
 
 

 

 تربیتی هشنامهوپژ

 بجنورد واحد اسالمی آزاد دانشگاه

 30 شماره

ره بررسي رابطه نظام ارزشي و رشد اخالقي با هويت يابي در دانش آموزان دو

 متوسطه

 1طهمورث آقاجاني

 چكيده 

اين پژوهش با هدف بررسي رابطه نظام ارزرشي و رشد اخالقي با هويت يابي در دانش 

زش و پرورش اسالمشهر است كه روش تحقيق توصيفي از نوع آموزان دوره متوسطه آمو

 320پيمايشي است. جامعه آماري دانش آموزان دوره متوسطه اسالمشهر كه نمونه آماري 

نفر دانش آموزان دختر و پسر بود كه با روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب شده 

داده ها از روش آمار است. محاسبه  102و دختر 218است، كه دانش آموزان پسر 

توصيفي شامل فراواني درصد فراواني و ميانگين و انحراف معيار است و از آمار استنباطي 

استودنت دو گروه مستقل و همبستگي پيرسون و تحليل واريانس يك  Tشامل آزمون 

مي باشد. ابزار گردآوري پرسشنامه هاي  SPSSبا استفاده از نرم افزار  و راهه و خي دو

( پرسشنامه بررسي ارزشها از آلپورت، رنون و 1370شخصي، احمدي ) هويت

( 1979و1986از رست و همكاران) DIT( و آزمون رشد اخالقي موسوم به 1962ليندزي)

استفاده شده است كه تمام پرسشنامه ها از روابي و اعتباري بااليي برخوردار است. اين 

قرار گرفته است. نتايج تحقيق نشان  فرضيه پژوهش است كه مورد آزمون 10تحقيق داراي

% دانش آموزان دوره متوسطه داراي بحران هويت شخصي هستند و 62داده است بيش 

                                                           
 عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهر قدس 1
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ارزش هاي اقتصادي و زيبايي شناختي در سطح نسبتاً پايين بوده اند؛ درحاليكه ارزش 

رشد هاي مذهبي و نظري و سياسي در سطح بااليي قرار دارند. نتايج نشان داده است كه 

 7/9/0و در مرحله پنجم 27/0% و در مرحله چهارم13مرحله اول قضاوت اخالقي در

هستند. در ضمن نتايج نشان داده است كه بين دانش آموزان با سطوح مختلف رشد 

قضاوت اخالقي از نظر بحران هويت تفاوت معني داري وجود ندارد. نتايج نشان داده است 

 2و1پسر تفاوت معناداري وجود دارد. در مرحله و تررشد قضاوت اخالقي دانش آموزان دخ

 نسبت دختران بيشتر است. 5و4و3احلپسران و در مر

 هويت يابي ، قضاوتهاي ارزشي ، رشد اخالقي  واژه هاي كليدي :

 مقدمه

هويت انسان يكي از اساسي ترين و حياتي ترين دغدغه ها و نگراني هر كس در 

ران هويت را تمامي انسان ها در زندگي فردي و زندگي است و اين روند عبور از بح

فرآيند عبور از هويت كه بعد از سن بلوغ  اجتماعي خود حداقل يكبار تجربه مي كنند. در

عقلي و شرعي شروع مي شود سئوال اصلي و كليدي چگونگي هويت پذيري و نحوه عبور 

 از اين مرحله سخت و سرنوشت ساز است. 

ين آسيب اجتماعي امروز ايران است كه عاليم آن را بحران هويت بدون شك مهمتر

مي توان در كليه روابط اجتماعي و كنش هاي فرهنگي، اقتصادي، سياسي و حتي بين 

 المللي به وضوح مشاهده كرد. تكانه هاي ناشي از بحران هويت را مي توان به سادگي در

يلت هاي اجتماعي مانند پاشي آشكار چارچوب ها و پارادايم هاي اخالقي، افزايش رذ فرو

دروغ و رياكاري، خشونت در ارتباطات فردي و نهايتاً ارتباط بدنه اجتماعي با نخبگان و 

 شكاف عظيم بين نسلي مشاهده كرد. 
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( هنگامي كه شكل گيري هويت به خوبي پيش برود، 1968)"اريكسون"از نظر

