينششد اجتمششاعيشششدن ني شاز باشششد
Moitozo

1
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كه در خانه آموزش ديدهاند نستت به بچههاي آموزشديده در

دانش آموزان متوسةة اين استان  06716نفر اسشت .بشه اسشتناد

مدارس عمومي ،بهتر اجتمشاعي ششده و بشه بلشوغ رسشيدهانشد.

فرمول برآورد حجم نمونه كوكران ،حجم نمونة  077نفشري از

ناستين چيزي كه سشريع بشه هشن مشيرسشد ايشن اسشت كشه

جامعششة آمششاري انتاششاش شششد .روش نمونششهگيششري خوشششهاي

بچههايي كه در خانه آموزش ديده اند به اندازة كافي خشانواده،

چندمرحلهاي و تصادفي ساده بود .ابتدا شهرهاي استان به طور

نيازهاي جامعهپذيري آنها را برآورده ميكند و معناي عميقتشر

خوشهاي انتااش شدند و سپس مدارس هر شهر و در مرحلشة

اين اسشت كشه بشه يشص تجديشدنظر در انگاششتههشاي اساسشي

بعدي كالس و در نهايت براساس ليست دبير ،نمونهها بهطشور

جامعهپذيري نياز است.

تصادفي ساده انتااش شدند.
ابزار جمعآوري اطالعشا

بوكوسكي و همكاران ( )2007دريافتند دختشران و پسشران

در ايشن پشژوهش پرسششنامشه

نوجوان در بسياري موارد شتيه به هم جامعشهپشذير مشيششوند.

است .زكشي ( ،)7912پرسششنامشة مقيشاس عوامشل اجتمشاعي

والدين نوجوانان بزرگتر بهطور كلي رفتارهاي تنتيهي بيششتري

( )SFSرا طراحي كرد .اين پرسشنامه شامل  26سؤال است و

و حمايتي كمتري نسشتت بشه رفتارهشاي عشاطفي فرزندانششان

سه عامل خانواده ،گروه همساالن و مدرسه را در جامعهپذيري
اندازهگيري مي كند .آمارة آلفاي كرونتا درخصشو

داشتند (.)Bukowski et al., 2007: 355

پايشايي

زمن و همكاران ( )2013در پژوهش خود دريافتند نوجوانشان،

ابزار به مقدار  7/11در پژوهش زكي ( )7912بشه دسشت آمشد.

جهان عاطفي خود را از طريق انشواع تعامشل بشا اعرشاي خشانواده،

همچنين در پژوهش قربشاني ( ،)7932آلفشاي ايشن ابشزار 7/13

معلمان و دوستان ياد ميگيرند(.)Zeman et al., 2013: 79

گزارش شده است .در اين پژوهش ،آلفاي ايشن ابشزار  7/06و

ميلر اسلو و دانسمور ( )2016در پژوهش خود نتيجشه گرفتنشد

براي پرسش نامة جامعه پشذيري ،آلفشاي  7/60بشه دسشت آمشد.

دوستان نزديص در دورة نوجواني نفو زيشادي روي هشم دارنشد و

علينيشا ( ،)7901پرسشش نامشة جامعشه پشذيري بشا مؤلفشه هشاي

والدين و دوستان در دورة نوجواني در جامعهپذيري بسشيار ششتيه

همكاري اجتمشاعي ،پيونشد و سشازگاري اجتمشاعي ششامل 70

به هم عمل ميكنند (.)Miller-Slough & Dunsmore, 2016: 287

سؤال را ساخته است .پايايي ايشن ابشزار بشا اسشتفاده از آلفشاي
كرونتا ( )7/19به دست آمده است.

روش پژوهش
روش پشژوهش همتسششتگي (توصششيفي) بششا پيمششايش اجتمششاعي

يافتهها

است .جامعة آماري شامل كليه دانشآموزان دبيرسشتاني اسشتان

فرضششية اول :بششين گششروه همسششاالن ،خششانواده ،مدرسششه و

گلستان است .براسشاس آخشرين گشزارش كارشناسشي طشرح و

جامعهپذيري رابةه وجود دارد .بشراي آزمشون ايشن فرضشيه از

برنامة ادارة كل آموزش و پرورش اسشتان گلسشتان ،آمشار كشل

ضريب همتستگي پيرسون استفاده شده است.

