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 چکیده

این تحقیق با هدف بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر 

، جنس اصلی این تحقیق عبارتند از :. فرضیات شکل گرفته استنیشابور از سه بعد دینی ، خانوادگی و ملی 

اجتماعی ، میزان رضایت از خود ، درونی شدن ارزشها ، هماهنگی ارزشهای گروهی ، تایید  –پایگاه اقتصادی 

 دیگران که بر هویت اجتماعی دانش آموزان موثر می باشند . 

این تحقیق به شیوه پیمایشی انجام شده و از تکنیک پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است . 

نفر( می باشند . حجم نمونه  63551وزان پایه اول و دوم و سوم متوسطه نیشابور )جامعه آماری تمام دانش آم

. شیوه نمونه گیری را در بر می گیرد نفر دانش آموز دختر  683نفر دانش آموز پسر و  691که  شد نفر 573

انش کار و داز رشته های عمومی ، انسانی ، تجربی ، ریاضی ، فنی و حرفه ای و نمونه ها که  استقشر بندی 

ستفاده ا  انتخاب شده است . تجزیه و تحلیل داده ها با  تصادفیبه تفکیک جنس و پایه تحصیلی به صورت 

ورت صو تحلیل مسیر و ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل چند متغیری )رگرسیون چندگانه(  t-testاز 

 . گرفته است

میزان رضایت از خود ، درونی شدن ارزشها، هماهنگی ) نتایج تحقیق نشان داد که بین متغیرهای مستقل 

 (ملی ، دینی، خانوادگی)هویت اجتماعی و سه بعد آن متغیر وابسته با  (ارزشهای گروهی و تایید دیگران 

بین  و . یعنی با افزایش متغیرهای مستقل متغیر وابسته هم افزایش می یابد .  شترابطه معنا دار مثبت وجود دا

معنا  . ولی با بعد ملی رابطهاشت اجتماعی با هویت اجتماعی رابطه معناداری وجود ند -اقتصادی متغیر پایگاه

جتماعی ا –یعنی هر چه پایگاه اقتصادی .  شتدار و معکوس و با بعد خانوادگی رابطه معنادار و مثبت وجود دا

نس بین متغیر جتر می شود .  والدین بالاتر باشد ، هویت ملی آنان ضعیف تر و هویت خانوادگی آنها ، قوی

: ه ک بدین معنا شت .ولی با بعد دینی رابطه معنا دار وجود دا شتبا هویت اجتماعی رابطه معنادار وجود ندا

 .  قوی تری نسبت به پسران داشتند دختران هویت دینی 

 

اجتماعی ، درونی شدن ارزشها ، هماهنگی ارزشهای گروهی  –: جنس ، پایگاه اقتصادی  کلید واژه ها

 ، تایید دیگران ، رضایت از خود ، هویت اجتماعی ، هویت دینی ، هویت خانوادگی ، هویت ملی 

 

 

 

 

 