ه بر كرا  يمي و پايدارصميميت شكل مي گيرد. دراين حالت فرد توانايي ايجاد روابط صم

 ورد. آوابستگي آزاد، تعهد عميق، اعتماد، محبت و حمايت استوار است، به دست مي

بنابراين عامل اساسي هويت، رشدشناختي، رواني و اجتماعي است. اين دو عامل چنان 

( روند اجتماعي شدن را تحت تأثير 1964) 1ارتباط نزديكي با همديگر دارند كه كلبرگ

مدن داوري هاي اخالقي مي داند كه طي تماس شناختي فرد با محيط اجتماعي بوجود آ

حاصل مي شود، از طرف ديگر او رشد اخالقي را همان ارزش هاي اساسي درون فرهنگي 

 (. 1362مي داند)كتيبايي،

وت قضا ازاين رو بديهي است كه پيش بيني نماييم كه رشد هويت با رشد ارزش ها و

ي پژوهش ( و اين موضوع اصل1376، نقل از اكبرزاده،1980مارسيا،اخالقي همراه است )

 حاضر است. 

هاي بي ترديد مسأله هويت و چگونگي شكل گيري آن انديشمندان بسياري از منظر

 هويت مختلف سخن گفته اند. جاري بودن اين مباحث در بستر زمان نشانه آن است كه

ه د مسألنوسازي تعريف است. بي ترديحصار نمي شناسد و همواره پويا، زنده و درحال 

ي و ئل سياسه مساهويت نه تنها مسأله ما كه مسأله آينده هاي ما نيز خواهد بود. با توجه ب

 ز پيشفرهنگي عصر حاضر مي توان پيش بيني كرد كه در آينده هويت انسان ها بيش ا

اد ايج در معرض دگرگوني و مخاطره قرار خواهد گرفت. مسائلي چون جهاني شدن با

ايد شهويت هاي متفاوت از يكسو به هويت هاي متفاوت و  و شرايط متفاوت از يكسو

  واند.كاذب شكل مي بخشد و از سوي هويت هاي متمايز را به نوعي همگوني فرا مي خ

يكي از عوامل مهم در اين دوره باورهاي ديني و مذهبي است. باورهاي ديني و در 

ي در او همچون واكسني عمل مي كند كه انسان را از مجموع نظام ارزشي و رشد اخالق

                                                           
1 - Colberg 
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گمگشتگي نجات مي بخشد، به او هدف مي بخشد و او را براي پيمودن راهي كه در پيش 

رو دارد انرژي مي بخشد. بسياري از سؤاالت مرتبط با هويت جوانان ريشه در اعتقادات 

  ارد، كمتر دچار بيگانگي ازمذهبي و ديني آنان دارد. جواني كه پشتوانه اي به نام خدا د

خود و بي هويتي مي گردد. پس بايد به هر طريق ممكن او را ياري نمود و اين مهم به 

دست نمي آيد مگر با حمايت بي دريغ خانواده، همساالن خوب، نظام آموزشي سالم و 

 (. 2: 1379پيگير و مسئوليتي دلسوز و كارآزموده)قرائتي،

دارد تا به بحث هويت در بين نوجوانان و جوانان به در اين پژوهش، محقق قصد آن 

عنوان يكي از عظيم ترين و ارزشمندترين منابع انساني در جامعه پرداخته و ارتباط بين 

نظام ارزشي و رشد اخالقي در آنان را با ميزان بحران هويت در آنان سنجش نمايد. حال 

ين بحران هويت در دانش آموزان سؤالي كه در اين پژوهش پيش مي آيد آن است كه: آيا ب

و رشد اخالقي در آنان ارتباط وجود دارد؟ آيا بيم نظام ارزشي دانش آموزان با هويت يابي 

آنان ارتباط معناداري مي توان يافت و ديگر اينكه آيا بين نظام ارزشي، رشد اخالقي و 

 هويت يابي دختران و پسران تفاوت معناداري وجود دارد يا خير؟ 

 :و ضرورت تحقيق اهميت

تمامي پيامبراني كه آمدند و رفتند، فقط آمدن تا به انسان بگويند كيست؟ خالصه 

شعار تمام پيامبران براي زحمات بي دريغ و بي اجر و مزدشان اين بوده و بس كه انسان را 

 (. 19: 1370به خود نزديك كنند و حجاب ها را از پيش روي آنان بردارند)حكيمي،

و انديشمندان نيز تكيه بر روي اين امر دارند كه ملتي كه خود را  تمام مصلحان

بشناسد به بيراهه نخواهد رفت. دكتر علي شريعتي راه سعادت انسان ها را بازگشت به 

خويشتن خويش مي داند و تمامي انديشمندان پاك طينت اين امر را به كرات بيان كرده 

 ز در همين امر خالصه مي شود. اند. ريشه هاي ناسيوناليسم و ملي گرايي ني



 