جدول  -1ضريب همبستگی پيرسون بين متغيرهاي بررسیشده
خانواده
خانواده
مدرسه

7

**

همساالن

**

جامعهپذيري

**

**همتستگي معنيدار است در سةو 7/77
*همتستگي معنيدار است در سةو 0/71

7/990
7/060
7/221

مدرسه

همساالن

جامعهپذيري

**

7/990

**

**

**

7/910

7

**

7/711

**

7/060
7/910

7

*

7/729

**
*

7/221
7/711

7/729

7
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اطالعا

جامعهپذيري  7/711و همساالن و جامعهپذيري  7/729است.

ارائهششده در جشدول بشاال نششان مشي دهشد بشين

خانواده ،مدرسشه ،گشروه همسشاالن و جامعشه پشذيري ضشريب

فرضية دوم :بين گروههاي سني ماتلف ،تفاو

معناداري

همتستگي م تت و معنيداري وجود دارد .اين همتسشتگي بشين

در جامعهپذيري وجود دارد .براي آزمون ايشن فرضشيه از آنشوا

خانواده و مدرسه  ،7/990خانواده و همساالن  ،7/060خانواده

استفاده شده است.

و جامعه پذيري  ،7/221مدرسه و همساالن  ،7/910مدرسشه و
جدول  -2نتايج تحليل واريانس يکراهه روي ميانگين نمرات بين گروههاي مختلف سنی و جامعهپذيري
بين گروه
درون گروه
كل

اطالعششا

مجموع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مربعات

71/012
76071/217
76090/769

9
073
072

1/267
07/106

منششدرج در جششدول بششاال نشششان مششيدهششد در

جامعه پذيري بين سشنين ماتلشف ،تفشاو

F

معنیداري

7/723

7/309

فرضية سوم :بين پسران و دختشران تفشاو

معنشيداري وجشود

معنشاداري در

جامعهپذيري وجود دارد .براي آزمون اين فرضيه از تي تسشت

دارد.

استفاده شده است.
جدول  -3آزمون تی تست بين جنس و جامعهپذيري
 %59فاصله اطمينان
جنس
جامعهپذيري

اطالعششا

T

درجه آزادي

معنیداري

تفاوت ميانگين

پايين

باال

60/210
717/726

017
072

7/777
7/777

7/17920
00/70309

7/0607
06/0699

7/1136
00/6362

ارائششهشششده در جششدول بششاال نشششان مششيدهششد در

فرضششية چهششارم :گششروه همسششاالن ،خششانواده و مدرسششه

معنشيداري وجشود

پيشبينيكنندة جامعهپذيري دانشآموزان اسشت .بشراي آزمشون

جامعه پذيري بين دختران و پسران تفشاو

اين فرضيه از رگرسيون استفاده شده است.

دارد.

جدول  -4خالصه مدل
مدل

ضريب همبستگی

ضريب تعيين

ضريب تعيين تعديلشده

خطاي استاندارد

7

7/201a

7/767

7/717

7/71170

پيشبينيكنندهها :همساالن ،خانواده ،مدرسه
جدول  -9آنوا
مدل

مجموع مجذورات

درجه آزادي

ميانگين مجذورات

F

معنیداري

رگرسيون
باقيمانده
كل

001/310
72731/176
72300/069

9
922
921

213/612
90/110

6/110

7/777

متغير وابسته :جامعهپذيري
پيشبينيكنندهها :همساالن  ،خانواده و مدرسه
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جدول  - 6ضرايب رگرسيون
ضرايب غيراستاندارد

مدل
B

خطاي استاندارد

ضرايب استاندارد

T

معنیداري

بتا

مقدار ثابت

97/313

9/690

-

1/122

7/777

خانواده

7/203

7/777

7/702

2/061

7/776

مدرسه

7/709

7/771

7/703

7/923

7/711

همساالن

7/730

7/773

7/711

7/130

7/902

متغير وابسته :جامعهپذيري
اطالعا

مندرج در جداول باال نشان مي دهد در پيشبيني

جامعه پذيري با ورود سه متغير خانواده ،مدرسشه و همسشاالن،

فقر خانواده در معادلة رگرسشيوني بشاقي مانشد؛ بشدينترتيشب،
خانواده پيشبينيكنندة جامعهپذيري در اين پژوهش است.

تحليل مسير

مدرسه

7/27
خانواده

7/70

جامعه پذيري

7/91

7/90
همساالن

جدول  -7تأثير مستقيم و غيرمستقيم متغيرهاي مستقل بر جامعهپذيري
انواع تأثير
متغيرهاي مستقل

مستقيم

غيرمستقيم

کل (مجموع مستقيم و غيرمستقيم)

خانواده

7/70

-

7/70

همساالن

-

7/76

7/76

مدرسه

-

7/72

7/71

از ميان سه متغير مستقل كه بر متنشاي مشدل نظشري بشر متغيشر

بحث و نتيجه

جامعهپذيري تأثير مستقيم داشتند ،فقر متغير خانواده تأثير مستقيم

هدف از انجام اين پژوهش ،بررسي نقش عوامل اجتمشاعي در

بر جامعشهپشذيري داششت و دو متغيشر همسشاالن و مدرسشه تشأثير

جامعهپذيري دانشآموزان دبيرسشتاني اسشتان گلسشتان بشود .در

مستقيم نداشتند و از معادلشة رگرسشيون خشارج ششدند .مدرسشه و

تحليل داده ها در آزمون فرضيه بين گروه همسشاالن ،خشانواده،

همساالن با تأثير بر خشانواده روي جامعشهپشذيري اثشر غيرمسشتقيم

مدرسه و جامعهپذيري رابةه وجود دارد .يافتهها نششان دادنشد

داشتند؛ در واقع خانواده نقش تعديلگر را ايفا كرده است .مدرسشه

بين خانواده ،مدرسه ،گروه همساالن و جامعه پشذيري ضشريب

با خشانواده ( )7/72و مدرسشه و همسشاالن بشا خشانواده ( )7/79در

همتستگي م تت و معنيداري وجود دارد .اين همتسشتگي بشين

مجموع  7/71بر جامعهپذيري اثر غيرمستقيم داشتند.

خانواده و مدرسه  ،7/990خانواده و همساالن  ،7/060خانواده
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و جامعه پذيري  ،7/221مدرسه و همساالن  ،7/910مدرسشه و

مشششدارس نيز در فرايند اجتماعيشدن نقششششش دارنششششد.

جامعهپذيري  ،7/711همساالن و جامعهپشذيري  7/729اسشت.

آمششششششوزش در مدارس يص فرايند رسمي است .برنامة معيني

نتايج اين پژوهش با پژوهش سيدي ( )7932همخواني دارد.

وجود دارد كه بايد از دروس فراگرفته شوند .در كنار برنامة

خانواده ،ناستين و مهمترين عامشششششششل جامعهپذيري فرد

آموزشي رسمي برنامشششششهاي وجششششششود دارد كششششششه بعري

محسوش ميشود؛ بنشششابراين در طي فرايند جامعهپذيري سعي

جامعهشناسان آن را برنامة آموزشي پنهان ناميدهانشششششششششد كه

ميكند هنجارها و ارزشهايي را در فرد دروني كند كه خود

يادگيري كودكان را مشروط ميكند .در مدارس از كودكان

حامل آن است .اين رابةه نششششاندهنشششدة كليشششه نظريشششههاي

انتظار ميرود به موقع در كششالس حششاضششر باشند ،در كالس

جامعشششهششششناختي و روانششششناختي است كه بر نقش اساسي

آرام باشند ،مقررا

انرتاطي مدرسه را بپذيرند و نستت به آن

خانواده در ششششكلگيشششري رفتار فرد ،گرايشها ،ارزشهشششا و

پاسششششخگششششو باشند .واكنشهاي معلمان نيز بر انتظاراتي تأثير

هنجارهاي او تأكيد داشتهاند ( والفقاري زعفراني و علينيا.)7937 ،

ميگذارد كه كودكان از خودشان دارند .اينها به نوبشة خشود بشا

اجتمششاعيشششدن توسر گششروههششا و عوامل اجتمششاعيشششدن
صشور

ميگيرد .در همشة فرهنشگهشا ،خانواده عامشل اصشلي

تجربة شغلي آنها هنگامي پيشونشد مشي يابشد كه مدرسه را ترك
ميكنند (گيدنز.)776 :7912 ،