        99                    بررسي رابطه نظام ارزشي و رشد اخالقي با هويت يابي در دانش آموزان دوره متوسطهبررسي رابطه نظام ارزشي و رشد اخالقي با هويت يابي در دانش آموزان دوره متوسطه

اسالم معتقد است كه انسان اگر به كرامت خويش پي برده و هويت اصيل و پاك خود 

را بشناسد، بسياري از مشكالت امروزي خويش را نداشته باشد و از بسياري از جرايم، 

خطاها و كجروي ها به دور مي شود. با همين انديشه كشورهاي منفعت طلب براي 

ه آمال سياسي و اقتصادي خود اقدام به دوركردن انسان ها در چهارگوشه ي عالم رسيدن ب

از هويت خويش مي نمايند. مبارزه ي كشورهاي استعمارگر با ناسيوناليسم مثبت در 

كشورهاي تحت سلطه، سعي در از بين بردن فرهنگ هاي اصيل، هجمه هاي استعمارگران 

و مذاهب اصول گرا و... همه در راستاي رسيدن به از طريق تهاجم فرهنگي، حمله به اديان 

اهداف ناپاك آنهاست كه بايد به طريقي درست با آن مبارزه نمود و اين مبارزه تنها از 

 (. 16: 1382طريق شناخت هويت اصيل خويش و دست يازيدن به آن است )كرامتي،

نون در اين زمينه متأسفانه با تمام اهميتي كه مبحث هويت و هويت يابي دارد، اما تاك

تحقيقات چندان مستحكم و دامنه داري صورت نگرفته است وشايد انديشمندان اندكي در 

اين باره دادسخن داده وتحقيقات اندكي انجام داده اند. بنابراين يكي ازداليل وضرورت 

هاي انجام اين  پژوهش، آن است كه درعين اهميت موضوع، تقريباً درنزد اكثر محققين و 

 شمندان هويت بي هويت است. اندي

ازسوي ديگر دانش آموزان به عنوان پتانسيل هاي ارزشمند جامعه در معرض بحران 

هويت از جنبه هاي گوناگون قرارداشته وچنانچه اين قشرازدست برود، ضربات سنگيني بر 

پيكرده ي اجتماع وارد خواهد شد. بنابراين تحقيق دراين زمينه ضرورت دو چندان پيدا 

كند كه بايد پژوهشگران با دقت و انصاف وارد اين حريم شده و سعي در حل مشكالت  مي

 و معماهاي موجود بنمايند. 
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 روش:

ز ايفي براي اجراي اين پژوهش با توجه اهميت موضوع و هدفهاي مورد نظر روش توص

 نوع پيمايشي است. 

ر مشهر كه دجامعه آماري اين پژوهش دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان اسال

ه تحصيل بوده اند كه تعدادكلي دانش آموزان مشغول ب 1386-1387سال تحصيلي 

 نفر را تشكيل مي دهند. 21984

ي حسب وروش نمونه گيري با توجه به جامعه آماري و با استفاده از جدول مورگان 

ادفي دانش آموزان دوره متوسطه اسالمشهر انتخاب گرديد. روش نمونه گيري تص 320

سر زان پقه اي كه دانش آموزان دختر و پسر به نسبت انتخاب شده اند كه دانش آموطب

 نفر انتخاب شده اند. 102و دانش آموزان دختر  218

پرسشنامه اي استاندارد اصلي براي  3در اين پژوهش نيز اساس موضوع پژوهش از 

ه است. پرسشنامه پرسشنامه ي فرعي براي اعتباريابي استفاده گرديد 2آزمون فرضيه ها و 

از آلپورت، رنون و « بررسي ارزشها»(، پرسشنامه 1370احمدي )« هويت شخصي»ي 

 1از رست و همكاران DIT( وآزمون رشد قضاوت اخالقي موسوم به 1962ليندزي )

 ( سه پرسشنامه اصلي بوده كه تحقيق به وسيله ي آنها انجام شده است.1979و 1986)