اجتمششششاعيشششششدن كودك در دوران طفوليت است .در بيشتر

در آزمون فرضيه «بين گروههشاي سشني ماتلشف ،تفشاو

جوامشششع سنتي ،خانوادهاي كه فرد در آن متولد مششيشششود تشششا

معناداري در جامعهپذيري وجود دارد» .يافتهها نشان دادنشد در

انش شدازة زيش شادي تعيششينكننششدة موقعيت اجتماعي فرد در طول

معنيداري وجود دارد.

جامعهپذيري بين سنين ماتلف تفاو

زندگي اوست؛ امششششا در جوامع امروزي ،موقعيت اجتماعي به

پيروي از فشار همساالن در نوجواني بيشتر از كشودكي يشا

اين ترتيب به ارث برده نميششود .بششااينوجود ،منةقه و طتقة

اوايل بزرگسالي است .فرايند پيچيدهاي است كه بشا توجشه بشه

اجتماعي خانوادهاي كه فرد در آن متشولشد ميشود بر الگوهاي

سن نوجوان و نياز او به تأييد اجتمشاعي و بشا در نظشر داششتن

اجتماعيشدن بهشد

تأثير ميگذارد (گيدنز .)770 :7912 ،يكي

موقعيت فرق ميكند .پس از بررسي  077نوجشوان دبيرسشتاني

ديگر از عوامل ،اجتماعيشدن است .گروههششششششششاي هماالن،

معلوم شد آنها دربارة جنتههشاي خاصشي از فرهنشگ همسشاالن،

گروههاي دوستي همسن هستند .از طريق عرويت در ايششش شن

مانند نوع لتاس پوششيدن و آراسشتن سشر و وضشع ،ششتيه سشاير

گروههششا ،كودك زمينة كنش متقابل متفاوتي را درك ميكند كه

اعراي گروه و مشاركت در فعاليتهاي اجتمشاعي ،نظيشر قشرار

در آن قواعد رفتار را مششيسششنجد و كاوش مششيكنششد .روابشششر

مالقششا و رفششتن بششه مهمششانيهششا بيشششترين فشششار را احسششاس

هماالن ،بيشششتر در سراسر زندگي شاصي اهميش شت خش شود را

ميكردند .فشار همساالن براي انجامدادن رفتارهايي نظير گرفتن

حششششفششششظ ميكنند و در شكلدادن به نگرشها و رفتار افراد

نمرا

خوش و همكاري با والدين نيز سودمند بود .فشار بشراي

اهميت پشايشداري دارند (گيدنز.)771 :7912 ،

رفتار ناشايست در اوايل نوجواني افزايش يافت؛ امشا در مقايسشه

امروزه در جوامع مدرن با كمرنگشدن نقش خانوادهها،

با ساير زمينهها كم بود .بسياري از نوجوانان گفتنشد دوستانششان

نظامهاي آموزش و پرورش مدرن در شكلگيري شاصيت،

آنها را از اعمال ضداجتماعي برحذر مشيداششتند .ايشن يافتشههشا

رفتار و گرايش هاي فرد نقشي اساسي دارند .اين رابةه

نشان ميدهند همساالن و والدين ،بيشتر بهطور هماهنشگ بشراي

نشاندهندة نظرية دوركيم و كليه نظريشههايي است كه مدرسه را

اهداف مةلوش عمل ميكنند و باالخره فشار همساالن فقشر بشه

والفقشاري زعفرانشي و علشينيشا،

مقدار كم با ارزشها و رفتارهاي نوجوانان ارتتشاط داششت .ايشن

عامل برتر جامعهپذيري دانستهانشد (
.)700-760 :7937

نوجوانشان هميششه از دسشتورا

همسشاالن پيشروي نمشيكردنشد
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 .)Brownنوجوانششاني كششه در اوايششل نوجششواني