                                                           
1  Rest & et al 
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 يافته ها:

 بر اساس مراحل رشد قضاوت اخالقي طبقه بندي افراد

 . توزيع فراواني وضعيت رشد قضاوت اخالقي آزمودني ها1جدول

 درصد تراكمي درصد فراواني فراواني مراحل رشد قضاوت اخالقي

 1/13 1/13 42 1مرحله 

 8/37 7/24 79 2مرحله

 7/58 9/20 67 3مرحله

 5/86 8/27 89 4مرحله

 2/996 7/9 31 5مرحله 

 100 8/3 12 پاسخبدون 

  100 320 كل

ژوهش پدرصد از افرادي كه در اين  8/27كه در جدول باال مالحظه مي شود، چنان

حالي  ين دراشركت داشته اند، از نظر رشد قضاوت اخالقي در مرحله چهارم قرار دارند و 

تند. ول هسادرصد نيز در مرحله  1/13نها در مرحله پنجم و آدرصد از  7/9است كه تنها 

 نتايج باال در نمودار ستوني زير خالصه شده است. 
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 . نمودار ستوني مرحل رشد قضاوت اخالقي آزمودني ها 1شكل 

 بخش دوم : تحليل داده ها 

در اين بخش با استفاده از مدل هاي آماري مناسب هر يك از فرضيه هاي پژوهشي را 

 مورد آزمون قرار خواهيم داد:

ان هويت يابي بين سطوح مختلف رشد قضاوت اخالقي دانش فرضيه اول: از نظر بحر

 آموزان تفاوت وجود دارد. 

جهت آزمون فرضيه اول پژوهش از مدل آماري تحليل واريانس يك راهه استفاده شد 

 كه خالصه محاسبات مربوط به آن در جدول زير منعكس شده است :
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هويت دانش آموزان با سطوح مختلف . خالصه آزمون تحليل واريانس جهت مقايسه بحران 2جدول 

 رشد قضاوت اخالقي

 منبع تغييرات
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 يآزاد

ميانگين 

 مجذورات

نس

 fبت 

سطح 

 معناداري

 2/36 4 8/144 بين گروهي

 3/17 303 1/5248 ميان گروهي 08/0 2

  307 9/5032 كل

معنادار =05/0بدست آمده در سطح  Fدهد نسبت چنانكه جدول باال نشان مي 

ويت  هحران نيست.  بنابراين نمي توان فرض صفر مبني بر عدم وجودتفاوت بين ميانگين ب

با  موزانآبين شش گروه از را رد كرد. از اين روي مي توان نتيجه گرفت كه بين دانش 

 .داردود نسطوح مختلف رشد قضاوت اخالقي ، از نظر بحران هويت تفاوت معناداري وج

 د. موزان رابطه وجود دارآفرضيه دوم: بين جنسيت و رشد قضاوت اخالقي دانش 

فرضيه دو م نيز با استفاده از مدل آماري 
2 مورد آزمون قرار گرفت كه محاسبات

 مربوط به آن در جدول زير خالصه شده است:

.   خالصه آزمون 3جدول 
2جهت سنجش رابطه بين جنسيت و رشد قضاوت اخالقي 

گروه 

 ها

 جمع 5مرحله 4مرحله 3مرحله 2مرحله 1مرحله

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 100 96 5/11 11 3/31 30 3/32 31 8/18 18 3/6 6 دختر

 100 212 4/9 20 8/27 59 17 36 8/28 61 17 36 پسر

 100 308 1/10 31 9/28 89 8/21 67 6/25 79 6/13 42 جمع

= سطح 01/0

 معناداري
=83/15 = درجه آزادي4

2 227/0ميزان رابطه 
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براساس اطالعات جدول باال ميزان 
2  4به اندازه اي بزرگ است كه با درجه آزادي 

=p=  ،4 df=    ،83/15 01/0دار باشد)معنا 01/0در سطح معناداري 
2 بنابراين مي .)

 99به نفع فرضيه تحقيق رد كرده و با  01/0توان فرضيه صفر را در سطح معناداري 

درصد اطمينان نتيجه گرفت كه بين جنسيت دانش آموزان و رشد قضاوت اخالقي آنان 

نشان مي دهد. به عبارت  227/0اين رابطه را  رابطه وجود دارد. كه آماره كرامر ميزان

ديگر مي توان گفت كه از نظر رشد قضاوت اخالقي دانش آموزان دختر و پسر تفاوت 

نسبت پسران و در مراحل  2و 1معناداري وجود دارد، به طوري به نظر مي رسد در مرحله 

 نسبت دختران بيشتر است. 5و  4، 3

 :و نتيجه گيري بحث

 ول پژوهشآزمون فرضيه ا

از نظر بحران هويت يابي بين سطوح مختلف رشد قضاوت اخالقي دانش آموزان تفاوت 

وجود دارد. جهت آزمون فرضيه اول پژوهش از مدل آماري تحليل واريانس يك راهه 

معنادار نيست  α%=5بدست آمده در سطح  Fاستفاده شدكه نتايج نشان داده است نسبت 

بني بر عدم وجود تفاوت بين ميانگين بحران هويت بين بنابراين نمي توان فرض صفر م

شش گروه را ردكرد از اين رو مي توان نتيجه گرفت كه بين دانش آموزان سطوح مختلف 

 رشد قضاوت اخالقي از نظر بحران هويت تفاوت معني داري وجود ندارد.

نتايج اين تحقيق با پژوهش هاي انجام شده نتايج مشابه اي بدست نيامده است به 

عنوان نتايج پژوهش سطوح مختلف تعجبي، رشد قضاوت اخالقي دانشجويان بوعلي 

همدان و ميزان بحران هويت يابي دانشجويان تفاوت معني داري وجود داشته است و در 

 انجام گرفته است نتايج يكساني داشته است. برخي پژوهش ها در ارتباط با دانش آموزان
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طه نتايج فرضيه دوم تحت عنوان جنسيت و رشد قضاوت اخالقي دانش آموزان راب

% 1ناداري و در سطح مع 4با درجه آزادي  x2وجود دارد. نتايج نشان داد براساس آزمون 

درصد  99 با% به نفع فرضيه تحقيق ردكرد و 1توان فرضيه صفر را در سطح معناداري مي

ابطه راطمينان نتيجه گرفت كه بين جنسيت دانش آموزان و رشد قضاوت اخالقي آنان 

پسر  ختر ودوجود دارد و به عبارت ديگر مي توان گفت از نظر رشد اخالقي دانش آموزان 

 5و 4، 3 و دختران در مرحله 2و 1تفاوت معني داري وجود دارد نسبت پسران در مرحله 

سيت توان نتيجه گرفت در مراحل مختلف رشد ارزشهاي اخالقي جن بيشتر است پس مي

 اثرگذار است.

   ز ااي بدست آمده است و ها نتايج مشابهخصوص اين فرضيه در ساير پژوهش در

 خواني الزم برخوردار است.هم

از  پسر نتايج آزمون فرضيه سوم پژوهش تحت عنوان اينكه بين دانش آموزان دختر و

 ي تفاوت وجود دارد.نظر ارزش نظر

بزرگتر از  مشاهده شده tنتايج نشان داده است كه  tاين فرضيه با استفاده از آزمون 

يم كه از % نيست بنابراين نتيجه مي گير5و در سطح  318جدول بحراني با درجه آزادي 

 نظر ارزش نظري بين دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معني داري وجود ندارد.

رضيه چهارم پژوهش تحت عنوان اينكه بين دانش آموزان دختر و پسر نتايج آزمون ف

جدول بحراني با  tمشاهده شده بزرگتر از  tاز نظر ارزش اقتصادي تفاوت وجود دارد. 

درصد اطمينان مي توان  99% است پس با 1در سطح خطاپذيري  318درجه آزادي 

ختر و پسر تفاوت معناداري نتيجه گرفت كه از نظر ارزش اقتصادي بين دانش آموزان د

وجود دارد اما با مقايسه ميانگين هاي دوگروه مشخص مي شودكه دانش آموزان پسر به 

طور معناداري بيشتر از دانش آموزان دختر به ارزشهاي اقتصادي اهميت مي دهند. تقويت 
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ن نظام ارزش اقتصادي باعث شدت يافتن بحران هويت در دانش آموزان مي گردد. نتايج اي

 تحقيق با تحقيقات ديگران همخواني دارد.

نتايج آزمون فرضيه پنجم پژوهش تحت عنوان اينكه بين دانش آموزان دختر و پسر از 

 نظر ارزش زيبايي جويي تفاوت وجود دارد.

جدول بحراني  t% از 5و درصد خطاپذيري  318مشاهده با درجه آزادي  tچون 

ه بگيريم كه دانش آموزان دختر به طور درصد اطمينان نتيج 95بزرگتر است و با 

 معناداري بيشتر از دانش آموزان پسر به ارزش هاي زيبايي جويي اهميت قايل هستند.

نتايج بررسي ها نشان داده است كه هرچه ميزان ارزشي زيبايي جويي در افراد خوب 

زشي مي يابد سطح بحران هويت درآنان كاهش مي يابد به عبارت ديگر تقويت نظام ار

زيبايي جويي شايد بتوان دركاهش يافتن بحران هويت در افراد گردد. البته در ارتباط با 

پسران نمي توان به نتايج قطعي رسيد اما تحقيقات نشان داده كه در مورد دختران 

 مصداق دارد.