امروزه حرور در فراي مجازي بر فرد جامعشهپشذير و ديگشر

(& Lohr, 1986

هستند ،شايد به علت نگراني بيشتر دربارة آنچه دوستانشان فكر

عوامل جامعهپذيري تشأثير مشيگشذارد .وزن و تركيشب عوامشل

مي كنند ،بيشتر از نوجوانشان بشزرگتشر تسشليم فششار همسشاالن

جامعه پذيري (خانواده ،مدرسه ،هماالن و رسانه) در سشه دورة

)Brown؛ بنششابراين بششا افششزايش سششن،

سنتي ،مدرن اوليه و مدرن متأخر دگرگون شده است .همچنين

مششيشششوند

(et al., 1986

با پژوهش خوشفر ( )7900همخواني دارد كه نقش خشانواده و

تأثيرپذيري از گروه همساالن كمتر ميشود.
معناداري در

مدرسه را از نهادهاي اوليه اجتماعيكشردن كشودك و نوجشوان

جامعهپذيري وجود دارد» .يافتهها نشان دادند در جامعشهپشذيري

بررسي كرده است .پژوهش جمشيدي ( )7907نيز با نتايج اين

بين دختران و پسران تفاو معنيداري وجود دارد.

پژوهش همخوان است كشه نقشش خشانواده ،مدرسشه و گشروه

در آزمون فرضيه «بين پسران و دختران تفاو

اگر از چند دختر و پسر نوجوان باواهيد روابشر صشميمي

همساالن را در هنجارپذيري دانش آموزان بررسي كرده اسشت.

جنسي خواهيشد

همچنين نتشايج ايشن پشژوهش بشا پشژوهش ،دسشترنج ()7932؛

يافت .صميميت عاطفي در روابشر دوسشتي دخترهشا بيششتر از

قمصري ( ،)7909كتتشي ( ،)7919اسشدنژاد ( ،)7939مويتشوزو

پسرهاست .دخترها بيشتر براي «فقر صحتتكشردن» دور هشم

( ،)2002اسمدي ( )1992و بامريند )2000( 7همخوان است.

خود را توضيو دهند ،احتماالً بين آنها تفاو

جمع ميشوند؛ درحاليكه پسرها معموالً بشراي فعاليشت ماننشد

خانواده براي كودك كم سن و سشال معشرف همشه دنيشايي

ورزشها و بازيهاي رقابتي گرد هم ميآيند .زماني كه پسرها

است كه او را احاطه كرده است .تصوير خود در نشزد كشودك،

صحتت ميكنند ،بيشتر بر موفقيتهشاي خودششان يشا ديگشران

انعكاس احساسي است كه اعراي خانواده نستت به او دارند؛

 .)Buhrmester,دخترها معمشوالً از طريشق

بنشابراين ،تصششوري كشه فششرد از خشود ،جهششان اطشراف و افششراد

دوستي نيازهاي اجتماعي و مشترك خود را و پسرها نيازهشاي

پيرامونش دارد به طور مستقيم تحتتأثير وجه نظر و باورهشاي

مقام و تسلر را ارضا ميكنند .اين بدان معني نيست كه پسرها

خانوادههايشان است .ارزشهايي كه فشرد مشيپشذيرد و ايفشاي

رابةة صميمي برقرار ميكنند؛ بلكه كيفيت رابةة آنهشا

نقش هاي ماتلفي كه از او انتظار مشيرود در بشدو امشر ،درون

تنوع بيشتري دارد .صميميت روابر پسرها بشه هويشت جنسشي

شتكة روابر خانوادگي آموخته مي شود و كشودك آنهشا را فشرا

مربوط مي شود .پسرهاي دو جنسيتي درسشت ماننشد دخترهشا،

ميگيرد (كشوئن .)7912 ،با تأييد اين فرضيه ،فرضشيههشاي گشود،

روابر صميمي با همجنس برقرار ميكنند؛ درحاليكه پسرهاي

آيزنترگ ،كولي و پارسونز تأييد ميشود كه بشر نقشش خشانواده

با هويت مردانه به احتمال كمتشري چنشين رابةشهاي را برقشرار

در جامعهپذيري تأكيد ميكردند.

تأكيد ميكنند

بهندر

(1996

باتوجهبه تأييد فرضية اول كه بين گروه همسشاالن ،خشانواده،

ميكنند (.)Jones & Dembo, 1989
در آزمششون فرضششيه «گششروه همسششاالن ،خششانواده و مدرسششه

مدرسه و جامعهپذيري همتستگي م تت و معنيداري وجود دارد

پيشبينيكنندة جامعه پذيري دانش آموزان است» .يافته ها نششان

به نظر مي رسد تقويت تحكيم بنيشان خشانواده ،تقويشت دوسشتي

دادند در پيشبيني جامعهپذيري بشا ورود سشه متغيشر خشانواده،

گروه همساالن و همچنين پيوندهاي دوستي در داخشل مشدارس

مدرسه و همساالن ،فقر خانواده در معادلشة رگرسشيوني بشاقي

به فرايند جامعهپذيري م تت كمص ميكند .تمرين فعاليشتهشاي

ماند؛ بدينترتيب خانواده ،پشيشبينشيكننشدة جامعشهپشذيري در

گروهي و مشاركتي در خانشه و مدرسشه ،پيونشدهاي دوسشتي را

اينجا است .نتايج اين پژوهش با پژوهش حاضشري و ششريفي

تقويت ميكند و صشميمت را افشزايش مشيدهشد و همچنشين در

( )7911همخوان نيست .در دورة جديد ،تغييرا
در عوامل جامعه پذيري صشور

چششمگيري

گرفتشه اسشت؛ بشهطشوريكشه

بهتود فرايند جامعهپذيري موفق نوجوانان راهگشا است.
Baumrind
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همچنين باتوجهبه تأييد فرضية دوم (بين گروههشاي سشني

در نهايشت ،يافتششههششاي فرضشية چهششارم (گششروه همسششاالن،

معنششاداري در جامعششهپششذيري وجششود دارد)،

خانواده و مدرسه پيشبينيكنندة جامعشهپشذيري دانششآمشوزان

جديد رونشد جامعشه پشذيري را

هستند) نشان داد در پيشبيني جامعهپذيري با ورود سه متغيشر

تسهيل ميكند .داشتن برنامه هشاي آموزششي متناسشب بشا سشن

خششانواده ،مدرسششه و همسششاالن ،فقششر خششانواده در معادلششة

دانشآموزان در موفقيت فرايند جامعهپذيري آنان موثر است.

رگرسيوني باقي ماند؛ بدينترتيشب ،خشانواده پشيشبينشيكننشدة

باتوجهبه تأييد فرضية سوم (بين پسشران و دختشران تفشاو

جامعه پذيري در اينجا است .اين موضشوع نششاندهنشدة نقشش

معناداري در جامعهپذيري وجود دارد) ،تفاو هاي جنسيتي بين

محوري خانواده در عصر حاضر است كه با ورود ساير عوامل

پسران و دختران تأييد ششد؛ بنشابراين در فراينشد جامعشهپشذيري،

جامعه پذيري ،همچنان نقش خانواده پررنگتر از ساير عوامشل

آموزشهاي ما بايد بر پذيرش اين تفاو ها باشد.

جامعهپذيري است؛ بنابراين ،تقويت بنيان خانواده بهدليل تشأثير

ماتلششف ،تفششاو

افزايش سن و كسب تجربيا

براساس بررسيها و با اسشتناد بشه گشزارش ادارة سشالمت

منحصر به فردش توصيه ميشود.

جوانان كشور ،سن بلشوغ دختشران ايرانشي از  79/1بشه 72/61
رسيده است .در سالهاي اخير ،شاهد بلوغ زودرس دختشران

تقدير نامه

در سن پايين هستيم كه اين مسئله ،مسئوليت والدين و جامعه

جششا دارد از زحمششا

را در قتال دوران بلوغ دختران دو چندان ميكند .دختشران در

پرورش استان گلستان خصوصاً از بشراداران ارجمنشدم جنشاش

آينده ،نقش بسيار مهم مادرشدن را عهدهدار ميشوند؛ بنابراين،

آقايان دكتر سرگزي ،صادقي و حتيتي به خشاطر حمايشتهشاي

بلوغ آنها حساسيت و اهميت بيشتري نستت بشه پسشران دارد.