نتايج فرضيه ششم تحقيق تحت عنوان اينكه بين دانش آموزان دختر و پسر از نظر 

درسطح  318مشاهده شده با درجه آزادي  tتفاوت وجود دارد چون ارزش اجتماعي 

% از خي دو جدول بحراني كوچكتر است بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه 5خطاپذيري 

از نظر ارزش اجتماعي بين دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معني داري وجود ندارد. نتايج 

 اين تحقيق با تحقيقات ديگران همخواني دارد.

تايج فرضيه هفتم پژوهش تحت عنوان اينكه بين دانش آموزان دختر و پسر از نظر ن

درسطح خطاپذيري  318مشاهده با درجه آزادي  tارزش سياسي تفاوت وجود دارد. چون 

درصد اطمينان مي توان نتيجه  99درصد از خي دو جدول بحراني بزرگتر است با  1

ي بيشتر از دانش آموزان دختر به ارزشهاي گرفت كه دانش آموزان پسر به طور معنادار

 سياسي اهميت مي دهند.
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ر ز نظانتايج فرضيه هشتم پژوهش تحت عنوان اينكه بين دانش آموزان دختر و پسر 

درسطح  318مشاهده شده با درجه آزادي  tارزش مذهبي تفاوت وجود دارد. چون 

رفت كه ي توان نتيجه گ% از خي دو جدول بحراني كوچكتر است بنابراين م5خطاپذيري 

تايج رد. ندختر و پسر از نظر ارزش مذهبي تفاوت معناداري وجود ندا بين دانش آموزان

ران طح بحستحقيقات نشان داده است كه هرچه ميزان نظام ارزشي در افراد قوت مي يابد 

 كاهش هويت درآزمودني كمتر مي شود. به بيان ديگر تقويت نظام ارزشي مذهبي باعث

 بحران هويت درآزمودني ها مي گردد. يافتن

ر د( وي 1378در پژوهش محمدي روزبهاني ) 8تا  3در خصوص انطباق فرضيه هاي 

ر بين دهدكه دارتباط با هويت يابي با اخالق اقدام نموده است نتايج تحقيق وي نشان مي 

نفي آزمودني ها بين ارزش هاي نظري اجتماعي و ديني با بحران هويت، همبستگي م

 ن رشدوجود دارد. و ارزش هاي سياسي و نظري با هويت رابطه اي يافت نشد و همچني

در  ( وي1386اخالقي با كاهش بحران هويت همراه است. نتايج تحقيق تعجبي سال )

 ارتباط ارزش هاي مذهبي و هويت يابي رابطه معنادار و منفي وجود داشت.

 وزان سله نظام ارزش دانش آمونتايج فرضيه نهم پژوهش تحت عنوان اينكه بين سل

ي و ارزش بحران هويت آنان رابطه وجود دارد. ماتريس همبستگي بين سلسله مراتب نظام

اي رزش هابحران هويت دانش آموزان نشان داده است كه تنها بين متغير بحران هويت و 

يگر بارت د% وجود دارد به ع1زيبايي جويي و مذهبي رابطه اي منفي و معناداري درسطح 

 وهرچه ميزان بحران هويت دانش آموزان كاهش مي يابد ارزش هاي زيبايي جويي 

 هايزشاست كه متغير بحران هويت با ارمذهبي آنان افزايش مي يابد و اين درحالي 

 نظري، اقتصادي، اجتماعي و سياسي رابطه معناداري وجود ندارد.

( 1371ده است تعجبي )در پژوهش هاي انجام شده نيز نتايج مشابهي به دست آم

بين نظام ارزش اقتصادي و زيبايي جويي و ارزش سياسي دختر و پسر تفاوت معني داري 
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وجود داشته و بين نظام ارزش اجتماعي، نظري و مذهبي دختر و پسر تفاوت معني داري 

 وجود نداشت.

( در پژوهشي كه روي ارزش هاي نوجوانان در طبقات مختلف 1371شمسايي )

اجتماعي انجام داد نتيجه گرفت كه بين ارزش هاي نوجوانان دختر و پسر در هر اقتصادي 

طبقه اجتماعي و اقتصادي تفاوت معناداري وجود دارد. و سلسله مراتب ارزش ها در 

پسران عبارتند از سياسي، اجتماعي، اقتصادي، مذهبي، نظري و زيبايي گرايي و در 

اگرايي، سياسي، اقتصادي و نظري تفاوت نمرات دختران عبارتند از مذهبي، اجتماعي، زيب

ارزش ها در پسران در طبقات مختلف اقتصادي، اجتماعي معنادار بوده است. همايونفر 

 ( نتيجه گيري نمودكه بين ارزش هاي دختران و پسران تفاوت معناداري وجود دارد.1372)

هويت دانش  نتايج آزمون فرضيه دهم پژوهش تحت عنوان اينكه بين ميزان بحران

% و درجه 5مشاهده در سال خطاپذيري  tآموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد. چون 

درصد اطمينان كه دانش آموزان دختر بيشتر از  95مي توان نتيجه گرفت با  178آزادي 

 دانش آموزان پسر داراي بحران هويت هستند.