بي دريغ و صتوريشان تشكر كنم .همچنين از راهنمشايي اسشتاد

در دختشران در مقايسشه بشا پسشران

فرزانه جنشاش آقشاي دكتشر ششارع پشور نشاظر محتشرم طشرح و

اهميت توجه به بلوغ دختران را توجيشه مشيكنشد .والشدين در

مديريت و همكاران ادارا

آموزش و پرورش اسشتان و همشه

دوران بلوغ ،شاهد رفتارها و اعمشالي از دختشران هسشتند كشه

كساني كه در اين پژوهش همكشاري داششتند تقشدير و تششكر

زمينة نگراني آنها را فراهم ميكند .در اين دوران بين والدين و

نمايم.

همچنين فوران احساسا

شششوراي پژوهشششي اداره كششل آمششوزش و

نوجوان اختالفهاي زيادي در زمينههاي ماتلف وجود دارد
كه ستب تنش بين آنها ميشود .دخترانشي كشه در سشن پشايين

منابع

سعي دارند رفتارها و اعمالشان را شتيه به بزرگترهشا كننشد و

آيزنترگ ،ن .)7901( .رفتارهشاي اجتمشاعي كودكشان ،ترجمشه:

گمان ميكنند با بلوغ جسمي بشه بلشوغ اجتمشاعي رسشيدهانشد،
خواهان استقالل در همة امور زندگيشان هستند و دردسرهاي
بسياري را براي خانواده و جامعه به وجود ميآورند و به انواع

ملكي ،ش ،.تهران :ققنوس.
اداره كل آموزش و پشرورش گلسشتان واحشد طشرح و برنامشه.
( .)7937كتاش نامه آماري.

انحرافها كشيده ميشوند .در مقابشل ،دخترانشي كشه از بلشوغ

اسششدنژاد ،م .)7939( .مقايسششة نقششش خششانواده و مدرسششه در

زودرس واهمه دارنشد و ايشن دوران را بشا هشراس و اسشترس

جامعه پذيري دانشش آمشوزان دختشر مقةشع متوسشةة

زيادي سپري ميكنند ،آسيبهاي ششديدي مشيبيننشد و سشعي

فيششروز آبششاد فششارس ،پايششاننامششه كارشناسششي ارشششد

ميكنند تغييرهاي جسماني خود را از ديگران مافشي كننشد و

جامعهشناسي دانشگاه يزد.

كمتر در اجتماع حرور پيشدا كننشد .بشدينترتيشب ،منشزوي و
گوشهگير ميشوند (اسدنژاد.)197-197 :7930 ،

اعزازي ،ش .)7913( .جامعهشناسي خانواده با تأكيد بر نقشش،
ساختار و كاركرد خانواده در دوران معاصر ،تهشران:
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انتشارا

روشنگران و مةالعا

زنان.

اميششري قمصري ،ا .)7909( .نقش خانواده در اجتمششاعيكششردن

جامعشهپشذيري فرزنشدان» ،مجلشة زن و مةالعشا
خانواده ،س  ،6ش ،22

.03-31

فرزندان ،پايششاننامششه كارشناسي ارشد .پژوهش علوم

والفقاري زعفراني ،ر .و علينيشا ،ع« .)7937( .برررسشي نهشاد

اجتماعي دانشكده علوم انساني ،دانشگاه شهيد

خانواده و مدرسه بشر جامعشهپشذيري دانششآمشوزان

بهشتي.

مقةع متوسةه رودهن» ،فصلنامه پژوهش اجتمشاعي،

تنهششايي ح.ا .)7903( .در آمششدي بششر مكاتششب و نظريششههششاي
جامعهشناسي ،مشهد :مرنديز.

دوره سوم ،ش ،1

.700-760

ربششاني خوراسششگاني ،ع .و مششؤمنيراد ،ف« .)7931( .بررسششي

جمشيدي ،ف.؛ اعظشمزاده ،م.؛ عاششوري ،ا .و قاضشينشژاد ،م.

عوامل تربيتي موثر بر جامعهپذيري فرزندان براساس

( .)7900مقدمه اي بر نقش خانواده ،مدرسشه ،گشروه

روش تحليل مرمون (مةالعة مشوردي دو گشروه از
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