بين دختران و  ( در1383( و مرتضي منطقي )1375تحقيقات عبدالرسول كريمي )

 پسران در بعد هويت يابي تفاوت معناداري وجود نداشته است. 

البته در اين پژوهش تقريباً نشان داده است كه بين دختران و پسران در هويت جويي 

بوده است  96/1بحران  tو  99/1بسيار بسياركم و نامحسوس است چون مشاهده شده 

بين دختران و پسران از نظر هويت جويي ولي با احتياط مي توان گفت تفاوت ضعيفي 

 وجود دارد.
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 كتابنامه

سسه ، ترجمه ي: محمدتقي براهني، تهران: مؤ«روان آزمايي(. »1361ناستازي، ا.، )آ -

 انتشارات و چاپ دوم. 

 ، ترجمه ي: محمدتقي براهني،«زمينه ي روان شناسي(. »1382تكينسون، ريتا.، )ا -

 تهران: رشد.

، تهران: چاپ «اسي رشدروان شن(. »1366ني جمال، شكوه سادات.، )احدي، حسن و ب -

 و نشر بنياد.

، تهران: چاپ و «روان شناسي رشد(. »1373حدي، حسن و محسني، نيك چهره.، )ا -

 نشر بنياد.

، تهران: شركت «روان شناسي رشد(. »1380حدي، حسن و محسني، نيك چهره.، )ا -

 پرديس.

 ، تهران: پرديس.«ناسي رشدشروان (. »1385ي.، )احدي، حسن و فرهاد، جمهر -

 ، تهران: رودكي.«روانشناسي نوجوان و جوانان شخصيتي(. »1369حمدي، احمد.، )ا -

بررسي مقدماتي گرايش هاي ارزشي در دانشجويان (. »1368حمدي، سيد احمد.، )ا -

 .2و 1، مجله پژوهشي دانشگاه اصفهان، جلد دوم، شماره «دانشگاه اصفهان

، «نآبحران هويت در دوره نوجواني و چگونگي ارزيابي (. »1382حمدي، سيد احمد.، )ا -

احد مي وبرگزيده مقاالت سمينار بررسي مسايل نوجوانان، اصفهان: دانشگاه آزاد اسال

 خوراسگان.

 ا.ج، چاپ اول، تهران: بي «گذر از نوجواني به پيري(. »1376كبرزاده، نسرين.، )ا -

ه پيوند، خرداد، مرداد و ، مجل«تربيت در رابطه با ارزشها(. »1362) اميري، علي.، -

 شهريور.

، «تحول فرهنگي در جامعه ي پيشرفته ي صنعتي(. »1382ينگلهارت، رونالد.، )ا -

 ترجمه ي: مريم وتر، تهران:كوير، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.

 ، تهران:«ن ايرانيانروايت غيريت و هويت در ميا(. »1384.، )تاجيك، محمدرضا -

 فرهنگ گفتمان.

امل بررسي و مقايسه ي نظام ارزشهاي پسران و پدران و عو(. »1377يموري،كاوه.، )ت -

 .طبايي، پايان نامه ي ارشد، تهران: دانشگاه عالمه طبا«مؤثر برآن در شهر تهران
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ل مؤثر بررسي نظام ارزشهاي نوجوانان شهر تهران و عوام(. »1378تيموري، كاوه.، ) -

 .19و 18، فرهنگ عمومي بهار و تابستان، شماره «برآن

بررسي رابطه ي نظام ارزشي و رضايت شغلي معلمان كودكان »جاللونديان، علي.، ) (.  -

 ، پايان نامه ي كارشناسي ارشد، تهران: دانشگاه تهران.«استثنايي در استان همدان

، «ح و تحليل نظري نظم اجتماعيجامعه شناسي نظم، تشري(. »1375چلپي، محمود.، ) -

 تهران: نشر ني.

بررسي نظام ارزشي دانش آموزان دوره (. »1382خاشعي ورنامخواستي، مسعود.، ) -

 ، اصفهان: پژوهشگاه معلم.«1381-82متوسطه شاهين شهر در سال تحصيلي 

مجموعه مقاالت ملي پژوهش هاي قرآني حوزه و (. »1385دانشگاه بوعلي سينا.، ) -

 ، تهيه و تنظيم دانشگاه بوعلي سينا.«شگاهدان

 ، تهران: شركت سهامي انتشار.«آناتومي جامعه(. »1378رفيع پور، فرامرز.، ) -
 .18، تهران: انتشارات رشد، چاپ«رشد روانشناسي(. »1385سيف، سوسن و همكاران.، ) -

 ، تهران: رشد.«بهداشت رواني(. »1382شاملو، سعيد.، ) -

 ، تهران: سروش، چاپ دوم.«جوان و بحران هويت(. »1381.، )شرفي، محمدرضا -

 ، تهران: حسينيه ارشاد.«بازگشت به خويشتن(. »1372شريعتي، علي.، ) -

، ترجمه ي: يوسف كريمي و فرهاد «تفاوت هاي فردي(. »1374شكلتون، فلچر. سي.، ) -

 جمهري، تهران: فاطمي.

زشهاي نوجوانان دختر و پسر شهرستان سلسله مراتب ار(. »1371شمسيان، داوود.، ) -

، پايان نامه ي كارشناسي ارشد، تهران: دانشكده مديريت و برنامه ريزي آموزش و «تهران

 پرورش.

 ، تهران: دانشگاه تربيت معلم.«رشد پيشرفته(. »1375شهرآراي، مهرناز.، ) -

م ارزشهاي بررسي رابطه بين نظام ارزشهاي معلم و نظا(. »1380شيخي، شهرزاد.، ) -

، پايان نامه ي كارشناسي «دانش آموزان در دوره متوسطه و پيش دانشگاهي شهر شيراز

 ارشد، شيراز: دانشگاه شيراز.

 ، تهران.«بررسي هويت فرهنگي و عوامل مؤثر برآن(. »1383طيبي نيا، موسي.، ) -

ژوهش(، ، )نامه پ«نظريه ساختار مدور ارزشهاي شواتز(. »1378فرامرزي، داوود.، ) -

 .15و 14شماره 
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 ، تهران: دانشگاه تهران.«از خشت تا خشت(. »1348ئي، محمود.، )كتيرا-

ر همدان ساله ي شه 25-29بررسي تغيير ارزشهاي جوانان (. »1384ودرزي، سعيد.، )گ-

 ، همدان: پژوهشگاه معلم.«و عوامل مؤثر بر روي آن

، ترجمه ي: مهشيد «كودك رشد شخصيت(. »1380مكاران.، )ماسن، پاول هنري و ه -

 ياسايي، تهران: نشر مركز، ماد.

: ي، ترجمه «بررسي روان شناختي تحول ارزشها(. »1378حمد خليفه، عبداللطيف.، )م -

 سيدحسن سيدي، تهران.

ابي بررسي نظام ارزشي. رشد اخالقي با هويت ي(. »1378حمدي روزبهاني،كيانوش.، )م -

 ، اهواز: دانشگاه شهيد چمران.«ن اهوازدر دانشجويان دانشگاه شهيد چمرا

: ، ترجمه ي: احمدرضا رضواني، مشهد«انگيزش و شخصيت(. »1367زلو، آبراهام.، )م -

 آستان قدس رضوي، معاونت فرهنگي.

 ، تبريز: احرار.«مباني جامعه شناسي(. »1372اتي آذر، مجيد.، )مساو -

، تهران: وزارت آموزش «فرهنگيارزشها درآسيب شناسي (. »1380مظفري، عباسعلي.، ) -

 و پرورش، مجله ي تربيت، شماره سوم.

واده با گرايش اقتصادي خان -بررسي رابطه پايگاه اجتماعي(. »1378لكي، امير.، )م -

هنگ، ، خبرنامه فرهنگ و پژوهش، معاونت پژوهش وآموزش وزارت فر«ارزشي نوجوانان

 .54شماره 

 ، چاپ نشده.«نسل سوم يروانشناس(. »1383منطقي، مرتضي.، ) -

مقايسه ي نظام ارزشهاي دختران و پسران شهر (. »1373مايون فر، فاطمه.، )ه -

رت ي وزا، پايان نامه كارشناسي ارشد، تهران: دانشكده مديريت و برنامه ريز«سمنان

 آموزش و پرورش.

، تهران: چاپخش.«مدرنيته، جهاني شدن و ايران(. »1381ودشتيان، عطا.، )ه -  
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